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Нині симбіоз використання можливостей сучасних інформаційних 

технологій з традиційними методами навчання й виховання є надзвичайно 

актуальним. Їх потенціал сприяє формуванню всебічно розвиненої 

особистості школяра. Як свідчить аналіз науково-педагогічної літератури, 

проблемам виховної роботи з учнями присвячені наукові дослідження 

багатьох вчених: П.Божек, Н.Зеленкова, Т.Калечіц, З.Кейліна, 

Л.Кондрашова, О.Лаврентьєва, В.Малєв, Н.Маліновська, Н.Таланчук та 

інші. Шляхи використання Інтернет-технологій у освітньому процесі 

обґрунтовано у роботах О. Андрєєва, А. Забарної, М. Резніна, І.Слуцької 

Н. Хміль та інших. 

Метою роботи є висвітлення можливостей використання онлайн-

сервісу LearningApps як засіб активізації  виховній роботи з інформатики. 

LearningApps (https://learningapps.org/) – онлайн-сервіс, який 

дозволяє створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для 

розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних 

дисциплін, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої 

знання в ігровій формі. Сервіс працює декількома мовами, зокрема й 

українською. Перекладені загальні текстові рядки та всі рядки, що 

стосуються різноманітних вправ. Вправу можна запозичити з будь-якого 

мовного середовища і переробити українською або ж використовувати 

мовою оригінала.  

Перш ніж почати роботу з цим сервісом, треба зареєструватися. 

Варто познайомитися з його галереєю, колекцією шаблонів, пропонованих 

сайтом. Інтерфейс програми містить такі режими як «Перегляд вправ» та 

«Створення вправ». Із запропонованого списку назв шаблонів можна 

обрати той, що зацікавив. У полі перегляду можна знайти приклади і 

короткий опис такого типу вправ. Кожен вчитель за своїм бажанням може 

створити набір класів у власному акаунті, ввести дані про учнів, створити 

для кожного профіль, задати пароль для входу. Під час роботи на уроці або 

виховному заході кожен учень (або група учнів) отримує пароль для входу 

і виконують завдання, запропоновані для їх класу чи групи [1]. 

Сервіс LearningApps надає можливість використовувати один з 

ефективних методів організації активної групової роботи  у позакласній 

виховній роботі з інформатики –  розгадування учнями ребусів, які є дуже 

корисними для розвитку мислення дітей, кмітливості та логіки. Також 

можна створити завдання на розгадування гри-головоломки у вигляді 

мозаїки, яку потрібно скласти з безлічі фрагментів малюнка різної форми, 
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складання пазлів, які є одним з найдоступніших засобів навчання та 

водночас іграшок, що розвивають логічне мислення, увагу, пам'ять, уяву 

тощо. Наступна вправа – це розгадування  та розробка кросвордів. 

Крім того, є можливість розробити та використати  у виховній роботі 

з інформатики такі види інтерактивних завдань: встановлення 

відповідності, хронологічна лінійка, класифікація, слова з літер тощо. 

Наприклад, на виховному заході з інформатики можна запропонувати 

учням виконати таке завдання: встановити відповідність між назвою 

пристрою та його призначенням або скласти пазл «Складові частини 

системного блоку». 

Рис. 1. Приклади інтерактивних вправ у LearningApps.org 

Отже, LearningApps – це зручний, інтуїтивний у роботі онлайн-сервіс 

створення інтерактивних вправ для використання як на уроках, так і в 

позаурочний час, застосування яких сприятиме кращому сприйманню 

матеріалу, підвищенню пізнавального інтересу, формуванню вмінь як 

самостійної, так і спільної роботи тощо. Перевагами використання 

LearningApps є активізація навчальної діяльності учнів, підвищення 

мотивації до навчання; економія навчального часу; розвиток логічного 

мислення, пам’яті. Його використання у виховних заходах з інформатики 

дозволить формувати пізнавальний інтерес, інформаційну культуру, 

забезпечити високий рівень наочності, поступовості, спростити процес 

взаємодії між учнями та вчителем. 
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