
1 
 

 
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ  

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

ТУРИСТИЧНОГО СЕРВІСУ» 

 

 

 

Використання сучасних інтерактивних 

засобів оцінювання  

освітніх результатів учнів  

на уроках суспільно-гуманітарних 

дисциплін на прикладі  

електронного сервісу Plickers 

 

Методичні рекомендації 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро, 

2019  



2 
 

Використання сучасних інтерактивних засобів оцінювання освітніх 

результатів учнів на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін на прикладі 

електронного сервісу Plickers. Методичні рекомендації / Укл. Міщук О.В. – 

Дніпро: ДПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС», 2019. – 21 с. 

 

 

Укладач: Міщук Олена Володимирівна, викладач суспільних 

дисциплін Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Дніпровський центр професійно-технічної освіти 

туристичного сервісу»  



3 
 

ЗМІСТ 

 

Вступ………………………………………………………………………. 4 

1. Інтерактивний сервіс для миттєвого опитування «Plickers»…...…… 4 

2. Використання додатку «Plickers» в освітньому процесі…………….. 5 

Висновок…………………………………………………………………... 21 

Список використаних джерел……………………………………………. 21   



4 
 

Вступ 

 

Щодня ми знаходимося у величезному потоці інформації. З часом людський мозок 

адаптується, оскільки не в змозі обробити таку кількість даних. Він намагається вловити з 

певного їх блоку сутність, головну думку. Це призводить до того, що новому поколінню 

підлітків та молоді достатньо важко сконцентруватися на одній ідеї й утримати її в полі 

своєї уваги впродовж певного проміжку часу, в них є певні особливості мислення. Це так 

зване «кліпове мислення». Слово «clip» з англійської мови перекладається як фрагмент 

тексту, вирізка з газети, уривок з відео чи фільму. Відеоряд більшості музикальних кліпів 

складається з ланцюжку слабо пов’язаних за змістом кадрів. 

При кліповому способі мислення життя нагадує відеокліп: людина сприймає світ не 

цілісно, а як послідовність майже не пов’язаних між собою подій. 

Тому для підвищення ефективності передачі педагогом інформації та покращення 

сприйняття її учнями, необхідно вишукувати нові шляхи роботи з нею. Сьогодні вже 

абсолютно очевидно, що педагоги зобов’язані не відставати від технічного прогресу, 

тримати руку на пульсі освітніх інновацій. Необхідно запроваджувати у навчальний 

процес ІКТ-складову, де можуть бути використані комп’ютери, ноутбуки, планшети, 

смартфони тощо. Одним з можливих шляхів підвищення ефективності навчального 

процесу є використання сучасних методів і прийомів навчання, серед яких використання 

додатків є надзвичайно актуальним, оскільки дозволяє забезпечити рівний доступ учнів та 

викладачів і навіть батьків до навчального процесу . 

Використання електронних додатків у процесі навчання полягає у формуванні 

викладачів та учнів інформаційно-просторового мислення, яке є потужним каталізатором 

мотиваційної діяльності на уроках. Учні із задоволенням використовують «сучасні 

технології»: дивляться на своїх планшетах та смартфонах фільми, грають в ігри, 

спілкуються в соціальних мережах. Можливості інформаційної комунікації, де вони 

відразу можуть побачити свій результат, дуже цікавить їх, оскільки у підлітковому віці 

вони хочуть все і відразу. У зв’язку з цим, викладачу необхідно у своїй діяльності 

використовувати сучасні навчальні технології, оскільки вони можуть зробити процес 

навчання не рутинним, а навпаки, цікавим, наочним, корисним. 

 

1. Інтерактивний сервіс для миттєвого опитування «Plickers» 

Інтерактивний соціальний сервіс «Plickers» дозволяє викладачу проводити мобільні 

голосування і фронтальні опитування під час навчального заняття з вивченого або 

поточного матеріалу в тестовій формі. Для повноцінного використання потрібен смартфон 

викладача, на який встановлено мобільний додаток «Plickers» з операційною системою 

iOS або Android, і комп’ютер (і телевізор або проектор до якого підключено комп’ютер), 

де також встановлено даний додаток – це полегшить викладачу роботу з аудиторією, адже 

запитання та варіанти відповідей виводяться одночасно на смартфон викладача та монітор 

або екран. Додаток зчитує QR-коди з паперових карток учнів і результати опитування 

вони вже можуть бачити по завершенню, що дуже зручно. Додаток відображає статистику 

відповідей і будує таблицю результатів. 

