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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ  
ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ Н5Р НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У 2 КЛАСІ 

Анотація. У статті розглядаються поняття «інтернет-сервіс», «інтерактивний мультимедійний навчаль-
ний контент», поняття організаційно-методичного супроводу застосування інтернет-сервісу H5P на уро-
ках математики в початковій школі та його переваги перед іншими формами методичної роботи. Діа-
гностика переваг та можливостей використання сервісу H5P на уроках математики в початковій школі 
та методичні рекомендації до організації роботи з використанням сервісу H5P на уроках математики у 
2 класі. Розроблено критeрiї тa описано рiвнi готовностi вчитeля до зaстосувaння інтернет-сервісу H5P 
на уроках математики. Використання інтернет-сервісу H5P на уроках математики дозволяє забезпечити 
процес зворотнього зв’язку між вчителем та учнями; підвищити рівень унаочнення поданого навчаль-
ного матеріалу; забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня; забезпечити змогу моделювання 
досліджуваних процесів або явищ; організувати фронтальну, колективну та групову роботи; здійснювати 
постійний контроль та оцінку досягнень учнів.
Ключові слова: інтерактивний мультимедійний навчальний контент, сервіс Н5Р, математика, молодші 
школярі, початкова школа.

Romanenko Lіudmyla, Vasiuk Anna
Borys Grinchenko Kyiv University

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE APPLICATION  
OF H5P INTERNET SERVICE IN MATHEMATICS LESSONS IN CLASS 2 

Summary. The question of "How to teach?" especially relevant now, when our society has already begun to be 
called informational. Psychologists and educators in their research show that low learning performance, dete-
riorating performance of many students is usually due to the use of ineffective tools and methods of learning. 
Today the teacher has the opportunity to freely focus on a creative approach to the organization of the educa-
tional process. The rather rapid development of modern education requires new forms, methods and means of 
organizing learning. Modernity dictates the need for such an education that could prepare students for a full 
life with the ability to quickly adapt to new conditions, think critically, be active and multifaceted personality. 
Accordingly, the modern teacher must also respond to changes in the world, must be able to apply innovative 
information and communication technologies and convey information to children. The Internet provides many 
opportunities to use available and free tools, services and resources that can restructure the learning process, 
make it interesting, creative and creative, meaningfully and instrumentally enrich learning. The article con-
siders the concepts of "Internet service", "interactive multimedia educational content", the concept of organ-
izational and methodological support for the use of Internet service H5P in mathematics lessons in primary 
school and its advantages over other forms of methodical work. Diagnosis of the advantages and possibilities of 
using the H5P service in mathematics lessons in primary school and methodical recommendations for the or-
ganization of work with the use of the H5P service in mathematics lessons in the 2nd grade. Criteria have been 
developed and the levels of readiness of the teacher to use the H5P Internet service in mathematics lessons 
have been described. The use of the H5P online service in math lessons provides a feedback process between 
teacher and students; to increase the level of visualization of the submitted educational material; provide an 
individual approach to each student; provide the ability to model the studied processes or phenomena; organize 
frontal, collective and group work; to carry out constant control and assessment of students' achievements.
Keywords: nteractive multimedia educational content, H5P service, mathematics, junior schoolchildren, 
primary school.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Сучасний період блискавично-

го розвитку українського суспільства характе-
ризується швидким збільшенням об'єму науко-
вої інформації та цілісним переорієнтуванням 
всіх систем на європейські стандарти, а відпо-
відно, і повною перебудовою української систе-
ми освіти. 

На цей момент, це є однією з головних причин 
довготривалого пошуку нових методик, новітніх 
засобів та методів навчання для забезпечення 
високої якості та конкурентоспроможності укра-
їнської освіти. Відповідно до цього, XXI століття 
стає епохою високих комп'ютерних технологій, 
з’являється термін «інформатизація освіти», що 
надає процесу навчання абсолютно нового зна-

чення. А впровадження інформаційних техноло-
гій в освіту стає просто необхідністю.

