
 

 

 



 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Додаток Б 

Визначення поняття «інформаційно-комунікаційні технології»  

у науковій літературі 
Автори Сутність інформаційно-комунікаційних технологій 

 
Рік 

Н. Тализіна [175] 
Є. Машбиць  [118] 
 

Сукупність навчальних програм різних типів: від простіших 
програм, що забезпечують контроль знань, до навчальних 
систем, що базуються на штучному інтелекті. 

1985 
1986 

Л. Луцевич [95] Технологія машинної (за допомогою ЕОМ) обробки, 
передавання, розповсюдження інформації, створення 
обчислювальних і програмних засобів інформатики. 

1986 

М. Жалдак [61] 
І. Грод,  
О. Карабін [45] 

Сукупність методів і технічних засобів збирання, 
організації, збереження, передавання й представлення 
інформації, що розширює знання людей і розвиває їх 
можливості стосовно управління технічними й соціальними 
процесами. 

1994 
2013 

В. Шолохович [203] Галузь дидактики, що займається вивченням планомірно й 
свідомо організованого процесу навчання й засвоєння 
знань, у якому знаходять застосування засоби 
інформатизації освіти. 

1995 

К. Блертон (Craig 
Blurton)  

Різноманітний набір технологічних інструментів і ресурсів, 
що використовуються для спілкування, а також для 
створення інформації й управління нею. 

1999 

П. Образцов [130] 
 
 

Система загальнопедагогічних, психологічних, 
дидактичних, методичних процедур взаємодії педагогів і 
тих, хто навчається, з урахуванням технічних і людських 
ресурсів, спрямована на проектування й реалізацію змісту, 
методів і форм засобів навчання, адекватних цілям освіти, 
особливостям майбутньої діяльності й вимогам до 
професійно важливих якостей спеціаліста. 

2000 

А. Дзюбенко [55] Сукупність програмних, технічних, комп’ютерних і 
комунікаційних засобів, а також способів і новаторських  
методів їх застосування для забезпечення високої 
ефективності й інформатизації освітнього процесу. 

2000 

І. Захарова [65] 
Н. Фоміних [191] 

Сукупність різних технологічних інструментів і ресурсів, 
які використовуються для забезпечення процесу 
комунікації та створення, поширення, збереження й 
управління інформацією. 

2003 
2009 

І. Кухарчук, 
Р. Кухарчук [85] 

Технології, які використовуються з метою створення, 
збирання, організації, зберігання, опрацювання, 
передавання й використання інформації. 

2006 

В. Биков [10] Комп’ютерно орієнтована складова педагогічної технології, 
яка відображає деяку формалізовану модель певного 
компоненту змісту навчання й методики його подання в 
навчальному процесі, що представлена в цьому процесі 
педагогічними програмними засобами та передбачає 
використання комп’ютера, комп’ютерно орієнтованих 
засобів навчання й комп’ютерних комунікаційних мереж 
для розв’язання дидактичних завдань або їх фрагментів. 

2008 



 

Продовж. дод. Б 
О. Муковіз [125] 
О. Балалаєва [3] 

Метатехнологія, оскільки містить всі компоненти 
педагогічної технології: взаємодію викладачів і студентів, 
інколи опосередковану й асинхронну; специфічні форми, 
методи й засоби навчання (програмно-педагогічні засоби). 

2009 
2013 

І. Захарова [65]  Додаток інформаційних технологій для створення нових 
можливостей передавання знань (діяльності педагога), 
сприйняття знань (діяльності того, хто навчається), оцінки 
якості навчання й, безсумнівно, всебічного розвитку того, 
хто навчається, під час перебігу навчально-виховного 
процесу. 

2010 

Н. Побережна 
[142] 

Цілісна технологічна навчальна система, що є інтеграцією 
технічного, дидактичного, користувального й 
інформаційно-освітнього середовища, яке забезпечує 
виконання раніше зумовленої послідовності спільних дій 
суб’єктів навчання в умовах інформатизації освіти, 
орієнтованих на досягнення проектованих результатів 
професійної підготовки робочих кадрів. 

2010 

М. Кадемія [70] Сукупність методів і програмно-технічних засобів, 
об’єднаних у технологічний ланцюг, що забезпечує збір, 
обробку, зберігання та відображення інформації з метою 
зниження трудомісткості її використання, а також для 
підвищення її надійності й оперативності. 

2010 

Т. Тихонова [178] Педагогічна технологія, що спрямована на підвищення 
результативності навчання за умов використання 
інформативного продукту педагогічного призначення у 
навчально-виховному процесі. 

2013 

І. Особов [154] Процеси, методи пошуку, збору, формування, зберігання, 
обробки, представлення, поширення інформації та способи 
здійснення таких процесів і методів із застосуванням 
засобів комп’ютерної техніки та засобів комунікації. 

2014 

Ю. Буровицька 
[21] 

Загальний термін, який підкреслює роль уніфікованих 
технологій та інтеграцію телекомунікацій, комп’ютерів, під 
програмного забезпечення, програмного забезпечення, 
накопичувальних та аудіовізуальних систем, які 
дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, 
зберігати, передавати та змінювати інформацію. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток В 

Нові медіа й технології обробки інформації й комунікацій  

Дата Нова технологія Стара 
еквівалентна 

технологія 

Функція підтримки 

навчання 

1970-і Інтерактивні 

комп’ютери 

Письмо Нове середовище для 

формулювання ідей і 

взаємодії з ними. 

 Локальні жорсткі 

диски й дискети 

Папір Локальне зберігання даних 

користувача. 

1980-і Інтерфейси 

WIMP 

Контент, індекси, 

номери сторінок 

Пристрої для облегшення 

доступу до  контенту. 

 Інтернет Друк Масове виробництво й 

розподіл контенту. 

 Мультимедіа Фото, звук, кіно Презентація контенту. 

1990-і Всесвітня 

павутина 

Бібліотеки Безмежний доступ до 

розширеного контенту. 

 Ноутбуки Опубліковані 

книги 

Особистий портативний 

доступ до середовища. 

 Електронна 

пошта 

Поштові послуги Масовість доставки 

комунікаційних 

повідомлень. 

 Пошукові 

системи 

Бібліографічні 

послуги 

Облегшений доступ до 

розширеного контенту. 

 Широкосмуговий 

Інтернет  

Віщання, 

телефони 

Вибір розробленого 

контенту, безпосереднього 

спілкування. 

2000-і Мобільні 

телефони 

Книги в м’якій 

обкладинці 

Дешевий доступ до 

розробленого контенту. 



 Блоги Брошури Масовість особистих 

публікацій. 

 

Додаток Д 

Визначення поняття «педагогічна технологія» у науковій літературі 
Автори Зміст поняття «педагогічна технологія» Рік 

В. Беспалько [5] Системне й послідовне втілення на практиці заздалегідь 
спроектованого навчально-виховного процесу. 

1995 

О. Падалка, 
А. Нісімчук, 
І. Смолюк, 
О. Шпак [146] 

Наука про розвиток, освіту, навчання й виховання на основі 
позитивних загальнолюдських якостей і досягнень 
педагогічної думки, а також основ інформатики. 

1995 

І.Прокопенко, 
В.Євдокимов 
[163] 

Системне використання принципів на основі новітніх 
досягнень науки й техніки, що підвищує ефективність 
навчального процесу. 

1995 

П. Образцов 
[139] 

Системна цілісність методів і засобів, спрямованих на 
гарантоване досягнення дидактичних цілей, розвиток 
особистості того, хто навчається, і через це – на формування 
його інтелектуального, поведінкового та професійного 
статусів. 

2000 

В.Курило, 
А.Чиж, 
Н.Кратинов, 
Г.Божко [147] 

Послідовна, взаємообумовлена система дій педагога, що 
пов’язані з використанням тієї чи іншої сукупності методів 
виховання й навчання та здійснюються в педагогічному 
процесі з метою вирішення різних педагогічних завдань. 

2001 

С. Сисоєва  Набір процедур, які поновлюють професійну діяльність 
учителя й гарантують кінцевий запланований результат. 

2001 

С. Бондар [13] Інтегративна модель навчально-виховного процесу з чітко 
визначеними цілями, діагностикою поточних і кінцевих 
результатів, розподілом навчально-виховного процесу на 
окремі компоненти. 

2002 

О. Пометун, 
Л. Пироженко 
[155] 

Науково обґрунтована педагогічна (дидактична) система, яка 
гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко 
визначену послідовність дій, спроектованих на розв’язання 
проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат. 

2004 

С. Максимюк 
[97] 

Педагогічно й економічно обґрунтований процес досягнення 
гарантованих, потенційно відтворюваних запланованих 
педагогічних результатів, який включає формування знань і 
умінь учнів розкриттям спеціально переробленого змісту і 
який реалізується строго на засадах НОП і поетапного 
тестування. 

2005 

Г. Селевко [176] Система функціонування всіх компонентів педагогічного 
процесу, побудована на науковій основі, запрограмована в часі 
та просторі та яка призводить до намічених результатів. 

2005 

Н. Носовець 

[132] 

Проект і реалізація системи послідовного розгортання 
педагогічної діяльності, спрямованої на виховання вільної, 
відповідальної, компетентної особистості як суб’єкта та 
проектувальника життя. 

2014 



Л. Сушенцева 
[187] 

Система методів, прийомів, засобів і форм організації 
навчально-виробничого та виховного процесу, об’єднаних 
єдиною концептуальною ідеєю, метою й завданнями, що 
забезпечує задану сукупність умов для навчання, виховання, 
розвитку й набуття досвіду студентами, і гарантоване 
одержання заздалегідь визначеного позитивного результату. 

2016 

 
Додаток  Е 

 
Приклади електронних ресурсів, користування якими сприяє  

покращенню навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю 
 

Найменування Тип ресурсу, стисла 
характеристика 

URL 

1 2 3 
Библиотека Гумер – 
гуманитарные науки 

Електронна колекція книг із 
суспільних і гуманітарних 
наук: історії, культурології, 
філософії, політології і т. ін.  

https://www.gumer.info/ 

Бібліотека Хроноса Історичний портал, який 
містить матеріали зі світової 
історії  

http://www.hrono.ru/libris/ind
ex.php 

Восточная литература Середньовічні історичні 
джерела Сходу та Заходу 

http://www.vostlit.info/haupt-
Dateien/index-
Dateien/P.phtml?id=2056 

Hurtom – торрент – толока  Український інтернет-
портал, що спеціалізується 
на поширенні контенту 
виключно українською 
мовою 

https://toloka.to/ 

Електронний архів 
українського визвольного 
руху 

Архіви, колекції, збірки e-
архіву 

http://avr.org.ua/ 

Ізборник Електронна бібліотека 
давньої української 
літератури (літописи, 
хроніки, наукові студії, 
публіцистика, художні 
твори) 

http://litopys.org.ua/ 

Інститут історії України Електронна «Енциклопедія 
історії України», 
електронна бібліотека 
повнотекстових зібрань 
досліджень і джерел з історії 
України, тексти 
періодичних і серійних 
видань Інституту історії 
України НАН України, 
каталог вітчизняних 

http://history.org.ua/uk?litera=
&getFromProject=_edz_ 

http://www/


ресурсів історичного 
профілю 

Історична правда Електронна газета https://www.istpravda.com.ua/ 
Національна історична 
бібліотека України 

Електронні видання з фонду 
бібліотеки 

http://www.nibu.kiev.ua/index.
php?option=com_content&111
nto=view&id=1069&Itemid=1 

Невідома війна. Незакінчена 
війна 

Історичні матеріали http://unknownwar.info/ 

Продовж. дод. Е 
 

1 2 3 
Українська військова історія Сайт (зображення, огляд 

тематичної літератури, 
статті) 

http://www.ucrainarma.org/pro
-sajt 

Український історик Статті, документи з історії 
України та всесвітньої 
історії 

http://istoryk.in.ua/kategoriyi/ 

History Електронна бібліотека з 
історії України та 
всесвітньої історії (атласи, 
відео, книги, реферати) 

https://history.vn.ua/ 

Archives Portal Europe Архівний портал Європи, 
що надає доступ до 
інформації про архівні 
матеріали різних країн 

http://www.archivesportaleuro
pe.net/ 

A Teacher’s Guide to the 
Holocaust 

Путівник для вчителя з 
історії Голокосту 

http://fcit.coedu.usf.edu/holoca
ust/default.htm 

Best of History Websites Путівник кращими сайтами 
з історії 

http://besthistorysites.net/ 

BELHISTORY.COM Білоруський історичний 
портал 

http://www.belhistory.com/ 

Digitized Medieval 
Manuscripts Maps 

Електронний архів 
оцифрованих мап 
середньовічних рукописів 

http://eadh.org/projects/digitiz
ed-medieval-manuscripts-
maps 

EuroDocs: History of Ukraine: 
Primary Documents 

Електронна бібліотека 
першоджерел з історії 
України 

http://eudocs.lib.byu.edu/index
.php/History_of_Ukraine:_Pri
mary_Documents 

Cold War International History 
Project – Digital Archive 
(Woodrow Wilson 
International Center for 
Scholars in Washington) 

Цифровий архів 
Міжнародного 
дослідницького центру 
імені Вудро Вільсона у 
Вашингтоні 

https://digitalarchive.wilsonce
nter.org/ 

European Resistance Archive Європейський архів 
спротиву 

http://www.resistance-
archive.org/ 

Harvard Project on the Soviet 
Social System Digital 
Collection 

Електронний архів 
первинних джерел (листів, 
фото, фільмів, друкованих 
матеріалів, цифрових 
об’єктів (Гарвард) 

https://library.harvard.edu/coll
ections/hpsss/index.html 

http://www/
http://unknownwar/
http://istoryk.in.ua/kategoriyi/
http://www.archivesportaleurope.net/
http://www.archivesportaleurope.net/
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/


Historypin  Віртуальний безкоштовний 
всесвітній музей 

https://www.historypin.org/en/ 

Educational Era Студія on-line-освіти https://www.ed-era.com/ 
PROMETHEUS Найкращі онлайни-курси 

України та світу 
https://prometheus.org.ua/ 

 

 

Додаток Ж 

Перекодування навчальної інформації 

 Уривок тексту-оригіналу  

 Епоха Нового Царства стала періодом найвищого господарського 

розквіту країни. На той час єгиптяни вже вступили у вік бронзи, причому 

бронзу вони виготовляли дуже твердою. В середині II тис. до н. е. в Єгипті 

з’явилися перші вироби із заліза, проте господарське використання цього 

металу гальмувалося відсутністю у країні залізної руди. Єгиптяни 

удосконалили виробництво скла, ливарництво, суднобудування, досягли 

справжніх вершин у мистецтві бальзамування. В І тис. до н. е. вони навчилися 

виробляти з фарфороподібної маси особливий фаянс, який користувався 

великим попитом на міжнародному ринку (О. П. Крижанівський. Історія 

Стародавнього Сходу. Київ : Либідь, 2002. URL : 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-105.html (дата звернення : 11.09.2017). 

