
 «Використання web-технологій для розвитку пізнавальної активності учнів» 
                               

 

«Ми змінили своє оточення 

так радикально,  що тепер 

повинні змінювати себе,  

щоб жити в цьому новому оточенні» 

Н. Вінер 

 

Впровадження web-технологій в освітній простір початкової школи   є вимогою 

сьогодення і моїм глибоким переконанням, яке я презентую у своєму досвіді роботи. 

Web-технології перетворюють процес навчання на гру, дозволяють усвідомлено 

підходити  до виправлення помилок учнем,відповідають навчанню «за запитами та 

потребами», допомагають вносити елементи «перевернутого навчання», здійснюють  

диференційований підхід,  сприяють співробітництву батьків та освітнього закладу.  

Вчитель, для дітей покоління Z, стає цікавим, є прикладом для самоосвіти і 

самовдосконалення і реалізує один із  принципів НУШ – вчитися впродовж життя. 

 

Постановка проблеми 

За умов масової комп’ютеризації усіх сфер життя та інтеграції України у 

світовий інформаційно-освітній простір, важливого  значення набуває ефективне 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти. Значна роль 

належить web-технологіям. Вони вирізняються зручністю і простотою використання  

інструментів для пошуку  та створення, а це в свою чергу суттєво підвищує 

ефективність уроку, активізує пізнавальну  діяльність, мотивує до навчання та 

покращує самостійну роботу учнів – це і є головною із причин щодо їх упровадження в 

освітній простір педагогами.    

     Проблемам упровадження web-технологій і використання web-ресурсів наша 

держава  приділяє значну увагу. На підтвердження цьому є прийняття Закону «Про 

Концепцію національної програми інформатизації» з доповненнями у 2014 році та 

Закону про внесені у нього зміни (2018р.). Президія Національної академії педагогічних 

наук України схвалила нову редакцію Концепції впровадження медіа-освіти в Україні 

(2016р.). У Концепції НУШ (2016 р.) серед 10 ключових компетентностей зазначено 

«інформаційно-цифрову компетентність, що  передбачає впевнене, а водночас критичне 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, 

обробки, обміну інформацією на роботі» [4, с.11]. У Законі «Про освіту» (2017) 

зазначено, що «метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток  

особистості, яка   має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя» [3] 

і водночас розвитку пізнавальної активності. Ці та інші державні документи спрямовані 

на забезпечення відповідних умов для ефективного використання сучасних інтернет-

технологій, які сприяють удосконаленню освітнього процесу.  

Отже, проблема використання технологій є однією з найактуальніших проблем 

сьогодення. А завдання вчителя - змінити уявлення дітей щодо використання 

комп’ютера не тільки для ігор, але й для формування ключових компетентностей .  

«Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до 

ризику та інновацій - ось хто поведе українську економіку вперед» [4, с.6] 

 Адже вона:  

• сприяє реалізації завдань НУШ; 

• забезпечує умови  для розвитку творчої особистості дитини; 

• сприяє розвитку інформаційно-цифрової компетентності; 

• дозволяє виявляти учнів, які мають нахили до поглибленого вивчення предметів; 

• сприяє розвитку пізнавальної активності. 



 

Аналіз останніх досліджень  

Питання теорії та практики активізації пізнавальної діяльності частково знайшли 

своє відображення і в працях таких вчених, як: В. Зінченко, О. Тихомиров, Я. 

Пономарьов, Л. Занков (розвивальне навчання), С. Бондар, В. Бондар, В. Паламарчук,  

Н. Менчинська, Б. Коротяєв, Д. Богоявленський, К. Кабанова-Меллер (формування 

загальних прийомів навчальної діяльності), Д. Ельконін, М. Махмутов, М. Данилов,    

М. Скаткін, Л. Кудрявцев І. Лернер, Л. Аристова (проблемне навчання), А. Тализіна,    

П. Гальперін (теорія поетапного формування розумових дій), Н.Бібік, І.Бех, Л.Божович, 

І. Друзь, Н. Кудикіна (розвиток навчального інтересу), Р. Хабіб, О. Савченко 

(самостійність,пізнавальна  активність учнів) [6, с.62]. 

