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Інструментарій учителя для організації 
змішаного навчання

Кількість освітянських інтернет-ресурсів щодня зростає, їх інтерфейс та 
функційні можливості постійно змінюється. Педагог повинен прикладати багато 
зусиль щоб утриматись в інформаційному просторі, опанувати онсайн-сервіси 
та якісно підготуватися до уроку.

Пропонуємо 5 груп онлайн-ресурсів, які склали найбільш себе виправдали на 
практиці як інструментарій вчителя фізики та астрономії:

1. Віртуальні дошки, інтелектуальні карти з навчальних предметів.
2. Онлайн-тести для перевірки знань з навчальних предметів та підготовки 

до ЗНО.
3. Онлайн-ігри, вправи та тренажери для вивчення фізики та астрономії.
4. Власна система організації взаємодії учасників навчання засобами докумен-

тів аканту Google.
5. Мобільні додатки з фізики та астрономії.
Пропонуємо більш ретельно розглянути зазначені групи.
Існує досить багато сервісів за допомогою яких учитель може інтенсифікувати 

процес навчання, створювати інтерактивні опорні конспекти, інструментарій для 
актуалізації знань. Зручним для цих задач є сервіс для створення інтерактивних 
плакатів https://edu.glogster.com, що дозволяє комбінувати текст, зображення, 
відео і аудіо на віртуальному полотні.

Наприклад, Glogster «Самоіндукція» забезпечує інтерак-
тивне, спільне навчання, сприяє підвищенню рівня цифрової 
грамотності. На плакаті зручно поєднана інформація з різних 
розділів фізики для актуалізації знань: переглянувши перед 
вивченням нової теми відповідний Glogster учні у стислий тер-
мін отримують необхідну інформацію.

Посилання на інші роботи учнів з теми «Електромагнітна індукція»:
https://edu.glogster.com/glog/samoindukciapovtorenie/2hf11lfklvl
https://edu.glogster.com/glog/faradeyindukcia/2r9tm86tlqj
https://edu.glogster.com/glog/electroliz/2uiq5xon17t
https://edu.glogster.com/glog/transformator/2o10veatj8r.

Недоліком цього контенту є платні послуги.

https://edu.glogster.com
https://edu.glogster.com/glog/samoindukciapovtorenie/2hf11lfklvl
https://edu.glogster.com/glog/faradeyindukcia/2r9tm86tlqj
https://edu.glogster.com/glog/electroliz/2uiq5xon17t
https://edu.glogster.com/glog/transformator/2o10veatj8r
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Інтерактивна дошка  
«Електромагнітне випромінювання»
Padlet — сучасний онлайн-сервіс, який дозволяє створити спільну віртуальну 

дошку та організувати колективної роботу з класом.
Веб-ресурс підтримує інтерактивну навігацію та відображає 

різні види інформації: графіку, текст, звук, прикріплені файли. 
Сервіс безкоштовний, не обмежує користувача в кількості ство-
рюваних сторінок і підтримує кирилицю.

Результатом спільної праці над темою «Шкала електромаг-
нітних випромінювань» стало створення інтерактивної дошки. 
Групи учнів опрацьовували властивості певного випромінювання, результати 
розташовували на Padlet. Такий вид роботи надає змогу поглибити і розширити 
знання з теми, проводити мозкові штурми, працювати над груповими проектами.

Посилання на інші напрацювання:
https://padlet.com/ksena1m/fmf8puy9w4yr
https://padlet.com/ksena1m/s0cakwq9l2j2

Існує величезна кількість онлайн-платформ, за допомогою яких учитель має 
можливість швидко оцінити знання та уміння учнів. Педагог може використати 
вже існуючі тести, складені фіхівцями, наприклад, для підготовки до ЗНО або 
застосувати конструктор та створити власні тести.

Тест онлайн «Види електромагнітного випромінювання»

 Платформа Online Test Pad дозволяє не лише перевірити 
знання з теми, а й актуалізувати, відкоригувати знання учнів, 
надає аналіз відповідей по завершенню, автоматично вистав-
ляє оцінку, зберігає бали та результати проходження в окрему 
таблицю. Також має функцію перемішування питань, що обумов-
лює індивідуальний підхід.

Посилання:
https://onlinetestpad.com/t/40bb93c1f7124dd98a449c6f73e0a775
https://onlinetestpad.com/t/a1bdb3d720824d9eb8730c1d8a793fa6

Google тест «Рентгенівське випромінювання» 
дозво ляє закріпити знання, диференційовано підійти до освіт-
нього процесу або виявити прогалини в знаннях учнів, які 
недостатньо якісно засвоїли навчальний матеріал. Якщо біль-
шість учнів не виконали тест, то слід внести корективи в процес 
подання інформації, можливо, повернутися до засвоєння пев-
них предметних компетенцій.

https://padlet.com/ksena1m/fmf8puy9w4yr
https://padlet.com/ksena1m/s0cakwq9l2j2
https://onlinetestpad.com/t/40bb93c1f7124dd98a449c6f73e0a775
https://onlinetestpad.com/t/a1bdb3d720824d9eb8730c1d8a793fa6
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Посилання:
https://docs.google.com/forms/d/1dzS_Hjqvyvp2nKWjNuowERe8j-0AaH37kN 

WueW_NOZY/edit?usp=sharing

Хмарна презентація «Електричний струм у газах» 
створена засобами сервісі Prezi.com. Є більш зручною у вико-
ристанні ніж лінійна. Вона надає можливість відкривати іконки 
у будь-якому порядку і використовувати розгалуження інформа-
ції. Проте контент для створення презентації платний, відсутній 
український і російський інтерфейс, споживає багато трафіку, 
що дозволяє використовувати лише при наявності Wi-Fi або 
безлімітного пакету мобільного зв’язку.

