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Технології змішаного навчання 
на уроках фізики та астрономії

Ключ до змішаного навчання — це правиль-
ний вибір соціальних сервісів при мінімально 
можливих витратах

Дж. Берзин

Реформування галузі освіти, створення Нової української школи вимагають 
нових підходів до викладання точних наук. Традиційні форми навчання виявляють-
ся вже недостатніми для вирішення низки проблем, які виникають у педагога: моти-
вація учнів до вивчення фізики та астрономії, персоналізація навчання, заборона 
використання мобільних пристроїв на уроках тощо. У зв’язку з цим виникає необ-
хідність пошуку нових технологій і форм навчання, до яких можна віднести змішане 
навчання (blended learning). Застосування мобільних ґаджетів для вирішення освіт-
ніх задач у поєднанні з традиційною формою надають педагогу безмежні мо жли-
вості, перетворюють навчання в цікаву, стимулюючу, дослідницьку діяльність.

Існує ряд факторів, які впливають на якісний розвиток освітньої галузі, а саме: 
швидкоплинний розвиток технологій, розвиток сфери досліджень, щоденне 
збільшення наукової, технічної інформації. Зазначені показники вносять значні 
корективи у визначенні цілей і методів сучасної освіти.

Ці фактори спонукають педагогів винаходити нові підходи у донесення 
навчального матеріалу до учнів. Оптимальним із них, на наш погляд, упро-
вадження технології змішаного навчання, яка поєднує переваги онлайн- 
навчання, із традиційним навчанням в аудиторії (рис.1).

Рис. 1. Змішане навчання в системі освіти
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Змішане навчання (англ. Blended Learning) — технологія, що поєднує традицій-
ну класно-урочну систему та онлайн-навчання. Зазначений підхід не передбачає 
радикальної відмови від традиційної освіти, оскільки вона дає важливі мовні та 
соціокультурні навички.

Наряду з цим, змішана форма навчання має ряд переваг:
 9 індивідуалізація навчання;
 9можливість саморозвитку, самостійного навчання;
 9мотивація учнів, виникнення відчуття успіху;
 9 ефективне використання навчального часу;
 9 застосування розширених засобів діагностики;
 9формування навичок командної роботи;
 9 налагодження партнерських стосунків між учителями, учнями і батьками;
 9 економія матеріальних ресурсів;
 9 підвищення рівня цифрової грамотності;
 9 змінення пріоритетів використання інтернет-ресурсів (фокус на навчаль-
ному матеріалі, а не на соцмережі та іграх).

Зазначені переваги змішаного навчання успішно реалізують концепцію Нової 
української школи, консолідують освітній процес, а значить забезпечують якісне 
формування 10 ключових компетентностей випускника освітнього закладу:

 9 спілкування державною мовою;
 9 спілкування іноземними мовами;
 9математична компетентність;
 9 основні компетентності у природничих науках і технологіях;
 9 інформаційно-цифрова компетентність;
 9 уміння вчитися впродовж життя;
 9 ініціативність і підприємливість;
 9 соціальна й громадянська компетентності;
 9 обізнаність і самовираження у сфері культури;
 9 екологічна грамотність і здорове життя.

При організації змішаного навчання можуть виникнути і деякі труднощі, які 
можемо поділити на декілька груп:

Технічні: забезпечення учнів технічними засобами навчання; опір учасників 
у використанні технологій; дотримання санітарних норм.

Організаційні: подолання «психологічного бар’єру» учасників освітнього 
процесу; опанування вчителем методики змішаного навчання; досягнення об’єк-
тивного оцінювання тощо.

Для вирішення зазначених труднощів пропонуємо скористатися авторськими 
порадами.
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Поради вчителям щодо організації змішаного 
навчання на уроках фізики та астрономії

1. Пам’ятайте, змішаного навчання має поєднувати онлайн й офлайн струк-
туровані компоненти таким чином, щоб допомагати їм взаємнопідсилюватися.

2. Не намагайтеся робити пряме перетворення між онлайн та офлайн режи-
мами. Привчайте учнів до змішаної технології навчання. При цьому діяльність 
дитячого колективу повинна були організована, мати чіткі вимоги та інструкції.

3. При організації змішаного навчання використовуйте мобільні ґаджети учнів 
як технічні засоби навчання. Такій підхід дозволить значно скоротити матеріаль-
ні витрати.

4. При використанні мобільних технологій особливу увагу приділяйте часо-
вим нормам застосування цифрових пристроїв на уроці (оптимальний час до 
15–17 хв.).

5. Якщо виникає «психологічний бар’єр» у використанні мобільних ґаджетів, 
то «не опускайте руки», а дійте. Продемонструйте завдання на великому екрані, 
надайте детальну інструкцію. Намагайтеся обирати вправи ігрового спрямуван-
ня, які одразу зацікавлять учнів. Дайте можливість спробувати виконати завдан-
ня дітям, не враховуючи помилки в оцінювання за урок.

6. Під час застосування ґаджетів на уроці пам’ятайте, що не у всіх учнів є 
мобільний інтернет. Для організації навчальної діяльності використайте один із 
запропонованих варіантів:

Варіант І: попросіть учнів з безлімітним пакетом мобільного інтер нету 
«роздати» його друзям або надайте його з власного телефону (бажано орга-
нізувати цю роботу перед уроком).

Варіант ІІ: скористатися шкільною мережею Wi-Fi.
7. Пам’ятайте, ідеальних умов не існує, не всі учні мають сучасні мобільні теле-

фони, які підтримують потрібні для навчання функції. В цьому випадку шукайте 
альтернативні варіанти:

Організувати роботу парами: поділіть учнів так, щоб усі пари мали 
хоча б один сучасний телефон з мобільним інтернетом; надавайте вказівки 
по черзі: один виконує завдання на телефоні, інший у зошиті або працює 
з підручникам, потім міняються місцями. Для об’єктивності оцінювання 
навчальних досягнень завдання для учнів однієї пари повинні бути різними.

Організувати роботу групами: поділіть дітей на команди по 3–6 учнів 
із хоча б 1 мобільним телефоном або лише 1 ґаджетом, відповідно до типу 
завдань. Учні співпрацюють у командах, по завершенню один одному пре-
зентують роботу. Відповідно до власного внеску в загальний результат, 
колегіанти отримують різні оцінки.
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Організувати роботу за ротаціями (станціями): поділіть дітей на 
команди по 6–7 учнів. Забезпечте хоча б одну ротацію сучасними телефо-
нами. Продумайте завдання так, що можна було його виконати на різних 
цифрових пристроях.