Пізнавальна активність – це основа підготовки  учнів  до продуктивної   

діяльності, це й умова духовного розвитку особистості, й умова розвитку самостійності 

особистості, підвищення рівня її творчого потенціалу; пізнавальна активність є 

важливою умовою вдосконалення і одночасно показником ефективності освітнього 

процесу [5, c.102].  

Одним із напрямів підвищення ефективності навчання вчені вбачають 

впровадження web-технологій в освітній процес. 

           Питанням еволюції та використання  web-технологій  в освіті та науці  

присвячені роботи вітчизняних дослідників В.Ю. Бикова, М.І. Жалдака, Н.В. Морзе, 

С.О. Семерікова, С.В. Співаковського, зарубіжних науковців Т. Бернес Лі,                     

К. Нільсона, Д. Харіса [1]. Окремі аспекти проблеми використання та створення 

освітніх web-ресурсів досліджено у працях Л.І. Білоусової, Л.В. Брескіної,                 

О.М. Гончарової,  А.Ю. Кравцової, С.А. Ракова, О.І. Шиман. 

Використовуючи соціальні мережеві сервіси в освітньому  просторі, дуже 

важливо, щоб учитель мав не тільки певні знання, а й відповідні компетенції пошуку, 

систематизації, адаптації та використання освітніх web-ресурсів як для педагогічного 

проектування освітнього  процесу, організації пізнавальної діяльності учнів, так і для 

підвищення своєї кваліфікації в умовах самоосвіти. 

Мета роботи:   

 ознайомлення  із можливостями  сучасних web-технологій для використання у 

роботі з учнями початкової школи та розвитку пізнавальної активності;  

 формування вміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють 

ефективності освітнього процесу.  

Завдання: 

 проаналізувати  можливості та способи  упровадження web-технологій у освітній  

процес для учнів початкової школи;  

 розробити   практичні  завдання за допомогою web-технологій   для організації  

освітнього середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, 

взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом; 

 навчити учнів виявляти і використовувати можливості соціальних освітніх 

мереж для підвищення якості навчання, розвитку інформаційної компетентності та 

пізнавальної активності. 

 

 

 

Виклад основного матеріалу  
Останнім часом інтернет-технології стали відігравати ключову роль не тільки в 

бізнесі, інформаційно-аналітичній діяльності, а і в освіті. Їх активне використання у 

навчанні стало можливим завдяки появі та інтенсивному розвитку web-технологій. 

Застосовувати комп’ютер  можна як навчаючу систему, яка допоможе     дитині 

досягнути  мети навчання  з меншими затратами, а вчителеві – контролювати процес 



засвоєння знань і швидше залучати дітей до колекційної роботи над подоланням 

прогалин у знаннях. За допомогою комп’ютера  освітній процес  стає індивідуальним 

та інтерактивним, цікавим і сприяє розвитку   пізнавальної активності. 

  З  використанням web-технологій   інформація подається динамічно, яскраво, 

текст поєднується з малюнками та графіками,  може використовуватися  

мультиплікація, відбувається взаємний вплив кольору і звуку, задіяно багато 

асоціативних зв’язків та органів чуття. А все це сприяє кращому засвоєнню 

навчального матеріалу. 

Все це разом позитивно впливає на емоційну і вольову сфери психіки дитини, 

стимулює рухливість вищої нервової діяльності, розвиває увагу та точність.  Ще 

одним позитивним моментом, пов’язаним із застосуванням комп’ютера в процесі 

навчання, – є зміна ставлення до своїх помилок. 

Під час виконання певних завдань, створених за допомогою web-ресурсів, 

помилки учень  легко виправляє і ,взагалі,  вони починають виконувати свою основну 

позитивну функцію –   не дають збитися з вірного шляху, а стимулюють до навчання. 

Учень швидко виправляє помилку і немає  і в цих умовах вони не мають принизливих 

наслідків. 

   Саме web-технології змінюють традиційні шляхи співробітництва, спілкування 

та взаємодії, дозволяють користувачам не тільки отримувати   інформацію, але і 

створювати її самим, самостійно опановувати новітні технології [1, с.5].  