Перекодування тексту під час створення презентації 

https://prometheus.org.ua/
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-105.html


 
Додаток З 

Порівняльний аналіз блогу викладача та соціальної мережі 

Соціальна мережа Блог викладача 

Web-сервіс, що обслуговує процес 

віддаленої взаємодії між людьми й 

об’єднує користувачів за 

конкретними ознаками [Що 2]. 

Web-сайт, контент якого регулярно 

оновлюється; специфічна форма 

організації спільноти користувачів 

[Що].  

Функції: інформаційна, соціальна, 

комунікативна, психотерапевтична, 

самопрезентації. 

Функції: інформаційна, соціальна 

комунікативна, психотерапевтична, 

самопрезентації. 

Звичне для студентської аудиторії 

середовище. 

Один із ресурсів глобальної мережі 

Інтернет.  

Контент – тексти, аудіо, відео, фото, 

графіка, посилання на інші ресурси, 

розташовані на інших платформах. 

Контент – тексти, аудіо, відео, фото, 

графіка, посилання на інші ресурси, 

розташовані на інших платформах. 



Можливість відслідковувати 

кількість користувачів. 

Можливість відслідковувати 

кількість користувачів. 

Ідентифікація власника сторінки в 

мережі. 

Ідентифікація автора блогу. 

Ідентифікація відвідувача за умови 

його коментування, репостів і лайків. 

Ідентифікація відвідувача за умови 

його коментування. 

Доступ або  вільний, або обмежений. Доступ або вільний, або обмежений. 

Взаємодія: асинхронна/синхронна. Взаємодія: асинхронна/синхронна. 

Створення груп у соціальній мережі. – 

Віртуальний простір для дискусій 

(диспутів). 

Віртуальний простір для дискусій 

(диспутів). 

Ризики, які викликані інтернет-

залежністю та спричинені 

взаємодією з комп’ютерним 

обладнанням. 

Ризики, які викликані інтернет-

залежністю та спричинені 

взаємодією з комп’ютерним 

обладнанням. 

Додаток К 

Класифікація освітнього продукту  

інформаційно-комунікаційних технологій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітній продукт інформаційно-комунікаційних технологій 

За авторством розробників 

За способом використання 

За засобами використаного 
програмного забезпечення 

За дидактичною метою 

професійні 

аматорські 

за допомогою ІКТ 

без допомоги ІКТ 

за допомогою мережі 

без допомоги мережі 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Л 

Маршрутний лист робочої групи №1 

Прізвища й імена учасників групи_____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Станція 1. Перегляньте відео «Дарій І». Побудуйте на його основі історичний 
сенкан. 
1 рядок – іменник 
2 рядок – два прикметники 
3 рядок – три дієслова 
4 рядок – речення з чотирьох слів, що висловлює ставлення до питання, яке 
розглядається 
5 рядок – 1 слово (синонім до іменника в 1 рядку) 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

За змістовим наповненням 

тренінг пояснення демонстрація візуалізація контроль моніторинг 

як навчальний контент 

як прийом впливу 



Станція 2. Під історичним документом на блозі «Пошук» (URL: 
https://sensey2016.blogspot.com/) знайдіть посилання, перейдіть за ним і 
напишіть коментування, посилаючись на історичні факти в спільному 
документі в режимі on-line (у графі, відведеній групі).  
 
Станція 3. Опрацюйте історичний документ – уривок із «Бехістунського 
напису Дарія» та проаналізуйте його за планом. 

1. Який вид історичного джерела?________________________________ 
2. Хто ймовірний автор?________________________________________ 
3. Якими мотивами він керувався?________________________________ 

_________________________________________________________________ 
4. Про що розповідає це історичне джерело?_______________________ 

__________________________________________________________________ 
5. Із якими ще історичними джерелами перегукується цей документ? Які 

протиріччя існують?_______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

 
Додаток М 

Аналіз навчальних електронних ресурсів  
щодо дотримання вимог до їх створення 

 

 

https://sensey2016.blogspot.com/


URL: https://osvita.ua/school/lessons_summary/education/57865/  
(дата звернення: 15.11.2017). 
Нагромадження текстової інформації на одному слайді. 

 
URL: https://osvita.ua/school/lessons_summary/education/57865/  
(дата звернення: 17.12.2017). 
Уживання на одному слайді різних шрифтів (Arial, Times New Roman) 

Продовж. дод. М 
 

 

URL: https://osvita.ua/school/lessons_summary/education/60027/ 
(дата звернення: 17.12.2017). 

https://osvita.ua/school/lessons_summary/education/57865/
https://osvita.ua/school/lessons_summary/education/57865/
https://osvita.ua/school/lessons_summary/education/60027/


Нагромадження текстової інформації, невідповідність розміру санітарно-
гігієнічним вимогам (14), уживання на одному слайді різних кеглів (32, 22, 14) 
і шрифтів (Calibri, Times New Roman). 

 
URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/63753/  
(звернення до джерела: 14.02.2019). 
Негативний психологічний вплив чорного кольору на здобувачів освіти. 

Додаток Н 

Визначення дидактичних умов застосування ІКТ у дослідженнях 
Автор, тема дослідження  Дидактичні/педагогічні умови 

1 2 
О. Бондаренко (2010). 
Дидактичні умови 
застосування мультимедійних 
технологій у процесі навчання 
педагогічних дисциплін 
студентів [14]. 

Розробка й апробація комп’ютерних програм із 
відповідної дисципліни; урахування рівня 
відповідності програмного забезпечення 
загальнодидактичним вимогам і вимогам методики 
навчання певної дисципліни; урахування дидактичних 
можливостей мультимедійних технологій як засобу 
активізації навчально-пізнавального процесу; 
різноманітність мультимедійних форм і методів;  
спеціальна підготовка викладача до застосування 
мультимедійних технологій. 

Р. Бужиков (2006). 
Педагогічні умови 
застосування інноваційно-
комунікаційних технологій у 
процесі навчання іноземних 
мов студентів вищих 
економічних навчальних 
закладів [19]. 

Дотримання гуманістичної парадигми підготовки 
студентів;  забезпечення єдності теоретичної та 
практичної підготовки студентів; підтримка між 
педагогом і студентом творчої суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії; дотримання дидактичних і методичних 
принципів підготовки спеціалістів;  застосування 
традиційних і сучасних інтерактивних методів 
навчання; творче залучення студентів до науко-
дослідницької роботи; посилення міжпредметної 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/63753/


координації між викладачами іноземної мови та 
профілюючих кафедр. 

О. Мацюк (2011). 
Формування професійної 
компетентності майбутніх 
перекладачів засобами 
інформаційно-комунікаційних 
технологій [127]. 

Посилення мотивації в майбутніх перекладачів до 
професійного зростання засобами ІКТ; забезпечення 
міжпредметних зв’язків у фаховій підготовці на основі 
використання ІКТ; організація й актуалізація 
самостійної начально-пізнавальної діяльності студентів 
засобами ІКТ. 

І. Особов (2016). 
Формування креативності у 
студентів гуманітарних 
спеціальностей засобами 
інформаційно-комунікаційних 
технологій [145].  

Формування в майбутніх фахівців мотивації до творчої 
професійної діяльності, спрямованості на креативне 
самовдосконалення; використання інформаційних 
евристик, комп’ютерних технологій візуалізації для 
активізації творчої пізнавальної діяльності у процесі 
вивчення фахових дисциплін;формування досвіду 
творчої діяльності студентів у процесі самостійної 
роботи на основі Web 2.0-технологій; залучення 
студентів до мережевої взаємодії у професійних та 
соціальних Інтернет-спільнотах. 

Н. Побережна (2010). 
Дидактичні умови 
впровадження інформаційних 
технологій у навчальний 
процес вищого навчального 
закладу [152]. 

Проектування процесу навчання із застосуванням 
інформаційних технологій із включенням програмних, 
технічних і методичних елементів комп’ютерного 
навчального середовища; забезпечення високого рівня 
інформаційної компетентності педагогів для 
здійснення освітнього процесу із застосуванням ІТ; 
створення позитивної психолого-педагогічної 
мотивації суб’єктів навчання – студентів і педагогів – 
під час упровадження ІТ; здійснення процесу навчання 
з орієнтацією на міждисциплінарну інтеграцію, яка 
сприяє збагаченню, систематизації й закріпленню знань 
у різних наукових галузях. 

О. Рогульська (2010).  
Педагогічні умови формування 
професійної компетентності 
майбутніх перекладачів 
засобами сучасних 
інформаційних технологій 
[170]. 

Комплексне використання ІКТ у процесі підготовки 
майбутніх перекладачів; реалізація цілісної системи 
формування професійної компетентності майбутніх 
перекладачів; застосування ІКТ як складової 
інформаційного освітнього середовища; формування 
професійної компетентності майбутніх перекладачів із 
використанням технологій інтерактивного навчання. 

А. Янковець (2005). 
 Підготовка майбутніх 
військових перекладачів 
засобами інформаційно-
комунікаційних технологій 
[215]. 

Урахування педагогічних аспектів у вивченні іноземної 
мови засобами ІКТ; використання теоретичної моделі 
організації самостійної роботи майбутніх перекладачів 
засобами ІКТ у ВВНЗ у практичній діяльності; 
застосування розробленого програмного забезпечення 
для самостійного вивчення курсантами іноземної мови; 
удосконалення традиційних. а також упровадження 
нових активних методів, форм і засобів самостійного 
вивчення іноземної мови; поліпшення керівництва 
процесом самостійного вивчення іноземної мови 
майбутніми перекладачами у ВВНЗ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  П 

Методика виявлення мотивів застосування ІКТ студентами  

суспільно-гуманітарного профілю в навчанні (за Б. Пашнєвим) 

 

Анкета складається з 28-и парних тверджень, кожне з яких відображає 

зміст мотиву застосування ІКТ у навчанні. Співвідносяться вісім основних 

мотивів. Анкета спрямована на виявлення тих, яким студенти віддають 

перевагу. 

Кожен мотив має буквенне позначення: 

А – зовнішній примус 

Б – соціальна значущість ІКТ 

В – особистий розвиток 

Г – ґрунтовна фахова підготовка 

Д – спрямованість на оцінку 



Е – отримання нових знань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ж – мотив престижу  

З – інтерес до ІКТ. 

Відповідь оцінюється в 1 бал. Кількість балів рахується за кожним 

мотивом застосування ІКТ у навчанні, що дозволяє визначити ті, яким 

студенти суспільно-гуманітарного профілю віддають перевагу. 

Бланк відповідей 
Курс  Вік  ПІБ  

1  5  9  13  17  21  25  

2  6  10  14  18  22  26  

3  7  11  15  19  23  27  

4  8  12  16  20  24  28  

 

 

 

 

Продовж. дод. П 

Шановний учаснику анкетування! 

Прочитайте пари тверджень. Виберіть з кожної пари те, яке 

найкраще відображає причину застосування ІКТ у навчанні. Звертаємо Вашу 

увагу, що твердження будуть повторюватися в новому поєднанні. 

Упишіть літеру, яка позначає обране твердження, у бланк відповідей. 

Вибираючи одне твердження й відкидаючи інше, Ви проявляєте власну 

індивідуальність. 

Дякуємо за співробітництво! 
1. А До застосування ІКТ у навчанні Вас 

спонукають рекомендації викладача. 
Б Застосування ІКТ у навчанні 
пов’язане з їх значущістю в сучасному 
житті. 

2. В До застосування ІКТ Вас спонукає 
бажання пізнавати нове, розвиватися. 

Г Застосування ІКТ у навчанні 
сприятиме Вашій ґрунтовній фаховій 
підготовці. 

3. Д Ви застосовуєте ІКТ у навчанні, щоб 
мати кращий навчальний бал. 

Е Застосування ІКТ у навчанні сприяє 
отриманню й поглибленню нових знань. 



4. Ж Ви застосовуєте ІКТ, щоб Ваша 
підготовка до семінару й виконані Вами 
завдання були найкращими в групі (на 
курсі). 

З Ви застосовуєте ІКТ, тому що Вам це 
подобається. 

5. Б Застосування ІКТ у навчанні пов’язане 
з їх значущістю в сучасному житті. 

В До застосування ІКТ Вас спонукає 
бажання пізнавати нове, розвиватися. 

