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3. Карти знань, їх призначення, редактор карт знань [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:   

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/37/37.html. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ДОШКИ PADLET 

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Сьогодні застосування інтерактивних засобів навчання увійшло в 

навчальний процес сучасної школи. Одним із таких інструментів навчання 

є віртуальна інтерактивна дошка (онлайн-дошка, електронна дошка, стіна, 

whiteboard-проект), за допомогою якої можна підсилити зацікавленість й 

активність учнів, поліпшити ефективність роботи на уроках, організувати 

спільну діяльність учнів. 

Інтерактивні онлайн дошки або стіни з’явилися у 2006–2007 рр. і на 

даний час продовжують набувати популярності серед педагогів. Дані веб-

сервіси надають можливість візуалізувати навчальний матеріал і 

репрезентувати його більш привабливо та зрозуміло, що допоможе 

вчителю цікаво провести заняття, а учням – краще засвоїти новий 

навчальний матеріал, адже дані інструменти дозволяють об'єднувати текст, 

зображення, відео та аудіо в інтерактивний формат. Також їх можна 

використовувати як інструмент для організації кооперативної спільної 

діяльності учнів не тільки на занятті, а і в позанавчальний час. 

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/37/37.html
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Зважаючи на актуальність постає питання у необхідності розгляду 

однієї з таких віртуальних дошок. Тому, дана наукова праця має на меті 

розглянути можливості віртуальної дошки Padlet для організації 

навчальної діяльності. 

Віртуальна інтерактивна дошка (електронна дошка, стіна, онлайн-

дошка, whiteboard-проект) – це мережевий інструмент, призначений для 

поєднання зображень, документів, відео та аудіо в інтерактивний формат.  

На сьогодні у мережі Інтернет для створення онлайн дошок існують 

такі ресурси: Glogste (http://edu.glogster.com/), Dabbleboard 

(http://dabbleboard.com/), WikiWall (http://wikiwall.ru/), Twiddla 

(http://www.twiddla.com/), Scribblar (http://www.scribblar.com/), Padlet 

(http://ru.padlet.com/).  

Люди кожного дня використовують Інтернет для придбання 

споживчих товарів та читання свіжих новин. І найчастіше цього рівня 

взаємодії цілком достатньо. Але Мережа, яка заснована на передачі тільки 

текстової інформації, не забезпечує належної взаємодії програм, особливо 

при пересиланні великого обсягу інформації. Тому потрібен більш дієвий 

спосіб кооперації додатків для поліпшення ефективності навчання і 

організації спільної роботи людей. І таким засобом є веб-сервіси. 

Передаючи великий обсяг даних більш ефективно ніж раніше, вони 

забезпечують зв'язок між додатками, які виконуються в будь-яких точках 

земної кулі. В результаті між вчителем і учнями встановлюється швидкий, 

зручний і продуктивний зв'язок, навіть якщо вони не перебувають в одній 

аудиторії. 

Веб-сервіс (англ. Web service) – програмна система, яка 

ідентифікується веб-адресою зі стандартизованими інтерфейсами. Веб-

служби можуть взаємодіяти один з одним і зі сторонніми додатками за 

допомогою повідомлень, заснованих на певних протоколах. У побуті веб-

сервісами називають послуги, що надаються в Інтернеті [1]. 

http://ru.padlet.com/


Padlet – це зручний та простий у використанні веб-сервіс для 

зберігання, організації та спільної роботи з різним контентом (документи, 

матеріали). Дана віртуальна дошка безмежна у кількості створюваних 

сторінок, а також підтримує кирилицю. У навчальних закладах даний веб-

сервіс буде зручним інструментом при організації колективної діяльності 

[2]. 

Так як Padlet – безкоштовний сервіс, користуватися ним може будь-

хто бажаючий. До того ж, існують певні преміум плани для шкіл, 

індивідуальні та для бізнесу. Користуватись даним сервісом легко, а його 

можливостей для застосування в навчанні більш ніж достатньо. Для 

створення віртуальної дошки перш за все потрібно перейти за посиланням 

www.padlet.com/ і зареєструватися або увійти за допомогою існуючого 

акаунту в Facebook або Google+. Після входу в акаунт з’явиться Ваша 

особиста сторінка, яка показана на рис. 1 Там можна змінювати 

налаштування облікового запису, переглядати створені дошки, певну 

статистику, а також безпосередньо перейти до створення віртуальної 

дошки, натиснувши кнопку «Створити PadLet». 