У своїй професійній діяльності використовую  web-технології   для:   

 
Використання різних електронних дидактичних матеріалів  дозволить вчителю: 

 індивідуалізувати та диференціювати  освітній  процес; 

 посилити мотиваційний компонент навчання за рахунок використання різних 

видів діяльності та різних джерел інформації; 

 активізувати  пізнавальну діяльність; 

 діагностувати помилки і оцінки результатів; 

 візуалізувати навчальну інформацію; 

 відповідати індивідуальному темпу роботи учня; 

• тестування  
засобами Google 
Форми

• цілеспрямовано 
розроблені завдання за 
допомогою web-
ресурсів  для 
використання в 
освітньому просторі 

• спілкування через 
електронну пошту, 
ведення особистих 
блогів, участі в 
семінарах та 
вебінарах для 
колективного 
вирішення проблем

• пошук в мережі і 
надає можливості 
вчителю  та учню 
знаходити матеріал 
для розв’язання 
проблем, які 
виникають під час 
освітнього                    
процесу Досліджен

ня

Співробіт

ництво  і 
комуніка

ція

Елементи 
дистанцій

ного 
навчання 

Електрон

ний

дидактич

ний 

матеріал



 формувати  інформаційно-цифрову компетентність учня та вчителя, батьків; 

 забезпечувати  швидкий доступ до інформації. 

Дидактичний матеріал створюю за допомогою web-серверів, які працюють за 

алгоритмом: 

 
 У  своїй роботі для створення електронних дидактичних матеріалів 

використовую  такі web-сервери: 

Дидактич-

ний 

матеріал 

Назва Призначення Посилання на приклади 

Тести  Google 

Форми  

https://www.g

oogle.com/intl

/ru_ua/forms/a

bout/     

Опитування чи анкетування. 

Можна підключити форму до 

електронної таблиці, де 

відповіді респондентів 

будуть зберігатися. За такою 

таблицею швидко бачиш 

помилки кожного учня та 

плануєш корекційну роботу 

індивідуальну чи групову. 

Економить час вчителя. 

Українська мова 

https://docs.google.com/

forms/d/1JWt-XZ08_W-

yp33btYkA6WvVXMaPilDNR

9e3OY9Qxh8/edit 

Математика  

https://docs.google.com/

forms/d/1F9y6j-

mZqqYV4E4id8bfPlNJ7bwT7f

BE0Z4NZq_2z6w/edit  

Я досліджую світ 

https://docs.google.com/

forms/d/1GVvRtosaMPhR0RY

WaZazpUhbf2Ii3sYJffUPhezA

5xg/edit  

Флеш-ігри  https://learnin

gapps.org  

Для створення інтерактивних 

матеріалів : 

 вікторини 

(для перевірки розуміння 

прочитаного тексту) 

 

  пазли  

(розвивають уважність, 

обчислювальні навички) 

 

 

 кросворди 

(сприяє розвитку пам’яті, 

 

 

Я досліджую світ 

https://learningapps.org/watch?

v=phrvs94wj19  

 

Математика 

https://learningapps.org/watch?

v=prdepi7u319  

 

Я досліджую світ  

https://learningapps.org/

watch?v=pwbh210en19   

 

1
• Реєстрація користувача 

2
• Вибір виду або шаблону завдання 

3
• Заповнення готового шаблону

4
• Публікація в мережі

https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/
https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/
https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/
https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/
https://docs.google.com/forms/d/1JWt-XZ08_W-yp33btYkA6WvVXMaPilDNR9e3OY9Qxh8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JWt-XZ08_W-yp33btYkA6WvVXMaPilDNR9e3OY9Qxh8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JWt-XZ08_W-yp33btYkA6WvVXMaPilDNR9e3OY9Qxh8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JWt-XZ08_W-yp33btYkA6WvVXMaPilDNR9e3OY9Qxh8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1F9y6j-mZqqYV4E4id8bfPlNJ7bwT7fBE0Z4NZq_2z6w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1F9y6j-mZqqYV4E4id8bfPlNJ7bwT7fBE0Z4NZq_2z6w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1F9y6j-mZqqYV4E4id8bfPlNJ7bwT7fBE0Z4NZq_2z6w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1F9y6j-mZqqYV4E4id8bfPlNJ7bwT7fBE0Z4NZq_2z6w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GVvRtosaMPhR0RYWaZazpUhbf2Ii3sYJffUPhezA5xg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GVvRtosaMPhR0RYWaZazpUhbf2Ii3sYJffUPhezA5xg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GVvRtosaMPhR0RYWaZazpUhbf2Ii3sYJffUPhezA5xg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GVvRtosaMPhR0RYWaZazpUhbf2Ii3sYJffUPhezA5xg/edit
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/watch?v=phrvs94wj19
https://learningapps.org/watch?v=phrvs94wj19
https://learningapps.org/watch?v=prdepi7u319
https://learningapps.org/watch?v=prdepi7u319
https://learningapps.org/watch?v=pwbh210en19
https://learningapps.org/watch?v=pwbh210en19