8. Не бійтеся використовувати групові форми роботи. Для об’єктивного оці-
нювання використовуйте коефіцієнт участі конкретного учня в командній роботі.

Розрахунок коефіцієнту участі окремого учня: Діти між собою обго-
ворюють обов’язки, поділяють ролі, обирають капітана. По завершенню 
роботи виставляють коефіцієнти кожному з членів команди: 1 — найбіль-
ший, 0,9 і нижче — якщо учень виконав не всі завдання. Коефіцієнт учня 
помножується на загальну оцінку команди. Наприклад, команда на кінцево-
му етапі отримала 10 б., колективно виставляють Пєтрову І. коефіцієнт 0,7, 
то за урок у хлопця 7 балів (10 помножити на 0,7 = 7 б.)

Якщо виникають непорозуміння між членами команди щодо вистав-
лення коефіцієнтів, то заключне слово за капітаном, бо його обирали усі 
учасники разом і на ньому відповідальність за результат.

9. Ретельно продумуйте кожну хвилину уроку, намагайтеся забезпечити швид-
кий доступ до інформації.

Традиційний варіант, який займає певний час для доступу до інфор-
мації: веб-ресурс вчителя (блог, сайт, сторінка в соцмережі тощо).

Пояснення: учню треба ввести довгу адресу на маленькому дисплеї теле-
фону, відкрити потрібну сторінку, знайти вправу та перейти за посиланням. 
У випадку, якщо є різні варіанти завдань, то учень може випадково або нав-
мисно переплутати.

Оптимальний варіант (наша суб’єктивна думка): використати QR-код 
потрібної інформації, який учитель може розташувати в презентації, відпо-
відно до етапів уроку або роздрукувати на аркушах.

Пояснення: QR-код (англ. quick response — швидкий відгук) — це новий 
вид штрих-коду, в якому кодується різна інформація (адреси, номери тощо).

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

Наприклад, сайт для створення QR-кодів: http://qrcodes.
com.ua/

10. Зверніть увагу, для зчитування QR-коду треба встановити спеціальну про-
граму, наприклад «QR сканер» або скористатися одним з мобільних  додатків, 
в який вбудована зазначена функція: Програма Vaber або наявна ця функція 
в камері телефону.

http://qrcodes.com.ua/
http://qrcodes.com.ua/
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11. Не покладайтеся лише на одну платформу. Переконайтеся, що ваш 
онлайн-контент доступний з усіх мобільних пристроїв, ноутбуків і планшетів.

12. Якщо на урок потрібен цілий перелік потрібних посилань, то налаштуйте 
його в одному місці (сторінка веб-ресурсу, онлайн-документ, плейкаст, вірту-
альна дошка тощо) та згенеруйте його QR-код. Діти перейдуть за посиланням, 
ознайомляться з інформацією, не витрачаючи час на введення адреси у вікно 
браузера.

13. Якщо, готуючись до уроку, ви знайшли цікаву та корисну інформацію, але 
англійською мовою, а Вам заважає «мовний бар’єр», то скористайтеся наступни-
ми підказками:

Текстова інформація: Скористатися вбудованим перекладачем браузе-
ра Google Chrome: відкрити англомовний сайт у вікні браузера, натиснути 
ПКМ на сторінці, у контекстному меню обрати «Перевести на русский».

Відеофрагменти: Відкрити відео на каналі YouTube, включити суб-
титри , налаштувати переклад субтитрів українською або російської 
мовою (натиснути  —Субтитри — переклад — український або росій-
ський)

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

14. Не обмежуйте себе. Великою перевагою змішаного навчання є те, що мож-
на використовувати різноманітні інструменти, стратегії і методи їх створення.

Огляд семи моделей змішаного навчання
При організації освітньої діяльності колективу учнів педагог повинен воло-

діти різними моделями змішаного навчання. Існують різні підходи до їх кла-
сифікації. Пропонуємо розглянути сім моделей, які найбільш розповсюджені 
в освітній практиці: «Face-to-Face Driver», «Rotation», «Flex»,»Online Lab», «Self-
blend», «Online Driver», «Flipped Classroom» (рис.2) [8].

Модель «Face-to-FaceDriver»  
(модель підкріплення традиційного навчання)
Під час реалізації навчальної складової основна частина навчального мате-

ріалу вивчається у процесі традиційного уроку при безпосередній взаємодії 
з учителем, а електронне навчання використовується як доповнення до основ-
ної програми (найчастіше робота з електронними ресурсами організовується 
протягом навчального заняття).

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhsY70xqDWAhWGO5oKHc7rDigQFgg9MAM&url=http%3A%2F%2Ffree-software.com.ua%2Fbrowsers%2Fgoogle-chrome%2F&usg=AFQjCNFBAxXT_KsTN9TeY03BASpsAxUbIw
http://www.youtube.com
https://youtu.be/bp4oa7MHg88
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Модель «Rotation» (ротаційна модель)
Навчальний час розподілено між індивідуальним електронним навчанням і 

навчанням у процесі традиційного уроку разом з учителем, який може також 
здійснювати дистанційну підтримку при електронному навчанні.

Особливості цієї моделі:
 9 учні поділяються на групи і переміщуються по класу за певний проміжок 
часу між різними навчальними «станціями» (ротаціями);
 9 хоча б одна міні-група (до прикладу, якщо в класі 30 учнів, то 1 міні-група 
складається із 7–8 учнів) повинна виконувати завдання онлайн, інші — пра-
цювати над проектом або завданням, використовувати потрібне приладдя 
для ефективної роботи;
 9 учні повинні пройти усі «станції» під час уроку.

Рис. 2. Моделі змішаного навчання
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Модель «Flex» (гнучка модель)
Освітня діяльність при якій онлайн-складова є основою навчання учнів, навіть 

якщо певна діяльність і відбувається офлайн. Учні працюють кожен за індиві-
дуальним, гнучким графіком, який включає різні формати навчання. Учитель є 
доступний для будь-яких консультацій, і підлітки вчаться, здебільшого, в примі-
щенні школи, та виконують індивідуальні домашні завдання.

