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Методична скарбничка вчителя Павлюк Л. А.
У поданому розділі пропонуються авторські розробки із застосування мобіль-

них пристроїв учителя української мови та літератури Павлюк Л. А.

Віртуальна стіна (дошка) Padlet
Даний сервіс створений для організації колективної роботи з колективом 

класу. Він надає можливості для спільної роботи, де можна прикріплювати фото, 
файли, посилання на сторінки інтернет, замітки. Це може бути приватний проект 
декількох учасників, які будуть заповнювати віртуальну стіну інформацією або 
майданчик для обміну інформацією чисельної групи, доступний для читання і 
редагування будь-яким користувачем.

Для початку роботи з дошкою, створеної іншим користувачем, реєстрація не 
потрібна. Сервіс безкоштовний, не обмежує користувача у кількості створюва-
них сторінок і підтримує кирилицю.

Інструкція: http://inf548.blogspot.ru/2014/08/padlet.html
Переваги використання на мобільному телефоні:

 y Сервіс автоматично створює QR-код,
 y Непотрібна реєстрація учасників обговорення, додавати мітки можуть усі 
користувачі, яким надається посилання.

 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів із одним 
завданням.

 y Легкий і зручний інтерфейс, зрозумілий пересічному користувачу.
 y Сервіс надає можливість додавати аудіо та відео матеріали до мітки.
 y На дошці фіксується кількість користувачів, які зробили мітки та час останніх 
змін.

 y Результат співпраці автоматично зберігається, можна додавати нові мітки 
за потребою.

 y Заповнену дошку можна зберегти як малюнок, опублікувати на веб-ресурсах.

http://inf548.blogspot.ru/2014/08/padlet.html
http://inf548.blogspot.ru/2014/08/padlet.html
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Ризики під час використання на мобільному телефоні:
 y Додавання аудіо та відео матеріали до мітки вимагає більше часу, на деяких 
мобільних телефонах «вилітає», спрацьовує вихід з сайту.

 y Редагувати дописи можуть лише автори, учитель повинен контролювати 
коректність поданої інформації.

 y Виникають труднощі з редагуванням дописів на мобільному телефоні, про-
стіше видалити та створити новий.

Приклад віртуальної дошки «Прорекламуй себе»
Посилання: https://ru.padlet.com/milaukr5a/zktni5g3lmuu

Завдання. «Прорекламуй себе»: охарактеризувати себе як особистість, вико-
ристовуючи слова в переносному значенні.

Етап уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів. З метою акцентувати ува-
гу учнів на виражальні можливості лексикології та перевірити попередні знання 
з теми було запропоновано створити допис, за бажанням тематично оформити 
його, використовуючи синтаксичні сполуки слів з переносним значенням. Учні 
мали можливість пояснити тип перенесення та прокоментувати власний допис.

Форма роботи: колективна. По можливості кожен учень створює коментар 
самостійно, маючи QR-код. За відсутності підключення до мережі дозволялося 
об’єднуватися в пари. Результат роботи завантажується на екран кожного учня, 
тому оцінити чи прокоментувати його може кожен.

Система оцінювання. Подібний вид роботи спрямований не на фактичне 
нарахування балів за роботу учня, а на мотивацію до вивчення теми уроку, тому 
оцінювання не потребує.

Формування ключових компетентностей:
 y Спілкування державною мовою: уміння використовувати українську мову, її 
багатства для духовного самовияву; усно тлумачити поняття; висловлювати 

https://ru.padlet.com/milaukr5a/zktni5g3lmuu
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думки, почуття, погляди; захоплення красою, естетичною довершеністю, 
багатством виражальних засобів української мови; сприйняття спілкування 
як цінності.

 y Інформаційно-цифрова компетентність: прагнення до гармонійного спілку-
вання у віртуальному інформаційному просторі, критичний аналіз інфор-
мації.

 y Підприємливість: презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, 
використовуючи доцільні виражальні мовні засоби; використовувати ефек-
тивні комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій; само-
організовуватися; оцінювати економічні ініціативи та економічну діяльність.

 y Математична компетентність: виокремлювати головну й другорядну інфор-
мацію; установлювати причинно-наслідкові зв’язки; чітко формулювати 
визначення та будувати гіпотези; формулювати тезу й добирати аргументи; 
перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схему, таблицю, діаграму).

