
Дидактичні можливості мобільних 

застосунків, сучасних цифрових 

технологій на уроках української мови і 

літератури 

Корзун Катерина Миколаївна,  

учитель української мови і літератури, директор 

Олексіївського ліцею Покровської сільської ради 

 



Опитування з 

використанням 

соціального сервісу 

Plickers 

За останні роки відбулись значні досягнення у сфері оновлення 

дієвого інструментарію для практичної реалізації поставлених 

задач 

Квест із використанням 

  QR-кодів 

Створення 

інтерактивної 

дошки Padlet  



«Заборонити не можна дозволити» 

Формат спілкування безповоротно 

змінився.  

Потрібно показати здобувачам освіти, що 

гаджети можна використовувати з 

користю у професійній та навчальній 

діяльності. 



Smartфон = Smartучень 



Мова. ДНК нації 



Р.І.Д. 
 



Робота в соціальних мережах 

Створення сторінки 

письменника. 

Створення сторінки 

літературного героя. 

Створення тематичних 

груп. 

Створення сторінки 

частини мови. 

Група «Філологи Дніпропетровщини» 



Профіль Івана Франка в 

різних соцмережах 

 
Інформація про Ігоря Павлюка в різних 
джерелах 



Поради щодо відео на уроці: 

Вірш напам’ять, який у класі учні 

повторюють один за одним, — це нудно. 

Попросіть записати вдома свій виступ на 

камеру, а на уроці влаштуйте конкурс 

відео. І нехай не всі були чесними, 

багаторазове прослуховування залишить 

слід у пам’яті будь-кого. Запропонуйте 

багато жартівливих винагород: приз 

глядацьких симпатій, краща акторка, кращі 

звукові ефекти тощо. 



#Ми_медіаграмотні 

-Ефективно шукаємо, 

аналізуємо інформацію; 

-знаємо ознаки дезінформації; 

-вміємо ідентифікувати 

стереотипи; 

-відповідально споживаємо та 

поширюємо інформацію. 

Завдяки новітнім технологіям команда 

українських креативників відтворила голос 

славнозвісного Кобзаря — Тараса Шевченка. 

Цей проєкт приурочено 30 річниці Незалежності 

України. 



Сервіс, який 

допомагає 

«оживити» 

фотографії 

https://myhr.tg/1Mqr
vDTS 

https://myhr.tg/1MqrvDTS
https://myhr.tg/1MqrvDTS


Імерсивні технології  

Доповнена реальність – це 

технологія, яка дозволяє 

поєднувати віртуальну реальність 

із фізичним світом у реальному 

часі. 

UniteAR - один із найвідоміших 

додатків доповненої реальності. 

Принцип роботи дуже простий: учень 

сканує зображення з маркером і 

миттєво отримує додаткову інформацію. 



Скриншот додатка Шевченко AR 

WONDERLAND-AR та  WowBox AR 

Так, «Кобзарева абетка» (Київ, 2019) містить 

твори Тараса Шевченка на кожну букву 

алфавіту, ілюстрації до  яких оживають, 

рухаються й  розмовляють за допомогою 

безкоштовного додатку FastAR Kids. 

«Кобзарева Абетка» знайомить українських 

дітей з  видатним українським 

письменником, візуалізуючи художній світ 

його творів.  





Як учитель може використати доповнену 

реальність 



Додаток ZipGrade  

Бланк для перевірки тестів Форма для введення відповідей 



Як це працює? 

 Вибираємо функцію Scan 

Papers.  

 Відбувається процес 

сканування, програма зчитує 

прізвище учня, клас і 

відповіді. 

 Після зчитування програма 

автоматично відзначає 

правильні відповіді й 

виводить статистику.  

 Таким чином за декілька 

хвилин перевіряються всі 

відповіді. 



Тренажер з правопису 
https://webpen.com.ua/pages/Euphony/basic_laws_of_eup
hony.html 
 

https://webpen.com.ua/pages/Euphony/basic_laws_of_euphony.html
https://webpen.com.ua/pages/Euphony/basic_laws_of_euphony.html


Інтерактивні карти та таблиці 

Інтерактивна карта  

«Подорож Шевченка Нікопольщиною» 

Що ж примусило 

молодого поета і 

художника здійснити 

подорож на 

Нікопольщину?  

