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Розвиток сучасних технологій дає 

можливість урізноманітнити 

навчальний процес, що підвищує 

якість навчання учнів, їх 

зацікавленість у вивченні 

предметів. 



Однією з таких інноваційних 

технологій є електронний освітній 

ресурс. 

Це – навчальні, наукові, інформаційні, 

довідкові матеріали та засоби, 

розроблені в електронній формі і 

представлені на носіях будь-якого 

типу або розміщені у комп'ютерних 

мережах.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0


Вони відтворюються за 

допомогою електронних 

цифрових технічних засобів і 

необхідні для ефективної 

організації навчально-виховного 

процесу, зокрема, що стосується 

його наповнення якісними 

навчально-методичними 

матеріалами.



Google-документи

Для того, аби створити документ 

у Google-формі необхідно:

1. Створити аккаунт у Google;

2. Відкрити “Мой Диск”;

3. Створити Google-форму 









Фотосервіси в електронному

навчанні

Сервіс Календарум

Calendarum.ru - зручний, швидкий, безкоштовний сервіс

для створення візиток, календарів, конвертів. Для

користування сервісом не потрібна реєстрація, тому Ви

відразу можете почати роботу.

Можливості сервісу Календарум:

• зручний редактор макетів;

• підтримка JPG і PNG (формати зображень);

• публікація в один клік;

• готові безкоштовні шаблони;

• колекція векторних кліпартів (невеликі малюнки);

• красиві сучасні шрифти;

• можливість завантажити зі свого комп'ютера фотографії

та зображення.

http://calendarum.ru/


Фотосервіси в електронному

навчанні

Інструкція:

1. Для того, щоб створити візитку, 

календар або конверт онлайн, потрібно

вибрати відповідний розділ на головній

сторінці сервісу.





Фотосервіси в 

електронному навчанні

2. Оберіть бажаний шаблон.

3. Додайте всі необхідні дані і 
збережіть візитку.







Зразок візитки:



Фотосервіси

в електронному навчанні

Для того, аби створити 

фотоколлаж можна скористатися 

одним із запропонованих ресурсів:



Огляд деяких фоторедакторів:

picmonkey

Інтерфейс зручний - можна додавати текст до 

зображень, малювати рамки, вставляти графіки, 

вибирати фільтри і створювати колажі.

Сервіс англомовний, підтримує кирилицю. 

Є можливість поділитися створеною роботою

через Facebook, Google+

fotostars

Дозволяє створити демотиватори, меми, 

редагувати й обрізати фото.

Створені роботи можна завантажити на 

комп’ютер, поділитися у Facebook, Вконтакті

http://www.picmonkey.com/
http://fotostars.me/


fotor

Сервіс простий і зручний у використанні, 

містить багато різноманітних фонів, 

шаблонів для редагування фото, створення

колажів, дизайну сторінок у соцмережах, 

створення постерів. 

Створеними роботами можна поділитися у 

соцмережах, зберегти на комп’ютер, 

роздрукувати.

http://www.fotor.com/ru/index.html


funny.pho.to

Фоторамки, фотоефекти та фільтри, 

вітальні листівки, колажі, 

фотокарикатури та мультяшні ефекти

можна створювати у цьому простому 

сервісі.

Підтримує російську мову. 

Створеними роботами можна

ділитися Вконтакті, Facebook, Twitter , 

Google+.

http://funny.pho.to/ru/


Фотовулиця

У сервісі є інструменти для роботи із

зображеннями, які є і у популярних десктопних

програм. Ви легко зможете збільшити або

зменшити свої фотографії, перетворити

зображення з одного формату в інший, додавати

текстовий напис на фотографію, малювати і

редагувати аватар.

Роботу можна вставити на сайт, форум, 

поділитися у соцмережах, надіслати на 

електронну скриньку, роздрукувати. 

Сервіс російською мовою.

http://photostreet.ru/


Виховна година на тему «Запорозька Січ –

колиска козацтва»



Віртуальні книги

Сервіс Storyjumper – це
інструмент для створення
віртуальних книг. Сервіс
дозволяє легко 
формувати титульні сторінки, 
додавати текст, завантажувати
креслення або фотографії для 
ілюстрації історії,ще можна
користуватися кліпартами з 
галереї StoryJumper.

https://www.storyjumper.com/


Віртуальні книги

Для того, аби створити віртуальну книгу 
необхідно:

1. Відкрити сайт storyjumper.com і 
зареєструватися;

2. Обрати шаблон майбутньої книги;

3. Обрати палітурку, додати необхідний 
текст, малюнки, тощо;

4. Щоб прикрасити книжку можна 
використати рамки для тексту, 
малюнки, або власні фото.



Віртуальні книги







Хмари слів як метод 

візуалізації



Хмари слів як метод 

візуалізації
Хмари слів можна використовувати для:

Роботи із деформованим текстом (з
поданої хмари слів відновити речення або
текст).

Виділення ключових слів у тексті.

Вибіркової роботи (наприклад, із хмари
слів виписати слова іменники жіночого
роду).

Знаходження зайвих слів (наприклад,
знайти незмінне слово).

Створення хмари слів-портрету
літературного героя, тощо.



Хмари слів як метод 

візуалізації

Для того, аби створити хмару

слів, необхідно скористатися 

одним із запропонованих 

інтернет-ресурсів:











Хмари слів як метод 

візуалізації
Зразок хмари слів:



Кросворди, ребуси, пазли

Часто, для покращення засвоєння 

вивченого матеріалу, або для того, 

аби урізноманітнити навчальний 

процес, використовуються 

інтерактивні форми навчання, такі як 

кросворд, пазл, або ребус.



