
Ткаченко Оксана Миколаївна, 
викладач історії  
Центральноукраїнського вищого 
професійного училища  
імені Миколи Федоровського 

м. Кропивницький 

Можливості і використання 

онлайн-ресурсів на уроках 

історії в контексті 

дистанційного навчання 



Захопливий онлайн-урок — 

це той, що дає не 

інформацію, а досвід. 

                           Кеті Мур 



1. Майндмеппінг  - дієвий помічник на уроках історії. 

2. Інтерактивні інструменти формувального оцінювання. 

3. Простий та корисний інструмент «хмара слів або хмара 
тегів». 

4. Edpuzzle - навчання  через відео.  

5. Blendspase – зручний інструмент для дистанційного 
уроку 

6. Таймлайни, або як створити ідеальну хроніку. 
 

 

 
 





Демонстраційний  
засіб 

Поліпшення пам’яті, 
зосередження на фактах, 

словах і образах 

Генерація ідей, аналіз 
результатів або подій 

Підсумок інформації; взаємодія 
між участиками в груповій 
роботі або рольових іграх 



Сервіси для створення  
ментальних карт 

 

Mindomo  

Mindmeister  

coggle.it 

BubblUs  





Інтерактивні  інструменти  
формувального  оцінювання 

 

 Формувальне оцінювання розуміється як інтерактивне оцінювання 

учнівського прогресу, що дає змогу викладачу визначати потреби 

здобувачів освіти, адаптуючи до них процес навчання. 

 В сучасній системі освіти все більше використовується гейміфікація 

як інноваційний процес навчання. 

Гейміфікація – це використання ігрових практик та механізмів у 

неігровому контексті, допоміжний інструмент, що дозволяє 

підвищити пізнавальну активність і мотивацію здобувачів освіти. 

           

 ОЦІНИТИ НЕ МОЖНА ЗАБУТИ. Де поставити кому? 

 



Гнучкість в оцінюванні і 
зворотний зв’язок 

 
 

Головне – це допомога учням вчитися 

Зворотний зв’язок: 
 

 Конкретний, прозорий і чіткий.  

 Зручний.  

 Своєчасний.  

 Постійний.  

 

 

 



 Quizizz 

Сlasstime 

Wordwall 

https://quizizz.com/admin/private
https://quizizz.com/admin/private
https://www.classtime.com/library
https://www.classtime.com/library
https://wordwall.net/uk


Сервіс Quizizz дозволяє оцінювати 
навчальні досягнення здобувачів 
освіти  у веселому, гейміфікованому 
середовищі.  





Classtime - ваш шлях до успіху учнів 



Classtime - ваш шлях до успіху учнів 



Wordwall – гейміфікація вашої креативності 



Wordwall – гейміфікація вашої креативності 











Хмара слів 
 в освітньому процесі 



 
 



Wordcloud.pro  – сервіс для 
створення тегових хмар, який має 

найбільш зручну та інтуїтивно 
зрозумілу навігацію 

https://wordcloud.pro/en 

https://wordcloud.pro/en


         Edpuzzle/ - це безкоштовний сервіс для створення 

відеофрагментів з аудіо та текстовими коментарями та вбудованими 

запитаннями різного типу. За допомогою цього сервісу будь-який 

відеоролик з популярних відеохостингів за лічені хвилини 

перетворюється у справжній відеоурок з вправами, вікторинами та 

додатковими питаннями. Крім цього, можна самому озвучити будь-яке 

відео, записавши власне пояснення чи переклад тексту. Також є 

можливість відслідковувати, хто з учнів вже переглянув відео і як 

впорався із запропонованими завданнями.  

З сервісом можна працювати з будь-якого девайсу. До того 

ж EDpuzzle інтегрований з Google Classroom 

Edpuzzle - навчання  
через відео  

 
 

https://edpuzzle.com/content
https://edpuzzle.com/content






Уроки з відеоматеріалами мають багато переваг, 

зокрема ігрові елементи під час навчання, 

інтерактив, підвищення технологічної 

грамотності учнів, комунікативно-діяльнісний 

та  індивідуальний підхід.  



Сервіс Blendspace дає можливість зібрати «в одному місці» необхідні ресурси для 
уроку: тексти, відео, зображення, веб-сайти, google документи, вбудувати потрібні 
файли та онлайнові вправи, створити вбудований в середовище опитувальник у 
вигляді вибору правильної відповіді. Створений урок  можна розмістити у себе в блозі, 
отримавши відповідний код, створити до уроку QR-код, який можна надіслати, 
розмістити в соціальних мережах. 

Blendspase – зручний інструмент 
для дистанційного уроку 





Таймлайни, або як створити 

 ідеальну хроніку 

 

• Time.Graphics – безкоштовний онлайн-сервіс, який 
призначений для створення інтерактивних часових 
стрічок із додаванням фото, аудіо та відеоматеріалів. 

https://time.graphics/lin
e/464324 

Історія неможлива поза часом. 
За допомогою зручного сервісу 
Time.Graphics можна унаочнити 
певний проміжок часу і 
показати хронологію подій. 
Візуальний контент, який 
супроводжує стрічку часу, 
допомагає дітям послідовно все 
запам’ятовувати. 

https://time.graphics/ru/
https://time.graphics/ru/
https://time.graphics/ru/
https://time.graphics/line/464324
https://time.graphics/line/464324






Онлайн-навчання — це НЕ 

наше «велике завтра», це 

наше «велике сьогодні» 

 

                          Донна Дж. Абернаті 

 