Cервіс H5P може дати сучасному творчому 
вчителю велику кількість можливостей та ін-
струментів для того аби створити інтерактивний 
навчальний майданчик прямо в класі. Адже, як 
зазначав Блез Паскаль: «Предмет математики 
настільки серйозний, що не варто упускати жод-
ної можливості зробити його цікавим».

За допомогою інтернет-сервісу Н5Р на уроках 
математики можна отримати із використання 
гаджетів максимальну користь. Це урізнома-
нітнення форм представлення інформації, уна-
очнення нового матеріалу, змога моделювати 
об’єкти і процеси, можливість організувати фрон-
тальну, групову та індивідуальну дослідницьку 
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роботу на уроці, можливість чергувати види ро-
боти учнів та здійснювати диференційований 
підхід до навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розгляд різних видань, досліджень, напрацю-
вань, статей, аналіз науково-методичної літера-
тури та публікацій багатьох вчених та науков-
ців дає можливість вказувати, що висвітлення 
питань, пов’язаних з проблемою дослідження, 
сформовано та досліджено в працях багатьох ви-
датних педагогів та психологів.

Дослідженням застосовування ІКТ-технологій 
в освіті були присвячені праці таких науковців, 
як В. Андрущенко, О. Бондаренко, І. Войтович, 
В. Заболотний, О. Кулик, Н. Морзе, О. Пінчук, 
І. Ставицька, Т. Тарнавська, О. Юрченко та інші. 
Також цю тему досліджували і зарубіжні науков-
ці: М. Гаврилова, Р. Дейв, Д. Доерті, Д. Кендау, 
П. Ленгранд та інші.

Проте, говорячи саме про організаційно-мето-
дичний супровід застосування інтернет-сервісів, 
слід акцентувати увагу на працях вчених, що ви-
вчали підготовку освітян до введення в освітній 
процес різних ІКТ-технологій та застосування 
інтернет-ресурсів у навчанні (Дж. Браун, С. Вдо-
вич, Р. Гуревич, Дж. Лупарт, Н. Морзе, В. Олій-
ник, Є. Патаракін, О. Палка, І. Роберт).

Виділення невирішених частин пробле-
ми. Сьогодні можна знайти досить багато дослі-
джень та праць щодо застосування ІКТ в освітній 
діяльності, зокрема і в початковій школі. Проте, 
розробку та застосування мультимедійного на-
вчального контенту на уроках з допомогою серві-
су Н5Р, його ефективність, переваги та недоліки 
залишаються ще невивченими. 

Тобто, на сьогоднішній день практично відсут-
ні методичні рекомендації до організації роботи 
з використанням сервісу H5P на уроках матема-
тики та розробки інтерактивного навчального 
контенту з допомогою цього сервісу.

Мета статті. Головною метою статті є теоретич-
не обґрунтування та доведення ефективності орга-
нізаційно-методичного супроводу застосування ін-
тернет-сервісу H5P на уроках математики у 2 класі. 

Завданнями статті є: окреслити концеп-
туальні ідеї застосування інтернет-сервісу H5P 
в початковій школі; визначити організаційно-ме-
тодичні рекомендації застосування інтернет-сер-
вісу H5P на уроках математики в 2 класі та ви-
значити критерії, рівні та показники готовності 
вчителя початкової школи до їх застосування.

Виклад основних результатів досліджен-
ня. Вміння застосовувати ІКТ в освітній діяль-
ності, на сьогодні, вже є однією з головних вимог 
до вчителя. Чому ж так важливо навчити вчите-
лів застосовувати ІКТ в своїй освітній діяльності?

Використання технічних засобів навчання 
привело до появи нового покоління ІКТ, що дало 
можливість створити нові засоби впливу і, як 
вважають фахівці, суттєво підвищити ефектив-
ність освітнього процесу.

С. Харгадон у своїй праці «Web 2.0 – це май-
бутнє освіти» зазначав, що користувач сьогод-
ні – є ініціативним, нестандартно мислячим, має 
вміння аналізувати та синтезувати, може здій-
снити критичне оцінювання, є спроможним до 
групової праці, де кожен окремо є індивідуаль-
ністю, вносить свою частинку в спільне.