Учитель може надавати підтримку за необхідності через такі заходи, як робота 
в малих групах навчання, групові проекти або індивідуальне консультування. 
Існують приклади реалізованих гнучких моделей, у який вчитель надає більше 
або менше підтримки. Це співвідношення потрібно підлаштовувати під конкрет-
ного педагога та мети впровадження змішаного навчання.

Модель «OnlineLab» (онлайн-лабораторія)
Навчальна програма освоюється в умовах електронного навчання, яке орга-

нізоване в аудиторіях, оснащених комп’ютерною технікою (наприклад, кабінет 
інформатики),і супроводжується учителем (у поєднанні з навчанням у традицій-
ній формі).

Модель «Selfblend» (модель «особистий вибір»)
Кожен учень має індивідуальний графік і не обов’язково відвідує кожне 

доступне навчальне завдання. Графік складається вчителем.

Модель «Online Driver» (переважно дистанційне онлайн-навчання)
Передбачає освоєння більшої частини навчальної програми за допомогою 

електронних ресурсів; очні зустрічі з викладачем носять періодичний характер 
(обов’язковими є консультації,співбесіди, звіти).

Модель «Flipped Classroom» (модель «перевернутий клас»)
Учні вивчають теорію вдома, самостійно керуючи своїм часом і темпом 

вивчення теми, а в класі — дискутують і глибше засвоюють матеріал. Вчитель 
лише фасилітує цей процес і допомагає вирішити спірні питання.

З власного досвіду роботи зазначимо, що у процесі навчання фізики та астро-
номії найбільш оптимальними є моделі: перевернутий клас (Flipped Classroom), 
модель підкріплення традиційного навчання (Face-to-Face Driver»), бо решта з 
них реалізуються, в основному, за рахунок дистанційного навчання, тому їх вико-
ристання в навчального процесу з фізики в освітньому закладі обмежено.

Треба також зауважити, що комбіноване навчання проходить у три етапи: 
самостійне вивчення матеріалу, традиційний урок з інтерактивними вправами, 
продовження інтерактивного навчання і підтримки на робочому місці.
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Інструментарій учителя для організації 
змішаного навчання

Кількість освітянських інтернет-ресурсів щодня зростає, їх інтерфейс та 
функційні можливості постійно змінюється. Педагог повинен прикладати багато 
зусиль щоб утриматись в інформаційному просторі, опанувати онсайн-сервіси 
та якісно підготуватися до уроку.

Пропонуємо 5 груп онлайн-ресурсів, які склали найбільш себе виправдали на 
практиці як інструментарій вчителя фізики та астрономії:

1. Віртуальні дошки, інтелектуальні карти з навчальних предметів.
2. Онлайн-тести для перевірки знань з навчальних предметів та підготовки 

до ЗНО.
3. Онлайн-ігри, вправи та тренажери для вивчення фізики та астрономії.
4. Власна система організації взаємодії учасників навчання засобами докумен-

тів аканту Google.
5. Мобільні додатки з фізики та астрономії.
Пропонуємо більш ретельно розглянути зазначені групи.
Існує досить багато сервісів за допомогою яких учитель може інтенсифікувати 

процес навчання, створювати інтерактивні опорні конспекти, інструментарій для 
актуалізації знань. Зручним для цих задач є сервіс для створення інтерактивних 
плакатів https://edu.glogster.com, що дозволяє комбінувати текст, зображення, 
відео і аудіо на віртуальному полотні.

Наприклад, Glogster «Самоіндукція» забезпечує інтерак-
тивне, спільне навчання, сприяє підвищенню рівня цифрової 
грамотності. На плакаті зручно поєднана інформація з різних 
розділів фізики для актуалізації знань: переглянувши перед 
вивченням нової теми відповідний Glogster учні у стислий тер-
мін отримують необхідну інформацію.

Посилання на інші роботи учнів з теми «Електромагнітна індукція»:
https://edu.glogster.com/glog/samoindukciapovtorenie/2hf11lfklvl
https://edu.glogster.com/glog/faradeyindukcia/2r9tm86tlqj
https://edu.glogster.com/glog/electroliz/2uiq5xon17t
https://edu.glogster.com/glog/transformator/2o10veatj8r.

Недоліком цього контенту є платні послуги.

https://edu.glogster.com
https://edu.glogster.com/glog/samoindukciapovtorenie/2hf11lfklvl
https://edu.glogster.com/glog/faradeyindukcia/2r9tm86tlqj
https://edu.glogster.com/glog/electroliz/2uiq5xon17t
https://edu.glogster.com/glog/transformator/2o10veatj8r
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Інтерактивна дошка  
«Електромагнітне випромінювання»
Padlet — сучасний онлайн-сервіс, який дозволяє створити спільну віртуальну 

дошку та організувати колективної роботу з класом.
Веб-ресурс підтримує інтерактивну навігацію та відображає 

різні види інформації: графіку, текст, звук, прикріплені файли. 
Сервіс безкоштовний, не обмежує користувача в кількості ство-
рюваних сторінок і підтримує кирилицю.

Результатом спільної праці над темою «Шкала електромаг-
нітних випромінювань» стало створення інтерактивної дошки. 
Групи учнів опрацьовували властивості певного випромінювання, результати 
розташовували на Padlet. Такий вид роботи надає змогу поглибити і розширити 
знання з теми, проводити мозкові штурми, працювати над груповими проектами.

Посилання на інші напрацювання:
https://padlet.com/ksena1m/fmf8puy9w4yr
https://padlet.com/ksena1m/s0cakwq9l2j2

Існує величезна кількість онлайн-платформ, за допомогою яких учитель має 
можливість швидко оцінити знання та уміння учнів. Педагог може використати 
вже існуючі тести, складені фіхівцями, наприклад, для підготовки до ЗНО або 
застосувати конструктор та створити власні тести.

Тест онлайн «Види електромагнітного випромінювання»

 Платформа Online Test Pad дозволяє не лише перевірити 
знання з теми, а й актуалізувати, відкоригувати знання учнів, 
надає аналіз відповідей по завершенню, автоматично вистав-
ляє оцінку, зберігає бали та результати проходження в окрему 
таблицю. Також має функцію перемішування питань, що обумов-
лює індивідуальний підхід.

