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Сучасна освіта постійно зазнає змін, зокрема у напрямку збільшення 

обсягу використання дистанційних технологій у навчальному процесі. 

Оскільки, здебільшого, учень залишається наодинці з комп’ютером без 

присутності учителя, важливо чітко окреслити першочергові методичні та 

дидактичні перешкоди якісному навчанню та вказати на засоби і методи 

їхнього усунення. 

Основні поняття про окисно-відновні реакції (ОВР) формуються в 

учнів дев’ятого класу впродовж засвоєння теми “Хімічні реакції”. Вивченню 

підлягають визначення понять “ступінь окиснення”, “окисник”, “відновник”, 

уявлення про процес окиснення-відновлення, метод електронного балансу для 

зрівнювання ОВР. За класичного підходу до процесу навчання основними 

джерелами інформації для учнів є розповідь вчителя та текст підручника, 

зошита з друкованою основою тощо. Використання можливостей мережевих 

технологій та засобів дистанційного навчання може як значно розширити 

інформаційну базу, так і забезпечити засвоєння матеріалу впродовж 

діяльності, яка невластива учням під час уроків. 

Широко використовувана в світ платформа дистанційного навчання 

Moodle (акронім від Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – 

модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) дозволяє 

доволі легко організувати вивчення навчального матеріалу у вигляді 

гіпертексту, аудіо та відеоматеріалів, доступних учням на сторінці 

відповідного курсу. Більше того, використання передбачених платформою 

типів завдань значно покращуватиме результати засвоєння знань та вноситиме 

елемент інтерактивності у процес вивчення та закріплення нових понять. 

Зокрема, завдання на вбудовані відповіді можна використати для вивчення 

визначень основних понять теми. Учні, в такому випадку, мають вписати 

власні відповіді у текст з пропущеними словами. Також, за допомогою 

подібних завдань, можна проконтролювати уміння розставляти коефіцієнти. 

ёВ свою чергу, завдання на “перетягування в тексті” слід використати при 

навчанні складанню рівнянь окисно-відновних реакцій. Учні зможуть обрати 

речовини (продукти чи реагенти, окисники чи відновники) та розставити їх на 

відповідні місця у рівнянні реакції. 

Дещо простіший, але достатньо ефективний функціонал можна знайти на 

платформі Learningapps.org. Ця, повністю хмарна платформа, надає доступ 

вчителю та учням до завдань на закріплення нових знань та навичок. 

Перевагами є спільний доступ до вправ українською мовою, створених 

іншими користувачами сайту, та широке використання елементів гри в процесі 

навчання. 


