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 ЗНАЙОМСТВО 

 

 

  викладачка історії Слов’янського 

багатопрофільного регіонального 

центру професійної освіти імені 

П.Ф.Кривоноса 

 Науковий ступінь: кандидат іст. наук 

Кваліфікаційна категорія:  

«спеціаліст вищої категорії», 

  педагогічне звання: «старший 

викладач 

 модераторка кіноклубу з 

медіапросвіти DOCUDAYS.UA 

 

ЛЮДМИЛА ГУСАК 



«Правильно навчає той, хто навчає 

цікаво» 

 

(А. Ейнштейн). 



Проблеми дистанційної 

освіти: 

 

 Проблема з технікою та інтернетом; 

 Невміння працювати за комп’ютером; 

 Несприйняття учнями дистанційної 

освіти; 

 Короткий проміжок уваги учнів. 



Мотивація 

Задоволення  

(інтерес) 

Психологічний  

комфорт 

Відкритість  

результатів 



КЕЙС ІГРОВИХ  

МЕТОДИК 

 



Міні-квести (doc.quest) 

https://docs.google.com/document/d/1NJjgh9I4T1OcPN6QJwQHaDDn5G
kbc3YaJLQGpUWzxPQ/edit 















інтерактивні 

навчальні ігри 

за лічені 
хвилини.  

Потрібна 

особиста 

реєстрація для 

створення 

завдань 

Безкоштовна 

версія містить 

3 різновиди 

гри 

Англомовний 

інтерфейс 

Учнів не 

треба 

реєструвати 

Поділитися з 

учнями 

можна через 

код або лінк 

 Educandy перетворює ваш контент в 
інтерактивні вправи. 
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 Англомовний 

інтерфейс 

 Ігрові моменти мотивують 

 учнів до швидкого навчання. 

 три прототипи ігор 

(перегони, дослідник,  

володар гори) 

Поділитися в классрум (копіювати 

лінк), відправити електронною 

поштою, надати код. 











 необхідна реєстрація (на електронну пошту 

прийде повідомлення  для підтвердження) 

 Англомовний інтерфейс 

 Банк завдань (можна створити власні) 







 Сервіс можна використовувати 

безкоштовно, але є платний 

 Реєстрація (обрати опцію викладач і 

створити акаунт) 

 Квізи учні можуть проходити індивідуально, 

а можна створити змагання, цікавішим 





 Сервіс інтерактивних вправ 

 Схожий на LearningApps. 

 Існує банк завдань 

 Завдання можна виконувати 

індивідуально, а можна групою ( 

є можливість роздрукувати) 

 Можна виставляти час та швидкість та  

 Ідентифікувати себе) 

 Ділитися в класрум 









https://www.mentimeter.com 

 Безкоштовний, простий та 

зручний онлай-сервіс в 

режимі реальності. 

 Англомовний інтерфейс 

 Можна створювати питання 

для швидкого опитування 

 Фідбек 







 Активізує пізнавальну 

діяльність учнів 

 

 

 Використання ігрових методик.. 

 Посилює мотивацію 

 Формує вміння самостійно 

працювати 

 Контроль зі зворотнім 

зв'язком 



Ти ніколи не знаєш, на що ти здатний, поки не 
спробуєш 

КЕЙС ІГРОВИХ  

МЕТОДИК 

 