Посилання:
https://onlinetestpad.com/t/40bb93c1f7124dd98a449c6f73e0a775
https://onlinetestpad.com/t/a1bdb3d720824d9eb8730c1d8a793fa6

Google тест «Рентгенівське випромінювання» 
дозво ляє закріпити знання, диференційовано підійти до освіт-
нього процесу або виявити прогалини в знаннях учнів, які 
недостатньо якісно засвоїли навчальний матеріал. Якщо біль-
шість учнів не виконали тест, то слід внести корективи в процес 
подання інформації, можливо, повернутися до засвоєння пев-
них предметних компетенцій.

https://padlet.com/ksena1m/fmf8puy9w4yr
https://padlet.com/ksena1m/s0cakwq9l2j2
https://onlinetestpad.com/t/40bb93c1f7124dd98a449c6f73e0a775
https://onlinetestpad.com/t/a1bdb3d720824d9eb8730c1d8a793fa6
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Посилання:
https://docs.google.com/forms/d/1dzS_Hjqvyvp2nKWjNuowERe8j-0AaH37kN 

WueW_NOZY/edit?usp=sharing

Хмарна презентація «Електричний струм у газах» 
створена засобами сервісі Prezi.com. Є більш зручною у вико-
ристанні ніж лінійна. Вона надає можливість відкривати іконки 
у будь-якому порядку і використовувати розгалуження інформа-
ції. Проте контент для створення презентації платний, відсутній 
український і російський інтерфейс, споживає багато трафіку, 
що дозволяє використовувати лише при наявності Wi-Fi або 
безлімітного пакету мобільного зв’язку.

Посилання:
https://prezi.com/view/tV704glV3WyoqDHjY1k8/

Навчальна презентація «Що вивчає астрономія?». 
Організація традиційного форми навчання засобами акаунту 
Google дозволяє забезпечити персоналізацію навчання, засто-
сувати диференційний підхід.

Посилання:
https://docs.google.com/presentation/d/1j9t9_lMhadwIrnxRJeF7gtiBIil-

ynPHVvOMGqu5fVY/edit?usp=sharing

Інтелект-карта «Астрономія серед інших наук» 
формує основні компетентності у природничих науках, сприяє 
систематизації та закріпленню навчального матеріалу, формує 
навички командної роботи. Цей освітній інструмент дозволяє 
вибудовувати логічні зв’язки та наочно їх відображати.

Посилання: https://coggle.it/diagram/WlzPJBSXOQABLmeM/t/астрономія- hq-
wallpapers_ru_space_33987_1280x1024/185e616630cbd7aa42bea517edc9f19130c08
2902db24261f69056cb73db75bb

Фізичний диктант «Електромагнітна індукція». 
З метою перевірити знання можна проводити не лише тести, а й 
диктанти на платформі Google. Перевірка знань за допомогою 
онлайн-диктантів створює більш комфортні умови для учнів, 
надає можливість оптимально розподілити час для відповідей, 
формує мовну компетентність.

Посилання: https://docs.google.com/presentation/d/11efpmRJMJuwkUAaExXS0
fV4lngIsKf5tWPbx4g-N-XQ/edit#slide=id.p

https://docs.google.com/forms/d/1dzS_Hjqvyvp2nKWjNuowERe8j-0AaH37kNWueW_NOZY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1dzS_Hjqvyvp2nKWjNuowERe8j-0AaH37kNWueW_NOZY/edit?usp=sharing
https://prezi.com/view/tV704glV3WyoqDHjY1k8/
https://docs.google.com/presentation/d/1j9t9_lMhadwIrnxRJeF7gtiBIil-ynPHVvOMGqu5fVY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1j9t9_lMhadwIrnxRJeF7gtiBIil-ynPHVvOMGqu5fVY/edit?usp=sharing
https://coggle.it/diagram/WlzPJBSXOQABLmeM/t/���������-hq-wallpapers_ru_space_33987_1280x1024/185e616630cbd7aa42bea517edc9f19130c082902db24261f69056cb73db75bb
https://coggle.it/diagram/WlzPJBSXOQABLmeM/t/���������-hq-wallpapers_ru_space_33987_1280x1024/185e616630cbd7aa42bea517edc9f19130c082902db24261f69056cb73db75bb
https://coggle.it/diagram/WlzPJBSXOQABLmeM/t/���������-hq-wallpapers_ru_space_33987_1280x1024/185e616630cbd7aa42bea517edc9f19130c082902db24261f69056cb73db75bb
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Проект « Шкала електромагнітних випромінювань» — приклад 
організації взаємодії учасників навчання засобами документів аканту Google.

Виконання навчальних проектів передбачає інтегровану дослідницьку, гру-
пову роботу учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів під керів-
ництвом вчителя.

Алгоритм реалізації проекту:
 y Учні поділяються на групи
 y Групи отримують алгоритм вивчення певного питання або вибирають шля-
хи реалізації самостійно.

 y Колегіанти створюють документи засобами аканту Google: спільну презента-
цію, веб-плакат та дидактичні матеріали. Розташовують їх на власному сайті. 
https://sites.google.com/view/proekt-2018/главная

 y Публічно захищають власні напрацювання.
 y Розташовують стислу інформацію та посилання на документи з акаунту на 
спільній віртуальній дошці Padlet.
https://padlet.com/ksena1m/fmf8puy9w4yr

 y Учні з мобільних телефонів переглядають інформацію, залишають відгуки у 
коментарях.

 y Отримують QR-коди з посиланням на тести (кросворди) для виконання.
 y Виконують тести на мобільних телефонах.
 y Вчитель фіксує результати тестування, використовуючи дані з Google форми.

Новою сторінкою у вивчені фізики є використання мобільних додатків. На сьо-
годнішній день існує понад 70 корисних безкоштовних мобільних застосун-
ків. Педагог на власний розсуд може обрати оптимальніші з них і побудувати 
навчальну діяльність. З власного досвіду можемо порекомендувати наступні 
з них:

Мобільний додаток «Вікторина з фізики»
Забезпечує дослідницьку діяльність із виконання інтерактивних вправ та 

перевірку рівня засвоєних знань.