Приклад віртуальної дошки  
«Представники літературних рухів та течій в українській літературі»
Посилання: https://padlet.com/milaukr5a/29pddgw17enw

Завдання. «Представники літературних рухів та течій в українській літерату-
рі»: маючи доступ до редагування вчительської віртуальної дошки, учні повинні 
згрупувати представників різних напрямів та течій. Зображення письменників 
попередньо збережені на Google Диск, їх треба було завантажити для публікації 
та створити допис.

Етап уроку. Актуалізація опорних знань. Закріплення вивченого матеріалу. 
Подібне завдання на будь-якому етапі роботи дозволяє виявити рівень засвоєн-
ня матеріалу учнями, з’ясувати готовність сприймати новий матеріал.

https://padlet.com/milaukr5a/29pddgw17enw
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Форма роботи: групова. Група з 4–5 чоловік отримує посилання на окремий 
Google Документ, обговоривши варіанти та дійшовши спільної думки, заванта-
жують коментар та вказують взаємозв’язок.

Система оцінювання. За виконання завдання призначається конкретний бал 
(залежно від системи оцінювання вчителя: 12 балів за правильне виконання чи 
+3 до напрацьованої оцінки під час уроку) або вираховується загальний коефі-
цієнт участі в роботі групи.

Формування ключових компетентностей:
 y Математична компетентність: виокремлювати головну й другорядну інфор-
мацію; установлювати причинно-наслідкові зв’язки; чітко формулювати 
визначення та будувати гіпотези; формулювати тезу й добирати аргументи; 
перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схему, таблицю, діаграму).

 y Інформаційно-цифрова компетентність: діяти за алгоритмом; працювати в 
різних пошукових системах для отримання потрібної інформації.

 y Уміння вчитися впродовж життя: користуватися різними джерелами інфор-
мації; знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальнювати держану 
інформацію, перетворювати її з однієї знакової системи в іншу; працювати 
в парі, групі.

 y Підприємливість: презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, 
використовуючи доцільні виражальні мовні засоби.

Спільна презентація Google

Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Одночасно може працювати необмежена кількість користувачів із одним 
документом.
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 y Легкий і зручний інтерфейс, підтримує українську мову.
 y Результат співпраці автоматично зберігається, можна додавати та редагува-
ти мітки за потребою.

Ризики при використанні на мобільному телефоні:
 y Вимагає встановлення спеціального програмного забезпечення: Google 
Документи, Google Презентації.

 y Повинно мати практичні навички швидкого набору тексту з клавіатури теле-
фону та роботи на невеликому екрані

 y Обов’язкова вимога — активований акант Google кожного учасника вза-
ємодії.

 y На мобільному пристрої коректна співпраця зі спільними документами 
організовується лише під операційною системою Android, проблеми вини-
кають при роботі в iOS: функція редагування не спрацьовує.

Приклад спільної презентації Google  
«Реактивація пасивної лексики»
Посилання: https://docs.google.com/presentation/d/1u84z3oLKV5Jn97XXhiaC 

XO5ofbKm1H6fXr22ADO_7F8/edit?usp=sharing

Завдання. «Реактивація пасивної лексики»: маючи доступ до редагування 
вчительської презентації, учні повинні створити власний слайд, оформити його 
навчальним матеріалом, дібрати ілюстрації.

Етап уроку. Домашнє завдання. По факту, саме додавання та оформлення 
слайду дозволяє працювати зі спільною презентацією під час уроку, якщо мова 
йде не про завдання пошукового чи дослідницького характеру. Але у даному 
випадку добір й аналіз лексичного матеріалу займає деякий час, тому доцільно 
виконувати це завдання вдома. На початку наступного уроку зручно перегля-

https://docs.google.com/presentation/d/1u84z3oLKV5Jn97XXhiaCXO5ofbKm1H6fXr22ADO_7F8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1u84z3oLKV5Jn97XXhiaCXO5ofbKm1H6fXr22ADO_7F8/edit?usp=sharing
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нути створену презентацію на великому екрані та зробити висновки, внести 
корективи.

Форма роботи: індивідуальна. Кожен учень займається оформленням свого 
слайду, вказуючи ім’я та прізвище.

Система оцінювання. За виконання завдання призначається додатковий бал 
до домашньої роботи чи роботи на уроці в цілому. Дану роботу легко оцінювати, 
тому що відкритий доступ до вже створених слайдів не дає можливість учням 
повторюватися в доборі матеріалу.