6. Г Застосування ІКТ у навчанні 
сприятиме Вашій ґрунтовній фаховій 
підготовці. 

Д Ви застосовуєте ІКТ у навчанні, щоб 
мати кращий навчальний бал. 

7. Е Застосування ІКТ у навчанні сприяє 
отриманню й  поглибленню нових знань. 

Ж Ви застосовуєте ІКТ, щоб Ваша 
підготовка до семінару й виконані Вами 
завдання були найкращими в групі (на 
курсі). 

8. А До застосування ІКТ у навчанні Вас 
спонукають рекомендації викладача. 

В До застосування ІКТ Вас спонукає 
бажання пізнавати нове, розвиватися. 

9. Б Застосування ІКТ у навчанні пов’язане 
з їх значущістю в сучасному житті. 

Г Застосування ІКТ у навчанні 
сприятиме Вашій ґрунтовній фаховій 
підготовці. 

10. В До застосування ІКТ Вас спонукає 
бажання пізнавати нове, розвиватися. 

Д Ви застосовуєте ІКТ у навчанні, щоб 
мати кращий навчальний бал. 

11. Г Застосування ІКТ у навчанні 
сприятиме Вашій ґрунтовній фаховій 
підготовці. 

Е Застосування ІКТ у навчанні сприяє 
отриманню й поглибленню нових знань. 

12. Д Ви застосовуєте ІКТ у навчанні, щоб 
мати кращий навчальний бал. 

Ж Ви застосовуєте ІКТ, щоб Ваша 
підготовка до семінару й виконані Вами 
завдання були найкращими в групі (на 
курсі). 

13. Е Застосування ІКТ у навчанні сприяє 
отриманню й поглибленню нових знань. 

З Ви застосовуєте ІКТ, тому що Вам це 
подобається. 

Продовж. дод. П 
 

14. А До застосування ІКТ у навчанні Вас 
спонукають рекомендації викладача. 

Г Застосування ІКТ у навчанні 
сприятиме Вашій ґрунтовній фаховій 
підготовці. 

15. Б Застосування ІКТ у навчанні пов’язане 
з їх значущістю в сучасному житті. 

Д Ви застосовуєте ІКТ у навчанні, щоб 
мати кращий навчальний бал. 

16. В До застосування ІКТ Вас спонукає 
бажання пізнавати нове, розвиватися. 

Е Застосування ІКТ у навчанні сприяє 
отриманню й поглибленню нових знань. 

17. Г Застосування ІКТ у навчанні 
сприятиме Вашій ґрунтовній фаховій 
підготовці. 

Ж Ви застосовуєте ІКТ, щоб Ваша 
підготовка до семінару й виконані Вами 
завдання були найкращими в групі (на 
курсі). 

18. Д Ви застосовуєте ІКТ у навчанні, щоб 
мати кращий навчальний бал. 

З Ви застосовуєте ІКТ, тому що Вам це 
подобається. 

19. А До застосування ІКТ у навчанні Вас 
спонукають рекомендації викладача. 

Д Ви застосовуєте ІКТ у навчанні, щоб 
мати кращий навчальний бал. 

20. Б Застосування ІКТ у навчанні пов’язане 
з їх значущістю в сучасному житті. 

Е Застосування ІКТ у навчанні сприяє 
отриманню й поглибленню нових знань. 

21. В До застосування ІКТ Вас спонукає 
бажання пізнавати нове, розвиватися. 

Ж Ви застосовуєте ІКТ, щоб Ваша 
підготовка до семінару й виконані Вами 



завдання були найкращими в групі (на 
курсі). 

22. Г Застосування ІКТ у навчанні 
сприятиме Вашій ґрунтовній фаховій 
підготовці. 

З Ви застосовуєте ІКТ, тому що Вам це 
подобається. 

23. А До застосування ІКТ у навчанні Вас 
спонукають рекомендації викладача. 

Е Застосування ІКТ у навчанні сприяє 
отриманню й поглибленню нових знань. 

24. Б Застосування ІКТ у навчанні пов’язане 
з їх значущістю в сучасному житті. 

Ж Ви застосовуєте ІКТ, щоб Ваша 
підготовка до семінару й виконані Вами 
завдання були найкращими в групі (на 
курсі). 

25. В До застосування ІКТ Вас спонукає 
бажання пізнавати нове, розвиватися. 

З Ви застосовуєте ІКТ, тому що Вам це 
подобається. 

26. А До застосування ІКТ у навчанні Вас 
спонукають рекомендації викладача. 

З Ви застосовуєте ІКТ, тому що Вам це 
подобається. 

27. А До застосування ІКТ у навчанні Вас 
спонукають рекомендації викладача. 

Ж Ви застосовуєте ІКТ, щоб Ваша 
підготовка до семінару й виконані Вами 
завдання були найкращими в групі (на 
курсі). 

28. Б Застосування ІКТ у навчанні пов’язане 
з їх значущістю в сучасному житті. 

З Ви застосовуєте ІКТ, тому що Вам це 
подобається. 

 
 
 
 
 
 

 

Додаток Р 

Лист опитування щодо виявлення мотивів застосування ІКТ у навчанні 

 
1. Чи відчуваєте Ви потребу в ІКТ? Яку саме потребу Ви відчуваєте? 

2. Чим краще користуватися – друкованими матеріалами чи електронними ресурсами? 

Як часто Ви вдаєтеся до пошуку навчальної літератури в Інтернеті? 

3. Чи відомо Вам про негативний вплив ІКТ, Інтернету? Як можна цьому запобігти? 

4. Чи покращиться взаємодія в навчальних цілях між викладачем і студентами за 

допомогою ІКТ?  

5. Як Ви оцінюєте свій рівень володіння ІКТ? Які труднощі при роботі з комп’ютером 

у Вас виникають? 

 
Додаток С 

Використання соціальної мережі як майданчика проведення дискусії 



 
Стенограф з екрану монітора  

(Дискусія відбувалася після занять, тому студент спілкувався в режимі on-line російською 
мовою, викладач вів дискусію українською. Висловлення студента перекладено 
українською мовою автором дисертації). 
 
Дмитро Прочкарук 
Ми не зацікавлені в такому виді роботи, оскільки ми бачимо вирішення проблеми словесно. 
Так буде набагато правильніше й доцільніше. Студенти 31 групи, 5/8. 
Фарідун Майнаєв 
А як же той факт, що сучасні діти "живуть" в Інтернеті? І "достукатися" до них легше  саме 
там? 
Дмитро Прочкарук 
Це порушує субординацію й руйнує стосунки учитель-учень, учень буде ставитися до 
вчителя як до друга й не буде відчувати авторитету вчителя. 
Фарідун Майнаєв 
Дмитре, хочу продовжити нашу дискусію.  
По-перше, учитель для учня є наставником, опікуном (тьютором), порадником 
(едвайзером). По-друге, характер відносин "учитель-учень" залежить не від форми 
спілкування (шкільний клас, мережа або SMS), а від змісту комунікації, стилю поведінки 
вчителя.  
Дмитре, а як там у Ваших одногрупників просувається справа зі створення ментальних 
карт? 
Дмитро Прочкарук 
Чесно, не знаю, погоджуюся, учитель – це наставник, але як мінімум за часом написати SMS 
довше, сказати учневі або банально поглядом показати своє незадоволення швидше, 
можливо, у межах експерименту ідея з SMS і гарна, але на озброєння вчителю вона не 
підійде, можливо, це мій консерватизм понад міру, але погляд і слова все ще приносять 
користь… 



Фарідун Майнаєв 
Прийом із SMS для того випадку, коли йде самостійна робота (письмове завдання, робота з 
картою, урешті-решт читання статті підручника або пошук у навчальних цілях в Інтернеті). 
Тож, учитель час на зайве не витратить. Погоджуюся з Вами, що не панацея (прочитав у 
підтексті Вашого повідомлення). Недоліком цього прийому є те, що його не можна 
використовувати декілька разів: зникне новизна - не буде ефекту, адже розрахований він 
саме на ефект несподіваності. Можна діяти і словом, але що робити, коли воно не 
допомагає? 
Дмитро Прочкарук 
Можна пояснити, що телефон зараз не потрібен на партах і попрохати прибрати його з 
парти або, якщо це не допомогло, забрати й покласти на учительський стіл. 
 
(Далі дискусія перейшла у формат спілкування у Viber з ініціативи студента. Учасники 
дійшли спільного висновку, що вибір методів і прийомів залежить від конкретної 
педагогічної ситуації.  Примітка автора). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток  Т 
Анкета  

на визначення вміння студентів суспільно-гуманітарного  профілю 
працювати з текстами за допомогою ІКТ 

 
Шановний респонденте! 

Просимо Вас узяти участь в анкетуванні, яке проводиться з метою 
визначення вміння студентів суспільно-гуманітарного профілю працювати з 
текстами за допомогою ІКТ. Анкетування є анонімним. 
 
Курс___________               Група___________              Стать___________ 

 
  

1. Потрібну для навчання інформацію Ви зазвичай знаходите за допомогою 
пошуковика (Google) чи на тематичних сайтах? Якщо Ви користуєтеся 
тематичними сайтами, будь-ласка, укажіть їх. 



__________________________________________________________________
___________ 
__________________________________________________________________
___________ 
 

2. Чи Ви перевіряєте достовірність представленої на сайті інформації? Як 
саме? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 

3. Як ІКТ можуть допомогти при роботі з текстом? Назвіть, які саме засоби 
ІКТ Ви застосовуєте при роботі з текстом. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 

. Дякуємо за участь в анкетуванні! 
 
 
 
 
 
 

 
Додаток  У 

Можливості безкоштовного користування Nearpod 

 

Сервіси Nearpod 
Платні Безкоштовні 

Add Content 
BBC Video Slide 
Field Trip Nearpod 3d 
PDF Viewer Simulation 
Live Twitter Stream Sway 
 Slideshow 
 Video 
 Audio 

Add Web Content 
Add Web Content   



Add Activity 
Fill in the blanks Open Ended Question 
Memory Test Poll 
 Quiz 
 Draw it 
 Collaborate 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток Ф 
Лист опитування «Мобільні пристрої та мобільний Інтернет» 

 
Шановний респонденте! 

Просимо Вас узяти участь в опитуванні, мета якого виявлення сфери 
використання Вашого мобільного пристрою. Опитування є анонімним. Ми 
цінуємо Вашу чесніть у відповідях на запитання. Дякуємо за участь! 
 
 
1. Ви користуєтеся мобільним Інтернетом? 
          Так             Ні 

1. Ви переглядаєте новини в Інтернеті з мобільного пристрою? 
          Так             Ні 

2. Ви користуєтеся Viber з мобільного пристрою? 
          Так             Ні 



3. Ви заходите на сторінку в соціальній мережі за допомогою мобільного 
пристрою? 

          Так             Ні 

4. Ви користуєтеся електронною поштою за допомогою мобільного 
пристрою? 

          Так             Ні 

5. Ви  використовуєте свій мобільний пристрій для навчання (читання, 
перегляд відео, обмін пов’язаними з навчанням повідомленнями з 
одногрупниками)? 

          Так             Ні 

6. На Вашу думку, застосування мобільних пристроїв на заняттях з 
навчальною метою 

            сприятиме покращенню навчання 
             
            заважатиме в навчанні 
           
             маю труднощі у виборі варіанта відповіді 
  
Інший варіант відповіді_____________________________________________ 

 

 

 

 

Додаток  Х 

Програмні вимоги  

до знань студентів історичного факультету  з фахових дисциплін 

 
Фахова дисципліна Знати: Уміти: 

1 2 
 

3 

Історія 
Стародавнього 
Сходу 

• історію виникнення й розвитку 
стародавніх східних цивілізацій; 
• важливі факти, тенденції, етапи, 
особливості та дати історії 
цивілізацій Стародавнього Сходу; 
• загальні риси економічного 
розвитку й соціальної структури 
давньосхідних цивілізацій; 
• важливі досягнення та 
пам’ятники духовної культури 
цивілізацій Стародавнього Сходу; 

• виділяти суттєві риси в 
розвитку суспільства й 
культури стародавніх 
східних цивілізацій; 
• встановлювати суттєві 
взаємозв’язки між явищами 
історії й культури 
Стародавнього Сходу; 
• аналізувати тексти й інші 
пам’ятники  цивілізацій 
Сходу;  



• основні теоретико-методологічні 
проблеми сучасного сходознавця;  
• основні види джерел з історії 
Стародавнього Сходу та методи 
роботи із ними. 

• аналізувати інформацію 
про нові історичні відкриття 
з урахуванням історико-
культурного контенту 
Стародавнього Сходу. 

Історія південних і 
західних слов’ян в 
кінці XVIII - ХХ ст. 

перебіг суспільно-політичного, 
економічного й культурного 
розвитку південних і західних 
слов’ян наприкінці XVIII – ХХ 
століття. 
 

• критично аналізувати 
джерела з історії південних і 
західних слов’ян наприкінці 
XVIII ст. – на початку ХХ 
ст.;  
• порівнювати розвиток 
певних тенденцій у їх 
тодішньому економічному, 
політичному й культурному 
житті з аналогічними 
зрушеннями в 
загальноєвропейському 
масштабі;  
• з’ясовувати передумови 
та чинники виникнення 
певних явищ і процесів на 
даному етапі історії 
слов’янських народів, 
робити ґрунтовні висновки й 
узагальнення. 

 
 
 

 
 

Продовж. дод. Х 
 

1 2 3 

Нова історія країн 
Європи і Америки 
(друга половина 
ХVІІ ст. – 1870 р.) 