Мобільний додаток «Фази місяця»
Веб-ресурс сприяє якісному засвоєнню основних понять більшості тем шкіль-

ного курсу Астрономії: «Небесна сфера», «Сонячна система», «Місяць», «Земля», 
«Зорі».

https://sites.google.com/view/proekt-2018/�������
https://padlet.com/ksena1m/fmf8puy9w4yr


15

Мобільний додаток «Физика головоломка 2d»
Застосунок реалізує компетентності в природничих науках і технологіях, 

інформаційно-цифрова компетентність.
Веб-ресурс забезпечує якісну діяльність із виконання інтерактивних вправ, 

розвиток просторової уяви. Ризики при використанні на мобільному телефоні: 
інтерфейс англійською мовою, важко керувати програмою.

Застосування змішаного навчання в освітньому процесі сприяє інтенсифіка-
ції процесу навчання, забезпечуючи постійний доступ до навчальних ресурсів у 
будь-який час і в будь-якому місці. Технологія виступає потужним інструментарі-
єм формування людини інформаційного суспільства, здатної до самовдоскона-
лення протягом усього життя.

Проте не треба забувати і про негативний вплив мобільних пристроїв на 
організм людини і обмежувати використання мобільних пристроїв на уроках. 
Використання мобільних ґаджетів має велику перспективу, яка прямопротилеж-
на майстерності вчителя.

Висновки
Протягом трьох років проведено дослідження, метою якого було вивчення 

умов ефективного поєднання традиційних форм навчання з цифровими при-
строями на різних етапах уроків фізики й астрономії.

Результати реалізації проблеми в системі вивчення фізики старшокласника-
ми Запорізького колегіуму «Елінт» демонструють позитивну динаміку, підтвер-
джують дієвість технології blended learning. Колегіантів приваблює новизна та 
сучасний підхід до навчання. Раціональне поєднання традиційного з інновацій-
ним в освітньому процесі сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і 
гармонійному розвитку особистості учнів, якісному формуванню 10 ключових 
компетенцій випускника Нової української школи. Змішаного навчання є одним 
з найбільш перспективних напрямків розвитку освіти.
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Додатки
Мобільні додатки для вивчення фізики

На сьогоднішній день існує понад 70 безкоштовних додатків, наводимо пере-
лік деяких з них
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Мобільний додаток «Вікторина з фізики»
Компетентнісний потенціал: компетентності в природничих науках і техно-

логіях, інформаційно-цифрова компетентність, математична компетентність.

Джерело для завантаження мобільного додатку: PlayМаркет або мережа 
Інтернет

Веб-ресурс забезпечує якісну діяльність з виконання інтерактивних вправ, 
та перевірку рівня засвоєних знань, вміщує тести які можна виконувати:

 y До певної кількості помилок
 y На час
 y На певну кількість питань

Варіанти застосування мобільного додатку:
 | Закріплення знань з певної теми
 |Під час дидактичної гри

Ризики при використанні на мобільному телефоні:
 y Веб-ресурс не підтримує офлайн-режим.
 y Подання інформації російською мовою, українська не підтримується.
 y під час випадкового перевертання телефону змінюється питання.
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Мобільний додаток «Физика-головоломка 2d»
Компетентнісний потенціал: компетентності в природничих науках і тех-

нологіях, інформаційно-цифрова компетентність, математична компетентність, 
спілкування іноземними мовами.

Джерело для завантаження мобільного додатку: PlayМаркет або мережа 
Інтернет.

Веб-ресурс забезпечує дослідницьку діяльність із виконання інтерактивних 
вправ та перевірку рівня засвоєних знань, сприяє розвитку просторової уяви, 
збереження результатів, для порівняння та корекції знань.

Варіанти застосування мобільного додатку:
 |Розвиток просторової уяви
 |Під час дидактичної гри

Ризики при використанні на мобільному телефоні:
 y Відсутня інформація російською і українською мовою.
 y Важке керування



20

Мобільний додаток «Формули. Фізика»
Компетентнісний потенціал: компетентності в природничих науках і техно-

логіях, інформаційно-цифрова компетентність, математична компетентність.

Джерело для завантаження мобільного додатку: PlayМаркет або мережа 
Інтернет.

Веб-ресурс забезпечує якісну діяльність із виконання інтерактивних вправ, 
розвиток комунікативної компетенції, формування навичок розв’язування задач, 
вдосконалення математичних навичок.

Варіанти застосування мобільного додатку:
 | закріплення, перевірка знань, відпрацювання навичок розв’язування задач
 |під час дидактичної гри.

Ризики при використанні на мобільному телефоні:
 y некоректні деякі символи
 y у формулах є неоднозначності, які програма вважає за помилки
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Мобільний додаток «Склади формулу з фізики»
Компетентнісний потенціал: математична компетентність, компетентності 

в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність.

Джерело для завантаження мобільного додатку: PlayМаркет або мережа 
Інтернет

Веб-ресурс забезпечує розвиток початкових навичок розв’язування задач, 
для учнів які недостатньо якісно засвоїли навчальний матеріал.

Варіанти застосування мобільного додатку:
 | відпрацювання математичних дій з формулами
 | алгоритмізація розв’язування задач
 | індивідуальні завдання для заохочення
 |отримання додаткових балів.

Ризики при використанні на мобільному телефоні:
 y некоректні деякі символи
 y відсутність законів Джоуля-Ленца, Ома, проте наявність формул, що не вхо-
дять до складу шкільної програми.

 y відсутні одиниці вимірювання
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Мобільні додатки для вивчення астрономії
На сьогоднішній день існує понад 60 безкоштовних додатків, наводимо пере-

лік деяких з них.
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Мобільний додаток «Фази місяця»
Компетентнісний потенціал: компетентності в природничих науках і техно-

логіях, інформаційно-цифрова компетентність.
Веб-ресурс забезпечує засвоєння основних понять більшості тем шкільного 

курсу Астрономії: «Небесна сфера», «Сонячна система», «Місяць», «Земля», «Зорі», 
розвиток просторової уяви

Джерело для завантаження мобільного додатку: PlayМаркет або мережа 
Інтернет

Варіанти застосування мобільного додатку:
 | Засвоєння нових знань під час уроку

 y Поглиблення знань вдома
 y Домашнє завдання
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Як модель небесної сфери

Як зоряну карту
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 y Спостереження неба в будь-який час

Спостереження розташування планет

Як модель сонячної системи
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Визначення фаз місяця

Ризики при використанні на мобільному телефоні:
 y Подання інформації російською мовою, українська не підтримується.
 y Якщо в телефоні не працює геолокація, географічне положення треба вста-
новлювати власноруч.
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Онлайн-тести для перевірки знань з фізики

Тести ЗНО онлайн з предмета «Фізика»
Компетентнісний потенціал фізики: спілкування державною мовою, інфор-

маційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, компетент-
ності в природничих науках і технологіях.

