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➢ надавати інформацію щодо обсягу та змісту 

навчального матеріалу;

➢ формувати завдання, що допоможуть сприйняти й 

зрозуміти матеріал;

➢ здійснювати формувальне й підсумкове 

оцінювання; 

➢ надавати відгуки на виконані завдання. 



➢ по новому поглянути на  мету і завдання уроку; 

➢ не давати великий обсяг завдань на тривалий 

період;

➢ оволодіти новими  інструментаріями для праці;

➢ розширити діапазон можливостей для 

оцінювання.



1. Надаю завдання за розкладом занять (виставляю програмно 
оприлюднення завдань в час, коли за розкладом відбувається урок).

2. Обов’язково вказую дату заняття, тему розділу і тему уроку.

3. Даю комплексне завдання прочитати-переглянути-виконати.

4. Намагаюсь давати одне завдання для виконання, чітко вказуючи бали.

5. Вказую термін виконання.

6. Систематично переглядаю особисті коментарі, надаючи консультацію.

7. Намагаюсь урізноманітнювати завдання для виконання.

8. Хоча б раз на місяць надаю індивідуальні завдання.

9. Відеоконференції влаштовую на15 хвилин наприкінці заняття за 
розкладом.



Сервіси для проведення відеоконференцій 





















Передумови та

мета заняття

Учні вивчили тему “Японія і Китай”. Їм було запропоновано прочитати пункти

7-10 параграфу 20 і параграф 22

Мета: ознайомитись з основними подіями в Індії, Туреччині і Ірані. За

допомогою застосунку Zoom і можливостей тестування на платформі “На урок”

і он-лайн сервісу LearningApps провести формувальне оцінювання.

Завдання

заняття

Опанувати матеріал під час синхронного і асинхронного інтерактивного

навчання, використовуючи такі методи як “Вхідний і вихідний квиток”,

робота в групах, тестування

Очікувані

навчальні

результати

Робота в онлайн-сервісах дозволить урізноманітнити методи оцінювання,

викличе зацікавленість учнів.

Хід заняття

Час Діяльність Посилання на 
застосунки

25 хв Учні опрацьовують пункти 7-10 параграфу 20 і параграф 22

На дошці Рadlet розташовані тест, відео і пропозиція

прокоментувати свою роботу над темою

https://padlet.c
om/irinanikulin
a572/ebkcgvl85
kbnrrz3

5 хв. Формувальне оцінювання з LearningАpps https://learninga
pps.org/watch?v
=pe2d8ig3521

15 хв. Робота з учителем в Zoom за технологією формувального

оцінювання “Вхідний і вихідний квиток”: учні, які зробили

помилки в класифікації, отримують завдання в сесійних залах

доопрацювати матеріал з певної країни, отримують

консультацію учителя, відповідають усно і коригують оцінку

(отримують «вихідний квиток»)

Zoom