Сервіс «Plickers» дозволяє отримувати достатньо швидкий зворотній зв'язок  від 

будь-якої аудиторії ( групи, слухачів, викладачів, батьків), швидкі голосування, 

фронтальні опитування під час уроку. А ще й можна контролювати відвідування, оскільки 

додаток показує – хто був, а хто відсутній.  

Інтерактивний додаток «Plickers» дуже зручний у користуванні і може 

використовуватися з будь-якого навчального предмету, дисципліни  тощо і не займає 

багато часу. Крім того, наявність комп’ютерів та смартфонів для учнів не треба. 

Використовуючи додаток «Plickers» на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін 

можна з усією впевненістю стверджувати, що за його допомогою в учнів формуються 

наступні компетентності: 
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 предметні компетентності:  

 хронологічна компетентність, адже треба орієнтуватися в датах; 

 просторова компетентність, адже можуть бути питання із зображеннями 

або картами;  

 логічна компетентність – розуміти головну сутність запитання. 

 ключові компетентності: 

 грамотність – здатність розрізняти, розуміти, інтерпретувати поняття; 

правильне розуміння письмової інформації; 

 мовна компетентність – включає уміння слухати, розуміти, інтерпретувати 

поняття, факти. 

 математична компетентність – оперувати цифровими даними, вміння 

аналізувати статистичний матеріал; 

 цифрова компетентність – вміння використовувати цифрові технології для 

активного громадянства та соціальної інтеграції; 

 особиста компетентність – уміння бути стійкими і здатними впоратися з 

невизначеністю та стресом; 

 соціальна компетентність – уміння розуміти правила поведінки, прийняті на 

уроці; позитивне ставлення до співпраці,  повага до інших; 

 громадянська компетентність – підтримання соціальної згуртованості; 

 культурна обізнаність та самовираження – позитивне ставлення і цікавість 

до світу, відкритість, готовність брати участь у культурному досвіді. 

Нині все більш суттєвим стає використання ІКТ в процесі навчання. Особливо це 

стало актуальним в наш час, коли майже всі мають Internet. А це в свою чергу мотивує 

учнів до покращення своїх навчальних результатів.  

 

2. Використання додатку «Plickers» в освітньому процесі 

Інтегрований в навчальний процес сервіс «Plickers» створює можливість проведення 

інтерактивних опитувань в короткі строки, значно спрощує збір статистики та прискорює 

процес комунікації між лектором і аудиторією. Це програма взаємодії з аудиторією через 

гаджет (смартфон), яка сприяє активізації уваги аудиторії на матеріалі. 

Принцип дії «Plickers» достатньо простий: він використовує планшет або смартфон 

викладача для того, щоб зчитувати QR-коди з карток учнів. Картка у кожного учня своя, її 

можна повертати, що дає чотири різних варіанти відповіді. У додатку створюється список 

групи, і з його допомогою можна дізнатися, як саме кожен учень відповідав на питання. 

Сервіс «Plickers» можна використовувати в освітньому процесі наступним чином: 

1. При проведенні фронтального опитування в кінці уроку. Мета – зрозуміти, що 

учні засвоїли за урок, а що ні.  

2. При проведенні фронтального опитування на початку уроку за попереднім 

уроком або уроками. Мета – зрозуміти, що засвоїли учні, а що потрібно повторити.  

3. При здійсненні A/B–тестування способу подачі матеріалу. Мета – з’ясувати, як 

краще розповідати учням той чи інший матеріал. У  двох групах учнів викладається один і 

той же матеріал, але змінюється спосіб його подачі. В кінці уроку проводиться 

фронтальне опитування і порівнюються результати.  

4. При проведенні опитування на уроках узагальнення матеріалу (підсумкових 

уроках). Результати будуть доступні відразу.  

5. При оцінці обстановки на уроці. Під час виконання важливих завдань на уроці 

викладач може здійснити оцінку дій учнів та вчасно виявити й усунути труднощі.  

6. Для здійснення аналізу роботи викладача  в динаміці. Результати можна і 

потрібно показувати адміністрації, яка здійснює контроль процесу засвоєння знань 

учнями. «Plickers» дозволяє реалізувати безперервний моніторинг знань учнів. 

Робота із сервісом «Plickers» передбачає певну послідовність дій. 



6 
 

Створення навчальної  бази на ПК. 

Потрібно зайти на сайт за адресою https://www.plickers.com і зареєструватися. Після 

цього відкривається сторінка, на якій розпочинається робота (рис.1).  

