
27 жовтня 2022 року 

доцентом кафедри методики викладання германських мов Матюхою Г.В., вчителем 

Мелітопольського закладу середньої освіти №4 Кожаєвою А.С. за участю здобувачів 

вищої освіти 119-ф і 511-ф груп було організовано і проведено майстер-клас з теми 

«Організація зворотного зв'язку на заняттях з іноземної мови засобами Інтернет 

платформ», яка є частиною теми науково-дослідної роботи кафедри методики 

викладання германських мов. 

 

 

Майстер-клас проходив в режимі онлайн-вебінару. На заході були присутні здобувачі 

денної (112-ф; М112-ф; 119-ф; 511-ф) і заочної (ам22М; ум22М; ам21М, М111-ф) та 

викладачі кафедри. Вебінар було розпочато презентацією про сутність «зворотного 

зв’язку» та умови його реалізації, яку представила доц. Матюха Г.В 

 

Практичну реалізацію всіх функцій зворотного зв’язку в освітньому аудиторному і 

дистанційному процесі представила вчитель англійської мови ЗСО № 4 міста Мелітополь 

Кожаєва А.С. Вона ознайомила присутніх з можливостями різних Інтернет платформ 

(“Miro”, “Wardwall”, “Baamboozle”, “Nearpod”, “Quizizz”), надала покрокові інструкції з 

розробки навчальних і контрольних завдань з використанням аудіо, відео, друкованих і 

наочних матеріалів тощо.  На особливу увагу заслуговують представлені Аліною 

Сергіївною навчальні дошки на платформі “Miro”, вікторини, дидактичні ігри, тести й 

завдання для контрольного опитування на платформах “Wardwall” і “Baamboozle”, 

презентації, тести, відео на платформах “Nearpod”, “Quizizz” та інші можливості сайтів.  

Дві години плідної, цікавої і корисної для всіх роботи пролетіли як одна мить. Естафету  

демонстрації умінь користуватися Інтернет сайтами з метою організації і проведення 

зворотного зв’язку на уроках англійської мови перехопили здобувачі вищої освіти 

філологічного факультету Пешик І., Стрельніченко А., Множинська В., Пальмальова А. та 

інші. Вони представили присутнім свої розробки і навчили користуватися додатками 

“LearningApps”, “edpuzzle” і “Kahoot” для розробки тестів множинного вибору, завдань з 

вибором «так» / «ні» відповідей, на знаходження відповідності між словами/фразами і 

малюнками/картинками, відповідями на питання, на поєднання слів/словосполучень з їх 

дефініцією тощо.   

Здобувачі вищої освіти вдало поділилися своїм досвідом розробляти і апробовувати 

можливості Інтернет платформ, набутим ними на заняттях з обов’язкового курсу з 

Методики навчання іноземної мови ОПП «Середня освіта. Мова і література», відповіли 

на запитання присутніх, продемонстрували вже створені ними фрагменти уроків з 

англійської мови з використанням завдань, спрямованих на реалізацію зворотного зв’язку 

учасників освітнього процесу «учитель» - «учень».  

  

Головним результатом продуктивної роботи всіх учасників майстер-класу (20) було 

прохання продовжити такі вебінари з метою підвищення якості освіти, як середньої 

(здобувачі вищої освіти заочної форми навчання - вчителя ЗСО), так і вищої освіти 

(викладачі кафедри) та удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності всіх 

бажаючих. 



Для представлення своїх розробок і навчання присутніх використовувати додатки 

Інтернет сайтів здобувачі вищої освіти використовували інформативні, покрокові і прості 

для сприймання презентації. 

 

 

 

 

 

 

 


