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дошкільниками історії і виконання ролі, реальні взаємини - це відносини дітей, 

які є партнерами, що виконують спільну справу. У спільній грі діти навчаються 

розуміти, допомагати одне одному, вчаться підкоряти свої дії діям інших 

гравців. 

Отже магнітна книга – це універсальний засіб для розвитку дитини, 

особливо для формування комунікативних здібностей дошкільника. Існує 

великий вибір таких іграшок. Вони різні за розмірами, змістом, матеріалом, 

оформленням, призначенням, а також за вартістю. Магнітна книга може 

використовуватись, як педагогами на заняттях у ЗДО, так і батьками вдома.  
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Одним з важливих факторів поліпшення якості навчання є зовнішній, 

незалежний контроль й оцінювання навчальних досягнень учнів, адже, з одного 

боку, контроль й оцінювання є завершальним компонентом оволодіння 

школярами певним змістовним блоком, а з іншого – своєрідною зв’язуючою 

ланкою в системі навчальної діяльності [1]. Контроль й оцінювання навчальних 

досягнень учнів здійснюється за допомогою різних методів, вибір яких 

зумовлюється особливостями змісту навчального предмета, його обсягом, 

рівнем узагальнення, віковими можливостями учнів, їх здібностями [2]. 

Актуальним на сьогодні є використання концепції BYOD (з англ. Bring Your 

Own Device – принеси свій власний пристрій), як один з інноваційних підходів 

до перевірки навчальних досягнень учнів, зокрема, проведення онлайн 

опитування, тестування.  
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Слід відмітити, що сьогодні є достатня кількість простих інструментів, 

доступних, якими може скористатися вчитель для проведення контролю та 

оцінювання навчальних досягнень учнів. Наприклад, використання онлайн-

сервісу Kahoot! привносить багато корисних можливостей, таких як: 

 створення інтерактивних навчальних ігор (вікторини, обговорення) у  

нестандартній спосіб – у формі опитування, тестування; 

 реалізація оперативного зв’язку шляхом онлайн-опитування в режимі 

реального часу; 

 миттєва аналітика звітів школярів; 

 візуалізація прогресу навчальних досягнень кожного учня.  

Використання концепції BYOD для контролю та оцінювання навчальних 

досягнень учнів сьогодні є стійкою тенденцією, що пов’язано з трансформацією 

шкільної освіти, орієнтацією на змішане навчання. 
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Комп’ютерні засоби навчання дуже різноманітні за функціональною 

спрямованістю та відрізняються за призначенням. В практичній діяльності 

вчителя можуть використовуватися такі типи програм: 

 демонстраційні програмні комп’ютерні засоби, які забезпечують наочне 

представлення навчального матеріалу; 
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