логіки, уваги, перевіряє 

знання з даної теми)  

 

 

 

 класифікація  
 

 

 

 знайди слова  

 

 

 

 встанови 

послідовність 

 

 

 вгадай слово  

 

 

 

 

 скачки 

 

 

 перший мільйон  

 

 

 

 

 обчисли  

 

 

 

 знайди пару  

 

 

Українська мова  

https://learningapps.org/

watch?v=pz4p1abu219  

 

 

Я досліджую світ 

https://learningapps.org/

watch?v=pqht7bkm319  

 

Українська мова  

https://learningapps.org/

watch?v=p9q4nirkt19  

 

Українська мова  

https://learningapps.org/

watch?v=pdm7r8yej19  

 

Математика  

https://learningapps.org/

watch?v=pmw3ih2x219  

 

Я досліджую світ  

  

https://learningapps.org/watch?

v=pr9rhbsfj19  

 

Математика  

https://learningapps.org/

watch?v=pn8ybdcg219  

 

Українська мова  

https://learningapps.org/

watch?v=pgj84iqd219  

Ребуси   http://

rebus1.com/ 

Створення ребусу на слово 

чи фразу. Сприяє розвитку 

логічного мислення, 

стимулює інтерес до 

вивченої теми. 

Я досліджую світ  

http://rebus1.com/ua/ind

ex.php?item=rebus_generator&

skip=0&mode=0&slovo=%D1

%CF%B2%CB%DC%CD%CE

%D2%C0  

Інтелект-

карти   https:

//www.mind

meister.com/

ru  

   

Оформлення думок та 

висновків у зручній формі. 

Візуальне сприйняття теми, 

підбір асоціативного ряду. 

Я досліджую світ  

https://mm.tt/13775867

38?t=VDDlFheYeM 

 

Генератор  

практич-

них завдань  

Розвиток 

дитини  

https://

 анаграми  

(сприяють розвитку 

кмітливості та логічного 

Українська мова  

https://drive.google.com

/file/d/1wob2VsoKSFhCeE6i2

https://learningapps.org/watch?v=pz4p1abu219
https://learningapps.org/watch?v=pz4p1abu219
https://learningapps.org/watch?v=pqht7bkm319
https://learningapps.org/watch?v=pqht7bkm319
https://learningapps.org/watch?v=p9q4nirkt19
https://learningapps.org/watch?v=p9q4nirkt19
https://learningapps.org/watch?v=pdm7r8yej19
https://learningapps.org/watch?v=pdm7r8yej19
https://learningapps.org/watch?v=pmw3ih2x219
https://learningapps.org/watch?v=pmw3ih2x219
https://learningapps.org/watch?v=pr9rhbsfj19
https://learningapps.org/watch?v=pr9rhbsfj19
https://learningapps.org/watch?v=pn8ybdcg219
https://learningapps.org/watch?v=pn8ybdcg219
https://learningapps.org/watch?v=pgj84iqd219
https://learningapps.org/watch?v=pgj84iqd219
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frebus1.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhPdTrIKeCdfUpqsHTPVPPI5vIVA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frebus1.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhPdTrIKeCdfUpqsHTPVPPI5vIVA
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&skip=0&mode=0&slovo=%D1%CF%B2%CB%DC%CD%CE%D2%C0
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&skip=0&mode=0&slovo=%D1%CF%B2%CB%DC%CD%CE%D2%C0
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&skip=0&mode=0&slovo=%D1%CF%B2%CB%DC%CD%CE%D2%C0
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&skip=0&mode=0&slovo=%D1%CF%B2%CB%DC%CD%CE%D2%C0
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&skip=0&mode=0&slovo=%D1%CF%B2%CB%DC%CD%CE%D2%C0
https://www.mindmeister.com/ru
https://www.mindmeister.com/ru
https://www.mindmeister.com/ru
https://www.mindmeister.com/ru
https://mm.tt/1377586738?t=VDDlFheYeM
https://mm.tt/1377586738?t=VDDlFheYeM
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.childdevelop.com.ua%2Fgenerator%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJUFh8CtZa89koivOHjgzP0tttKw
https://drive.google.com/file/d/1wob2VsoKSFhCeE6i26Hq2EY2Phyq7tMr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wob2VsoKSFhCeE6i26Hq2EY2Phyq7tMr/view?usp=sharing


