
«Інтерактивні технології в освіті: 
залучаємо учнів у процес навчання

за допомогою Internet-сервісів»

Вебінар:



Перевірка зв'язку:

Напишіть в чат «+ +», якщо лектора видно та чутно.
Напишіть в чат «+ -», якщо лектора лише видно або лише чутно.
Напишіть в чат «- -», якщо немає ні зображення ні звуку.

* Якщо трансляція не почалась, перезавантажте сторінку трансляції та натисніть кнопку «Play» на екрані.
** Для того щоб взяти участь у обговоренні (в чаті) потрібно авторизуватися на сайті Facebook.com у вашому браузері.



Про нас:

більше 998 000 користувачів відвідало сайт за останній місяць;
понад 56 000 вчителів вже зареєструвалось;
більше 22 000 підписників на сторінці у Facebook.

* кожний охочий може поділитися з колегами своїми напрацюваннями
та отримати електронний сертифікат про публікацію (користувачі вже
додали понад 15 000 власних розробок).

https://www.facebook.com/naurok.com.ua/


Наталія Кривко
учитель інформатики та математики (Полтавська гімназія №33), пед.стаж - 11
років. Переможиця міського, обласного та учасниця Всеукраїнського етапу
конкурсу "Учитель року" в номінації "Інформатика", учасниця конкурсу "Global
Teacher Prize", лауреат Всеукраїнського конкурсу сучасних освітян від Івана
Іванова та провідних компаній «Умію вчити!» від Центра нової освіти Івана
Іванова, учасниця та спікерка вчительських сесій на 1, 2, 3 Міжнародних (не)
конференцій EdCamp Ukraine 2015, 2016, 2017 (м. Харків), працювала у команді
mini-EdCamp Poltava 2018, проводжу заняття для вчителів Полтавської області на
базі ПОІППО ім. Остроградського (Творча майстерня Наталії Кривко)

Про лектора:



План вебінару:

1. Інтерактивні технології в навчанні.
2. Результати наукових досліджень сучасного шкільного навчання
3. Знайомство та інструкція по роботі з сервісом peardeck.com
4. Можливості та особливості роботи з сервісом nearpod.com



Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації
пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету
створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень

відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.



Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що 
навчальний процес відбувається за умови постійної, 
активної взаємодії всіх учнів, де і учень і вчитель є 
рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання.



Інтерактивні технології – це організація засвоєння знань і 
формування певних вмінь та навичок через сукупність особливим
способом організованих навчально-пізнавальних дій, що полягають
в активній взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного
спілкування з метою досягнення запланованого результату. 



ІНТЕРАКТИВНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ

Високий рівень 
засвоєння знань

Можливість проконтролювати 
рівень засвоєння знань учнів

Учитель має змогу розкритись
як організатор, консультант

Партнерство між 
учителем і  учнями
та в учнівському колективі

Учень і вчитель рівноправні 
суб’єкти навчання 

Розширюються пізнавальні
можливості учня

Заохочуйте 
бажання дітей
до оновлення, 

якщо ви хочете
виховати в них

риси нової людини



Класифікація інтерактивних технологій

«Мистецтво навчання не потребує нічого іншого,
ніж умілий розподіл часу, предметів і методу.»

Я.А. Коменський

Технологія 
колективно-
групового 
навчання

Технології 
ситуативного 

навчання

Технології 
опрацювання 

дискусійних 
питань

Технологія 
кооперативного 

навчання



Організація навчального співробітництва

•Метод  “Прес”
•“Займи позицію”
•“Дерево вражень”
•“Неперервна шкала 
думок” Дискусійне

навчання

Колективно –
групове навчання

Ситуативне
моделювання 

Кооперативне 
навчання

•Обговорення проблеми в 
загальному колі
•“Мікрофон”
•“Мозковий штурм”
•“Навчаючись-навчаю сам”

•Робота в парах
•“Карусель”
•Два-чотири-всі разом
•Ротаційні “трійки”
•“Акваріум”
•Робота в малих групах

•Рольові ігри
•Імітаційні ігри
•Спрощене судове 
слухання

Слід зауважити, що інтерактивне навчання-не самоціль, а лише засіб,
за допомогою якого у класі створюється атмосфера творчої 
Взаємодії, співробітництва, порозуміння і доброзичливості







Результати опитування учнів
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Які гаджети мають учні?
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простий додаток, який допоможе «залучити» 
кожного учня до останньої парти



Цікаво?