Застосування ІКТ в освіті та діяльності педаго-
гів стало загальною необхідністю, що забезпечить 
поступовий перехід освіти на новий, якісний рі-
вень. Як наслідок, виникає потреба у педагогах-
новаторах (педагогах-дослідниках), що стануть 
наставниками та координаторами для інших вчи-
телів та зможуть перенавчити педагогів «старої» 
моделі навчання та підготувати майбутніх вчите-
лів згідно вимог сьогодення [2, с. 251].

Н. Колесник у своїх працях визначає особли-
вості підготовки педагогів, зокрема і вчителів 
початкової школи, до застосування модерних 
ІКТ-технологій та інтернет-ресурсів в освітньому 
процесі. Автор зазначає, педагоги мають оволо-
діти спочатку теоретичними знаннями аби потім 
впровадити нові вміння на практиці та сформу-
вати нові риси особистості вчителя, значущі для 
своєї професійної діяльності [4].

Сьогодні педагог має обов’язково бути ін-
формаційно-компетентним, що може постійно 
вчитись і розвиватись самостійно за головним 
принципом сучасної інноваційної освіти – безпе-
рервного постійного навчання впродовж життя. 

Проаналізувавши та дослідивши праці та пу-
блікації вітчизняних та зарубіжних фахівців, мож-
на дійти висновку, що інноваційні властивості 
ІКТ забезпечують усі компоненти освітнього про-
цесу (сприймання інформації, практика, контр-
оль), мають інтерактивний характер комунікації, 
що визначається наявністю зворотного зв’язку 
між користувачем і засобами ІКТ [6, c. 97].

Інтернет-сервіс Н5Р – це новий безкоштов-
ний засіб створення, обміну й повторного викорис-
тання інтерактивного мультимедійного навчаль-
ного контенту в форматі HTML5 (платформа 
призначена для створення додатків, пов'язаних із 
аудіо, анімацією чи графікою) для всіх типів при-
строїв: комп'ютерів, планшетів, смартфонів [9].

Це зрозумілий і абсолютно доступний кон-
структор, що дає змогу обрати будь-який шаблон 
даної програми та створити свій інтерактивний 
контент, що охоплює біля 40 видів найрізнома-
нітніших завдань. Автори інтернет-сервісу про-
понують поділ інтерактивного контенту, який 
можна створювати з H5P на 4 категорії:

– Ігри (Games);
– Мультимедіа (Multimedia);
– Питання (Questions);
– Social media.
Відповідно, кожен тип контенту містить зі-

брані в ньому інтерактивні завдання та вправи 
згруповані за конкретною метою та призначен-
ням. З повним переліком таких вправ та завдань 
можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ін-
тернет-сервісу в розділі «Examples & downloads» 
(Приклади), де представлено опис кожної катего-
рії та включено перелік інтерактивних завдань 
до кожного типу контенту. 

За допомогою інтернет-сервісу Н5Р на уроках 
математики можна отримати із використання 
гаджетів максимальну користь. Це урізнома-
нітнення форм представлення інформації, уна-
очнення нового матеріалу, змога моделювати 
об’єкти і процеси, можливість організувати фрон-
тальну, групову та індивідуальну дослідницьку 
роботу на уроці, можливість чергувати види ро-
боти учнів та здійснювати диференційований 
підхід до навчання.
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Таблиця 1
Зміст різних типів інтерактивного контенту сервісу Н5Р та їх вміст

Інтерактивна вправа Зміст
Ігри (Games)

1. Арифметична вікторина Миттєво генерує випадкові арифметичні вікторини, що складаються з питань 
із множинним вибором. 

2. Знайти слова Дозволяє створити список слів, які будуть намальовані в сітці. Завданням 
учнів є пошук і відбір слів у сітці.

3. Картки Дозволяє створити флеш-картки із запитаннями та полем для вписування 
відповіді. 