перебіг суспільно-політичного, 
економічного та культурного 
розвитку країн Європи й Америки в 
середині XVII –  кінці 60-х рр. ХІХ 
ст. 

• критично аналізувати 
джерела з історії Європи і 
Америки в середині XVII – 
наприкінці 1860-х рр.; 
• аналізувати провідні 
тенденції в розвитку 
продуктивних сил;  
• розуміти хід еволюції 
соціальної структури 
суспільства й державного 
устрою в зазначений час; 
• встановлювати 
причинно-наслідкові 
зв’язки між окремими 
явищами;  



• правильно окреслювати 
та розв’язувати історичні 
проблеми;  
• з’ясовувати передумови 
та чинники виникнення 
певних явищ і процесів на 
даному етапі історії;  
• робити ґрунтовні 
висновки й узагальнення. 

Нова історія країн 
Азії та Африки 
(XVII – початок ХХ 
ст.) 

• основні проблеми історії країн 
Сходу в XVII – на початку ХХ ст.,  
• періодизацію історії країн Азії й 
Африки;  
• специфіку колоніалізму як 
всесвітньо-історичного явища, 
форми та методи колоніальної 
експансії, її етапи, системи 
колоніального управління;  
• специфіку розвитку країн індо-
буддійського (Індія, Шрі-Ланка) та 
південно-східноазійського (країни 
Індокитаю, Філіппіни, Індонезія) 
цивілізаційно-культурних кіл;  
• особливості внутрішнього 
розвитку та зовнішньої політики 
неарабських країн ісламського світу 
(Османська імперія, Іран, 
Афганістан); 
• причини та наслідки європейської  
експансії на «чорному континенті», 
її етапи, форми й методи. 

• логічно викладати 
матеріал;  
• користуватися науковою, 
науково-популярною та 
довідковою літературою, 
історичними джерелами та 
критично аналізувати їх; 
• усвідомлено 
застосовувати теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань; 
• володіти методами 
проведення історичних 
досліджень; 
• робити аргументовані 
висновки. 

 

Продовж. дод. Х 
1 2 3 

Методика навчання історії • історію розвитку та 
методологію методики 
навчання історії як науки; 
• зміст Державного 
стандарту освітньої галузі 
«Суспільствознавство», 
чинних шкільних програм, а 
також підручників, 
методичної літератури та 
науково-методичної 
періодики;  
• завдання, структуру й 
особливості сучасної 
шкільної історичної освіти в 
Україні. 

• розкривати зміст 
головних історичних фактів 
і виявляти причинно-
наслідкові зв'язки; 
• формувати хронологічні 
та картографічні вміння й 
навички в учнів; 
• використовувати 
індуктивний і дедуктивний 
прийоми формування 
історичних понять; 
• реалізувати на практиці 
методичні прийоми та 
засоби, а також виховні 
завдання та можливості 



курсів історії України та 
всесвітньої історії. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток Ц 

Інтерв’ю з педагогічним  працівником  

кафедри інформаційних технологій 

 

Добрий день. Я – аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи Майнаєв Фарідун Якубджонович. Тема моєї дисертаційної 

роботи – «Дидактичні умови застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю». 

Чи не погодилися б Ви на інтерв’ю, мета якого виявлення стану забезпечення 

комп’ютерною технікою ХНПУ ім. Г.С. Сковороди? 

Так, звичайно. 



Ваше прізвище, ім’я, по батькові? 

Москаленко Володимир Валентинович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент. 

Яку посаду Ви обіймаєте? 

Викладач кафедри інформаційних технологій ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди. 

Яка кількість у ЗВО встановлених навчальних комп’ютерних класів і на 

яких факультетах вони є? 

2 таких класи на Алчевських, 1 є на Чернишевського, 1 – на 

Фанінському, 1 – на Валентинівській. 

А який склад встановленого навчального комп’ютерного класу? 

Середня укомплектованість такого класу 9-10 комп’ютерів. 

Чи проводяться в НКП заняття зі студентами суспільно-гуманітарного 

профілю? Якщо так, то з яких навчальних дисциплін? 

Так, звичайно на всіх факультетах. У цьому навчальному році на І 

курсі ІІ семестру викладачами нашої кафедри будуть проводитися 

заняття з курсу «Педагогічні інформаційні технології». 

Чи викладається інформатика на історичному факультеті? Якщо так, на 

якому курсі? 

На сьогодні ні.  

Чи викладається інформатика на інших суспільно-гуманітарних 

факультетах ХНПУ імені Г. С. Сковороди? На яких саме? 

Так, на факультеті славістики й українському мовно-літературному 

факультеті імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненки викладаються «Сучасні 

інформаційні технології». 

Який рівень інформатичних умінь і навичок студентів суспільно-

гуманітарного профілю? 

Навчання є адаптованим. Приділяється увага тим інформатичним 

умінням і навичкам, які є необхідними для студентів цього профілю. 



Скажімо, робота у Word, створення електронної пошти, акаунта, пошук і 

збереження інформації. Ну, ще працюємо над презентаціями.  

Які труднощі найчастіше виникають у студентів суспільно-

гуманітарного профілю на заняттях з інформатики? 

Звичайно, труднощі є. Насамперед робота з таблицями Excel. Ще 

бувають проблеми зі збереженням потрібного матеріалу. Однак у цілому 

залежить від індивідуальних здібностей студента і, звичайно, його 

бажання чогось навчитися. 

Чи існують на Вашій кафедрі додаткові курси з опанування комп’ютера?  

Ні, такого немає. ЗВО цим не займається. 

Яка кількість встановлених мультимедійних класів? На яких 

факультетах є встановлені мультимедійні класи? 

Я не можу назвати точну кількість. На істфаці такий клас 1, на 

економічному, здається, 2, є ще на Валентинівській – не менше 2-х.  

Яка кількість проекторів і екранів у ХНПУ імені Г. С. Сковороди? Чи є 

вони у вільному доступі для викладачів? 

Я не володію такою інформацією. Проектори знаходяться на балансі 

кафедр.  

Оцініть стан забезпечення комп’ютерною технікою 

ХНПУ  імені  Г. С. Сковороди за п’ятибальною системою. 

Я  поставив би «трієчку»: недостатнє забезпечення. 

А скільки факультетів в університеті підключені до мережі Інтернет? 

Усі  факультети мають. Однак швидкість і якість у всіх різні. 

І як Ви оцінили б стан підключення вищу до Інтернету? 

На Валентинівській ситуація найкраща, можна поставити п’ятірку, 

на Чернишевського – трійка. Про інші точно не скажу, але не так добре, 

як на Валентинівській. 

Чи існує зона Wi-Fi ? Які факультети ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

мають її? Який радіус покриття, зокрема на історичному факультеті? 



Є скрізь. Відкрита для студентів. На історичному Wi-Fi охоплює всі 

аудиторії. Так що «качає» увесь факультет. 

Який рівень застосування ІКТ в освітньому процесі 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди?  

Усе залежить від викладача. Ну, тут і вмотивованість до 

застосування, і рівень ІКТ-компетентності відіграють роль. 

Чи консультуються з Вами викладачі щодо застосування ІКТ 

Так, звичайно. В основному звертаються з питаннями щодо 

електронної пошти, налагодження зв’язку, створення презентацій. 

Дякую за співробітництво! До побачення. 

Був радий допомогти.  Звертайтеся. До побачення. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток Ш 
 

Анкетування «Мобільні пристрої в навчанні» 

 

Шановний респонденте! 
Із метою вивчення можливості застосування на навчальних заняттях 

мобільного  Інтернету  та ставлення студентської аудиторії до цього 
просимо Вас відповісти на питання, вибравши один варіант відповіді з 
п’ятьох можливих. Анкетування є анонімним. 

 

1. Чи користуєтеся Ви мобільним Інтернетом?  
А) Так, майже щодня.  
Б) Так, буває час від часу.  
В) Так, але дуже рідко.  



Г) Ні, ніколи.  
Д) Інше. 
2. Чи користуєтеся Ви мобільним Інтернетом під час лекцій або 

семінарів?  
А) Так, я завжди це роблю.  
Б) Так, буває за необхідності.  
В) Так, але дуже рідко.  
Г) Ні, ніколи, навіть  не думав (не думала) про це.  
Д) Інше. 
3. Як ви поставитися до того, якщо під час семінарського заняття Вам 

запропонують скористатися мобільним Інтернетом для пошуку 
інформації або перегляду навчальних матеріалів? 

А) Виконаю завдання. бо це цікаво.  
Б) Виконаю завдання, бо я відповідально ставлюся до навчання. 
В) Я зроблю, як усі.  
Г) Ні.  
Д) Інше. 
 
 
 

 
 
 
 

Додаток Щ 
 

Анкета «Мобільні пристрої на навчальних заняттях» 
URL: 

https://docs.google.com/forms/d/1iM2w8XWpxAMBWsJ_8yqYjtrZy0gnaTvB9q
QmqeLBc2c/edit 

 
Шановний викладачу! 

Із метою вивчення ставлення викладачів до застосування мобільних 
пристороїв на навчальних заняттях просимо відповісти на декілька запитань. 
Дякуємо за участь! 
 

1. Ваш профіль 
А суспільно-гуманітарний 
Б природничо-математичний 
В мистецтво 

https://docs.google.com/forms/d/1iM2w8XWpxAMBWsJ_8yqYjtrZy0gnaTvB9qQmqeLBc2c/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iM2w8XWpxAMBWsJ_8yqYjtrZy0gnaTvB9qQmqeLBc2c/edit


Г інше 
2. Чи вважаєте Ви доцільним застосування на навчальному занятті 

мобільного пристрою? 
А так  
Б ні  
В інколи  
Г інше  

3. Для покращення викладання Вам необхідні на занятті 
А комп’ютерна техніка 
Б комп’ютерна техніка й доступ до мережі Інтернет 
В якісне покриття Інтернетом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  Ю 

Результати анкетування викладачів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  Я 
Анкетування «Використання Web-сайтів у навчанні» 

 
Шановний респонденте! 

Із метою вивчення можливості застосування Web-сайтів у навчальних цілях та 
ставлення студентської аудиторії до цього просимо Вас узяти участь в анкетуванні. Вам 
потрібно вибрати один варіант відповіді, з яким Ви погоджуєтеся, і підкреслити його. 
Анкетування є анонімним. Дякуємо за відповіді! 

 
1. Ви маєте власну сторінку в соціальній мережі? 

А) Так. 
Б) Ні. 
В) Не маю, але збираюся її створити. 

2. Якій соціальній мережі Ви віддаєте перевагу? 
Ваша відповідь______________________________________________ 
3. Скільки  часу Ви проводите в соціальній мережі? 

А) Менше, аніж година. 
Б) більше, аніж година. 
В) важко сказати, залежить від обставин. 



4. Чи використовуєте Ви соціальну мережу в навчальних цілях? 
А) Так, досить часто. 
Б) Так, буває час від часу. 
В) Ніколи. 

5. Читаючи статті якого-небудь блогу або переглядаючи матеріали в ньому, Ви 
зазвичай залишаєте в ньому коментарі? 
А) Так, завжди. 
Б) Так, якщо дуже сподобалися матеріали або хочу розв’язати дискусію. 
В) Ні. 

6. Чи поліпшиться Ваше навчання, якщо частина навчальних матеріалів буде 
викладатися на платформі соціальної мережі або блогу?  
А) Думаю, що так. 
Б) Важко відповісти, потрібно спробувати. 
В) Ні. 

7. Чи поліпшиться Ваше навчання, якщо Ви будете обговорювати окремі 
питання навчального матеріалу, перевіряти свої знання за допомогою тестів 
on-line на платформі соціальної мережі або блогу? 
А) Думаю, що так. 
Б) Важко відповісти, потрібно спробувати. 
В) Ні 

8. Яка платформа для навчання on-line є для Вас зручнішою? 
А) Соціальна мережа. 
Б) Навчальний блог. 
В) Ваш варіант відповіді ___________________________________ 

 
Додатки  АА 

Асоціативно-проектна методика 
 

Шановний учаснику педагогічного експерименту! 
Просимо Вас продовжити судження за запропонованим початком. 

Будемо вдячні за відвертість.  
 

Батьки придбали мені комп’ютер (ноутбук, планшет), щоб  я  ________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
Користуючись комп’ютером (ноутбуком, планшетом), я більшу частину часу 
приділяю_____________________________________________________________________. 
Я ношу (не ношу) (потрібне підкреслити) свій ноутбук  в університет, бо  _____________ 
_____________________________________________________________________________. 
Необхідні для написання реферативної (курсової) роботи матеріали я беру 
_________________________, бо ________________________________________________. 
Мені подобається (не подобається) (потрібне підкреслити) створювати мультимедійні 
презентації, тому що ___________________________________________________________. 
Я хотів би / хотіла б (не хотів б / не хотіла б) (потрібне підкреслити) навчитися іншим 
способам візуалізації інформації, тому що  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 



Мені подобається (не подобається) (потрібне підкреслити) переглядати навчальні 
відеоматеріали, тому що ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
Мені подобається (не подобається) (потрібне підкреслити) виконувати тести on-line, бо 
_____________________________________________________________________________. 
Мені цікаво (нецікаво) (потрібне підкреслити) було б  виконувати ігрові завдання on-line 
з фахової дисципліни, бо _______________________________________________________. 
Переглядаючи матеріали  в Інтернеті, я зазвичай залишаю (не залишаю) (потрібне 
підкреслити) коментарі, бо _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
Я вважаю, що ІКТ сприяють (не сприяють) (потрібне підкреслити) кращому навчанню, бо 
__________________________________________________________________________. 
На мою думку, виконання завдань із застосуванням ІКТ сприятиме (не сприятиме) 
(потрібне підкреслити) покращенню моїх знань з фахової  навчальної дисципліни, бо 
_____________________________________________________________________________.  
Завдання,  виконання яких передбачає застосування комп’ютерної техніки, нам задають для 
того, щоб _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
Вважаю, що інформаційно-комунікаційні технології вивчають для того, щоб 
_____________________________________________________________________________. 
Я хотів би / хотіла б (не хотів би / не хотіла б) (потрібне підкреслити) дізнатися  про 
дидактичні можливості ІКТ, тому що _____________________________________________. 