www.google.c

om/url?q=http

s%3A%2F%2

Fru.childdevel

op.com.ua%2

Fgenerator%2

F&sa=D&sntz

=1&usg=AFQ

jCNFJUFh8Ct

Za89koivOHj

gzP0tttKw   

мислення) 

 

 

 

 

 приклади в стовпчик 

(відпрацювання 

лічильних навичок) 

 

 

 

 числова піраміда  

(сприяє розвитку логічного 

мислення та лічильних 

навичок) 

 

 кросворди  

(сприяє розвитку пам’яті, 

логіки,уваги,перевіряє 

знання з даної теми) 

 

 

 

 знайди слова 

(допомагає у розвитку уваги, 

читацьких навичок)  

6Hq2EY2Phyq7tMr/view?usp=

sharing  

 

 

 

 Математика 

https://drive.google.com

/file/d/1HA__6ZBA1wI7Bos_

EBqvNjv1lhX3tu-

z/view?usp=sharing  

 

Математика 

https://drive.google.com

/file/d/1VQZV2SGhDruz4lkB

wLONznMQ9BEXPECm/view

?usp=sharing  

Українська мова  

https://drive.google.com

/file/d/1OxRu7S7ZPM6C-

YIGXSWRMkEchsM7ipeM/vi

ew?usp=sharing  

математика  

https://drive.google.com

/file/d/1W8vT75xzL1NtxGnC

Hl-

D2wyHMDII_VXI/view?usp=s

haring  

Теги слів  Хмара слів  

https://

www.google.c

om/url?q=http

s%3A%2F%2

Fwordart.com

%2F&sa=D&

sntz=1&usg=

AFQjCNE9ur

30Xom3y9a1

DQec1GcOV

hUgMA   

До кожного слова із хмари 

слів прикріплено посилання 

на завдання чи сайт. Можна 

здійснювати 

диференційований підхід. 

Завдання прикріплюються за 

запитами та побажаннями 

учнів, що сприяє активізації 

пізнавальної діяльності. 

Також можна використати 

елементи «перевернутого 

навчання». За одним із слів 

може буди прикріплене 

завдання для читання 

вдома,проведення 

дослідження, перегляду 

мультфільму, а у класі вже 

приступити до обговорення 

результатів роботи. 

Комбіновані завдання  

https://wordart.com/1bd

490kv3d86/word-art  

Он-лайн 

тести    

 

https://learnin

g.ua/ru/   

 

 

 

 