Адреса веб-ресурсу: https://zno.osvita.ua/physics/

Варіанти застосування:
 | Індивідуальні завдання для заохочення, отримання додаткових балів.
 | Тестування за варіантами: підготувати 2 варіанта тестів різних років або 
сесій, зробити QR-коди, надати дітям, в кінці зафіксувати їх оцінки.

 |Актуалізація опорних знань.
 | Закріплення нового матеріалу.
 |Домашнє завдання

Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Якісна підготовка учнів до ЗНО з фізики.
 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів із одним 
завданням.

 y По завершенню тесту демонструються правильні варіанти та відповіді учня.
Ризики при використанні на мобільному телефоні:

 y Веб-ресурс не підтримує офлайн-режим.
 y Під час роботи заважають рекламні повідомлення.

https://zno.osvita.ua/physics/
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Зразки питань тесту ЗНО:

Перелік онлайн-тестів ЗНО:
Увага! Назви інтерактивних вправ вміщують посилання на них в мережі Інтер-

нет. Для переходу до потрібного завдання треба натиснути ЛКМ, утримуючи кла-
вішу CTRL

ЗНО онлайн 2017 року з фізики
ЗНО онлайн 2017 року з фізики (додат. сесія)
ЗНО онлайн 2016 року з фізики
ЗНО онлайн 2016 року з фізики (додат.сесія)
ЗНО онлайн 2015 року з фізики
ЗНО онлайн 2015 року з фізики (додат.сесія)
ЗНО онлайн 2014 року з фізики
ЗНО онлайн 2013 року з фізики

https://zno.osvita.ua/physics/252/
https://zno.osvita.ua/physics/260/
https://zno.osvita.ua/physics/231/
https://zno.osvita.ua/physics/222/
https://zno.osvita.ua/physics/161/
https://zno.osvita.ua/physics/170/
https://zno.osvita.ua/physics/182/
https://zno.osvita.ua/physics/103/
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Освітній портал «Внешколы»
Компетентнісний потенціал фізики: уміння навчатися впродовж життя, 

інформаційно-цифрова компетентність, компетентності в природничих науках 
і технологіях.

Адреса веб-ресурсу: http://vneshkoly.com.ua/

Варіанти застосування:
 | Теоретичний матеріал для вивчення нового матеріалу на уроці.
 |Домашнє завдання.

Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Якісна підготовка учнів до ЗНО з фізики.
 y На сайті завантажені відео розбору завдань попередніх років.
 y Збірка теоретичного матеріалу з фізики та онлайн-тестів за їх змістом.
 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів із одним 
завданням.

 y По завершенню тесту демонструються правильні варіанти та відповіді учня.
Ризики при використанні на мобільному телефоні:

 y Веб-ресурс не підтримує офлайн-режим.
 y Подання інформації російською мовою, українська не підтримується.

Зразки завдань тестів:

http://vneshkoly.com.ua/
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Методичний банк тестів вчителя Макарової О. П.
Онлайн-тест «Струм у різних середовищах»
Компетентнісний потенціал фізики: інформаційно-цифрова компетент-

ність, компетентності в природничих науках і технологіях.

Посилання:
https://onlinetestpad.com/t/bfe6827e63d1469eafbf60512105de79
Варіанти застосування:

 |Використовується для перевірки теоретичної частини навчального матеріалу
 |Домашнє завдання.

Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Дає можливість диференційовано підійти до освітнього процесу, виявити 
прогалини в знаннях учнів.

 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів із одним 
завданням.

 y По завершенню тесту демонструються правильні варіанти та відповіді учня.
Ризики при використанні на мобільному телефоні:

 y Веб-ресурс не підтримує офлайн-режим.
 y Учень, за умови необмеженості часу може переглянути правильні відповіді, 
та виконати тест знову

 y Виникають проблеми з обмеженням часу через різну швидкість інтернету 
в учнів

https://onlinetestpad.com/t/bfe6827e63d1469eafbf60512105de79
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Онлайн тест «Види електромагнітного випромінювання»
Компетентнісний потенціал фізики: уміння навчатися впродовж життя, 

інформаційно-цифрова компетентність, компетентності в природничих науках 
і технологіях.

Посилання: https://onlinetestpad.com/t/40bb93c1f7124dd98a449c6f73e0a775
Варіанти застосування:

 | Теоретичний матеріал для вивчення нового матеріалу на уроці.
 |Для перевірки теоретичної частини навчального матеріалу та уміння засто-
сування набутих навичок

 |Домашнє завдання.

https://onlinetestpad.com/t/40bb93c1f7124dd98a449c6f73e0a775
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Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів із одним 
завданням.

 y По завершенню тесту демонструються правильні варіанти відповіді та від-
повіді учня.

 y Відбувається одночасна перевірка знань всіх учнів, що зберігається в табли-
ці профілю.

 y Можна встановити функцію перемішування тестів з метою запобігання 
необ’єктивного оцінювання

 y Економія часу
Ризики при використанні на мобільному телефоні:

 y Веб-ресурс не підтримує офлайн-режим.
 y Різна швидкість виконання завдань через різну швидкість мобільного 
 інтернету

 y Наявність реклами, не завжди якісної
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Онлайн-тест: «Струм у різних середовищах»
Компетентнісний потенціал фізики: уміння навчатися впродовж життя, 

інформаційно-цифрова компетентність, компетентності в природничих науках 
і технологіях.

Посилання: https://onlinetestpad.com/t/a1bdb3d720824d9eb8730c1d8a793fa6
Варіанти застосування:

 | Теоретичний матеріал для вивчення нового матеріалу на уроці
 |Використовується для перевірки теоретичної частини навчального матеріалу.
 |Домашнє завдання.

Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів із одним 
завданням.

 y По завершенню тесту демонструються правильні варіанти та відповіді учня.
 y Відбувається одночасна перевірка знань всіх учнів
 y Перемішування питань тестів з метою запобігання необ’єктивного оцінювання

Ризики при використанні на мобільному телефоні:
 y Веб-ресурс не підтримує офлайн-режим.
 y Різна швидкість виконання завдань через різну швидкість мобільного інтернету
 y Наявність реклами, не завжди якісної.

https://onlinetestpad.com/t/a1bdb3d720824d9eb8730c1d8a793fa6
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Підсумковий онлайн-тест «Електромагнітна індукція»
Компетентнісний потенціал фізики: інформаційно-цифрова компетент-

ність, компетентності в природничих науках і технологіях, математична компе-
тентність

Посилання: https://onlinetestpad.com/t/7ece083322a5413c855cb432a269fddb
Варіанти застосування:

 | Застосовується на завершальному етапі вивчення теми з метою з’ясування 
навчальних досягнень учнів. Його результати засвідчують досягнення пев-
ного рівня компетентності.

Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів із одним 
завданням.

 y По завершенню тесту демонструються правильні варіанти відповіді та від-
повіді учня.

 y Відбувається одночасна перевірка знань всіх учнів, що зберігається в табли-
ці профілю.

 y Можна встановити функцію перемішування тестів з метою запобігання 
необ’єктивного оцінювання

 y Економія часу
Ризики при використанні на мобільному телефоні:

 y Веб-ресурс не підтримує офлайн-режим.
 y Різна швидкість виконання завдань через різну швидкість мобільного інтернету.

https://onlinetestpad.com/t/7ece083322a5413c855cb432a269fddb
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Онлайн-тест: «Предмет астрономії»
Компетентнісний потенціал астрономії: уміння навчатися впродовж життя, 

інформаційно-цифрова компетентність, компетентності в природничих науках 
і технологіях.

Обмеження  
за часом

Посилання: https://onlinetestpad.com/t/531d926a9a834729a84e88cc0b83aae8
Варіанти застосування:

 |Відстежити окремі елементи знання чи етапи виконання дій.
 |Домашнє завдання.

Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів із одним 
завданням.

 y По завершенню тесту демонструються правильні варіанти відповіді та від-
повіді учня.

 y Відбувається одночасна перевірка знань всіх учнів, що зберігається в табли-
ці профілю.

 y Можна встановити функцію перемішування тестів з метою запобігання 
необ’єктивного оцінювання

 y Економія часу
Ризики при використанні на мобільному телефоні:

 y Веб-ресурс не підтримує офлайн-режим.
 y Різна швидкість виконання завдань через різну швидкість мобільного інтернету

https://onlinetestpad.com/t/531d926a9a834729a84e88cc0b83aae8
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Онлайн-тест: «Предмет Астрономії 2»
Компетентнісний потенціал астрономії: уміння навчатися впродовж життя, 

інформаційно-цифрова компетентність, компетентності в природничих науках і 
технологіях.

Посилання: https://onlinetestpad.com/t/938641693db848c3bf44f804009933c1
Варіанти застосування:

 | Теоретичний матеріал для 
вивчення нового матеріалу на 
уроці.

 |Для перевірки теоретичної 
частини навчального мате-
ріалу та уміння застосування 
набутих навичок

 |Домашнє завдання.
Переваги використання на 

мобільному телефоні:
 y Одночасно можуть працювати 
необмежена кількість корис-
тувачів із одним завданням.

 y По завершенню тесту демонструються правильні варіанти та відповіді учня.
 y Таблиця результатів проходження тесту.

Ризики при використанні на мобільному телефоні:
 y Веб-ресурс не підтримує офлайн-режим.
 y Різна швидкість виконання завдань через різну швидкість мобільного інтернету
 y Наявність реклами, не завжди якісної.

https://onlinetestpad.com/t/938641693db848c3bf44f804009933c1
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Віртуальні дошки (стіни) під час вивчення фізики
Компетентнісний потенціал фізики: соціальна та громадянська компетент-

ності, ініціативність і підприємливість, спілкування державною мовою, уміння 
навчатися впродовж життя, компетентності в природничих науках і технологіях, 
інформаційно-цифрова компетентність, обізнаність та самовираження у сфері 
культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Адреса веб-ресурсу: https://padlet.com/
Сервіс для організації колективної роботи з колективом класу. Він надає мож-

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

Для початку роботи з дошкою, створеної іншим користувачем немає необхід-
ності реєструватися. Сервіс безкоштовний, не обмежує користувача у кількості 
створюваних сторінок і підтримує кирилицю.

https://padlet.com/
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Приклади віртуальної дошки

Інтерактивна дошка для узагальнення знань з теми 
«Шкала електромагнітних хвиль»
Компетентнісний потенціал фізики: уміння навчатися впродовж життя, 

інформаційно-цифрова компетентність, компетентності в природничих науках 
і технологіях, інформаційна, комунікаційна компетентність.

Посилання: https://padlet.com/ksena1m/fmf8puy9w4yr
Варіанти застосування:

 |Після дослідження всіх видів електромагнітного випромінювання, учні 
си сте матизують інформацію за допомогою інтерактивної дошки

Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Сервіс автоматично створює QR-код,
 y Непотрібна реєстрація учасників обговорення, додавати мітки можуть усі 
користувачі, яким надається посилання.

 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів із одним 
завданням.

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

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

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

https://padlet.com/ksena1m/fmf8puy9w4yr
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Ризики при використанні на мобільному телефоні:
 y Додавання аудіо та відео матеріали до мітки вимагає більше часу, на деяких 
мобільних телефонах «вилітає», спрацьовує вихід з сайту.

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

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

Інтерактивна дошка «Трансформатор»
Компетентнісний потенціал: уміння навчатися впродовж життя, інформацій-

но-цифрова компетентність, компетентності в природничих науках і технологіях, 
інформаційна, комунікаційна компетентність, спілкування державною мовою, 
математична компетентність, уміння вчитися впродовж життя; ініціативність і 
підприємливість; соціальна й громадянська компетентності.

Посилання: https://padlet.com/ksena1m/Bookmarks
Варіанти застосування: 

 |Для узагальнення і поглиблення знань з теми «Трансформатор»

https://padlet.com/ksena1m/Bookmarks
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Інтерактивна дошка «Фізики жартують»

Інтерактивна дошка для узагальнення знань з теми 
«Шкала електромагнітних хвиль»
Компетентнісний потенціал астрономії: уміння навчатися впродовж життя, 

інформаційно-цифрова компетентність, компетентності в природничих науках 
і технологіях, інформаційна, комунікаційна компетентність.