 
Дякуємо за співробітництво! 

 
 
 
 
 

Додаток АБ 
Аналіз суджень 

студентів історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
 

Судження 11 12 21 22 23 31 33 41 42 43 Усього 
Кількість 
учасників 

22 21 23 15 18 19 12 29 17 12 188 

Мені подобається  створювати мультимедійні презентації, тому що 
Цікаво 8 6 7 7 4 5 5 10 7 4 63 
Зручно 2 0 3 1 3 5 2 0 1 0 17 
Краще донести 
інформацію 

2 7 4 0 3 2 2 6 3 2 31 

Краще 
запам’ятовується 

0 0 3 4 1 0 1 2 2 2 15 

Розвиває вміння 
та навички  

2 1 0 0 2 2 0 4 0 0 11 

Розвиває творчі 
здібності 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 

За 15 15 17 12 13 15 10 22 13 9 141 
Проти  7 6 6 3 5 4 2 7 4 3 47 
Утрималися 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Я хотів би / хотіла б навчитися інших способів візуалізації інформації, тому що   
Цікаво 9 4 4 5 2 4 3 5 5 4 45 
Зручно 1 3 1 0 2 1 1 3 0 0 12 
Розвиває 1 2 2 2 0 1 0 2 2 0 12 
Краще 
сприймається 

0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 5 

Розширює 
можливості 
роботи з текстом 

0 2 3 2 2 2 1 2 2 2 18 

Допоможе в 
майбутній 
професії 

0 0 1 1 2 1 1 2 1 2 11 

Вимога часу 4 2 1 0 2 1 1 2 2 0 15 
За 15 13 14 10 12 11 7 16 12 8 118 
Проти  6 7 7 4 3 6 3 9 3 3 51 
Утрималися 1 1 2 1 3 2 2 4 2 1 19 
Мені подобається переглядати навчальні відеоматеріали, тому що 
Цікаво, захопливо 7 5 5 4 5 6 5 10  6 4 57 
Зручно 1 1 2 3 1 1 2 2 0 1 14 
Сприяє кращому 
розумінню теми й 
запам’ятовуванню  

9 10 8 3 7 9 5 13 10 7 81 

Інформативно 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 7 
Пізнавально 3 1 4 2 2 2 0 0 0 0 14 
За 20 18 21 14 16 18 12 26 16 12 173 
Проти  2 1 2  0 1 1 0 3 1 0 11 
Утрималися 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 

 

Продовж. дод. АБ 

Судження 11 12 21 22 23 31 33 41 42 43 Усього 
Мені подобається виконувати тести on-line, бо 
Цікаво 7 8 6 1 1 4 5 7 4 2 45 
Зручно (легше) 4 1 4 1 3 2 1 2 1 2 21 
Допомагає в 
засвоєнні теми 

0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

Швидкий спосіб 
перевірки 

6 5 5 3 4 5 4 7 5 4 48 

Надійний спосіб 
перевірки 

3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 12 

Інше 0 0 1 1 0 2 0 2 1 1 8 
За 20 18 18 6 8 13 10 22 13 9 137 
Проти  2 2 5 9 9 4 1 7 4 2 45 
Утрималися 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 6 
Мені цікаво було б  виконувати ігрові завдання on-line з фахової дисципліни, бо 
Цікаво 9 6 7 3 4 6 4 5 2 2 48 
Поглиблює 
знання 

2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 



Розширює 
можливості 
роботи з текстом 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Краще 
запам’ятовується 
матеріал 

2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 10 

Закріплює 
знання 

1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 7 

Розвиває 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 7 
Дозволяє 
перевірити 
знання 

0 2 3 2 0 3 0 0 2 0 12 

Інше 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 
За 14 13 15 8 8 10 5 10 6 5 94 
Проти  6 6 5 4 7 7 6 14 9 7 71 
Утрималися 2 2 3 3 3 2 1 5 2 0 23 
Переглядаючи матеріали  в Інтернеті, я зазвичай залишаю коментарі, бо 
Висловити 
власну думку 

4 5 8 3 4 5 3 5 4 2 43 

Привернути 
увагу до своєї 
думки 

1 0 0 1 2 0 0 2 1 2 9 

За 5 5 8 4 6 5 3 7 5 4 52 
Проти  16 16 15 11 11 14 8 22 12 8 133 
Утрималися 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 
 11 12 21 22 23 31 33 41 42 43 Усього 

 

 
 

Додаток АВ 
Результати перевірки глибини пізнання навчального матеріалу  

 
Таблиця 1  

Результати констатувального етапу (історичний  факультет), групи Е 
Навчальні 

дисципліни, 
І курс 

«Історія 
Стародавнього 

Сходу» 

«Історія 
слов’янських 

народів» 

«Історія 
Стародавньої 
Греції та Риму  

«Основи 
наукових 

досліджень» 

Підсумок 
(середнє 
зважене) 

Високий 1*0,81 
1*0,77               

1*0,81 
4*0,77 

1*0,86 
1*0,77 

3*0,77 3 

Середній 4*0,68 
1*0,59 
12*0,55 

1*0,72 
6*0,68 
8*0,59 

 

1*0,72 
2*0,63 
9*0,59 
5*0,55 

 

1*0,72 
3*0,68 
2*0,63 
5*0,59 
4*0,55 

16 

Низький 3*0,36 2*0,41 3*0,36 4*0,27 3 
𝑘𝑘𝑔𝑔 0,57 0,65 0,58 0,57 0,59 

 
Таблиця 2 



 Результати констатувального етапу (історичний факультет), групи К  
Навчальні 

дисципліни, 
І курс 

«Історія 
Стародавнього 

Сходу» 

«Історія 
слов’янських 

народів» 

«Історія 
Стародавньої 

Греції та 
Риму» 

«Основи 
наукових 

досліджень» 

Підсумок 
(середнє 
зважене) 

Високий 1*0,91 1*0,86 2*0,77 1*0,81 1 
Середній 1*0,72 

3*0,68 
5*0,63 
8*0,59 
2*0,50 

3*0,72 
7*0,63 
9*0,59 
 

4*0,72 
1*0,68 
4*0,63 
7*0,55 
2*0,50 

2*0,72 
2*0,68 
4*0,63 
8*0,59 
3*0,50 

19 

Низький 1*0,31 1*0,27 1*0,31 1*0,31 1 
𝑘𝑘𝑔𝑔 0,64 0,62 0,61 0,60 0,62 

 
Таблиця 3 

Результати констатувального етапу (історичний факультет), групи Е  
Навчальні 

дисципліни, ІІ курс 
Історія середніх 

віків» 
«Історія південних 

та західних слов’ян» 
Підсумок 

(середнє зважене) 
Високий 1*0,91 

3*0,77 
2*0,86 
2*0,81 

4 

Середній 7*0,72 
7*0,68 
5*0,63 
9*0,59 
5*0,55 

6*0,72 
4*0,63 
16*0,59 
7*0,50 
 

33 

Низький 1*0,31 1*0,27 1 
𝑘𝑘𝑔𝑔 0,65 0,62 0,64 

 
 
 

Таблиця 4 
Результати констатувального етапу(історичний факультет), групи К  

Навчальні 
дисципліни, ІІ курс 

Історія середніх 
віків» 

«Історія південних 
та західних слов’ян» 

Підсумок 
(середнє зважене) 

Високий 3*0,77 2*0,81 
1*0,77 

3 

Середній 2*0,68 
3*0,63 
8*0,50 

5*0,68 
6*0,59 

12 

Низький 2*0,41 2*0,41 
2*0,36 

3 

𝑘𝑘𝑔𝑔 0,58 0,60 0,59 
 

Таблиця 5 
Результати констатувального етапу (історичний факультет), групи Е  



Навчальні 
дисципліни, 

ІІІ курс 

«Нова історія 
країн Європи та 
Америки (друга 

половина ХVІІ ст. 
– 1870 р.)» 

«Нова історія країн 
Азії та Африки 
(XVII – початок 

ХХ ст.)» 

«Методика 
навчання історії» 

Підсумок 
(середнє 
зважене) 

Високий 1*0,95 
2*0,77  

3*0,77 1*0,86 
1*0,81 
1*0,77 

3 

Середній 7*0,63 
4*0,59 
3*0,50 

5*0,68 
2*0,63 
7*0,59 

4*0,68 
2*0,63 
8*0,59 

14 

Низький 1*0,41 
1*0,27 

2*0,36 2*0,27 2 

𝑘𝑘𝑔𝑔 0,60 0,62 0,61 0,61 

 
Таблиця 6 

Результати констатувального етапу (історичний факультет), групи К  
Навчальні 

дисципліни, 
ІІІ курс 

«Нова історія 
країн Європи та 
Америки (друга 

половина ХVІІ ст. 
– 1870 р.)» 

«Нова історія країн 
Азії та Африки 
(XVII – початок 

ХХ ст.)» 

«Методика 
навчання історії» 

Підсумок 
(середнє 
зважене) 

Високий 1*0,77 - 1*0,86 
1*0,77 

1 

Середній 3*0,72 
1*0,63 
4*0,59 
1*0,50 

3*0,72 
1*0,68 
1*0,63 
2*0,59 
3*0,55 

2*0,72 
2*0,68 
3*0,59 
1*0,55 

9 

Низький 2*0,31 2*0,31 1*0,31 
1*0,27 

2 

𝑘𝑘𝑔𝑔 0,59 0,58 0,61 0,59 

 
 

Таблиця 7 
Результати констатувального етапу (історичний факультет), групи Е  

Навчальні дисципліни,  
ІV курс 

«Новітня історія країн Азії 
та Африки (1918 – 2016 рр.)» 

Підсумок 

Високий 1*0,86 
1*0,81 
4*0,77 

6 

Середній 3*0,68 
12*0,63 
3*0,59 

18 

Низький 3*0,41 
2*0,36 

5 

𝑘𝑘𝑔𝑔 0,62 0,62 
 



Таблиця 8 
Результати констатувального етапу (історичний факультет), групи К  

Навчальні дисципліни,  
ІV курс 

«Новітня історія країн Азії 
та Африки (1918 – 2016 рр.)» 

Підсумок 

Високий 1*0,86 
3*0,81 

4 

Середній 4*0,72 
11*0,63 
9*0,59 

24 

Низький 1*0,36 1 
𝑘𝑘𝑔𝑔 0,65 0,65 

 
Таблиця 9 

Результати констатувального етапу, групи Е 
(український мовно-літературний факультет імені Г. Ф. Основ’яненка) 
Навчальні дисципліни Високий Середній Низький Разом 𝑘𝑘𝑔𝑔 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням  

8*0,77 9*0,72 
1*0,63 
12*0,59 
3*0,50 

2*0,41 
3*0,36 
2*0,27 

40 0,61 

Практика перекладу 
 

1*0,86 
2*0,81 

3*0,72 
1*0,68 
8*0,59 

4*0,31 
2*0,27 

21 0,56 

Методика навчання 
української мови в 
закладах загальної 
середньої освіти 

 
 

4*0,80 
(усереднений 

показник) 

 
 

22*0,63 
(усереднений 

показник) 

 
 

2*0,36 
(усереднений 

показник) 

 
 

28 

 
 

0,64 

Редагування 
навчальних видань 
Етнолінгвістика 6*0,79 

(усереднений 
показник) 

39*0,65 
(усереднений 

показник) 

2*0,38 
(усереднений 

показник) 

 
47 

 
0,66                                     Текстознавство 

Етнологія 
Разом 21 98 17 136 0,62 

Таблиця 10 
Результати констатувального етапу, групи К 

(український мовно-літературний факультет імені Г. Ф. Основ’яненка) 
Навчальні дисципліни Високий Середній Низький Разом 𝑘𝑘𝑔𝑔 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням 

1*0,81 
6*0,77 

2*0,72 
2*0,68 
4*0,50 

1*0,41 
2*0,27 

18 0,62 

Практика перекладу 3*0,81 
 

5*0,68 
12*0,63 
8*0,59 
7*0,50 

2*0,41 
3*0,36 

40 0,59 

Методика навчання 
української мови в 
закладах загальної 
середньої освіти 

 
8*0,78 

(усереднений 
показник) 

 
11*0,68 

(усереднений 
показник) 

 
2*0,29 

(усереднений 
показник) 

 
 

21 

 
 
0,68 



Редагування 
навчальних видань 
Етнолінгвістика  

7*0,80 
(усереднений 

показник) 

 
32*0,63 

(усереднений 
показник) 

 
7*0,34 

 
46 

 
0,61 Текстознавство 

Етнологія 

Разом 25 83 17 125 0,63 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток  АД 
 

Бланк опитування «Самооцінка інформатичних умінь  і навичок» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Діагностичний інструментарій експериментальної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток АЖ 

Анкетування «Інформатичні вміння й навички» 

URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNhk_VSZaihLSfbOfKym4U

GyjEyCggGUQ3zk57KCROt5Uw/viewform 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNhk_VSZaihLSfbOfKym4UGyjEyCggGUQ3zk57KCROt5Uw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNhk_VSZaihLSfbOfKym4UGyjEyCggGUQ3zk57KCROt5Uw/viewform


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток АЗ  

Розробки професійних ситуацій 

1. Ви  працюєте в школі. Як випускнику ЗВО, що має володіти знаннями 
про сучасні освітні технології, Вам запропонували розповісти на методичній 
раді про можливості ІКТ в освітньому процесі. Про що Ви будете розповідати? 

