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Ми живемо в час, коли інтенсивно розвиваються інформаційні 

технології. Невід’ємним атрибутом сучасних учнів є персональний ґаджет, який 

можна використати в навчальному процесі як засіб одержання нової інформації. 

Крім того, використання мобільних пристроїв та візуалізації теоретичного 

матеріалу на уроці дозволить зробити урок хімії цікавішим. При цьому слід 

пам’ятати, що хімія – наука експериментальна. Одним із способів часткового 

вирішення цієї проблеми є використання вчителями хімії технологій мобільного 

навчання та Augmented Reality (доповненої реальності) під час проведення 

уроків хімії у закладах загальної середньої освіти, що на сучасну пору є дуже 

актуальним способом модернізації навчального процесу [1]. Відповідно, до 

навчальної програми і ключової інформаційно-цифрової компетентності, на 

уроках використовую сучасні пристрої для добору хімічної інформації. 

Mozaik Education – освітній ресурс, мета якого забезпечити освітній 

процес, програмними продуктами, інтерактивним обладнанням і електронними 

підручниками. При розробці уроку можна скористатися цікавим розділом 

“Медіа-бібліотеки” у якому містяться 3D-анімації молекул, атомів, деяких 

хімічних виробництв, відео хімічних експериментів, віртуальний хімічний 

редактор, інтерактивні ігри до кожної теми. Під час уроку учням можна 

запропонувати подивитися відеоролики цікавих дослідів вдома, що буде 

спонукати їх до глибшого вивчення предмета. 

Word it Out – безкоштовний англомовний сервіс для хмар – слів, який є 

одним з найпростіших і зручний у використанні. Перевагами цього сервісу є те, 

що він безкоштовний; кириличний шрифт не спотворюється; можна вибирати 

кольори на якому буде текст; наявність кнопок випадкових налаштувань; 

вільний доступ. Видрукувані хмари – слів дозволяють учням пригадати базові 

визначення, особливості взаємодії різних класів сполук, їхні хімічні і фізичні 

властивості і застосування. Зразки, розроблених мною хмар – слів, можна знайти 

на сайті www.worditout.com. Ці розробки можна вставити у презентації уроків, 

або розробити власні хмари. Хмари – слів використовую на уроках узагальнення 

вивченого матеріалу і рекомендую учням для самостійного повторення . 

Learning Apps – це додаток Web 2.0. Цей сервіс допомагає оцінити 

знання учнів індивідуально або групи учнів. У цьому додатку є різні вікторини, 

пазли, класифікації, різнорівневі завдання. Вправи можна створювати самим або 

скористатися готовими вправам, які є розроблені на цьому сервісі. 
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