Посилання: https://padlet.com/ksena1m/s0cakwq9l2j2
Варіанти застосування:

 |Після дослідження всіх видів електромагнітного випромінювання учні сис-
тематизують інформацію за допомогою інтерактивної дошки

Посилання:  
https://padlet.com/ 
ksena1m/u5xushfbbu8e

https://padlet.com/ksena1m/s0cakwq9l2j2
https://padlet.com/ksena1m/u5xushfbbu8e
https://padlet.com/ksena1m/u5xushfbbu8e
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Сервіси Google під час вивчення фізики

Сайти Google «Інтерактивні плакати»
Компетентнісний потенціал фізики: соціальна та громадянська компетент-

ності, ініціативність і підприємливість, спілкування державною мовою, уміння 
навчатися впродовж життя, компетентності в природничих науках і технологіях, 
інформаційно-цифрова компетентність, обізнаність та самовираження у сфері 
культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Посилання: https://sites.google.com/view/proekt-2018/главная
Спільна презентація «Інфрачервоне випромінювання»

Посилання: https://drive.google.com/file/d/0Bym6-zEYr2fLcDY3bml2ajhjbWx5
YVN0aXhzSlFDdTlhWGJJ/view

https://sites.google.com/view/proekt-2018/�������
https://drive.google.com/file/d/0Bym6-zEYr2fLcDY3bml2ajhjbWx5YVN0aXhzSlFDdTlhWGJJ/view
https://drive.google.com/file/d/0Bym6-zEYr2fLcDY3bml2ajhjbWx5YVN0aXhzSlFDdTlhWGJJ/view
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Спільна презентація «Радіовипромінювання»

Посилання:  https://docs.google.com/presentation/d/1t5uOtULylz-
gnwNjyHH1fDr6heBAjgcoLOofRzQ3KfM/edit#slide=id.p7

Переваги використання акаунту Google на мобільному телефоні:
 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів із одним 
документом.

 y Легкий і зручний інтерфейс, підтримує українську мову.
 y Результат співпраці автоматично зберігається, можна додавати та редагува-
ти мітки за потребою.

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

 y Обов’язкова вимога — активований акаунт Google кожного учасника вза-
ємо дії.

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

 y Важко оцінити вклад у спільний результат окремих учасників.
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Інтерактивні плакати під час вивчення фізики

Glogster «Самоіндукція»
Компетентнісний потенціал фізики: уміння навчатися впродовж життя, 

інформаційно-цифрова компетентність, компетентності в природничих науках 
і технологіях, інформаційна, комунікаційна компетентність, спілкування дер-
жавною мовою, математична компетентність, ініціативність і підприємливість; 
соціальна й громадянська компетентності

Посилання: https://edu.glogster.com/glog/samoindukciapovtorenie/2hf11lfklvl
Варіанти застосування:

 |Для актуалізації знань, перед вивченням теми «Самоіндукція», система-
тизації набутих знань

https://edu.glogster.com/glog/samoindukciapovtorenie/2hf11lfklvl
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Glogster «Електромагнітна індукція»

Компетентнісний потенціал фізики: уміння навчатися впродовж життя, 
інформаційно-цифрова компетентність, компетентності в природничих науках і 
технологіях, інформаційна, комунікаційна компетентність, спілкування держав-
ною мовою, математична компетентність.

Посилання: https://edu.glogster.com/glog/faradeyindukcia/2r9tm86tlqj
Варіанти застосування:

 |Для закріплення та структурування системи знань з теми «Електромагнітна 
індукція».

https://edu.glogster.com/glog/faradeyindukcia/2r9tm86tlqj
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Glogster «Електроліз»

Компетентнісний потенціал фізики: компетентності в природничих науках 
і технологіях, інформаційна, комунікаційна компетентність, спілкування держав-
ною мовою.

Посилання: https://edu.glogster.com/glog/electroliz/2uiq5xon17t
Варіанти застосування:

 |Для закріплення та структурування системи знань з теми «Електроліз». 
Використовується як інтерактивний ОК

https://edu.glogster.com/glog/electroliz/2uiq5xon17t
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Glogster «Трансформатор»

Компетентнісний потенціал фізики: компетентності в природничих науках 
і технологіях, інформаційна, комунікаційна компетентність, спілкування держав-
ною мовою.

Посилання: https://edu.glogster.com/glog/transformator/2o10veatj8r.
Варіанти застосування:

 |Для закріплення та узагальнення системи знань з теми «Трансформатор».

https://edu.glogster.com/glog/transformator/2o10veatj8r
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Glogster «Рентгенівське випромінювання»  
та Видиме випромінювання»

Компетентнісний потенціал фізики: компетентності в природничих науках 
і технологіях, інформаційна, комунікаційна компетентність, спілкування держав-
ною мовою.

Посилання:
https://edu.glogster.com/glog/electrical-engineering/2r7kvod6lwf
https://edu.glogster.com/glog/visible-emmiting-2018/2j3jxqmeavj
Варіанти застосування:

 |Для закріплення та узагальнення системи знань з теми «Трансформатор». 
Використовується як інтерактивний ОК.

https://edu.glogster.com/glog/electrical-engineering/2r7kvod6lwf
https://edu.glogster.com/glog/visible-emmiting-2018/2j3jxqmeavj
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Патрушева Ірина Анатоліївна,
заступник директора з НВР,
вчитель інформатики вищої категорії, вчитель-методист
стаж роботи: 21 р.
Провідна педагогічна ідея досвіду
Наданий колективний досвід демонструє злагоджену роботу 
педагогів Запорізького колегіуму «Елінт», знайомить із сучас-
ними підходами до викладання різних навчальних предметів 
в старшій школі, розкриває технологію формування цифрової 
грамотності учня Нової української школи.



Навчальне видання

МАКАРОВА Оксана Петрівна 
ПАТРУШЕВА Ірина Анатоліївна

Змішане навчання на уроках фізики та астрономії

Посібник для вчителів

Комп’ютерна верстка О. І. Мостяєв

Електронне видання

ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОСВІТА» 
Свідоцтво «Про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру  

видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції»  
Серія ДК № 6109 від 27.03.2018 р.

Адреса видавництва: 04053, м. Київ, вуя. Обсерваторна, 25  
www.osvita-dim.com.ua
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