 
2. Під час пошуку матеріалу до уроку в Інтернет-мережі Ви випадково 

натрапили на цікавий матеріал, який може стати в нагоді пізніше. На жаль, у 
Вас не має часу на його детальне читання в даний момент, та ще й  він великий 
за обсягом. Крім цього, він призначений лише для перегляду й захищений від 
копіювання. Як Ви  вчините? 
 

3. Ви учитель у 6-ому класі. Ваш новий учень на уроці постійно грає в 
мобільні  ігри. Ви використовували рольові ігри, загадували історичні загадки, 



навіть принесли на урок коробку з пазлами, які самі всю ніч і виготовляли. 
Однак  новенький заявив, що все це – учорашній день і він у такі ігри не грає. 
Як Ви  будете зацікавлювати хлопчика своїм предметом? 
 

4. Ви викладаєте всесвітню історію у 8 класі. Відповідно до календарно-
тематичного плану, за урок – практичне заняття з теми «Розвиток монархічних 
форм правління у країнах західної Європи». Переглянувши матеріали 
шкільного підручника (Гісем О. В. Всесвітня історія : підруч. для 8 кл. 
загальн. навч. закл. Харків : Ранок, 2016. С.127), Ви з’ясували, що виконання 
роботи передбачає створення презентації або повідомлення. У класі немає 
комп’ютерної техніки, а йти до кабінету інформатики є досить 
проблематичним. І тут Ви згадали, що на питання, чи будете Ви задавати 
робити презентації, відповіли, що так. Як Ви вчините, адже не дотримувати 
своєї обіцянки, даної дітям, не дуже гарно з Вашого боку? 

 

5. Уявіть ситуацію. Один із Ваших дев’ятикласників постійно не виконує 
домашні завдання, пояснюючи це тим, що підручник у нього хтось узяв, а хто 
він не пам’ятає, і той, хто взяв, напевне, теж не пам’ятає, а тепер ніхто свій 
підручник не дає, бо самим він потрібний, але якби книжка була б, то він 
тоді… Як можна все ж таки примусити хитруна виконувати домашні завдання 
з історії? 
 

6. Ви класний керівник. Про зміни в розкладі Вашого класу Ви дізналися, 
коли Ваші вихованці вже пішли зі школи. Ваш смартфон у ремонті, а навістити 
хоча б одного з учнів з тим, щоб він повідомив про зміни іншим, без 
попередження якось незручно.  Що Ви будете робити? 
 

Додаток  АК 

Анкета «Ефективність застосування ІКТ на навчальних заняттях» 

Шановні викладачі! 
Просимо Вас узяти участь в анкетуванні для оцінювання застосування  

ІКТ під час проведення семінарських занять на історичному факультеті 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  Для отримання об’єктивних відповідей 
анкетування є анонімним. Будь ласка, оцініть застосування ІКТ у навчанні 
студентів від 0 до 5 балів,  урахувавши спрямованість на 1) зацікавлення 
студентів навчальним матеріалом; 2) покращення знань студентів; 
3) формування вмінь і навичок; 4) інтелектуальний розвиток студентів; 
5) розширення уявлення студентів про можливості застосування ІКТ у 
навчанні й майбутній професійній діяльності. 

 



№ 
з/п 

Застосування ІКТ на семінарських заняттях Оцінка 
від 0 до 5 б. 

1. Використання блогу  
2. Використання QR-кодів  
3. Супровід заняття презентацією PowerPoint  
4. Використання платформи Nearpod.com  
5. Перегляд відео  
6. Робота з історичним джерелом on-line  
7. Аналіз статей on-line  
8. Редагування документа on-line  
9. Робота з історичною мапою on-line  
10. Тестові завдання on-line  
11. Фільмування  
12. Залучення студентів до створення власних 

електронних продуктів (плакатів і т. ін.)  
 

13. Створення студентами інтелект-карт (Coogle.it)  
14. Дидактичні ігри (LearningApps.org)  
15. Робота з «хмарою слів» (WordItOut)  
16. Пазлування  
17. Розгадування та складання ребусів (Rebus1)  

 
Дякуємо за співробітництво! 

 

 

 

 

Додаток АЛ 

Розробка семінарського заняття з історії слов’янських народів 

Тема: Друга світова війна (1939 – 1945 рр.) 

Цілі: 
Цілі для вчителя: Навчальні цілі для студентів 

(за таксономією Блума): 
Дидактична визначити  причини Другої 

світової війни й пояснити 
причини поразки Червоної 
Армії в 1941 році; 
проаналізувати причини 
випадків 
колабораціоналізму; 

створення створювати агітаційний 
продукт з урахуванням 
історичного періоду 



довести значення створення 
антигітлерівської коаліції 
для перебігу Другої світової 
війни 

Розвивальна сприяти розвитку навичок 
аналізу історичних джерел, 
застосовувати теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань, робити 
ґрунтовні висновки й 
узагальнення; формуванню 
медіаграмотності 
 

оцінювання оцінювати достовірність 
інформації 

аналіз аналізувати історичні 
документи 

застосування знаходити історичні 
помилки, наводити 
факти для спростування 
або підтвердження 
інформації 

Виховна сприяти вихованню 
неприйняття нацизму, 
антисемітизму, ксенофобії, 
проповіді насильства та 
тоталітарної ідеології, 
формуванню активної 
громадянської позиції 
  

розуміння 
(усвідомлення) 

пояснювати причини 
Другої світової війни, 
причини поразки 
Червоної Армії в 1941 
році, випадки 
колабораціоналізму 

знання 
(пригадування) 

називати основні періоди 
Другої світової війни 

Джерела: 

1. Жихарєва Т. Л., Плиско Л. М. Історія Російської держави : навч. посіб. 

Харків / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. 2012.  

2. Переписка С. У. Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 г. – ноябрь 1945 г.).  

Переписка Председателя Министров СССР с Президентами США и Премьер-

министрами Великобритании во Время Великой Отечественной войны. 

Москва : Государственное издание политической литературы. 1957. Т.1. С. 

9–10. 

3. Плиско Л. М. Методичні рекомендації до проведення семінарських 

занять з історії слов’янських народів (ІІ частина). 

4. 1941 год : в 2-х кн. Кн. 2 / сост. Л. Е. Решин и др. Москва : 

Международный фонд «Демократия», 1998.  

5. Трубайчук А. Друга світова війна. Коротка історія. Київ : Асоціація 

істориків «Істина». 1995. С. 77 – 90. 

Засоби:  

апаратні: комп’ютер, проектор, смартфони (студентів) 



телекомунікаційні (відеоресурси мережі Інтернет): 

− інтерв’ю політолога Ігоря Хсіва.  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=G6hPEwRhh9E  

− німецький агітаційний ролик 1941 р.  (документальне відео). 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Kq29sRreJWQ 

− «Колискова Бабиному Яру» (уривок) у  виконанні Нехами Лішиць.  

URL: https://youtu.be/MJ1_ilW6XQs 

програмні: PowerPoint (презентація), QR-коди (провідники до тестових 

завдань, історичних джерел, цитатного запитання) 

мережні: Google Диск (сховище для зберігання історичних документів), 

Google Forms 

Особливості навчальної діяльності студентів: виконання навчальних 

завдань on-line за допомогою «дорожної карти» з QR-кодами з використанням 

смартфонів у поєднанні з традиційними методами навчання 

Питання для обговорення: 

1. Причини та початок Другої світової війни, її основні періоди. 

2. 22 червня 1941 р.: напад Німеччини, її плани та причини поразок 

Червоної Армії на початку загарбнення. 

3. Створення антигітлерівської коаліції. Ленд-ліз. 

4. Німецька окупація. Рух опору. 

1. Організаційний момент (слайд 1)  

2. Повідомлення теми й мети навчального заняття (слайди 2-4)  

Тема нашого заняття – «Друга світова війна (1939 – 1945 рр.)».  

Ваша мета полягає в наступному: 

− визначити  причини Другої світової війни й пояснити причини поразки 

Червоної Армії в 1941 році; 

− з’ясувати причини випадків колабораціоналізму; 

− довести значення створення антигітлерівської коаліції для перебігу 

Другої світової війни. 

3. Поточний контроль знань  (доступ до тестів за допомогою QR-кодів) 

https://www.youtube.com/watch?v=G6hPEwRhh9E
https://www.youtube.com/watch?v=Kq29sRreJWQ
https://youtu.be/MJ1_ilW6XQs


Почнемо ми семінар із виконання тестових завдань, виконання яких дозволить 

Вам перевірити власні знання з теми минулого семінару  «Індустріалізація й 

колективізація 1920-1930 рр.». Відкрийте програму для читання QR-кодів. 

Наведіть камеру смартфона на перший QR-код. Пройдіть тестування. На 

виконання – 5 хв. 

1. Під час вирішення модернізації економіки в 

СРСР майже НЕ використовувалися: 

А) прибутки від монополії зовнішньої 

торгівлі; 

Б) ув’язнені й репресовані в системі ГУЛАГу 

як безкоштовний трудовий ресурс; 

В) надходження іноземного капіталу; 

2. Унікальність періоду двох перших 

п’ятирічних планів полягала у: 

А) виконанні п’ятирічного плану за чотири роки; 

Б) перетворенні аграрної країни на індустріальну; 

В) досвіді побудови соціалізму «в окремо взятій країні». 

3. Індустріалізація відбувалася: 

А) на основі ринкової економіки  при пануванні товарно-грошових відносин; 

Б) в умовах закритої економіки  «за залізною завісою»; 

В) в умовах стихійного розвитку виробництва. 

4. «Наступати на куркульство – це значить зламати куркульство й 

ліквідувати його як клас… Наступати на куркульство – це значить 

підготуватися до справи й ударити по куркульству так, щоб воно не 

змогло знову піднятися на ноги». Наведений уривок із промови Сталіна 

стосується: 

А) «воєнного комунізму»; 

Б) колективізації; 

В) індустріалізації. 

5. Унаслідок колективізації 



А) прискорився розвиток сільського господарства; 

Б) було отримано засоби для фінансування індустріалізації; 

В) було отримано розвиток ринкових елементів. 

4. Формування розуміння причин Другої світової війни, знань про її 

початок, основні періоди 

4.1. Тренінгова вправа «Так чи ні» (слайд 5)  

Розгляд питання «Причини та початок Другої світової війни; її основні 

періоди» почнемо з виконання вправи «Так чи ні». Відповідь на запитання 

починайте словами «Так, тому що…» або «Ні, тому що…» 

1. Умови Версальського  договору 1919 року заклали підвалини Другої світової 

війни? 

(Так, тому що у Версальському договорі занадто помітне прагнення принизити 

переможених, що у свою чергу провокувало нову ворожнечу. При чому всю 

відповідальність за війну, що минула, поклали на німців. Німеччина понесла 

найбільші територіальні втрати, на місці Австро-Угорщини утворилася низка 

нових держав, відновлено незалежну польську державу, у тому числі й за 

рахунок земель Німеччини, Чехословаччини, радянської держави, що, у свою 

чергу, породило нові гострі протиріччя. Уже тут були закладено основи 

майбутніх міжнародних конфліктів, вимог перегляду статей договору.) 

2. Радянсько-німецькі стосунки в 1930-х роках були напруженими? 

(Ні, тому що вони розвивалися й носили рівний і доброзичливий характер 

(частка Німеччини в імпорті Радянського Союзу становила у 1932 р. 46,5%). 

Німецький експорт сприяв відновленню німецької важкої промисловості. З 

1922 р. по 1932 р. у взаєминах СРСР і Німеччини не відбулося жодного 

серйозного конфлікту. Розвивалося також політичне й військове 

співробітництво між двома країнами, проводився обмін військовими 

фахівцями.) 

3. Економічна криза 1929-1933 рр. вплинула на зруйнування системи 

європейської безпеки, створеної в 20-ті роки? 



(Так, опосередковано, тому що вона загострила суперечності між країнами 

світу, посилила агресивність зовнішньої політики «ображених» держав 

Центральної та Східної Європи.) 

4. Ми перерахували всі причини початку Другої світової війни? 

(Ні, це не так, тому що не були названі ще такі причини, як: 1) прихід до влади 

в Німеччині нацистської партії (січень 1933 р.), зміцнення диктаторських 

режимів в Італії та СРСР, що загострило ідеологічні, політичні, економічні 

протиріччя між тоталітарними й демократичними державами та перетворило 

війну в єдиний спосіб вирішення цих протиріч; 2) відсутність довіри, єдності 

серед демократичних держав світу, реального механізму протидії агресору; 3) 

політика «умиротворення» Німеччини та її союзників, «самоізоляції» США 

від впливу на європейські справи; 4) прагнення тоталітарних і авторитарно-

мілітаристських держав до силового вирішення протиріч.) 

4.2. Перегляд відео – інтерв’ю Ігоря Хсіва (3:45) та його  обговорення (слайд 

6)  

- Уважно перегляньте інтерв’ю українського незалежного експерта, 

політолога Ігоря Хсіва.  

- Якої історичної помилки було припущено учасниками полілогу? 

( У відео: «Військова співпраця почалася між Німеччиною та Радянським 

Союзом задовго до Гітлера 20-х років. Перша військова угода 1922 року. Ще 

за кайзера.». Унаслідок Листопадової революції  останній кайзер 

Німеччини Вільгельм ІІ 9 листопада 1918 р. зрікся престолу.) 