Формування ключових компетентностей:
 y Спілкування державною мовою: використовувати українську мову як дер-
жавну для духовного, культурного й національного самовияву; письмово 
тлумачити поняття, факти; висловлювати думки, погляди; здійснювати аде-
кватний змістові й умовам спілкування добір мовно-виражальних засобів; 
правильно писати слова, творити їх граматичні форми; конструювати речен-
ня й тексти.

 y Математична компетентність: оперувати абстрактними поняттями; виокрем-
лювати головну й другорядну інформацію; установлювати причинно-наслід-
кові зв’язки; чітко перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схему, 
таблицю, діаграму).

Компетентності в природничих науках і технологіях:
 y Швидко й ефективно шукати інформацію, використовувати різні види читан-
ня для здобуття нових знань; критично оцінювати відображені в наукових, 
художніх і публіцистичних текстах результати людської діяльності.

 y Інформаційно-цифрова компетентність: діяти за алгоритмом, зокрема здійс-
нювати пошукову діяльність та аналіз мовних явищ; критично застосовувати 
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для створення, пошуку, оброб-
ки, обміну інформацією з навчальною метою; грамотно й безпечно комуні-
кувати в інформаційному просторі; розпізнавати маніпулятивні технології 
та протистояти їм; розвивати медійну грамотність; переводити навчальну 
інформацію в інший формат.

 y Уміння вчитися впродовж життя: самооцінювання результатів власної діяль-
ності, рефлексію; застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети 
та ситуації спілкування.

 y Підприємливість: презентувати власні ідеї грамотно, використовуючи 
доцільні виражальні мовні засоби; само організовуватися.

Спільна папка з документами Google
https://drive.google.com/drive/folders/1XRv-l3ZW99_4vpYoJcFq6IfZQwoj3o7-

https://drive.google.com/drive/folders/1XRv-l3ZW99_4vpYoJcFq6IfZQwoj3o7-
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Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Одночасно може працювати необмежена кількість користувачів із одним 
документом.

 y Легкий і зручний інтерфейс, підтримує українську мову.
 y Результат співпраці автоматично зберігається, можна додавати та редагува-
ти документи за потребою, завантажувати їх на ПК.

 y Легко оцінити вклад у спільний результат окремих учасників: вказується 
інформація додаткова інформація (автор, дата завантаження тощо).

Ризики під час використання на мобільному телефоні:
 y Вимагає встановлення спеціального програмного забезпечення Google Диск.
 y Обов’язкова вимога — активований акаунт Google кожного учасника взаємодії.

Приклад спільної папки Google.  
Спільна папка. Есе «Зірка моєї мрії»
Завдання. Есе «Зірка моєї мрії». Отримавши доступ до спільної папки з доку-

ментами Google, створеної на Google Диск учителя, учні завантажують власні 
творчі роботи.

Етап уроку. Виконання домашнього завдання. У зв’язку з тим, що створення 
будь-якого документа потребує часу, доцільно буде запропонувати подібну фор-
му роботи для опрацювання вдома.

Форма роботи: індивідуальна. Учитель у зручний час та спосіб перевіряє 
роботу, вносячи до неї корективи та виставляючи оцінку, щоб учень мав можли-
вість зайти на сервер і ознайомитися з результатами.

Система оцінювання. Оцінювання проводиться згідно з державними вимо-
гами до оцінювання творчих робіт учнів.
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Формування ключових компетентностей:
 y Спілкування державною мовою: уміння у письмовій формі висловлювати 
думки, почуття, погляди; оцінювати й осмислювати ситуацію спілкування; 
реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних 
явищ; здійснювати адекватний змістові й умовам спілкування добір мовно- 
виражальних засобів; володіти засобами української мови — її стилями, 
типами, жанрами; дотримуватися орфографічних, граматичних та лексичних 
норм української мови; конструювати речення й тексти;

 y Соціальні та громадянські компетентності: уміння аргументовано і грамотно 
висловлювати власну громадянську позицію в суспільно-політичних питаннях.

 y Математична компетентність: оперувати абстрактними поняттями; виокрем-
лювати головну й другорядну інформацію; установлювати причинно- 
наслідкові зв’язки; формулювати тезу й добирати аргументи.

Google Forms
Під час упровадження змішаного навчання часто виникає потреба у про-

веденні тестування. Тести та опитування в достатній кількості представ-
лені в навчальних посібниках, але що робити, якщо хочеться скласти тест 
самому, зі своїми завданнями? У цьому випадку на допомогу вчителю приходять 
онлайн-сервіси для проведення тестувань. Один з найпростіших і зручних сер-
вісів — GoogleForms.