Поета вабили сюди 

історичні місця і 

пам’ятники, пов’язані з 

історією запорізького 

козацтва. 



Сервіс для проведення 
опитувань і вікторин 

Mentimeter  
Щоб створити 
опитування: https://www.mentime
ter.com/ 
Щоб взяти участь в 
опитуванні: https://www.menti.co
m/ 

Для зворотного зв'язку з 
аудиторією: створення 
хмаринок слів-асоціацій, 
проведення мозкового штурму 
на педраді, уроці, заході тощо 
Вартість: 
Є три тарифу для користувача: 
"Вільний", "Основний" і 
"Професіонал" 
Вільний (читай "безкоштовний") 
тариф дозволяє: 
•створювати нескінченне число 
презентацій / вікторин / 
опитувань 
•залучати необмежений розмір 
аудиторії 
•експортувати зображення і PDF 
•2 питання за презентацію 
•5 тестів за презентацію 
 

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/
https://www.menti.com/
https://www.menti.com/


Дошка Padlet 
   Дошка Padlet - варіант швидкого 

створення інтерактивного меню, 
своєрідна віртуальна «стіна», яку 
можна доповнювати, оперативно 
вносити певні корективи. Кожен з 
учнів, який отримав доступ до 
інтерактивної «стіни», може 
написати короткі повідомлення.  

Дошка Padlet “Маруся 

Чурай” 

Дошка Padlet “Євген 

Маланюк” 



Генератор ребусів 





 

  

 
Конструктори тестів і 

вікторин 

Проєктна діяльність учнів. 

Можливість виконання тестів у 

команді. 

Можливість домашнього 

завдання. 

Режим підказки. 

Додаткова інформація. 

Урок із використанням 

соціального сервісу Plickers 



 



Сервіс Plickers 

Plickers – сервіс для миттєвого зворотнього 
зв’язку 

 

Що потрібно для роботи з Plickers? 

• один мобільний телефон у вчителя під управлінням 
IOS або Android зі встановленим додатком Plickers; 

• набір карток з QR-кодами; 

• проектор із відкритим сайтом Plickers у режимі Live 

View.  

 



 



Стандартні картки Plickers  
• Доступні для завантаження в форматі pdf 

• https://www.plickers.com/cards  

• https://www.plickers.com/PlickersCards_2up.pdf  

 

https://www.plickers.com/cards
https://www.plickers.com/cards
https://www.plickers.com/PlickersCards_2up.pdf
https://www.plickers.com/PlickersCards_2up.pdf


https://create.kahoot.it/share/3d3117a4-26d6-4d7e-804c-0c7a2ae62cd9 

https://create.kahoot.it/share/3d3117a4-26d6-4d7e-804c-0c7a2ae62cd9
https://create.kahoot.it/share/3d3117a4-26d6-4d7e-804c-0c7a2ae62cd9
https://create.kahoot.it/share/3d3117a4-26d6-4d7e-804c-0c7a2ae62cd9
https://create.kahoot.it/share/3d3117a4-26d6-4d7e-804c-0c7a2ae62cd9
https://create.kahoot.it/share/3d3117a4-26d6-4d7e-804c-0c7a2ae62cd9
https://create.kahoot.it/share/3d3117a4-26d6-4d7e-804c-0c7a2ae62cd9
https://create.kahoot.it/share/3d3117a4-26d6-4d7e-804c-0c7a2ae62cd9
https://create.kahoot.it/share/3d3117a4-26d6-4d7e-804c-0c7a2ae62cd9
https://create.kahoot.it/share/3d3117a4-26d6-4d7e-804c-0c7a2ae62cd9




 Baamboozle 

Онлайн-конструктор 

дидактичних ігор. 
https://www.baamboozle.
com/game/399129 
 

https://www.baamboozle.com/game/399129
https://www.baamboozle.com/game/399129
https://www.baamboozle.com/game/399129
https://www.baamboozle.com/game/399129
https://www.baamboozle.com/game/399129
https://www.baamboozle.com/game/399129
https://www.baamboozle.com/game/399129
https://www.baamboozle.com/game/399129


Корзун Катерина Миколаївна 

 

Телефон: 0665609645 

 

E-mail: korzun_2007@i.ua 
 

Мій блог: http://katerinakorzun.blogspot.com  

Запрошую до співпраці 


