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Стаття демонструє впровадження сучасних інтернет-сервісів у 
навчальний процес майбутніх педагогів різних спеціальностей. Метою інтеграції 
інтернет-сервісів у навчальний процес вищих педагогічних навчальних закладів 
освіти є формування навиків візуалізації навчального матеріалу, зацікавлення 
учнів в процесі вивчення певного предмету та проведення нестандартних уроків. 
Авторами даної статті наводяться приклади різних уроків, розроблених за 
допомогою сучасних інтернет-технологій, зокрема перевірка знань учнів за 
допомогою паперових або ж on-line пазлів, кросвордів, хмарки тегів. Вивченню 
нового матеріалу сприяє методична розробка 3-D книги, де в об’ємному вигляді 
визначено об’єкти вивчення. Використання наведених коміксів, інтерактивних 
вправ допомагають у цікавій формі пояснити, закріпити, перевірити 
навчальний матеріал. Ефективне використання методу мозкового штурму  
застосовується при створенні on-line стендів. 
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інформатична культура, методична система, інтернет-технології. 

 
This article demonstrates the implementation of modern Internet services in the 

educational process of future teachers of various specialties. The goal of integrating 
Internet services into the educational process of higher educational establishments of 
education is to develop visualization skills training material, students interested in the 
study of a particular subject and unusual lessons. The authors of this paper are 
examples of the different classes developed by modern Internet-technologies, such as 
test students' knowledge via paper or on-line puzzles, crossword puzzles, cloud tags. 
Study of new material contributes methodical development 3-D books, where the 
volume defined as objects of study. Use these comics, interactive exercises help in an 
interesting form to explain, fix, check the course material. Effective use brainstorming 
method used in the creation of online stands.  

Keywords: imaging training material, online services informatychna culture, 
methodical system, Internet-technology. 

 
Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій, окрім помітного 

зниження тимчасових і просторових бар’єрів у розповсюдженні інформації, 
відкрили нові перспективи й у сфері освіти. В умовах високих темпів науково-
технічного прогресу, інформатизації всіх сфер життєдіяльності людини 
актуалізується проблема реформування системи освіти у відповідності з вимогами 
світових стандартів на основі використання інформаційних технологій [10]. 
Можна з упевненістю стверджувати, що в сучасному світі має місце тенденція 
злиття освітніх та інформаційних технологій і формування на цій 
основі принципово нових інтегрованих технологій навчання, заснованих, 
зокрема, на інтернет-технологіях. 

На початку утворення всесвітньої мережі Інтернет її було задекларовано як 
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систему, що існує на засадах добровільної кооперативної асоціації; передбачає 
розвиток нових компаній і надання ними послуг на конкурентній основі, що мало 
сприяти розширенню вибору послуг, пропонованих користувачеві за 
справедливу ціну; надає відкритий доступ до ресурсів мережі; забезпечує 
загальнодоступність послуг [13]. 

Метою і завданням статті є висвітлення сучасних інтернет-сервісів, 
особливостей їх застосування, що мають бути враховані у процесі розробки 
методичної системи навчання майбутніх педагогів та демонстрація прикладів 
використання сервісів Інтернет на різних етапах уроку. 

Сервіси Internet доступні кожному повноправному користувачеві мережі, їх 
умовно можна поділити на такі види: інтерактивні (on-line); прямі; відкладеного 
читання (off-line). До загальновідомих сервісів глобальної комп’ютерної мережі 
відносяться Всесвітня Павутина (World Wіde Web) як приклад прямого сервісу 
йелектронна пошта (E-Maіl) як приклад сервісу відкладеного читання [12]. 
Зазначені сервіси дають можливість мільйонам користувачів отримувати дані та 
обмінюватися ними. 

В останні роки з’явилися і набули поширення багато інших послуг, що 
ґрунтуються на службі WWW – так звані onlіne-сервіси. До них можна віднести: 

http://www.jigsawplanet.com. – створення навчальних пазлів, приклад 
роботи в середовищі Рисунок 1, Рисунок 2: 

 
Рис. 1 Screenshot готового навчального пазлу 
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Рис. 2 Screenshot готового навчального пазлу із застосуванням 
маски заповнення 

 
http://www.wordle.net – візуалізація рефлексії за ключовими словами 

«хмарка тегів», приклад методичної розробки (Рисунок 3, 4): 
 
Рис. 3 Приклад хмарки тегів                      Рис. 4 «Хмарка тегів» 
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http://www.zooburst.com – створення об'ємної 3-D книги, приклад 3-D ілюстрацій 
(Рисунок 5, 6): 

 
   Рис. 5  Об’ємне зображення   Рис. 6 Приклад об’ємної ілюстрації із   
       використанням сервісу zooburst           

 
http://www.toondoo.com – створення коміксів навчального характеру, приклад 

книги коміксів (Рисунок 7,  8):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7  Книга коміксів  як методична розробка 
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Рис. 8 Комікси  як дидактична наочність 
 

http://puzzlecup.com/croswordru. – складання кросвордів, приклад згенерованого 
кросворду (Рисунок 9, 10): 

 
 

Рис. 9  Кросворд  як засіб перевірки знань 
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Рис. 10  Приклад вирішеного кросворду 
 

learningapps.org. –інтерактивні вправи, приклад інтерактивної розробки 
(Рисунок 11, 12):  

Рис. 11 Ілюстрація on-line вправи 
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Рис. 12  Screenshot вправи в режимі on-line 

http://en.linoit.com.–застосування методу мозкового штурму, на 
прикладі продемонстрована робота із on-line стендами (Рисунок 13, 14):  

 

  
Рис. 13 Стенди on-line для дистанційного навчання 
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Рис. 14 Метод мозкового штурму із застосуванням сервісу en.linoit 
 
Отже, глибокий аналіз сервісів Інтернет, комплексне вивчення різних 

аспектів їх впливу на майбутнього педагога, його особистість, на формування 
його інформатичної культури й системи цінностей виступають необхідною 
передумовою проектування й розробки адекватної сучасним вимогам методичної 
системи навчання. 

Збільшення ролі комунікаційної складової в інформатичній культурі 
людини зумовлює необхідність модернізації навчального процесу. Стрімкий 
розвиток комунікаційних технологій, поява нових концепцій мережної взаємодії 
та їх реалізація створюють нове оточення, новий соціальний фон, на якому 
відбувається життя і діяльність сучасної людини. Проблема відгородження учнів 
від сайтів з небезпечною інформацією, що містить сховані або відкриті загрози, 
може бути вирішена за допомогою використання систем контентної фільтрації 
під час проведення уроків з виходом в Інтернет. Перспективними напрямками 
подальших наукових розробок є проектування і реалізація методичної системи на 
підтримку викладання навчального матеріалу із використанням сучасних 
інтернет-сервісів, відповідно, до напрямку педагогічної діяльності майбутнього 
педагога. 
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