Порядок створення навчального тесту. 

В першу чергу створюється тест, за яким потрібно опитувати учнів. Безкоштовна 

версія дозволяє робити опитування з 5 питань, що мають 4 варіанти відповіді (A B C D). 

Тому для більшої об’єктивності опитування доцільно робити 2 тести по 5 питань та 

оцінювати знання учнів за середнім арифметичним. Більш детально оцінювання 

розглянемо нижче. Варто зауважити, що цей ресурс є англомовним, але інтуїтивно 

зрозумілим.  

 
Рис.1. Головна сторінка сервісу Plickers 

Для того щоб створити тест, необхідно натиснути на напис New Set на панелі 

ліворуч (рис. 1), після чого з’явиться нове вікно, як зображено на рис.2. 

 

Рис.2. Сторінка створення нового тесту 

Спочатку необхідно дати назву тесту. Для цього потрібно натиснути на напис 

Untitled Set на панелі вгорі та ввести назву тесту (рис.2).  

Наступним кроком є створення питань тесту, для чого потрібно натиснути на напис 

Click here to edit question (рис.2). Варіанти відповідей підписані літерами A, B, C, D. 

Вірний варіант відповіді позначається натисканням на потрібну літеру. (рис.3) 

https://www.plickers.com/
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Рис.3 Порядок введення питань та вибору вірної відповіді 

Якщо ж потрібно змінити порядок у питаннях і щоб вірною була відповідь, 

наприклад не А, а С, то слід натиснути на напис внизу Shufle Choices (рис.3). 

 

Рис.4 Порядок зміни правильного варіанту 

Щоб додати наступне питання, потрібно натиснути на знак « +» у лівому верхньому 

куті (рис.4). Для додавання зображення у питання необхідно натиснути на іконку, що 

знаходиться праворуч від запитання (рис.4). Відкриється вікно, в якому слід обрати 

потрібний файл. Для завершення дій необхідно натиснути на кнопку Відкрити (рис.5.). 
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Рис.5 Додавання зображення до запитання 

Додаткового зберігання запитання не потребують, вони самі автоматично 

зберігаються. Це дуже зручно, адже, якщо користувач не має можливості зробити відразу 

всі запитання, до них можна повернутися пізніше й допрацювати у будь-який зручний час. 

Для цього необхідно зайти знову на сайт Plickers, натиснути на напис Recent, обрати тест, 

який потрібно доробити, і натиснути Edit (рис.6). 

 

Рис.6 Редагування даних 

Щоб повернутися на головну сторінку після опрацювання тесту, необхідно 

натиснути іконку у лівому верхньому куті у вигляді будиночка (рис.7). 
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Рис.7. Повернення на домашню сторінку 

У розділі Recent є можливість переглянути список усіх створених тестів – їхні назви, 

дату створення, редагування або використання для опитування на уроці. До речі, тут же 

обирається тест для опитування групи, натиснувши напис Play Now (рис. 8). Так можна 

перевірити, яку інформацію будуть бачити учні на моніторі або екрані. 

 

Рис.8. Перегляд створеного тесту 

Але перед тим як опитувати групу, потрібно створити базу учнівських груп або 

просто ввести список групи. Для цього в розділі Classes необхідно натиснути напис 

NewClass (рис.9). 
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Рис.9. Створення списку групи 

У новому вікні вводиться назва учнівської групи. Щоб зберегти зміни, натискаємо 

кнопку внизу віконця Create Class. На сайті за один раз є можливість ввести назви 8-ми 

груп (рис 10). Безкоштовна версія мобільного додатку дозволяє зробити у себе журнал з 

14-ти груп. 

 

Рис.10. Створення назви групи 

Для того, щоб сформувати список учнів, потрібно обрати зліва новостворену групу і 

натиснути на неї. Відкриється нова сторінка. Для додавання учнівських даних необхідно 

натиснути на кнопку Add Students (рис. 11). 
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Рис.12 Створення списку групи 

Після натискання кнопки Add Students відкриється наступне вікно, де вводяться 

прізвища та імена учнів. При цьому доцільно в першу чергу вводити прізвище, потім ім’я, 

щоб уникнути плутанини з однаковими іменами при опитуванні за допомогою смартфону. 

Можна також вводити лише прізвище, але у випадку однакових прізвищ, потрібні імена 

для ідентифікації результатів. Коли увесь список введено, слід натиснути кнопку Next 

внизу вікна (рис. 12). 