 Запропоновані завдання з 

різних тем сприяють 

повторенню, закріпленню 

матеріалу, виявленню 

прогалин у знаннях, 

візуально привабливі. Такі 

Можна  

використовувати на уроках 

української мови та 

математики.Також розміщено 

олімпіадні завдання для  

перевірки вміння примінити 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.childdevelop.com.ua%2Fgenerator%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJUFh8CtZa89koivOHjgzP0tttKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.childdevelop.com.ua%2Fgenerator%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJUFh8CtZa89koivOHjgzP0tttKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.childdevelop.com.ua%2Fgenerator%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJUFh8CtZa89koivOHjgzP0tttKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.childdevelop.com.ua%2Fgenerator%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJUFh8CtZa89koivOHjgzP0tttKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.childdevelop.com.ua%2Fgenerator%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJUFh8CtZa89koivOHjgzP0tttKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.childdevelop.com.ua%2Fgenerator%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJUFh8CtZa89koivOHjgzP0tttKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.childdevelop.com.ua%2Fgenerator%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJUFh8CtZa89koivOHjgzP0tttKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.childdevelop.com.ua%2Fgenerator%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJUFh8CtZa89koivOHjgzP0tttKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.childdevelop.com.ua%2Fgenerator%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJUFh8CtZa89koivOHjgzP0tttKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.childdevelop.com.ua%2Fgenerator%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJUFh8CtZa89koivOHjgzP0tttKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.childdevelop.com.ua%2Fgenerator%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJUFh8CtZa89koivOHjgzP0tttKw
https://drive.google.com/file/d/1wob2VsoKSFhCeE6i26Hq2EY2Phyq7tMr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wob2VsoKSFhCeE6i26Hq2EY2Phyq7tMr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HA__6ZBA1wI7Bos_EBqvNjv1lhX3tu-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HA__6ZBA1wI7Bos_EBqvNjv1lhX3tu-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HA__6ZBA1wI7Bos_EBqvNjv1lhX3tu-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HA__6ZBA1wI7Bos_EBqvNjv1lhX3tu-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQZV2SGhDruz4lkBwLONznMQ9BEXPECm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQZV2SGhDruz4lkBwLONznMQ9BEXPECm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQZV2SGhDruz4lkBwLONznMQ9BEXPECm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQZV2SGhDruz4lkBwLONznMQ9BEXPECm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxRu7S7ZPM6C-YIGXSWRMkEchsM7ipeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxRu7S7ZPM6C-YIGXSWRMkEchsM7ipeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxRu7S7ZPM6C-YIGXSWRMkEchsM7ipeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxRu7S7ZPM6C-YIGXSWRMkEchsM7ipeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8vT75xzL1NtxGnCHl-D2wyHMDII_VXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8vT75xzL1NtxGnCHl-D2wyHMDII_VXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8vT75xzL1NtxGnCHl-D2wyHMDII_VXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8vT75xzL1NtxGnCHl-D2wyHMDII_VXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8vT75xzL1NtxGnCHl-D2wyHMDII_VXI/view?usp=sharing
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwordart.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9ur30Xom3y9a1DQec1GcOVhUgMA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwordart.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9ur30Xom3y9a1DQec1GcOVhUgMA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwordart.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9ur30Xom3y9a1DQec1GcOVhUgMA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwordart.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9ur30Xom3y9a1DQec1GcOVhUgMA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwordart.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9ur30Xom3y9a1DQec1GcOVhUgMA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwordart.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9ur30Xom3y9a1DQec1GcOVhUgMA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwordart.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9ur30Xom3y9a1DQec1GcOVhUgMA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwordart.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9ur30Xom3y9a1DQec1GcOVhUgMA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwordart.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9ur30Xom3y9a1DQec1GcOVhUgMA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwordart.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9ur30Xom3y9a1DQec1GcOVhUgMA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwordart.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9ur30Xom3y9a1DQec1GcOVhUgMA
https://wordart.com/1bd490kv3d86/word-art
https://wordart.com/1bd490kv3d86/word-art
https://learning.ua/ru/
https://learning.ua/ru/


 

 

 

 

 

 

https://naurok.

com.ua/test  

завдання прикріплюю у 

хмару слів, пропоную для 

домашнього завдання. 

 

 

 Он-лайн тести «На Урок» 

Дають можливість вчителю 

самому не тільки 

користуватися тестами своїх 

колег, але і створити власні. 

Такі завдання прикріплювати 

можна в хмару слів або 

виконувати скануючи QR-

код в телефоні. 

свої знання в нестандартних 

умовах.   

 

 

 

Запропоновані тести – 

https://naurok.com.ua/test/doda

vannya-i-vidnimannya-u-

mezhah-100-26050.html  

 

Створені мною –  

https://naurok.com.ua/test/prost

i-zadachi-18924.html  

QR-код 

 

http://ru.qr-

code-

generator.com 

 

 

 

Через систему QR-кодів діти 

освоюють інформаційно-

комунікативний простір, 

відбувається реалізація таких 

активностей як «Щоденні 5» 

-Читання для себе, слухання 

Також використовую під час 

віртуальних екскурсій, 

елементи перевернутого  

навчання. В умовах класу не 

в усіх дітей є телефон з 

можливістю сканування, 

тому переважно такі 

завдання виконуються вдома.  