Інструкція: http://phys.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=1725
Переваги використання на мобільному телефоні:

 y Одночасно може працювати необмежена кількість користувачів із одним 
тестом.

 y Результат тестування автоматично зберігається і приходить на електронну 
адресу вчителя, можна відразу на шкільному екрані побачити час виконан-
ня тесту, кількість отриманих балів.

 y Автоматичне висвітлення оцінки після проходження тесту.
 y Завдяки рухомій діаграмі та звітній таблиці, які створюються та поповнюють-
ся автоматично з кожним завершеним тестом, можна проаналізувати типові 
помилки, допущені під час роботи над темою, усього класу, а також кожного 
окремого учня.

 y Можливість обмежити вхід користувача одним завантаженням форми (про-
йти тест вдруге неможливо).

 y Можливість створення декількох варіантів тестів різних форм (встановлен-
ня відповідності, відкрита форма запитань, вибір однієї правильної відповіді 
та ін.) або налаштування функції «Перемішати варіанти».

Ризики під час використання на мобільному телефоні:

http://phys.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=1725
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 y Обов’язкова вимога — активований акаунт Google кожного учасника вза-
ємодії.

 y За умови випадкового виходу з системи чи завчасної відправки форми 
повторний вхід неможливий. Автоматично виставляється оцінка, що відпо-
відає кількості пройдених тестів.

Приклад тесту для 10 класу «Орфографія»
Посилання: https://docs.google.com/forms/d/1wnKpY4onG_zx9V1brkf9kjX6pP

Ur1SDNd07dyh5ScJg/edit

https://docs.google.com/forms/d/1wnKpY4onG_zx9V1brkf9kjX6pPUr1SDNd07dyh5ScJg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wnKpY4onG_zx9V1brkf9kjX6pPUr1SDNd07dyh5ScJg/edit
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Приклад тесту для 10 класу «Стилістичні засоби фонетики»
Посилання: https://docs.google.com/forms/d/1cHpgxxo1TlbA3ukPB5vXyxbXh 

RX3bo6RybkMSO1X-aY/edit

Завдання. Виконання завдання тестового характеру з вибором однієї пра-
вильної відповіді.

Етап уроку. Закріплення вивченого матеріалу. Зручний та швидкий спосіб 
перевірити рівень засвоєння учнями даної теми.

Форма роботи: індивідуальна. Кожен учень проходить тестування лише з 
власного мобільного пристрою, адже вхід з одного акаунта можливо здійснити 
лише раз.

Система оцінювання. При створенні тесту вчитель самостійно визначає кіль-
кість балів за правильну відповідь. Після завершення тесту автоматично вистав-
ляється оцінка учню.

Формування ключових компетентностей:
 y Уміння вчитися впродовж життя: здійснювати самооцінювання результатів 
власної діяльності; уміння знаходити та усувати власні помилки.

https://docs.google.com/forms/d/1cHpgxxo1TlbA3ukPB5vXyxbXhRX3bo6RybkMSO1X-aY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1cHpgxxo1TlbA3ukPB5vXyxbXhRX3bo6RybkMSO1X-aY/edit
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Приклади інтерактивних вправ веб-ресурса learningapps.org
1. Інтерактивна вправа «Розмежування лексичних одиниць»
Посилання: https://learningapps.org/display?v=pudxzpvv517

2. Інтерактивна вправа «Знайди відповідність»
Посилання: https://learningapps.org/display?v=pq91ufx2a17

https://learningapps.org/display?v=pudxzpvv517
https://learningapps.org/display?v=pq91ufx2a17
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3. «Хронологія творчості Т. Г. Шевченка»
Посилання: https://learningapps.org/display?v=p3whrbqb517

Завдання. Виконання завдань на встановлення відповідності.
Етап уроку. Будь-який етап уроку
Форма роботи: індивідуальна, парна, робота в ротаційних трійках. Доступ до 

вправ необмежений, тому принципового значення кількість спроб для виконан-
ня не мають.

Система оцінювання. У даному випадку оцінювання формальне і має лише 
заохочувальний характер. Наприклад, парі, яка першою виконала завдання, при-
плюсовуються бали до загально виведеної оцінки за урок.

Формування ключових компетентностей:
 y Спілкування державною мовою: усно й письмово тлумачити поняття, факти; 
конструювати речення й тексти.

 y Інформаційно-цифрова компетентність: діяти за алгоритмом, зокрема здійс-
нювати пошукову діяльність та аналіз мовних явищ.

 y Уміння вчитися впродовж життя: здійснювати самооцінювання результатів 
власної діяльності; уміння знаходити та усувати власні помилки.

https://learningapps.org/display?v=p3whrbqb517