Посилання:
https://prezi.com/view/tV704glV3WyoqDHjY1k8/

Навчальна презентація «Що вивчає астрономія?». 
Організація традиційного форми навчання засобами акаунту 
Google дозволяє забезпечити персоналізацію навчання, засто-
сувати диференційний підхід.

Посилання:
https://docs.google.com/presentation/d/1j9t9_lMhadwIrnxRJeF7gtiBIil-

ynPHVvOMGqu5fVY/edit?usp=sharing

Інтелект-карта «Астрономія серед інших наук» 
формує основні компетентності у природничих науках, сприяє 
систематизації та закріпленню навчального матеріалу, формує 
навички командної роботи. Цей освітній інструмент дозволяє 
вибудовувати логічні зв’язки та наочно їх відображати.

Посилання: https://coggle.it/diagram/WlzPJBSXOQABLmeM/t/астрономія- hq-
wallpapers_ru_space_33987_1280x1024/185e616630cbd7aa42bea517edc9f19130c08
2902db24261f69056cb73db75bb

Фізичний диктант «Електромагнітна індукція». 
З метою перевірити знання можна проводити не лише тести, а й 
диктанти на платформі Google. Перевірка знань за допомогою 
онлайн-диктантів створює більш комфортні умови для учнів, 
надає можливість оптимально розподілити час для відповідей, 
формує мовну компетентність.

Посилання: https://docs.google.com/presentation/d/11efpmRJMJuwkUAaExXS0
fV4lngIsKf5tWPbx4g-N-XQ/edit#slide=id.p

https://docs.google.com/forms/d/1dzS_Hjqvyvp2nKWjNuowERe8j-0AaH37kNWueW_NOZY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1dzS_Hjqvyvp2nKWjNuowERe8j-0AaH37kNWueW_NOZY/edit?usp=sharing
https://prezi.com/view/tV704glV3WyoqDHjY1k8/
https://docs.google.com/presentation/d/1j9t9_lMhadwIrnxRJeF7gtiBIil-ynPHVvOMGqu5fVY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1j9t9_lMhadwIrnxRJeF7gtiBIil-ynPHVvOMGqu5fVY/edit?usp=sharing
https://coggle.it/diagram/WlzPJBSXOQABLmeM/t/���������-hq-wallpapers_ru_space_33987_1280x1024/185e616630cbd7aa42bea517edc9f19130c082902db24261f69056cb73db75bb
https://coggle.it/diagram/WlzPJBSXOQABLmeM/t/���������-hq-wallpapers_ru_space_33987_1280x1024/185e616630cbd7aa42bea517edc9f19130c082902db24261f69056cb73db75bb
https://coggle.it/diagram/WlzPJBSXOQABLmeM/t/���������-hq-wallpapers_ru_space_33987_1280x1024/185e616630cbd7aa42bea517edc9f19130c082902db24261f69056cb73db75bb
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Проект « Шкала електромагнітних випромінювань» — приклад 
організації взаємодії учасників навчання засобами документів аканту Google.

Виконання навчальних проектів передбачає інтегровану дослідницьку, гру-
пову роботу учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів під керів-
ництвом вчителя.

Алгоритм реалізації проекту:
 y Учні поділяються на групи
 y Групи отримують алгоритм вивчення певного питання або вибирають шля-
хи реалізації самостійно.

 y Колегіанти створюють документи засобами аканту Google: спільну презента-
цію, веб-плакат та дидактичні матеріали. Розташовують їх на власному сайті. 
https://sites.google.com/view/proekt-2018/главная

 y Публічно захищають власні напрацювання.
 y Розташовують стислу інформацію та посилання на документи з акаунту на 
спільній віртуальній дошці Padlet.
https://padlet.com/ksena1m/fmf8puy9w4yr

 y Учні з мобільних телефонів переглядають інформацію, залишають відгуки у 
коментарях.

 y Отримують QR-коди з посиланням на тести (кросворди) для виконання.
 y Виконують тести на мобільних телефонах.
 y Вчитель фіксує результати тестування, використовуючи дані з Google форми.

Новою сторінкою у вивчені фізики є використання мобільних додатків. На сьо-
годнішній день існує понад 70 корисних безкоштовних мобільних застосун-
ків. Педагог на власний розсуд може обрати оптимальніші з них і побудувати 
навчальну діяльність. З власного досвіду можемо порекомендувати наступні 
з них:

Мобільний додаток «Вікторина з фізики»
Забезпечує дослідницьку діяльність із виконання інтерактивних вправ та 

перевірку рівня засвоєних знань.

Мобільний додаток «Фази місяця»
Веб-ресурс сприяє якісному засвоєнню основних понять більшості тем шкіль-

ного курсу Астрономії: «Небесна сфера», «Сонячна система», «Місяць», «Земля», 
«Зорі».

https://sites.google.com/view/proekt-2018/�������
https://padlet.com/ksena1m/fmf8puy9w4yr

