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Цифрові 

медіа на 

заняттях з 

іноземної 

мови: 
адаптація до 

українських 

реалій

Оніщенко Н.А., доцент кафедри 

німецької філології та перекладу
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Цифрові медіа (ЦМ) - це будь-які носії, які 

закодовані в машиночитаючих форматах. 

Приклади цифрових медіа включають програмне 

забезпечення, цифрові зображення, цифрове 

відео, відеогру, веб-сторінки і вебсайти, в тому 

числі соціальні медіа, дані і бази 

даних, цифрові аудіо, як наприклад MP3 і 

електронні книги. 
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-дешевше паперових ресурсів, заощадження коштів;

- спрощується робота зі студентами з особливими 

потребами;

-навчання стає цікавішим за рахунок 

інтерактивності;

-мотивація через змагання;

-інформація в ЦМ представлена в різних формах –

текст, графика, відео, графічний матеріал з функцією 

анімації; 

- наявна аудіоскладова; 

-можливість самоперевірки (дистанційне навчання!)
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-витрати часових ресурсів через недостатню 

медіакомпетентність учасників навчального процесу;

- втрата навичок письма → зниження творчих 

здібностей;

-втрата здібностей сприймати великі тексти;

-“екранна залежність”;

- зниження соціальних навичок;

- вплив на здоров ҆ я (електромагнітне випромінювання, 

проблеми з зором та ін.)
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PADLET

HTTPS://DE.PADLET.COM/DASHBOARD

Використання:

1. Мозковий штурм з теми, проекту чи ідеї 

2. Живий банк запитань 

3. Точка збору студентських робіт 

4. Інтернет-портфоліо студентів 

5. “Exit ticket” 

6. “Криголам”: 2 правди і 1 брехня 

7. Mind-maps

8. Класне спілкування

9. [….]

https://de.padlet.com/DASHBOARD
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THINGLINK https://www.thinglink.com/

Підтримка завантаження по URL фото, 

відео, звуку з популярних хостингів.

Вставлення коментарів і посилань на 

сторонні сервіси.

Перегляд докладної статистики для кожного 

інтерактивного плаката.

Можливість спільної роботи з зображенням 

навіть без реєстрації.

Можливість додавати коментарі до 

інтерактивних зображень.

https://www.thinglink.com/
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•Створення власного каналу (stream), який 

представлений у вигляді онлайн-альбому з 

інтерактивних зображень.

•Створення копій інтерактивних 

зображень, які можна редагувати.

•Поширення інтерактивних зображень 

через соцмережі у вигляді посилання і 

через вставку коду на сайт.

•Можливість вмонтувати модуль сервісу, 

що не потребує заходу на сайт.

•Наявність мобільного додатку сервісу.

Форма

•Інтерактивна 

таблиця

•Інтерактивна 

мапа

•Інтерактивна 

блок-схема
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QUIZLET
HTTPS://QUIZLET.COM/DE/HELP/2444126/HOW-TEACHERS-

CAN-USE-QUIZLET 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=XJKEJIJUDTY

створювати власні картки, додаючи до них 

картинки і аудіо-файли,

шукати картки, створені іншими викладачами,

вбудовувати картки на сайт і ділитися ними в 

соціальних мережах,

роздруковувати картки,налаштовувати видимість 

карток (тільки для Вас, для всіх, за паролем, для 

певної групи).

створювати вправи і тести.

https://www.youtube.com/WATCH?V=XJKEJIJUDTY
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QUIZIZZ

HTTPS://QUIZIZZ.COM/

• Сервіс для створення 
вправ, тестів, 
анкетування

• Дозволяє самостійну та 
групову роботу

https://quizizz.com/
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- автономність (лише власний гаджет)

- відсутність відволікаючих чинників

- контроль викладача над виконанням

- збереження результатів у базі даних

- контакт з куратором (батьками)

-необхідність роботи з 

проектором

- однакові завдання і темп для 

всіх
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Типологія вправ:

• знайти пару, 

• кросворд, 

• вікторина “Мільйонер”,

• заповнити пропуски, 

• поєднати слова, 

• класифікація, 

• пазл, 

• ввід тексту

LearningApps

http://www.learningapps.org

•інтерфейс 5-ма мовами;

•коди, що вбудовуються на будь-

який сайт, блог;

•можливість створення акаунтів 

для студентів
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Можливості LearningApps
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Вправи в LearningApps
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Suchsel 
http://suchsel.bastelmaschine.de

http://suchsel.bastelmaschine.de/
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WordArt

https://wordart.com

https://wordart.com/
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TRICIDER

https://www.tricider.com/

https://www.tricider.com/
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QR-CODE
http://qr-code-generator.de 

QR-код (англ. quick response —швидкий відгук) —
матричний код (двовимірний штрих-
код), розпізнається сканувальним обладнанням
(і фотокамерою мобильного телефону), підтримує
такі формати даних: URL, веб-сторінки, E-mail (з
темою листа), SMS на номер (з темою), географічні
координати, графічні файли GIF, JPG, PNG.
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• https://classroomscreen.com/

• http://goqr.me/de/

• https://kahoot.com/

• https://quizizz.com/admin

• https://de.padlet.com/

• https://www.tricider.com/

• https://wordart.com

• http://paul-
matthies.de/Schule/Trimino.php

• http://suchsel.bastelmaschine.
de/

• https://www.minibooks.ch/

• https://www.makebeliefscomix.
com/

• https://de.actionbound.com/

• https://www.voki.com/

• https://www.thinglink.com/edu

• https://www.canva.com/

• https://www.clarisketch.com/

• https://www.learningapps.org

https://classroomscreen.com/
http://goqr.me/de/
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/admin
https://de.padlet.com/
https://www.tricider.com/
https://wordart.com/
http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php
http://suchsel.bastelmaschine.de/
https://www.minibooks.ch/
https://www.makebeliefscomix.com/
https://de.actionbound.com/
https://www.voki.com/
https://www.thinglink.com/edu
https://www.canva.com/
https://www.clarisketch.com/