 

У підручнику «Українська 

мова та читання »  

Г. А. Іваниця   

 

Презентація з використанням 

QR-коду 

https://drive.google.com/open?i

d=1UWP8k_TVI84mtiJ9XXv

GqVhJJLeSXf3K  

Електрон-

ний 

дидактич-

ний  

супровід 

підручни-

ків 

https://svitdov

kola.org/2  

 

 

 

 

 
 

 

http://www.e-

litera.com.ua/pi

druchnyk-

matematyka-2-

klas/  

 

 

 

 

http://video.nov

ashkola.ua/2-

klas/mistectvo-

2-klas/     

  

 

Економить час вчителя для 

підготовки до уроків 

(відеоматеріали,інтерактивні 

версії комікси,активність 

«Входження в картину», 

тестові завдання, 

індивідуальні картки). 

Вивільняє час для створення 

власних дидактичних вправ. 

Електронний додаток до 

підручника. Запропоновані 

презентації до уроків та 

потижневі кейси. 

Вивільняється час для 

створення матеріалів для 

активності «Щоденні 3» 

 

Відеоматеріали  до уроків 

інтегрованого курсу,  які 

дають можливість вчителю 

початкових класах 

орієнтуватися у темах 

музичного мистецтва, у 

Підручник  інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ»  

О. Волощенко 2 кл. 

  

 

 

 

 

 

Математика . 

С. Логачевська. 2 кл  

 

 

 

 

 

 

Масол «Мистецтво» 

https://docs.google.com/docum

ent/d/1eQZw1mukNNSSjOhaR

iXj88qXzt1Lc8rMm-

DrQqYTxKU/edit?usp=sharing  

https://naurok.com.ua/test
https://naurok.com.ua/test
https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-u-mezhah-100-26050.html
https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-u-mezhah-100-26050.html
https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-u-mezhah-100-26050.html
https://naurok.com.ua/test/prosti-zadachi-18924.html
https://naurok.com.ua/test/prosti-zadachi-18924.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.qr-code-generator.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMSgs2CzYji4lHSbKMaQsDil4aEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.qr-code-generator.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMSgs2CzYji4lHSbKMaQsDil4aEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.qr-code-generator.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMSgs2CzYji4lHSbKMaQsDil4aEg
https://drive.google.com/open?id=1UWP8k_TVI84mtiJ9XXvGqVhJJLeSXf3K
https://drive.google.com/open?id=1UWP8k_TVI84mtiJ9XXvGqVhJJLeSXf3K
https://drive.google.com/open?id=1UWP8k_TVI84mtiJ9XXvGqVhJJLeSXf3K
https://svitdovkola.org/2
https://svitdovkola.org/2
http://www.e-litera.com.ua/pidruchnyk-matematyka-2-klas/
http://www.e-litera.com.ua/pidruchnyk-matematyka-2-klas/
http://www.e-litera.com.ua/pidruchnyk-matematyka-2-klas/
http://www.e-litera.com.ua/pidruchnyk-matematyka-2-klas/
http://www.e-litera.com.ua/pidruchnyk-matematyka-2-klas/
http://video.novashkola.ua/2-klas/mistectvo-2-klas/
http://video.novashkola.ua/2-klas/mistectvo-2-klas/
http://video.novashkola.ua/2-klas/mistectvo-2-klas/
http://video.novashkola.ua/2-klas/mistectvo-2-klas/
https://docs.google.com/document/d/1eQZw1mukNNSSjOhaRiXj88qXzt1Lc8rMm-DrQqYTxKU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eQZw1mukNNSSjOhaRiXj88qXzt1Lc8rMm-DrQqYTxKU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eQZw1mukNNSSjOhaRiXj88qXzt1Lc8rMm-DrQqYTxKU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eQZw1mukNNSSjOhaRiXj88qXzt1Lc8rMm-DrQqYTxKU/edit?usp=sharing


методиці викладу матеріалу, 

економить час для пошуку 

матеріалу для слухання. 

Буктрейлер Movavi Video 

Suite 16 

Короткий відеоролик за 

мотивами книги, кліп по 

книзі. Метою створення 

буктрейлера є спонукання до 

прочитання книги. Його 

особливістю є те, що 

розповідь про книгу 

подається в образній, 

інтригуючій формі. 

https://drive.google.com/file/d/

1X_TylEqm2dW7RhBwsBbY

Py2TOte872Ck/view?usp=shar

ing  

 

Сучасний Інтернет пропонує багато ресурсів для використання в освітніх цілях. 