4. Вбудований iframe Вбудовувач Iframe полегшує створення H5P вже існуючих програм. 
5. Пари зображень Дозволяє створювати пари зображень, які потрібно зіставити. 

6. Гра на пам'ять Створіть власні ігри на пам’ять і протестуйте пам’ять користувачів вашого 
сайту

7. Personality Quiz Автор визначає низку запитань із альтернативами, де кожна альтернатива 
відповідає одній чи кільком особистостям. 

8. Віртуальний тур (360). 
Ефект 3D-екскурсії

360 (рівнопрямокутні) та звичайні зображення збагачені поясненням, відео, 
звуками та інтерактивними запитаннями. 

9. Інтерактивні презентації
Слайдів із мультимедіа, текстом та різними типами взаємодій, таких 
як інтерактивні резюме, запитання з декількома варіантами вибору та 
інтерактивні відео.

10. Сценарій розгалуження 
(бета-версія)

Дозволяє авторам представляти різноманітний багатий інтерактивний 
контент та вибір учням. Учні роблять вибір, який визначає зміст, який вони 
побачать.

Мультимедіа (Multimedia)

1. Agamotto Дозволяє користувачам інтерактивно порівнювати та досліджувати 
послідовність зображень

2. Аудіозапис Дозволяє записати ваш голос і негайно відтворити його або завантажити файл 
для подальшого використання

3. Діаграма Дозволяє користувачам створювати діаграми
4. Колаж Дозволяє користувачам створювати колажі з фото

5. Диктант Автор може додати аудіо-зразки, що містять речення для диктування, і ввести 
правильну транскрипцію. Учні слухають та вводять почуте. 

6. Find the Hotspot Автор завантажує зображення та визначає різні точки доступу, що 
відповідають деталям або розділам зображення

7. Image Hotspots Коли користувач натискає точку доступу, відображається спливаюче вікно, що 
містить заголовок та текст або відео

8. Image Juxtaposition Дозволяє користувачам інтерактивно порівнювати два зображення
9.Послідовність зображень Гравці змінюють порядок зображень за завданням

10. Image Slider Зображення можуть відображатися як частина сторінки або в повноекранному 
режимі.

11. Impressive Presentation Створення презентацій формату 3D

12. Інтерактивна книга Це інтерактивна книга з поєднанням інформаційного змісту та інтерактивних 
завдань

13. Часова шкала Дозволяє розміщувати послідовність подій у хронологічному порядку

14. Інтерактивне відео У відео можна додати пояснення, додаткові картинки, таблиці, заповнення 
пустих та запитання з множинним вибором.

Питання (Questions)
1. Діалогові картки Озвучування зображень

2. Drag and Drop Дозволяють учню пов’язувати два або більше елементів та візуально 
встановлювати логічні зв’язки

3. Drag the Words Користувачі перетягує слова у порожні місця в реченнях.
4. Заповни пропуски Учні заповнюють пропущені слова в тексті.
5. Позначте слова Користувач має позначити певні типи дієслів у тексті

6. Резюме Користувач обирає правильні твердження про об’єкт і таким чином збирає 
резюме про нього

Social media

Презентація
Слайди із мультимедіа, текстом та безліччю різних типів взаємодій, таких 
як інтерактивні резюме, запитання з декількома варіантами вибору та 
інтерактивні відео. 
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Це дає змогу визначити конкретне призна-

чення різних типів інтерактивного контенту сер-
вісу Н5Р та їх вміст (табл. 1).

Також, варто згадати про переваги та недолі-
ки застосування інтернет-сервісу Н5Р в освітньо-
му процесі.

Переваги:
– Безкоштовність сервісу;
– Простий інтерфейс;
– Підтримується кирилиця;
– Переважно створення завдань в сервісі здій-

снюється на основі шаблонів, що значно еконо-
мить час та дає змогу використовувати ресурс 
навіть новачкам;

– Можливість вбудовувати розроблений кон-
тент на своїх веб-сайтах та блогах;

– Ресурс можна використовувати для групової 
та фронтальної роботи з усім класом;

– Вчителю представлений величезний вибір 
контенту для створення найрізноманітніших 
вправ і завдань для своїх уроків.