З браузерним додатком Pear Deck учителі можуть готувати 
презентації, використовуючи матеріали з Google Диска, а 
учні не повинні тягнути руку, щоб відповісти на уроці.



Слайди презентації можуть містити 
різноманітний контент, від текстової 
інформації до візуалізації дослідів

Стартап розробників з Айови Pear
Deck створений спеціально для 
вчителів, щоб працювати з 
інтерактивними презентаціями

Учні приєднуються до активної сесії через 
свої акаунти Google за допомогою будь-
яких пристроїв, підключених до Internet
(смартфони, планшети, ПК, …)

Додаток для браузера Pear Deck
синхронізується з Google-диском і 
дозволяє готувати інтерактивні 
заняття, використовуючи 
розміщені на ньому матеріали

Учитель може завантажити в 
додаток презентацію, створену 
будь-яким стороннім інструментом



«Родзинка» Pear Deck

Додаток дозволяє вчителеві під час активної сесії відразу отримувати зворотну 
реакцію і розуміти, наскільки добре засвоєний матеріал. За допомогою 
інструментів «Quick Question» можна задавати питання аудиторії в реальному 
часі. Це можуть бути і прості запитання про готовність рухатися далі, і тестові 
завдання, і прохання зазначити що-небудь на зображенні слайда



Якщо зазвичай під час уроку вчитель може орієнтуватися 
тільки на реакцію тих учнів, які піднімають руку і не бояться 
висловитися, то з Pear Deck кожен учень, навіть самий 
скромний, буде «почутий».



Як це відбувається?



Яким чином приєднуються учні?

Учень прописує в браузері joinpd.com та вводить код авторизації. 
Таким чином він отримує доступ до сесії, яку запустив учитель.



Які типи запитань можна створювати?

Ви можете помістити вміст питання на основний слайд (який буде 
показано на екрані проектора), а потім налаштувати, як будуть 
відповідати учні (або що відображатиметься на їхніх екранах). 

Вміст, який ви можете розмістити в 
основній області слайдів: 
• Текст 
• Список 
• Зображення 
• Youtube



5 типів відповідей

У вас є 5 варіантів, як учні можуть відповісти на ваше запитання, 
а саме: 

• Перетягування (маркування відповіді) 

• Малюнок 

• Текст 

• Номер 

• Вибір з кількох варіантів



Онлайн-платформа Nearpod дозволяє створювати
презентації до занять і ділитися ними з дітьми за допомогою
мобільних. Ви просто висилаєте учням код презентації, а 
вони підключаються до неї через мобільні телефони. Як 
відзначають деякі вчителі, діти можуть забути вдома що
завгодно, тільки не свій смартфон.





Отримайте документи про публікацію авторської розробки (безкоштовно)!

Кожна публікація гарантує участь у конкурсі для вчителів.

https://naurok.com.ua/biblioteka/konkurs


Дякуємо за увагу!
Залишились питання? Надсилайте їх на info@naurok.com.ua

Бажаєте співпрацювати з проектом?
Заповніть анкету!

Бажаєте взяти участь у конкурсі?
Вперед!

Не хочете пропустити вебінар?
Реєструйтеся завчасно!

mailto:info@naurok.com.ua
https://naurok.com.ua/page/join
https://naurok.com.ua/biblioteka/konkurs
https://naurok.com.ua/webinars