Звичайно, така інформаційна база має бути використана професійно і раціонально. Це 

вимагає, насамперед, усвідомлення самими вчителями, значущості такого потенціалу і 

активне використання інтернет-ресурсів в педагогічній діяльності для досягнення 

яскравіших, значиміших результатів в навчанні учнів. 

Звичайно,є і недоліки у використанні: не в усіх дітей є сучасні ґаджети в класі 

для використання на уроці, тому працюємо групами або користуємося комп’ютерним 

класом. Так діти із задоволенням беруть участь у активності «Щоденні 5» - 

«Слухання». Більшість завдань пропоную виконати вдома і використовую елементи 

«перевернутого» навчання, а вже у класі детально працюємо над прочитаним вдома чи 

побаченим.  Але обов’язково запитую   побажання  учнів щодо можливих ігор, 

пізнавальних мультфільмів, дослідів, посилання на які прив’язую у хмару слів, адже це 

розвиває пізнавальну активність, мотивує до виконання завдань. 

Висновки  

Працюючи в напрямку пошуку найбільш ефективних технологій в освітньому 

просторі початкової школи для формування і розвитку пізнавальної активності, дійшла 

висновку, що саме впровадження web-технології є одним із засобів формування 

ключових компетентностей НУШ, необхідних для успішної діяльності усіх учасників 

освітнього процесу. Створений мною електронний дидактичний матеріал і розміщений 

на сайті «Розумники», дійсно залучає дітей до процесу самостійного пізнання нового, 

мотивує до навчальної діяльності, змінив ставлення до власних помилок і осмислене 

ставлення до їх виправлення. Також «домашнє спілкування» з комп’ютером чи 

телефоном  цілком стає безпечним і прогнозованим , керованим батьками і проведеним 

з користю, а також і дозованим. А мені, вчителю,  дозволяє бути цікавою особистістю 

для дітей, а це стимулює до професійного зростання  та навчання впродовж життя. 

Матеріали даної  роботи  можуть  бути використані вчителями початкових 

класів у своїй роботі за програмою Р. Шияна для 2 класу. А також можуть спонукати 

для створення власного сайту та електронних дидактичних матеріалів. Тому надалі 

буду продовжувати опановувати інші web-ресурси, щоб відповідати сучасним вимогам 

компетентного вчителя. 

 

 

Список використаних джерел  

1. Баданов А.Г. Интерактивности. Web-сервисы для образования [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/badanovweb2/home 

2. Державний стандарт початкової освіти [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti 

3. Закон України про  освіту (2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.moippo.mk.ua/index.php/koneferencz/164-lshlyaxi-

  
 

https://drive.google.com/file/d/1X_TylEqm2dW7RhBwsBbYPy2TOte872Ck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_TylEqm2dW7RhBwsBbYPy2TOte872Ck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_TylEqm2dW7RhBwsBbYPy2TOte872Ck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_TylEqm2dW7RhBwsBbYPy2TOte872Ck/view?usp=sharing
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
http://www.moippo.mk.ua/index.php/koneferencz/164-lshlyaxi-formuvannyanformaczjno-kulturi-ta-nformatichno-kompetentnost-/960-vykorystannja-tehnologijveb-20-v-navchalno-vyhovnomu-procesi


formuvannyanformaczjno-kulturi-ta-nformatichno-kompetentnost-/960-

vykorystannja-tehnologijveb-20-v-navchalno-vyhovnomu-procesi  

4. Концепція НУШ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-

compressed.pdf  

5. Лозова В.І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів 

/ Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – 2-е вид., доп. – Харків: «ОВС», 

2000. – 164с. 

6. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах. - К.: Магістр-5,2007.-255 

с. 

 

 

http://www.moippo.mk.ua/index.php/koneferencz/164-lshlyaxi-formuvannyanformaczjno-kulturi-ta-nformatichno-kompetentnost-/960-vykorystannja-tehnologijveb-20-v-navchalno-vyhovnomu-procesi
http://www.moippo.mk.ua/index.php/koneferencz/164-lshlyaxi-formuvannyanformaczjno-kulturi-ta-nformatichno-kompetentnost-/960-vykorystannja-tehnologijveb-20-v-navchalno-vyhovnomu-procesi
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