Недоліки:
– Англомовний інтерфейс;
– Підтримуються не всі формати аудіо та відео;
– Є обмеження в розмірах завантажених файлів.
Педагогу слід розуміти, коли буде доцільно 

використати розроблений інтерактивний кон-
тент і на якому уроці. Розробки Н5Р можна вико-
ристовувати для: введення нових термінів та по-
нять; формувань умінь розв’язання різних задач; 
контролю та оцінки якості засвоєних знань, умінь 
та навичок учнів. 

Відповідно це, як мінімум, три різних типи 
уроків з математики: урок засвоєння нового мате-
ріалу, урок формування нових знань, умінь та на-
вичок, урок застосування знань, умінь і навичок. 

Інтернет-сервіс Н5Р має понад 40 видів кон-
тенту, що має різні цілі та призначення, опис 
якого можна знайти безпосередньо на сайті. 

При підготовці до уроку вчитель обов’язково 
має проаналізувати опис контенту та зрозумі-
ти, які матеріали варто застосовувати на різних 
етапах навчання і з якою метою (для вивчення 
нового матеріалу, закріплення, повторення, вдо-
сконалення знань).

Саме тому вчитель має ретельно планува-
ти, підбирати матеріал та розроблювати відпо-

відний тип інтерактивного контенту в Н5Р, що 
забезпечить змогу досягнути максимального 
освітнього ефекту, реалізувати усі поставлені за-
вдання уроку згідно програми (табл. 2).

В поданій вище таблиці представлено при-
клади різних типів контенту, що може застосо-
вуватись на уроках математики в 2 класі (Тема 
«Величини»), зважаючи на поставлені цілі уроку 
та очікувані результати.

Доступність електронних навчальних ресур-
сів дають можливість ефективно застосовувати 
їх у освітній діяльності.

На сьогодні, мережа Інтернет – найліпший 
спосіб сприймання, передачі та зберігання ін-
формації. Це миттєвий доступ до всіх знань світу.

Використання ІКТ-технологій взагалі змінює 
характер відносини вчителя та учня. Це партнер-
ські відносини, де вчитель грає роль наставника. 
Головною характеристикою освітньої діяльності 
із використанням ІКТ-технологій є те, що учень 
стає центральною фігурою освітнього процесу, а 
учитель стає його координатором, що лише допо-
магає та консультує з тих чи інших питань.

Сервіс Н5Р є конструктором для інтерактив-
ного контенту. На сайті подано всі інструкції 
та описано етапи роботи. Проте, часто у вчителів 
виникають складнощі з роботою цього онлайн-
сервісу, зокрема через неточний переклад ін-
струкцій або ж недетально розроблені інструкції. 

Але, якщо ці проблеми на сьогоднішній день 
можна досить легко подолати, залишається ще 
одна досить складна перешкода. Це низька ІКТ-
грамотність вчителів та їх неготовність до засто-
сування нових сервісів на своїх уроках. 

Саме тому, дослідивши праці вчених та ви-
дану ними науково-методичну літературу з да-
ної теми нами було узагальнено та виокремле-
но чотири критерії рівня готовності вчителя до 
застосування ІКТ, відповідно і до застосування 
сервісу Н5Р, на уроках не тільки математики, а 
й загалом:

1. Цільовий критерій – розуміння важли-
вості та переконаність у доцільності використан-
ня ІКТ. Спрямованість вчителя на застосування 
ІКТ у своїй професійній діяльності.

2. Змістово-методичний – наявність знань 
про можливості застосування ІКТ на практиці, 

Таблиця 2
Приклади розробок та аналіз програмового змісту з математики 2 класу

Очікувані результати Сформовані навички Розробки

Перевіряє правильність обчислень

Виконання арифметичних дій;

Ознайомлення на практичній основі  
зі звичайними дробами;

Вимірювання величин;

Оперування величинами.