 

Рис.12. Порядок створення списку групи 

Далі відкриється сторінка, де можна побачити список всіх учнів групи з 

присвоєними їм індивідуальними номерами. Саме ці номери повинні бути вказані на 

картках для опитування, які видаються учням на руки, щоб потім мати змогу 

ідентифікувати учнівські відповіді. Щоб вийти, достатньо просто натиснути кнопку внизу 

Done (рис.13). 
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Рис.13. Встановлення нумерації згідно списку груп 

Якщо потрібно відредагувати список учнів, додати, наприклад, учня, то для цього 

необхідно знову натиснути на групу на панелі ліворуч. Відкриється нове вікно, де 

потрібно натиснути на іконку у верхньому правому куті (рис.14). 

 

Рис.14. Редагування списку групи 

Після цього відкриється вікно, де в окреме поле вводиться прізвище та ім’я учня 

(рис. 15). Навпроти кожного прізвища знаходяться номери карток, які за бажанням можна 

змінити. Для цього натискаємо на прізвище учня і у полі праворуч редагуємо номер 

картки учня. Тут же можна змінити й прізвище учня або видалити його зі списку, 

натискаючи відповідно на кнопки Edit Students Name або Delete Student (рис. 15).  
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Рис.15. Редагування інформації про учнів 

Після закінчення редагування повертаємося до головного меню. У розділі Your 

Library можна переглянути всі свої тести і навіть створити папки. Доцільно сортувати 

тести в окремі папки за назвою предметів і курсів. Для створення папки слід натиснути на 

іконку із зображенням папки (рис.16). 

 

Рис.16. Створення папок  

У вікні, що з’явилось, вводиться назва папки. Щоб зберегти нову папку, необхідно 

натиснути кнопку Create Folder (рис. 17). 
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Рис.17. Створення папок 

Для того, щоб перенести тест до новоствореної папки, слід натиснути на обраний 

тест правою кнопкою миші, обрати Move to Folder, а потім обрати назву папки (рис. 18). 

 

Рис.18. Перенос тесту до папки 

Все це – підготовчі кроки, які спочатку займають багато часу, але в подальшій 

роботі потрібно буде лише створювати нові тести і час від часу змінювати списки груп. 

Робота зі смартфоном. 

Для використання цього додатку викладач обов’язково повинен мати смартфон, 

адже саме з його допомогою відскановуються відповіді учнів. Обов’язковою умовою 

також є доступ до високошвидкісного Інтернету, без нього система оцінювання 

повноцінно працювати не зможе. Завантажити додаток Plickers можна через Play Market. 

Після завантаження додатку на екрані смартфона з’явиться ярлик (рис. 19). 
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Щоб розпочати роботу з додатком Plickers, потрібно спочатку 

ввести логін і пароль, який використовувався для реєстрації на ПК. 

Таким чином, на смартфоні буде відображатися та ж сама 

інформація, що й на комп’ютері. Меню при цьому виглядатиме так 

(рис. 20).  

 

 

Рис. 19 

Внизу розміщуються категорії Classes, Recent, Library, Setting. Так само, як і на 

комп’ютері, всі тести знаходяться у папках в розділі Library, (рис. 20) в розділі Classes – 

всі групи, внесені викладачем (рис. 21), в розділі Recent – всі тести за терміном створення 

і використання (рис. 22). В розділі Setting або Налаштування можна змінити 

налаштування самого сканера додатку, який зчитує відповіді (рис. 23). При натисканні на 

розділ Налаштування, необхідно обрати Default і зберегти, натиснувши Save (рис. 24). 

Рис. 20 
 

Рис. 21 
 

Рис. 22 
 

Рис. 23 Рис. 24 

В основному в налаштуваннях автоматично встановлено зчитування вірних 

відповідей, які стоять зверху, однак перед використанням у групі варто протестувати 

самому, яку відповідь зчитує додаток, та внести необхідні налаштування. 

Картки. 

Для опитування учні повинні мати картки з номером, про які говорилось вище. 

Картки завантажуються у вигляді файлу формату .pdf з сайту Plickers. В меню праворуч є 

розділ під назвою Help, при натисканні на який з’являється меню, в якому треба обрати  

пункт Get Plickers Cards (рис. 25). 
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Рис.25. Завантаження карток 

Відкриється вікно, в якому потрібно обрати комплект Standart: він дозволяє 

роздрукувати картки на 40 учнів (рис. 26). 