- Доведіть або спростуйте твердження «СРСР є причетним до початку Другої 

світової війни». 

- Чи погоджуєтеся Ви з думкою Ігоря Хсіва, що є необхідним офіційне 

засудження Радянського Союзу як одного з винуватців Другої світової війни? 

Обгрунтуйте свою позицію в цьому питанні. 

4.3. Усне опитування  (слайд 7)  

- Назвіть  основні періоди Другої світової війни. 



(І етап – з 1 вересня 1939 р. по 21 червня 1941 р., ІІ етап – 22 червня 1941 р. – 

листопад 1942 р., ІІІ етап – листопад 1942 р. – кінець 1943 р., IV етап – кінець 

1943 р. – травень 1945 року). 

- Проаналізуйте 3-4 реченнями основні періоди Другої світової війни, 

виокремивши лише найсуттєвіші  їх 

характеристики. 

4.4. Розгорнуті відповіді студентів на 

запитання.  Робота з історичним документом 

on-line (доступ до джерела здійснюється за 

допомогою QR-кода) (слайд 8) 

- Доведіть або спростуйте тезу «Війна Німеччини 

проти СРСР була тотальною війною на знищення». 

- Ознайомтеся з двома історичними документами – агентурними 

донесеннями № 513, № 514 Рамзая з Токіо 1 червня 1941 року. Зверніть увагу 

на нотатки наприкінці донесень. 

- Які факти, на думку розвідника, свідчать про наміри Німеччини розпочати 

війну проти СРСР? 

- Які причини для ймовірного німецького нападу називає Рамзай у першому 

донесенні? 

- Про яку велику тактичну помилку говориться в другому донесенні? 

- Як ви розцінюєте те, що це донесення було віднесено до сумнівних і 

дезінформаційних повідомлень? 



4.5.  Робота з історичною картою «Напад Германії на СРСР (літо-осінь 

1941 року)» 

(слайд 9)  

- Розгляньте  

історичну карту 

«Напад Германії 

на СРСР (літо-

осінь 1941 року).  

Зверніть увагу на 

лінію фронту на 

10-12 липня. 

Порівняйте її з 

лінією фронту на початок вересня 1941 року. 

Проаналізуйте причини поразки Червоної Армії в 1941 р. До яких заходів 

щодо перетворення країни на єдиний бойовий табір вдається радянський уряд? 

(Директива «Партійним і радянським організація прифронтових областей по 

мобілізації всіх сил і засобів на розгром фашистських загарбників» від 29 

червня 1941 р.) 

5. Формування розуміння значущості створення антигітлерівської 

коаліції, поняття «ленд-ліз» 

5.1. Робота з історичним документом on-line 

(доступ до джерела через QR-код) (слайд 10)  

- Ознайомтеся зі змістом двох історичних 

документів – Особистими посланнями від пана 

Черчилля панові Сталіну, датованими 8 липня 1941 

р. і 10 липня 1941 р.  

- Якого періоду Другої світової війни стосуються ці документи? 

Аргументуйте свою відповідь. 

- Посилаючись на документ, наведіть приклади  підтримки Радянського 

Союзу Англією. 



- За допомогою документа №2 визначте, які зобов’язання брали на себе 

обидві сторони. 

 

5.2. Опитування з елементами евристичної бесіди  

- Проаналізуйте    англо-американську декларацію. 

- Поясніть, у чому сутність ленд-лізу. Які цілі переслідували США, надаючи 

ленд-ліз СРСР? Що таке зворотний ленд-ліз? 

- Поясніть, у чому полягає історичне значення підписання «Декларації 

Об’єднаних Націй», у якій підтверджувалися принципи «Атлантичної хартії». 

6.  Розгляд питання «Німецька окупація. Рух опору»  

6.1. Перегляд відео (слайд 11) – 1:52 

- У  чому полягав так званий новий порядок на окупованих територіях? 

- Перегляньте документальне відео – німецький агітаційний ролик 1941 р.   

- Яку мету переслідувала окупаційна влада, випускаючи агітаційні фільми, 

листівки, плакати? Чим вони були небезпечні? 

6.2. Творча робота  (слайд 12)  

- Складіть невелику, але  змістовну радянську листівку-агітку, спрямовану  

проти подібних відеороликів. Дотримуйтесь стилю, ураховуйте особливості 

історичного періоду.   

- Які причини колабораціонізму в роки Другої світової війни? 



- Олександр Довженко так пояснив причину зрадництва вустами свого героя 

німецького офіцера Ернста фон Крауза: «У цього народу є нічим і ніколи не 

прикрита ахіллесова п'ята. Ці люди абсолютно позбавлені вміння прощати 

один одному незгоди навіть в ім'я інтересів загальних, високих. У них немає 

державного інстинкту... Ти знаєш, вони не вивчають історії. Дивовижно. 

Вони вже двадцять п'ять літ живуть негативними лозунгами одкидання 

бога, власності, сім'ї, дружби! У них від слова «нація» остався тільки 

прикметник. У них немає вічних істин. Тому серед них так багато зрадників... 

От ключ до скриньки, де схована їхня загибель. Нам ні для чого знищувати їх 

усіх. Ти знаєш, якщо ми з тобою будемо розумні, вони самі знищать один 

одного» (слайд 13). 

- Чи погоджуєтеся Ви з цим висловом? Поясніть свою думку. 

6.3. Розгляд суті расової політики Німеччини на окупованих територіях. 

Перегляд уривку відео «Колискова Бабиному Яру» (слайд 14)  – 2:27 

- У чому полягала сутність расової політики Німеччини на окупованій 

території? 

- Протягом 29-30 вересня в окупованому нацистами Києві, у Бабиному Яру, 

було вбито більше, аніж 33 тис. євреїв. Ця цифра не є точною: дітей віком до 

3-х років розстрілювали, але не рахували… 

- Увесь біль єврейського народу, увесь біль усіх жінок, які втратили своїх 

дітей, у пісні Нехами Лішиць «Колискова Бабиному Яру». 

(Студентам роздаються аркуші з перекладом пісні українською мовою). 

Повісила б колиску на сволок 

І гойдала б гойдала мого Янкеле, 

Але  дім зник у полум’ї й вогні… 

Де ж мені заколисати мого дорогого? 

Люленьки-лю-лю… 

 

Повісила б колиску на деревце 

І гойдала б гойдала синочка Шлоймо, 



Та не залишилося в мене шнурочка від черевика, 

Не залишилося й нитки від наволочки… 

Люленьки-лю-лю… 

 

Відрізала б коси мої довгі 

Й на них повісила колиску, 

Та не знаю, де шукати кістки, 

Кістки обох дітей моїх, 

Люленьки-лю-лю… 

 

Допоможіть, матері, допоможіть 

Викричати, виплакати мій наспів!.. 

Допоможіть 

Заколисати, загойдати Бабин Яр… 

Люленьки-лю-лю… 

- Усього за роки окупації, за оцінками експертів, було розстріляно від 70 000 

до 200 000 осіб (слайд 15).  

- Продовжіть асоціативний ряд «Нацизм – це…» (кожен по 1 слову) 

6.4.  Спростування або підтвердження тези  

 - Доведіть або спростуйте тезу  «Одним із важливих факторів перемоги є Рух 

опору на окупованій території».   

- Які форми опору були поширеними на окупованих територіях Радянського 

Союзу? Наведіть конкретні їх приклади. 

7. Підсумок (слайд 16)  

- Прочитайте вислів знаменитого автора «По кому 

подзвін», «Прощавай, зброє», «Старий і море»  за 

допомогою QR-кодів. 

 «Війна, яка б вона не була необхідна та 

справедлива, завжди є злочин». (Ернест 

Хемінгуей).  



- Продовжіть думку американського письменника, підтверджуючи її 

фактичними прикладами з історії Другої світової війни. 

(Утрати СРСР склали 26,6 млн. осіб. Доля майже півмільйона 

військовослужбовців, які потонули, згоріли в танках, навряд чи коли-небудь 

стане відомою. У таборах смерті загинуло 3164880 осіб, а ще 3,5 млн. у таборах 

для військовополонених.) 

8. Домашнє завдання (слайд 17) 

Складіть за допомогою  Windows Movie  Maker, VideoScribe,  Microsoft 

PowerPoint або іншої програми на Ваш вибір розповідь про одного з учасників 

Другої світової війни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



Додаток АМ 

Застосування сервісу LearningApps.org 

Характеристика вправ  LearningApps.org 

Поділ на групи. Яскраве оформлення. Смайл-підтримка виконання. 
Можливість налаштування звіту про кількість правильних і неправильних 
відповідей, додаткового повідомлення для виконавця. 

Пазл. За характером також є завданням на встановлення співвідношення з 
множинним вибором. Правильне об’єднання розкриває пазл і утворює 
малюнок, заданий автором, наприклад, історичну мапу, за допомогою якої 
потрібно виконати наступне завдання. Можливість налаштування додаткового 
повідомлення 

Вікторина. Завдання з вибором одного варіанту правильної відповіді. 
Завдання супроводжується налаштованим смайл-оцінюванням із 
коментуванням. По завершенню виконання подається статистичний звіт щодо 
кількості правильних і неправильних відповідей, а також з’являється 
додаткове повідомлення. За враженнями студентів, завдання є цікавим і 
зручним для виконання на смартфоні. 

Вгадай слово. Завдання орієнтоване на відпрацювання знання історичних 
термінів. Розташування літер на віртуальній клавіатурі за порядком на 
реальній клавіатурі, однак розміщення їх у два ряди дещо збиває, за висловом 
студентів, і уповільнює виконання завдання. Утруднення, пов’язані з 
виконанням на смартфоні, відсутні. 

Аудіо- та відео- контент. Витратне за часом при мобільному Інтернеті 3G. 
Може бути рекомендованим для виконання студентам заочного відділення під 
час підготовки ними до заліку (іспиту). 

Кросворд. Запитання з’являється при наведенні курсору миші на клітинку. 
Можливість оформлення завдання тематичним малюнком, ключового слова, 
додаткового повідомлення для виконавця. За відгуками студентів, є незручним 
для виконання на смартфоні через набір літер. Краще пропонувати як завдання 
для самостійної роботи на ноутбуці (планшеті, ПК). для самоперевірки знань 
основних понять певної навчальної теми. 

 

 

Додаток АН 



Інтерактивні вправи, розроблені автором дослідження 

 

Історія Стародавнього Сходу 
№ 
з/
п 

Тема семінарського 
заняття 

Посилання QR-код 

1. Нове та Пізнє 
Царства Єгипту 
 

https://learningapps.org/watch?
v=p9fkjx2ec17 
 

 
2. Мала Азія. Хеттська 

держава 
https://learningapps.org/watch?
v=ppmduwa1t17 
 
 

 
3. Стародавній Іран у 

І-ІІІ тис. до н.е.  
https://learningapps.org/watch?
v=px4cc0jy518 
 

 
Історія Стародавньої Греції та Риму 

4. Спарта як тип полісу https://learningapps.org/watch?
v=pouwjggu518 
 

 
 

 

 

 

Історія слов’янських народів 

https://learningapps.org/watch?v=p9fkjx2ec17
https://learningapps.org/watch?v=p9fkjx2ec17
https://learningapps.org/watch?v=ppmduwa1t17
https://learningapps.org/watch?v=ppmduwa1t17
https://learningapps.org/watch?v=px4cc0jy518
https://learningapps.org/watch?v=px4cc0jy518
https://learningapps.org/watch?v=pouwjggu518
https://learningapps.org/watch?v=pouwjggu518


5.  https://learningapps.org/watch?v=pee
hxszoj18 
 

 
Історія південних і західних слов’ян в кінці XVIII - ХХ ст. 

6. Розвиток 
південних 
слов’ян у кінці 
XVIII-середині 
ХІХ ст. 

https://learningapps.org/watch?v=pvt
9yo5a317 
 

 
Історія середніх віків 

7. Англія у ХVІ – 
першій 
половині 
ХVІІ ст. 
 

https://learningapps.org/watch?v=p9
kpxditv18 
 

 
Нова історія країн Азії та Африки (XVII – початок ХХ ст.) 

8. Китай у другій 
половині ХІХ 
століття 

https://learningapps.org/view385096
8 
 

 
Методика навчання історії 

9. Вміння як 
компонент 
змісту шкільної 
історичної 
освіти 

https://learningapps.org/watch?v=p6
8e3g17n18 
 

 
 

Додаток  АП 

https://learningapps.org/watch?v=peehxszoj18
https://learningapps.org/watch?v=peehxszoj18
https://learningapps.org/watch?v=pvt9yo5a317
https://learningapps.org/watch?v=pvt9yo5a317
https://learningapps.org/watch?v=p9kpxditv18
https://learningapps.org/watch?v=p9kpxditv18
https://learningapps.org/view3850968
https://learningapps.org/view3850968
https://learningapps.org/watch?v=p68e3g17n18
https://learningapps.org/watch?v=p68e3g17n18


Створення інтелект-карт за допомогою сервісу Coogle.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне завдання С. О., студента 31 групи ІІІ курсу історичного факультету 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне завдання П. Д., студента 31 групи ІІІ курсу історичного факультету 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

 

 

Додаток  АР 



Застосування на семінарських заняттях сервісу Word Art 

 

Історія середніх віків.  

Тема: Швейцарія в ХVI- 

першій половині ХVIІ ст. 

Реформація Ульріха Цвінглі 

та Жана Кальвіна. 

Католицька 

контрреформація в Західній 

Європі. 