«Вірно/Не вірно»

Прогнозує результат  
множення і ділення

  
Діалогові картки

Вимірює і порівнює величини
  
Встав пропущене

Оперує грошима в уявному процесі 
купівлі-продажу   

Флеш-карти

Використовує короткі позначення
  
Познач слова
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знання основних закономірностей застосування 
ІКТ у своїй освітній діяльності.

3. Діяльнісний – здатність організувати на-
вчальний процес та роботу учнів з використан-
ням ІКТ, підбирати та створювати власні розроб-
ки за допомогою різних онлайн-сервісів.

4. Рефлексивний – здатність до самонавчан-
ня, оцінки розроблених освітніх ресурсів як влас-
них, так і загальнодоступних.

Також було розроблено шкалу оцінювання 
та виведено 4 рівня готовності вчителя до засто-
сування ІКТ в своїй освітній діяльність (табл. 3).

Рівні:
1. Низький рівень (0-12) – у вчителя відсут-

ня ІКТ-грамотність. Педагог не застосовує ІКТ 
в своїй діяльності, користується лише традицій-
ними методами навчання. Не має знань з галузі 
використання сучасних ІКТ-технологій та потре-
бує навчання.

2. Елементарний рівень (13-24) – характе-
ризується нерегулярним або ситуативним засто-
суванням «простих» ІКТ технологій, наприклад 
для роздруківки матеріалів знайдених в мережі, 
показу наочності чи демонстрації відео за допо-
могою екрану. Має несистематичні знання та не-
достатні уміння з використання ІКТ у своїй ді-
яльності

3. Достатній рівень (25-37) – вчитель має 
достатній рівень знань та умінь з використання 
ІКТ. Вчитель здатен до саморозвитку та самонав-
чання. Такий педагог може працювати з різними 
онлайн-сервісами та ресурсами та застосовувати 
їх в своїй освітній діяльності маючи готову роз-
робку або зразок.

4. Високий рівень (38-50) – вчитель має ви-
сокий рівень ІКТ-грамотності, здатен не тільки 
використовувати ІКТ в своїй роботі, але й ство-
рювати власний інтерактивний контент та роз-
робки, може навчати цьому колег.

Було проведено анкетування, після чого усі 
отримані дані були опрацьовані та упорядковані 
в таблицю, де прописані бали (від 1 до 5 за кожен 
критерій), які отримав кожен респондент за роз-
робленими раніше критеріями.

Згідно цього, був розроблений організацій-
но-методичний супровід щодо застосування Н5Р 
в освітній діяльності в 5 етапів:

1. Діагностика. Аналіз практики щодо 
готовностi вчитeля до зaстосувaння сервісу H5P 
на уроках математики. На цьому етапі нами 
були розроблені критерії, за якими визначається 
рівень готовності вчителів до вивчення та впро-
вадження онлайн-сервісу Н5Р в свою освітню ді-
яльність. Відповідно, розробляється Гугл-форма, 
де респонденти мають змогу анонімно пройти 
опитування та надати необхідні дані для розра-
хунків та аналізу.

2. Первинне ознайомлення з сервісом. 
Аналіз переваг та можливостей використання 
сервісу H5P на уроках математики. На цьому 
етапі проводиться 2 з 3 тренінгів, де аналізується 
програмовий зміст курсу математики, в нашому 
випадку за 2 клас, особлива увага надається темі 
«Величини».Проходить первинне ознайомлення 
з сервісом. З’ясовуємо, що таке інтерактивний 
контент. ознайомлюємось з сервісом Н5Р для 
створення інтерактивного контенту та аналізує-
мо, які способи застосування в освітній діяльнос-
ті вчителя ми можемо використати.