 

 

Рис. 1. Особиста сторінка користувача в PadLet 
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При створенні віртуальної дошки потрібно дати їй назву, а також (за 

бажанням) додати опис. Фон можна вибрати із запропонованих або 

http://www.padlet.com/


завантажити власний. В налаштуваннях можна встановити доступ до 

створеної дошки, він може бути як публічним, так і приватним. На онлайн-

дошку (рис. 2) можна прикріплювати файли, фото, замітки, створюючи 

певні публікації власноруч, також в будь-який момент є можливість 

модифікувати її, а саме змінити фон, назву та ін. 

 

 

Рис. 2.Пуста віртуальна дошка PadLet 

 

Розглянемо можливості її використання в навчальному процесі: 

1. Знайомство на початку року. Ви можете створити дошку, що 

розповідає про Вас, а також попросити учнів скласти власні дошки, на які 

вони можуть додати будь-яку інформацію про себе. В кінці року можна 

виконати інше завдання: подивитися, що змінилося за минулий рік, і 

розповісти про зміни. 

2. Для проведення опитування після вивчення тієї чи іншої теми. 

Ви можете не тільки побачити відповіді учнів в Padlet, але і 

прокоментувати їх, додавши текст, посилання або мультимедійний файл. 

Таку дошку зручно використовувати в подальшому для повторення 

матеріалу. 

3. Повторення вивченого на попередньому уроці. Для цього 
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потрібно помістити всі необхідні матеріали на дошку і попросити учнів 

швидко переглянути їх і задавати питання з даної теми, на випадок, якщо у 

них виникне необхідність щось уточнити. 

4. Конспектування. Коли учні слухають лекцію або доповідь, 

попросіть їх спільно додавати на дошку основні ідеї або питання, що 

виникли в ході уроку. 

5. Padlet можна використовувати як список додаткових матеріалів 

по тій чи іншій темі. Створіть дошку з посиланнями на статті, фотографії 

та навчальні відео, і поділіться посиланням. Така дошка буде цікава і тим, 

хто хоче глибше вивчити тему, і тим, хто пропустив заняття. 

6. При розповіді певної розповіді, інформації тощо. Для цього 

можна попросити учнів передбачити, що трапиться далі, або висловити 

свої здогадки з приводу певного питання. Вони можуть помістити всі свої 

ідеї на дошку.  

7. Проведення зборів з учнями або викладачами. Попросіть їх 

додавати на одну дошку все ідеї і питання, обговоріть їх в кінці зустрічі. 

8. Планування заходів. Наприклад, якщо Ви плануєте екскурсію, 

то можете помістити на дошку всю необхідну інформацію: місце, маршрут, 

час виїзду, вартість, список необхідних з собою речей, і так далі. 

9. Padlet зручно використовувати як систему зберігання 

документів, завантаживши на дошку матеріали, які будуть доступні для 

скачування в будь-який час. 

10. Можна використовувати дошку для спільного збору матеріалів 

по тій чи іншій темі. Учні при цьому можуть працювати як усім класом, 

так і в групах. Всі ресурси будуть зібрані в одному місці, і ніколи не 

загубляться. 

11. Віртуальна дошка також може використовуватись як дошка 

повідомлень для класу або групи, де Ви можете розміщувати оголошення 

та важливу інформацію. 

Переваги веб-сервісу Padlet: 
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– простий і інтуїтивно зрозумілий;  

– гнучкий – можна додати будь-який тип файлу, організувати все 

так, як Ви хочете і зробити віртуальну дошку як загальною так і 

приватною; 

– портативний – доступні IOS, Android і Kindle додатки; 

– приватний і безпечний – можна зробити Padlet видимим тільки 

для обраної групи людей.  

Недоліки Padlet: 

– якщо Ви створюєте дошку без реєстрації, то її редагування 

можливе лише протягом 24 годин; 

– бізнес-версія платна; 

– відсутня робота з електронною поштою. 

Отже, використання інтерактивних засобів навчання у освітньому 

процесі, а саме віртуальних дошок (зокрема Padlet) сприяє ефективному 

відбору інформаційного матеріалу та розширенню ілюстративної бази 

уроку, що впливає на посилення зацікавленості в учнів. Тому, віртуальну 

дошку Padlet можна раціонально і продуктивно використовувати у освітніх 

закладах для підвищення інтересу учнів до навчання, внаслідок чого зросте 

результативність їх праці. 
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