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Реформування освіти України в напрямі інтеграції в європейський
освітній простір передбачає розробку та впровадження інноваційних освітніх
систем і технологій. Згідно Закону України «Про освіту» серед професійних
компетентностей педагогічного працівника є практичні вміння застосування
сучасних методів і технологій навчання [1].
Новий зміст освіти, згідно Концепції «Нова українська школа»,
заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної
самореалізації особистості в суспільстві. Одним з ключових моментів НУШ є
сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і
технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні
навчального закладу [2].
Використання сучасних освітніх технологій на уроках розвивають
критичне мислення, логіку, інтерактивні здібності, інтерес до вивчення
предмету, уміння застосовувати свої знання на практиці, сприяють формуванню
умінь та навичок здійснювати наукові дослідження, вміння працювати як у
команді так і самостійно, сприяють кращому запам’ятовуванню.
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використовувати
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статті висвітлено основні підходи і практичні рекомендації щодо створення
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програма-сканер.
Принцип такого кодування було створено
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У статті показано приклади використання QR-кодів для обміну
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ФІШБОУН
Фішбоу»
(«риб’яча
кістка»,
«риб’ячий скелет») – спрощена назва
методу японського вченого Каору
Ісікава.
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графічна
техніка
представлення
інформації
дозволяє
образно продемонструвати хід аналізу
будь-якого явища через виділення
проблеми, з’ясування її причин та
підтверджуючих фактів і формулювання
висновку з питання.
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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Ігрові технології є однією з
унікальних форм навчання, яка дозволяє
зробити цікавим й захоплюючим вивчення
предметів, активізує увагу, підвищує
інтерес до навчання.
Сухомлинський В. О. писав: «Гра –
це величезне світле вікно, крізь яке в
духовний
світ
дитини
вливається
життєдайний потік уявлень, понять про
навколишній світ. Гра – це іскра, що
засвічує вогник допитливості»1
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ
Гейміфікація або ігрофікація –
це використання окремих елементів
ігор у неігрових практиках.
Термін «гейміфікація» вперше
виник у 1912 р., коли відома компанія
«Крекер» у власну продукцію почала
вкладати іграшку-сюрприз, що в
подальшому стало популярним і серед
інших компаній.
Гра, як і освітній процес, відбувається за певними «правилами». Мета
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Автор статті зазначає, що гейміфікація - поняття, яке сформулював
британський програміст НікПеллінг; воно означає використання в програмних
інструментах сценаріїв, характерних для комп'ютерних ігор.
210. Yurzhenko, A. The use of Learning apps gamification activities as
controlled exercisesin Moodle e-course / AlonaYurzhenko // Пед. науки: теорія,
історія, інновац. технології. – 2019. – № 1. – С. 278–294. – Bibliogr.: p. 286–287 :
fig.
У статті визначено поняття «гейміфікація» (методика з
використанням ігрової механіки в таких неігрових заходах, як навчання) та
«електронні курси» (курси навчання, що проводяться через електронні засоби,
особливо через інтернет) у науковому дискурсі.
Веб-квести

оцінювати інформацію.

У перекладі з англійської мови quest - це
пошук, web - павутина, мережа, інтернет. Вперше
модель web-квесту була представлена викладачами
університету Сан-Дієго Берні Доджем та Томом
Марчем у 1995 р. Веб-квест визначається ними як
«орієнтовна діяльність, де практично вся
інформація береться з мережі інтернет» [237].
Квести призначені для розвитку в учнів та
вчителів вміння аналізувати, синтезувати та
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