3. Організаційно-методичний супровід  
застосування H5P. Проведення тренінгу 
«Н5Р – це просто!», де педагоги вчаться працю-
вати з сервісом, створювати цікаві та ефективні 
уроки. Надаються методичні рекомендації до 
організації роботи з використанням сервісу H5P 
на уроках математики. Визначаються нові підхо-
ди до викладацької діяльності з використанням 
сервісу Н5Р. Пропонується ознайомлення з роз-
робленим блогом, де представлена вся необхідна 
інформація та рекомендації щодо роботи з Н5Р.

4. Організація проведення експеримен-
тального дослідження. Відбувається проведен-
ня експерименту з апробації організаційно-ме-
тодичного супроводу застосування сервісу Н5Р. 
Педагоги протягом певного періоду часу констру-
юють та проводять уроки з використанням Н5Р, 
користуючись отриманими знаннями на тренін-
гах, запропонованим блогом, всіма інструкція-
ми та рекомендаціями представленими в ньому. 
Увесь час відбувається зворотній зв’язок з вчите-
лями та проводяться консультування, за потреби.

5. Аналіз результатів експерименталь-
ного дослідження. Опис та аналіз отриманих 
результатів. Збір рецензій та відгуків, що від-

Таблиця 3
Розроблені критерії оцінювання рівня готовності вчителів школи  

до застосування ІКТ у своїй діяльності
Критерії Показники Бал Всього

Цільовий
1. Частота використання ІКТ на уроках 5

152. Розуміння важливості використання ІКТ у роботі 5
3. Спрямованість вчителя на застосування ІКТ у професійній діяльності 5

Змістово-
методичний

1. Самооцінка рівня ІКТ-грамотності вчителя 5
152. Вміння здійснювати самоосвіту з підвищення рівня ІКТ-грамотності 5

3.Знання про можливості застосування ІКТ на практиці 5

Діяльнісний

1. Здатність організувати навчальний процес та роботу учнів  
з використанням ІКТ 5

152. Здатність підбирати та створювати власні розробки за допомогою 
різних онлайн-сервісів 5

3. Уміння організовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, 
використовуючи доступні ІКТ засоби. 5

Рефлексивний 1. Здатність до об’єктивної самооцінки 5 5
Загальний результат: 50
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бувається як усно, так і фіксується в блозі (Ру-
брика «Зворотній зв’язок») та при проходженні 
повторного анкетування. Повторний зріз рiвня 
готовностi вчитeля до зaстосувaння сервісу H5P 
на уроках математики – повторне опитування 
та порівняння отриманих результатів.

Проведене анкетування серед вчителів по-
казало, що до впровадження роботи з Н5Р го-
тові вчителі, які мають достатній та високий 
рівні готовності. Опитування також показало, 
що основні проблеми з використанням інтернет-
сервісів у вчителів виникають через брак знань 
та досвіду, проте навіть якщо і виникає бажання 
«залатати» ці прогалини, педагогам банально не 
вистачає часу на пошуки зрозумілих інструкцій 
та навчанню роботи в цих онлайн-сервісах.

Згідно результатів опитування, 90% респон-
дентів готові навчатися та впроваджувати вико-
ристання сервісу Н5Р в свою діяльність. 

Оскільки, опитані зазначили, що найбільш 
прийнятною для них є такі форми підвищення 
кваліфікації як очний тематичний курс, тренінг, 
семінар чи майстер-клас, було вирішено створи-
ти цикл з 3-х тренінгів, на яких буде проаналі-
зовано діючу програму, розглянуто сервіс Н5Р 
та практично опрацьовані всі його можливості.

Мусимо зазначити, що після проведення сис-
теми тренінгів на 23% більше опитаних тепер 
знають як створювати свій інтерактивний кон-
тент, зокрема і в Н5Р (рис. 1).

Це свідчить про те, що розроблений та прове-
дений організаційно-методичний супровід засто-
сування цього інтернет-сервісу на уроках, зокре-
ма і математики, є ефективним та дієвим і вони 
й надалі готові за ним працювати.

Висновки. Отже, проаналізувавши усі мож-
ливості сервісу, можна стверджувати, що H5P 
є своєрідним збірником інструментів для ство-
рення інтерактивних та цікавих уроків, що зна-
чно підвищує ефективність навчання.

