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   Пошукова робота та проєктна діяльність - невід’ємні складові вивчення істор�, 
виховання громадянської компетентності та усвідомлення зв’язку істор� своєї 
громади з героїчним минулим нашої країни. Актуальність використання хмарних 
сервісів та сервісів Web 2.0 під час пошукової роботи пов’язана з педагогічними 
потребами підвищення ефективності навичок командної роботи, співпраці, 
критичного мислення та цифрової грамотності. 

Етап 1. Організаційний. 
На засіданні команди проєкту складіть план роботи у спільному календарі – онлайн. 
Це дасть можливість корекц плану та здійснення миттєвого зворотного зв'язку. 
Дієвим помічником у роботі над проєктом може стати онлайн - сервіс для планування 
Trello.
До прикладу: Для того щоб окреслити ключові 
терміни, розглянути процеси, пов’язані з 
відношенням влади до реліг  та виявити суттєві 
риси церковного життя нашого краю за радянські 
часи було проведено «Мозковий штурм» та 
створено «Хмару слів» з використанням сервісу 
World Art. Інструментом для «Занурення» в епоху 
радянських часів стало створення лін часу завдяки 
сервісу Glogster (Рис.2).

Етап 2. Пошуковий. 
Опрацюйте літературу, відвідайте краєзнавчий музей, проведіть зустрічі-консультац 
з місцевими краєзнавцями, запишіть відео інтерв’ю. Розробіть анкету, створіть 
опитувальники Forms та надрукуйте QR- коди, ознайомтеся з результатами 
анкетувань мешканців громади. Здобуту інформацію можна оформити в онлайн - 
карту з описом об’єктів дослідження. (Рис.3)

Етап 3. Створення продукту проєкту. Проведіть дебати з приводу форми захисту 
дослідження. Це дасть змогу почути аргументи членів команди та обрати найбільш 
прийнятну форму втілення продукту проєкту. Одним з варіантів є створення 
інтерактивної презентац Sway. Чому саме Sway? По-перше, Sway дозволяє дуже 
швидко вбудовувати відео, аудіо файли і навіть опитувальники. По-друге, доступне 
спільне редагування Sway. По-третє, презентацію можна переглядати в 
онлайн-режимі на будь-якому ґаджеті через посилання, QR- код, або вбудувати на 
сайт чи блог (Рис.4).

Етап 4. Презентація проєкту.  
Щоб привернути увагу потенційної аудитор 
до презентац проєкту, проведіть 
інтерактивну вікторину Kahoot! та опитування, 
присвячене істор своєї громади. 
Робота, виконана з застосуванням хмарних 
сервісів та сервісів Web 2.0  надає можливості 
завантаживши  власні матеріали, здійснювати 
обмін цими ресурсами з іншими 
користувачами, діяти спільно з метою їхнього 
накопичення, брати участь в обговореннях - 
здійснювати пошукову роботу на новому 
інтерактивному рівні.

Касатова Ольга

Використання хмарних сервісів та сервісів Web 2.0 
під час роботи над конкурсним проєктом «Чому 
дзвони мовчали?»

Рис.1 Розподіл повноважень між 
учасниками команди.

Рис.2. «Занурення» в епоху досліджуваного періоду.

Рис.3. Онлайн - карта культових споруд Лисичанська

Рис.4. Інтерактивна презентація Sway

Рис.5. Захист конкурсної роботи 
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