Кросворди, ребуси, пазли

Для того, аби створити кросворд, 

пазл, або ребус можна використати 

один із запропонованих ресурсів:







Кросворди, ребуси, пазли
Інструкція для створення кросворду 

за допомогою інтернет-ресурсу

puzzlecup.com: 

















Зразок тесту:









Зразок готового пазлу:



Електронний конспект 

Padlet

Сервіс http://ru.padlet.com – це інструмент зі

створення віртуальних дошок для сумісної

роботи. Це місце для збирання ідей для

проектів та їх обговорення. На дошці

можна розміщувати текст, графічні

зображення, мультимедійні файли, 

посилання на сторінки Інтернет, замітки. 

Сервіс повністю безкоштовний, не 

обмежує користувача в кількості

створюваних сторінок і підтримує

кирилицю.

http://ru.padlet.com/


Для того, щоб скористатися можливостями 

сервісу Padlet необхідно:

1. Завантажити сайт http://ru.padlet.com/ та 

зареєструватися на ньому, що у подальшому 

дозволить редагувати створені дошки.

Зауважимо! Працювати з Padlet можливо й без 

реєстрації, для цього достатньо натиснути 

кнопку Создать стену на головній сторінці 

сервісу, але в цьому разі дошка буде доступною 

для редагування тільки 24 години.

Електронний конспект 

Padlet

http://ru.padlet.com/


2. Оформити та наповнити даними дошку. Оформлення 

дошки розпочинається з кнопки Изменить стену. На 

вкладці, що відкриється у полі Название ви зможете 

ввести назву дошки, а у полі Описание – опис дошки, 

натиснувши кнопку Обои зможете обрати фон для 

оформлення стіни.

Для додавання на стіну інформації необхідно двічі 

клацнути на вільному місці дошки, після чого з’явиться 

фрейм, у який ви зможете додати посилання, знімок з 

веб-камери або файл з комп’ютера. Ширина фрейму 

регулюється мишкою.

Електронний конспект 

Padlet



3. Організувати сумісний доступ 

користувачів до дошки. Кожна дошка 

має свою унікальну адресу, яку можна 

повідомити іншим користувачам з 

метою спільного наповнення та 

редагування. Для налаштування 

доступу до дошки необхідно клацнути 

кнопку Изменить поточную стену.

Електронний конспект 

Padlet



На вкладці, що відкриється клацніть 

кнопку Приватность. У вікні, що 

відкриється задайте відповідний рівень 

доступу до дошки:

• Может просматривать (користувачі 

можуть тільки переглядати пости);

• Может писать (користувачі можуть 

переглядати і додавати власні пости);

• Может изменять настройки (користувачі 

можуть переглядати, писати редагувати 

будь-які пости).



Зазначимо, що створену дошку можна 

розмістити в соціальних мережах (Facebook, 

Twitter, Google+ та ін.), зберігати у вигляді 

електронного документа у форматах PDF, 

Exel, CSV, отримати RSS-фід або відправити 

по електронній пошті, вставити у власну 

сторінку або блог за допомогою html-коду, а 

також використовувати мобільну версію з QR 

кодом. Для цього необхідно скористатися 

кнопкою Выставить/Экспортировать.

Електронний конспект 

Padlet



Зразок віртуального конспекту:



Інтерактивні вправи

LearningApps.org - онлайновий сервіс, який

дозволяє створювати інтерактивні вправи.

Їх можна використовувати в роботі з

інтерактивною дошкою, або як індивідуальні

вправи для учнів.

На сайті доступна велика база завдань, 

розроблених учителями з різних країн для 

усіх предметів шкільної програми. 



Кожен із ресурсів можна використати на 

своєму уроці, змінити під власні потреби, 

розробити схожий чи зовсім інший 

навчальний модуль.

Вправи на сайті подаються у зручному 

візуальному режимі сітки зображень, 

навівши на які вказівник миші можна 

побачити тип вправи та її рейтинг на сайті 

(залежить від кількості переглядів та 

оцінок користувачів).



Клацнувши на зображенні значка вправи, 

відбувається перехід у режим її виконання. 

На передньому плані видно завдання, 

сформульоване вчителем, яке 

закривається після клацання кнопки ОК, 

що дозволяє перейти до безпосередньої 

роботи із вправою.

Інтерактивні вправи



Виконання вправи полягає в 

інтерактивній роботі з об’єктами, 

розміщеними на екрані.

Після виконання вправи потрібно 

клацнути напис Перевірити рішення: 

відповіді буде перевірено і вказано 

на можливі помилки. Далі можна 

внести виправлення і знову 

перевірити рішення.



Усі вправи поділено на категорії, які 

відповідають виду завдання, яке потрібно 

буде виконати учням:

• вибір;                                   • заповнення;

• розподіл;                             • онлайн-ігри;

• послідовність;                    

• інструменти.

У кожній групі доступно кілька шаблонів 

вправ, опис та зразки яких можна 

попередньо переглядати перед тим, як 

створити власний навчальний ресурс.

Інтерактивні вправи



Зразок вправи:

Інтерактивні вправи





Інфографіка

Завдяки сервісу coggle.it можна 

створити Карту знань, яка допоможе 

при навчанні:







Звичайно, що це далеко не всі 

сучасні методи, що дозволяють 

активізувати увагу учнів на уроках, 

зокрема й ділової української мови. 

Проте, інновації та сучасні методики 

не залишаються поза нашою 

увагою. Сподіваюся й в 

подальшому використовувати 

новітні технології на своїх уроках.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