Можна сказати, що сервіс Н5Р можна розглядати 
в контексті потужного дидактичний засобу навчан-
ня, що залучає учнів до активної роботи на уроці, 
підвищує інтерес до навчально-виховного процесу, 
сприяє глибшому засвоєнню матеріалу і підвищує 
ефективність навчання, лише за умови ретельної 
підготовки вчителя до уроків, чіткої організації ви-
дів роботи та раціонального планування таймінгу, 
а розроблений та проведений організаційно-мето-
дичний супровід застосування цього інтернет-серві-
су на уроках, зокрема і математики, є ефективним 
та дієвим і вони й надалі готові за ним працювати.

Ні Лише тексти 
та картинки

Відео, тести, 
наочні матеріали

Блоги та сайти 
з наповненням

Практично, будь-
який контент

До 9,5 19 38,1 14,3 19
Після 0 0 14,3 42,9 42,9

9,
5

19

38
,1

14
,3 19

0 0 

14
,3

42
,9

42
,9

Чи здатні ви самостійно створювати власні розробки 
за допомогою онлайн-сервісів?

До Після

Рис. 1. Порівняльний аналіз
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Редакція наукового журналу  
пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам,  
молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам  

опублікувати свої статті за різними науковими напрямами

ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ НЕОБХІДНО:
1. Заповнити електронну форму реєс-

трації, обов'язкову для публікації.
2. Надсилати на електронну пошту редакції 

info@molodyvcheny.in.ua статтю та квитанцію 
про сплату вартості публікації наукової 
статті (сплачується лише після повідомлення 
про прийняття матеріалів). Обов'язково в темі 
листа вкажіть науковий розділ журналу, 
в якому ви бажаєте опублікувати статтю.

3. Редакція рецензує вашу статтю протягом 
2–3 днів. Статті студентів публікуються за 

наявності рецензії або співавтора з науковим 
ступенем.

4. Якщо стаття успішно пройшла рецензу-
вання, ми відправляємо вам лист з інформа-
цією: «Стаття пройшла рецензування, 
прийнята до публікації».

5. Як тільки електронна версія журналу 
розміщується на сайті, ми повідомляємо вам 
про це. Потім, після виходу журналу з друку, 
ми відправляємо вам друкований примірник 
в потрібній кількості.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
Наукові статті повинні містити такі необ-

хідні елементи (з виділенням по тексту статті):
– постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми, на які посилається автор; 

– виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся стаття;

– формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); 

– виклад основного матеріалу дослід-
ження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; 

– висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальшого розвитку в цьому на-
прямку.

Автори, які подали матеріали для пу-
блікації, погоджуються з наступними поло- 
женнями:

– відповідальність за достовірність по-
даної інформації в своїй роботі несе  
автор. 

– автори зберігають за собою всі автор-
ські права і одночасно надають журналу 
право першої публікації, що дозволяє по-
ширювати даний матеріал із зазначенням 
авторства та первинної публікації в даному  
журналі.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
– індекс УДК (у верхньому лівому кутку 

сторінки); 
– назва статті, прізвище, ім’я, по бать-

кові автора (-ів), місце роботи (навчання), 
вчений ступінь, вчене звання, посада мовою 
оригіналу статті;

– анотація (мінімум 700 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) мовою оригіналу 
статті;

– назва статті, прізвище та ім’я автора (-ів),  
місце роботи (навчання) англійською мовою;

– анотація (мінімум 1800 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) англійською мовою;

– текст статті може бути українською, ро-
сійською або англійською мовою;

– список літератури подається наприкін-
ці статті у двох формах: «Список літератури» 
і «References».

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

Формат статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені  
у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)

Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman (Arial і Courier New для текстових фрагментів)

Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині

Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см

Нумерація сторінок не ведеться

Малюнки та таблиці

необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони 
згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифта 

табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. 
Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та 

доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул  
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці 
тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються

Обсяг від 10 до 20 сторінок включно
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