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Лайфхаки використання  
мобільних ґаджетів на уроці

Що означає термін «мобільний ґаджет»?
Ґаджет (англ. gadget — пристрій) — як правило, цікава технічна новин-

ка у вигляді  електронного пристрою, або іншого засобу, що поєднує в 
собі високі технології та цілком реальне застосування.

Найвідоміші типи ґаджетів: мобільний телефон, смартфон, планшет-
ний комп’ютер, електронна книга.

Що означає термін «мобільні технології»?
Мобільні технології– це широкий спектр цифрових і повністю порта-

тивних мобільних ґаджетів (пристроїв), що дозволяють здійснювати опера-
ції з отримання, обробки та поширення інформації.

Яким мінімальним набором практичних навичок повинні володіти учні 
для ефективного впровадження мобільних ґаджетів на уроці
Створювати аккаунти, вміти використовувати додатки Google в освітній 

 діяльності:
1. Додаток Диск:

 y Налаштовувати офлайн-доступ.
 y Вміти працювати з документами та папками: створювати, переміщувати, 
перейменовувати, завантажувати, надавати доступ різного рівня, організо-
вувати роботу зі спільним документом.

2. Додаток Фото:
 y Завантажувати фото.
 y Створювати альбоми, анімації, колажі.

Які мобільні додатки потрібно встановити учням для організації вза-
ємо дії на уроці?
1. 8 додатків Google: Пошук, Gmail, Диск, Фото, Презентації, Документи, 

Таблиці, Кеер.
2. QRCodeScanner (для зчитування QR-кодів, запропонованих вчителем).
3. Фотосканер.

Як організувати взаємодію на уроці коли не у всіх учнів є мобільний 
інтернет?
Варіант І: попросити учнів з безлімітним пакетом мобільного інтернету «роз-

дати» його друзям, або вчитель надає зв’язок зі свого телефону (бажано органі-
зувати цю роботу перед уроком).

Варіант ІІ: скористатися шкільною мережею Wi-Fi.



93

Як діяти вчителю, коли виникає ряд проблем: у деяких учнів старі моде-
лі мобільних телефонів, розряджена батарейка або пристрій забули = 
вдома тощо?
Організувати роботу парами або групами з однаковою кількістю сучасних 

мобільних гаджетів.

Як діяти педагогу, коли учні пасивно ставляться до використання 
мобільного телефону на уроці?
Продемонструвати завдання на великому екрані, надати детальну інструкцію. 

Намагатися обирати вправи ігрового спрямування, які одразу зацікавлять учнів. 
Дати можливість спробувати виконати завдання дітям, не враховуючи помилки 
в оцінюванні за урок.

Як можна швидко надати учню посилання на потрібну інформацію в 
інтернеті (сайт, вправу, документ)?
Традиційний варіант, який займає певний час для доступу до інформації: 

веб-ресурс учителя (блог, сайт, сторінка в соцмережі тощо).
Оптимальний варіант: використати QR-код потрібної інформації, який учи-

тель може розташувати в презентації, відповідно до етапів уроку або роздруку-
вати на аркушах.

Що таке QR-код? Як його може створити учитель?
QR-код (англ. quickresponse — швидкий відгук) — це новий 

вид штрих-коду, в якому кодується різнаінформація (адреси, 
номери тощо).

Для створення QR-кодів потрібної інформації (адреси сайту, 
вправи, тесту тощо) учитель повинен використати спеціально 
розроблені онлайн сервіси, які дозволяють швидко згенерувати 
його будь-якої складності.

Наприклад, сайт для створення QR-кодів: http://qrcoder.ru/?t=l

http://qrcoder.ru/?t=l
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Інструкція

1. Перейти за посиланням http://qrcoder.ru/?t=l

2.  Вставити потрібне посилання в рядок, визначи-
ти розмір зображення QR-коду.

3. Натиснути кнопку «Створити код».
4. Зберегти отриманий код зручним способом:

a.  Натиснути ПКМ (права клавіша миші) — Збе-
регти зображення як — обрати місце та вказати назву файлу.

b.  Натиснути ПКМ — обрати пункт «Копіювати зображення» — відкрити 
потрібний документ — ПКМ — обрати «Вставити».

c.  Скористатися, за потребою, посиланням на зображення або HTML-кодом 
для встановлення на веб-ресурсівчителя.

Чи є мобільні додатки з вбудованим QR сканер?
Програма Viber: відкрити програму — натиснути Меню  — у пере-

ліку обрати відповідну функцію 
Камера мобільного телефону: вбудована функція в камері.

Як організувати роботу з мобільними телефонами, якщо на уроці перед-
бачена значна кількість веб-ресурсів для ознайомлення учнів?
Перелік потрібних посилань надати в одному місці (сторінка веб-ресурсу, 

онлайн документ, плейкаст, віртуальна дошка тощо), згенерувати його QR-код та 
надати учням. Діти перейдуть за посиланнями, ознайомляться з інформацією, не 
витрачаючи часу на введення адреси у вікні браузера.

Який найпростіший спосіб створення веб-ресурсу вчителя на сьогодніш-
ній день?
Пропонуємо використовувати оновлений конструктор GoogleСайтів (наша 

суб’єктивна думка) https://sites.google.com/new
Інструкція за посиланням https://support.google.com/sites#topic=6372850
Як налаштувати офлайн-режим аканту Google?
1. Зайти у власний акаунт, відкрити GoogleДиск.
2. Натиснути Налаштування 
3. Встановити відповідний прапорець .
Увага! Щоб увійти у власний акаунт без під’єднання до інтернету, треба від-

крити браузер і ввести адресу https://drive.google.com/

http://qrcoder.ru/?t=l
https://sites.google.com/new
https://support.google.com/sites#topic=6372850
https://drive.google.com/
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Як учителю працювати з англомовними веб-ресурсами, якщо заважає 
мовний бар’єр?
Скористатися вбудованим перекладачем браузера GoogleChrome: відкрити 

англомовний сайт у вікні браузера, натиснути ПКМ на сторінці, у контекстному 
меню обрати «Перевести на русский».

Як учителю використовувати англомовні відео, якщо заважає мовний 
бар’єр?
 Відкрити відео на каналі YouTube, включити субтитри ,  

налаштувати переклад субтитрів українською або російської мовою  

(натиснути  — Субтитри — переклад — український або російський)

Наприклад, https://youtu.be/bp4oa7MHg88
Увага! Не всі відеофайли підтримують переклад субтитрів

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhsY70xqDWAhWGO5oKHc7rDigQFgg9MAM&url=http%3A%2F%2Ffree-software.com.ua%2Fbrowsers%2Fgoogle-chrome%2F&usg=AFQjCNFBAxXT_KsTN9TeY03BASpsAxUbIw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ793Px6DWAhWjBZoKHesOCM0QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fgl%3DUA%26hl%3Duk&usg=AFQjCNEilaXIK3HmHQ_MPVmD4qbn1I4e4Q
https://youtu.be/bp4oa7MHg88