У «хмарі слів» 

візуалізовано передумови  

Реформації в Швейцарії: економічний гніт, національний гніт, західна схизма, 

поширення гуманізму, зміна інтелектуального середовища Європи, критичний 

перегляд церковної структури, розвиток капіталістичного виробництва. 

Історія середніх віків 

Тема: Англія у ХVІ – 
першій половині ХVІІ ст. 

У «хмарі» сховані 

особливості англійського 

абсолютизму: існування 

парламенту, збереження 

місцевого самоврядування, 

відсутність постійної армії, 

відсутність бюрократизації 

державного апарату, 

існування Таємної ради 

короля. 

Додаток  АС 

Використання QR-кодів  



 

Цитатний початок питання.  

Вислів Е. Хемінгуея «Війна, яка б вона не була 

необхідна та справедлива, завжди є злочин» 

(‘Never think that war, no matter how necessary, nor 

how justified, is not a crime’, E. Hemingway). 

 

Вибір кольорового варіанту. Вислів У. Гладстона «Політика – це 

лабіринт, із якого вибратися важче, аніж увійти» (‘Politics is a 

labyrinth from which to get out heavier than enter’, William 

Gladstone). 

 

 

                                                         

Закодоване посилання на історичний документ. 

 

Код із підказкою. Вислів Й. Сталіна «Наступати на 

куркульство – це значить зламати куркульство й ліквідувати 

його як клас… Наступати на куркульство – це значить 

підготуватися до справи й ударити по куркульству так, щоб 

воно не змогло знову піднятися на ноги» (‘Attacking the kulaks 

means to break the kulaks spirit and eliminate it as a class ... Attacking 

the kulaks means to get ready and destroy the kulaks, so they will never 

get up again’, J. Stalin). 

Додаток  АТ 

Звіт про проходження студентами «сесії» на платформі Nearpod  

«Основи наукових досліджень» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовж. дод. АТ 



 

 
Продовж. дод. АТ 

«Історія Стародавньої Греції та Риму» 



 

 
 

 
 

 Додаток  АУ 

Застосування Google Forms на семінарських заняттях 



№ 
з/п 

Навчальна 
дисципліна 

URL-адреса 

1. Історія Стародавнього 
Сходу  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYEfW1OHbWF
07AfO27HCyvw4f23uP5b9VFMfJO9XofLkQDvQ/viewform 
 

2. Історія слов’янських 
народів 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeou9Bq9omUfY
gzeYX6_ic7xxNiTZHy1YFgG6ywUf7RFvTxoQ/viewform 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpa5XgPFjRT_w
juvS74OHd2n8cOGFZ4UpbYoF0gVdKO3aUOQ/viewform 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP4TXSOatwF-
nYQoxJ5VUzj8YLF-i8lh2AlqXeCEfXRMWmkQ/viewform 
 
https://docs.google.com/forms/d/1iEEKQRi3sebXQ7q9pDJxJ-
qkHCyI3bjud6n_Hn9iCK8/viewform?edit_requested=true 
 

3. Історія Стародавньої 
Греції та Риму 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsFqXM8lKNxz
sKG7fkbtyoIZNW4dmCTdVmjkVL4MtuSbud3A/viewform 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqP2U_ZNkTW
TY7O7O57Jbhs8S_0UHLHojndYgUaDv8afS4NA/viewform 
 

4. Історія західних і 
південних слов’ян 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYAexUJGh8lhD
7QTNj1QAwgTXk7y6mNMDOioR1NsZyBretQw/viewform 
 

5. Історія середніх віків https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqXUnhbSRu4il
Rgqj3T-iSMQMntPJ1k1vi5s70Vyn4qHxDGQ/viewform 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe22spc7mUCRCj
CPIMGeJAm_plygFB6vt4IrBTK-LGjhWIytQ/viewform 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRKiOsabLN8o4
01f3JxZMVee6CBB3FQUFs4kUwWLAyujAzew/viewform 
 

6. Нова історія Азії  й 
Африки (XVII-
початок ХХ століття) 

https://docs.google.com/forms/d/1yBlVCKRo_auNHU5pSfJPf
akW5MhM4Oi8v2pMG6dZnk/viewform?edit_requested=true 

 
7. Нова історія Америки і 

Європи 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiLAcCOUAFDl
mGl_p5h-pbn798o5x-tEw1Q1ur_KG92kUQHA/viewform 
 

8. Методика навчання 
історії 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHfRaFqattUTfn
9VevgDpAPX6jnrsgwTZWPRIA3yBm558bPQ/viewform 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxl1y1gTWdhOs
h3xgmrD-UZzFKoyqyI1HaZl7P2RxZykTrXg/viewform 

 

Додаток  АФ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYEfW1OHbWF07AfO27HCyvw4f23uP5b9VFMfJO9XofLkQDvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYEfW1OHbWF07AfO27HCyvw4f23uP5b9VFMfJO9XofLkQDvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeou9Bq9omUfYgzeYX6_ic7xxNiTZHy1YFgG6ywUf7RFvTxoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeou9Bq9omUfYgzeYX6_ic7xxNiTZHy1YFgG6ywUf7RFvTxoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpa5XgPFjRT_wjuvS74OHd2n8cOGFZ4UpbYoF0gVdKO3aUOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpa5XgPFjRT_wjuvS74OHd2n8cOGFZ4UpbYoF0gVdKO3aUOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP4TXSOatwF-nYQoxJ5VUzj8YLF-i8lh2AlqXeCEfXRMWmkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP4TXSOatwF-nYQoxJ5VUzj8YLF-i8lh2AlqXeCEfXRMWmkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1iEEKQRi3sebXQ7q9pDJxJ-qkHCyI3bjud6n_Hn9iCK8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1iEEKQRi3sebXQ7q9pDJxJ-qkHCyI3bjud6n_Hn9iCK8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsFqXM8lKNxzsKG7fkbtyoIZNW4dmCTdVmjkVL4MtuSbud3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsFqXM8lKNxzsKG7fkbtyoIZNW4dmCTdVmjkVL4MtuSbud3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqP2U_ZNkTWTY7O7O57Jbhs8S_0UHLHojndYgUaDv8afS4NA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqP2U_ZNkTWTY7O7O57Jbhs8S_0UHLHojndYgUaDv8afS4NA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYAexUJGh8lhD7QTNj1QAwgTXk7y6mNMDOioR1NsZyBretQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYAexUJGh8lhD7QTNj1QAwgTXk7y6mNMDOioR1NsZyBretQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqXUnhbSRu4ilRgqj3T-iSMQMntPJ1k1vi5s70Vyn4qHxDGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqXUnhbSRu4ilRgqj3T-iSMQMntPJ1k1vi5s70Vyn4qHxDGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe22spc7mUCRCjCPIMGeJAm_plygFB6vt4IrBTK-LGjhWIytQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe22spc7mUCRCjCPIMGeJAm_plygFB6vt4IrBTK-LGjhWIytQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRKiOsabLN8o401f3JxZMVee6CBB3FQUFs4kUwWLAyujAzew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRKiOsabLN8o401f3JxZMVee6CBB3FQUFs4kUwWLAyujAzew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1yBlVCKRo_auNHU5pSfJPfakW5MhM4Oi8v2pMG6dZnk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1yBlVCKRo_auNHU5pSfJPfakW5MhM4Oi8v2pMG6dZnk/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiLAcCOUAFDlmGl_p5h-pbn798o5x-tEw1Q1ur_KG92kUQHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiLAcCOUAFDlmGl_p5h-pbn798o5x-tEw1Q1ur_KG92kUQHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHfRaFqattUTfn9VevgDpAPX6jnrsgwTZWPRIA3yBm558bPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHfRaFqattUTfn9VevgDpAPX6jnrsgwTZWPRIA3yBm558bPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxl1y1gTWdhOsh3xgmrD-UZzFKoyqyI1HaZl7P2RxZykTrXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxl1y1gTWdhOsh3xgmrD-UZzFKoyqyI1HaZl7P2RxZykTrXg/viewform


Приклад підсумкового заміру  
Навчальна дисципліна – «Історія слов’янських народів» 

(використано матеріали робочої програми навчальної дисципліни 
«Історія слов’янських народів», ІІ частина, Л. М. Плиско)  

І рівень 
Завдання 1-6  передбачають вибір одного варіанта правильної відповіді 
(кожна правильна відповідь оцінюється по 0,5 балів, максимальна загальна 
сума балів за завдання 1-6 3 бали) 

1. Риса реформ С. Ю. Вітте, П. А. Столипіна, яка не є характерною для 
модернізації 60-70 рр. ХІХ ст.: 
А сприяння індустріальному розвитку країни 
Б проведення реформ з ініціативи панівних класів, не зацікавлених у 
докорінному перетворенні всіх сфер 
В підвищення народного добробуту та стимулювання народної ініціативи 

2. Одним із підсумків Лютневої революції було: 
А ліквідація поміщицького землеволодіння й наділення селян землею  
Б підготовка до скликання Установчих зборів 
В вихід Росії з Першої світової війни 

3. «Шахтинська справа» проти спеціалістів вугільної промисловості 
Донбасу була сфабрикована:  
А 1927 року   Б 1928 року    В 1929 року 

4. Сталінське керівництво не припинило процес створення колгоспів, 
незважаючи на те що в 30-і роки суцільна колективізація 
супроводжувалася падінням продуктивності та скороченням валової 
продукції порівняно з періодом НЕПу, бо 
А це мало зачіпало матеріальний добробут народу 
Б це було сліпе слідування марксистській догмі 
В суцільна колективізація створила систему перекачування коштів з аграрного 
сектора в індустріальний 

5. «Потрібно кинути собаці кістку, щоб він хоч на якийсь час перестав 
гавкати». Так британський міністр С. Гор схарактеризував політику з 
таким світоглядом: 
А – «колективна безпека»    Б – «пацифікація»   
В – «процвітання»    Г – «умиротворення»  

6. Подія, яка традиційно вважається початком «холодної війни»: 
А відкриття Постдамської конференції  
Б випробування в СРСР водневої бомби 
В вторгнення американських військ до В’єтнаму 
Г промова Черчілля у Фултоні   



Завдання 7-8 передбачають встановлення відповідностей 
(кожне правильно встановлене співвідношення оцінюється по 0,25 балів, 
максимальна загальна сума за завдання 7-8 2 бали) 

7. Установіть відповідність між назвою держави та метою, яку вона 
ставила напередодні Першої світової війни: 
А Австро-Угорщина     Б Німеччина     В Росія      Г Франція 
1 – повернення Ельзасу та Лотарингії, збереження колоніальних володінь 
2 – загарбання Волині та Поділля, домінування на Балканському півострові  
3 – домінування над південнослов’янськими народами 
4 – глобальне домінування, здійснення «переділу» колоніальних володінь, 
приєднання низки центральноєвропейських земель 
5 – військове домінування на Чорному морі, контроль над протоками Босфор 
та Дарданелли, приєднання Галичини 

8. Установіть відповідність між терміном і його тлумаченням 
А воєнний комунізм Б націоналізація В сепаратний мир Г «холодна війна» 
1 – повне або часткове відшкодування державою-агресором збитків, 
заподіяних державі, яка зазнала нападу 
2 – переведення підприємств у власність держави 
3 – ідеологічне, політичне й військово-стратегічне протистояння 
капіталістичних країн на чолі з США і соціалістичних держав на чолі з СРСР 
4 –  внутрішня політика більшовиків у 1918-1921 рр., основною ціллю якою 
було утримання влади в країні та забезпечення Червоної Армії необхідними 
ресурсами в умовах відсутності легітимної політичної влади та недіяльності 
звичайних економічних механізмів керування економікою й народним 
господарством 
5 –  договір про мир або перемир’я, укладений однією державою або групою 
держав із противників окремо від своїх союзників 

ІІ рівень 
Завдання 9-10 передбачають продовження початку речення 
(за кожну правильну відповідь по 2,5 балів, максимальна загальна кількість 
балів за завдання 9-10 становить 5 балів) 

9. Основними періодами громадянської війни, іноземної інтервенції є  
10.  Суть «культурної революції» полягає в тому, що  

ІІІ рівень 
Опишіть суть політики «воєнного комунізму» з погляду її прихильника 
або противника (на Ваш вибір). 
(Максимальна кількість балів за завдання – 5 балів). 

Додаток АХ 



 
1.09.2017. Виконання інтерактивної вправи на LearningApps.org 

 

Історія Стародавнього Сходу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.2017. Робота з історичним джерелом у режимі on-line 

 

 

Методика навчання історії 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2018. Порівняння різних джерел інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2018. Гра-візуалізація «Столипінська аграрна реформа» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2018. Робота з текстом у режимі on-line 

 

 

 

Історія слов’янських народів. Відкрите заняття. 27.02.2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія середніх віків 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2018. Виступ студентки з презентацією 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2018. Робота в парах. Фільмування 



 
14.03.2018. Фільмування. Промова Жана Кальвіна 

URL: https://drive.google.com/file/d/18Nyekob0hIS46t8kUFtgbkB2XfWAqbTc/vi

ew?usp=sharing 

 

 
14.03.2018. Фільмування. Промова Жана Кальвіна 

URL: https://drive.google.com/file/d/180JZyJJQJ8O3oZP6uTqYwS03DfsMMOFi

/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/18Nyekob0hIS46t8kUFtgbkB2XfWAqbTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Nyekob0hIS46t8kUFtgbkB2XfWAqbTc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/180JZyJJQJ8O3oZP6uTqYwS03DfsMMOFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/180JZyJJQJ8O3oZP6uTqYwS03DfsMMOFi/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2018. Тестування в режимі on-line 

Основи наукових досліджень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2018. Робота на платформі Nearpod 

 

 

 
 


