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ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

МАТЕМАТИКИ В ЗЗСО 

 

З впровадженням дистанційного навчання, вчителі усіх шкіл 

зіткнулися з проблемою, як продовжити навчання для своїх учнів. 

Здавалося б це щось дуже складне і нереальне, але згодом знайшлось дуже 

багато способів, як вчителі можуть використовувати вже наявні технології 

та ресурси для підтримки навчання в Інтернеті та забезпечення того, щоб 

учні й на далі отримували якісну освіту. 

Сьогодні технології, що розвиваються, переформовують систему 

освіти, і найкращі освітні програми відіграють ключову роль у цих 

поступових змінах. Використання мобільних додатків обмежується не 

лише сферою спілкування, розваг та гейміфікації, а й іншими сферами, 

особливо освітою [1]. 

Тому у закладах освіти почали опановувати уроки саме за 

допомогою онлайн-сервісів. 

Далі хотілося б розглянути популярні платформи та сервіси 

детальніше й описати специфіку їх використання на уроках математики. 

Одним із часто використовуваних онлайн-сервісів є Learning.Apps.org. 

Learning.Apps – це повністю безкоштовний сервіс для створення 

інтерактивних завдань різних рівнів складності для перевірки знань учнів. 

За допомогою нього можна створювати: вікторини, кросворди, пазли та 

ігри з різних дисциплін, за допомогою яких учні мають можливість 

перевірити та закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє їхній 

зацікавленості та інтересу [2]. 

Kahoot – це безкоштовний онлайн-сервіс для створення 

інтерактивних навчальних вправ: вікторин, сприяння дискусіям та збору 

даних опитування[3, с. 19]. Сервіс має три форми гри: 

 вікторина (Quiz) – допомагає визначити рівень ознайомленості 

учнів з певною темою чи з рівнем її розуміння; 

 обговорення (Discussion) – створення дискусії щодо певного 

питання, презентація ідеї й отримання «зворотного звʼязку»  

щодо неї; 

 опитування (Survey) – збирання думок, поглядів учасників на ту 

чи іншу проблему [4]. 

Plickers – це не схожий на Learning.Apps і Kahoot онлайн-сервіс. В 

його основу закладена робота з QR-кодами. Вчитель створює в програмі 

список класу й генерує окремий QR-код для кожного учня. Потім він 

завантажує список питань з варіантами відповідей в програму, 

пропонуючи учням ще одну цікаву технологію навчання. Під час уроку 
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розглядаються запропоновані питання, а діти піднімають свої картки з  

QR-кодами – доверху буквою, яка позначає правильну відповідь. Щоб 

перевірити результат, вчителеві потрібно просто навести камеру свого 

смартфону на клас – програма відскановує всі результати відразу [5]. 

Quizalize – ще один цікавий онлайн-сервіс, який нагадує Kahoot, 

Socrative , Triventy , Quzizz та інші сервіси. Щоб почати роботу з Quizalize 

потрібно зареєструватись, це дає змогу складати питання для тестів або 

вибирати їх з бази, відслідковувати результати, виявляти прогалини в 

знаннях учнів. Поки Quizalize працює на основі браузера, зате 

відкривається на будь-яких пристроях [6]. 

Mentimeter – це онлайн-сервіс для створення та проведення 

опитувань. Сервіс дає змогу відслідкувати динаміку засвоєння матеріалу, 

але не допомагає в оцінюванні успішності учнів, тому що всі відповіді 

залишаються анонімними, вчитель не може побачити хто і як відповів [7]. 

Голосування проводяться в режимі реального часу, що дозволяє 

отримувати моментальний зворотній звʼязок від аудиторії. Сервіс можна 

використовувати на тренінгу, уроці, педраді, під час публічних виступів 

для інтерактивної взаємодії з аудиторією [8]. 

Nearpod – це онлайн-сервіс за допомогою якого можна створювати 

презентації, які стануть основою вашого інтерактивного уроку або ж 

просто опитування. Вчитель робить презентацію на певну тему, а код 

доступу до неї надсилає учням. Діти можуть відкрити роботу 

безпосередньо на уроці зі смартфонів, планшетів чи компʼютерів. На сайті 

є можливість додавати до презентацій не лише фото, відео, графіки, а і 

запитання. Діти можуть переглядати цікаву інформацію, а разом з цим 

відповідати на тести. Також можна ставити відкриті питання, на які учні 

мають записати свій варіант відповіді або навіть намалювати малюнок 

замість текстової відповіді. Вчитель бачить онлайн відповіді кожного учня 

окремо та загальну ситуацію в класі [7]. 

Останнім часом онлайн-освіта для дітей набула популярності у  

всіх куточках світу. Ця форма навчання приносить щось нове і  

руйнує монотонність традиційного шкільного навчання. Діяльність 

онлайн-навчання дещо відрізняється від звичайної. Учні мають більше 

свободи, оскільки вони вирішують, коли розпочинається і коли 

закінчується навчальний день. Традиційні книги та зошити замінюються 

компʼютерними та інтерактивними мультимедійними елементами, які 

перетворюють класичне навчання на відкриття нового та цікавого 

сприйняття навчального матеріалу. 
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій негативно позначається 

на традиційних методах навчання, які вже не в змозі вносити певну 

новизну при вивченні навчального предмету та впливати на ефективність 

навчання загалом [1, c. 37]. Сучасний учень став надзвичайно вимогливим, 

оскільки на нього впливає сучасне динамічне середовище, оточене 

мультимедіа, технологіями, інтерактивністю. Нині учителю потрібно 

створювати постійну динаміку на уроці, щоб зацікавити учня, мотивувати 

його до навчання і, таким чином, вплинути на його успішність. 

Перед вчителем постає проблема у виборі креативної ідеї для уроку. 

Адже проста вичитка матеріалу не закріпиться в памʼяті учнів, вони не 

зможуть використати саму теорію на практиці. Тому існує потреба в 

залученні різних інструментів та програмного забезпечення для прояву 

інтересу дітей до предмету та кращого його розуміння [2, c. 86]. 

Проблема використання різноманітних програмних засобів для 
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