 

Рис.26. Завантаження стандартного комплекту карток 

Картки можна завантажити на свій комп’ютер, а можна й відразу роздрукувати. На 

одному листі А4 вміщується відразу 2 картки (рис. 27). Бажано ці картки наклеїти на 

картон або роздрукувати на картоні, оскільки паперові можуть просвічуватися при 

скануванні, що ускладнює отримання результатів. Кожну картку на зворотному боці варто 

підписати прізвищами учнів груп. Кожен учень, якого ви внесли  в список, має свій номер 

(про це згадувалося вище), тому бажано, щоб він запам’ятав свій номер, тоді процес 

роздачі карток займе менше часу. 
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Рис.27. Роздрукування карток 

Опитування. 

Для початку опитування необхідно увійти на комп’ютері в додаток Plickers, 

одночасно увійти в додаток і на смартфоні, при цьому на цих пристроях повинен бути 

доступ до Інтернету. 

На смартфоні необхідно зайти в розділ Library (рис. 28), обрати потрібний тест, 

натиснути на нього; з’явиться віконце, в якому слід натиснути PlayNow (рис. 29), обрати 

потрібну групу зі списку (рис. 30) й відразу одночасно на ПК й на смартфоні відкриється 

питання. Відмінність лише в тому, що на смартфоні питання відображається разом із 

вказаною правильною відповіддю. 

 
Рис. 28 

 

Рис. 29 
 

Рис. 30 
 

Рис. 31 

Для того, щоб відсканувати відповіді учнів, слід 

натиснути на кружечок посередині екрану, як на рис. 31, і 

навести фотокамеру смартфона на картки, які підняли учні. 

Кожна картка, як вже говорилося вище, має свій номер та 

унікальне зображення QR-коду. Кожен номер відповідає 

прізвищу учня, як в списку. Саме зображення QR-коду 

виглядає як чорний квадрат, кожна сторона якого підписана 

варіантом відповіді А, B, C, D. Коли учень чує запитання та 

варіанти відповіді, він повинен так підняти картку, щоб вірна 

відповідь була зверху (якщо так налаштовано в 
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налаштуваннях) або знизу. Наприклад, якщо учень вважає, що вірною є відповідь В, то 

піднімає картку до викладача саме так, як зображено на рис. 32, з літерою «В»  вгорі. 

При натисканні на сканер відповіді учнів відображаються на екрані смартфону у 

такому вигляді, як на рис. 33. Щоб перейти далі, слід натиснути на стрілочку (рис. 34). 

Тим часом, відкриється статистика щодо відповідей на перше питання. Кольорове 

виділення допомагає викладачу швидко зорієнтуватися, наскільки вірно учні відповідають 

на питання: сірим кольором позначені учні, що не відповідали взагалі, червоним кольором 

– невірні відповіді учнів, зеленим кольором – вірні відповіді. Натиснувши на варіант 

відповіді, можна побачити, хто саме з учнів відповів правильно (рис. 35). 

 
Рис. 33  

Рис. 34 
 

Рис. 35 

Статистику в режимі реального часу додаток показує тільки з першого питання. 

Одночасно на моніторі комп’ютера або екрані телевізора можна побачити підсвічене 

синім прізвище учня, який відповів, і тоді викладачеві легше зорієнтуватися, чию 

відповідь ще треба відсканувати 

(рис.36). При цьому можна не 

хвилюватись «рахувати» один 

код кілька разів – Plickers врахує 

лише одну, останню відповідь. 

Тому, до речі, учень спокійно 

може поміняти свою думку «на 

ходу» – все це враховано 

розробниками програми. В 

додатку одразу ж демонструється 

базова статистика розподілу 

відповідей. 

                             Рис.36. Опитування 

Мобільний додаток Plickers можна 

використовувати не лише для тестування 

учнів, але й для проведення анкетування, 

коли респондент обирає свій варіант із 

запропонованих. Для створення такого 

методу опитування потрібно обрати вкладку 

Survey, та складати запитання і відповіді 

таким же чином, як і при тестуванні. Єдиною 

відмінністю при цьому буде те, тут немає 

дистракторів (неправильних відповідей). Ось 

приклад такого опитування (рис. 37). 

Рис.37. Приклад анкетування 
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Цей спосіб буде доречним для використання у виховній роботі викладача, як спосіб 

анкетування учнів своєї групи, а також для соціологічного опитування. 

Результати опитування. 

Для того, щоб переглянути результати тестування, потрібно закрити тест у правому 

верхньому куті (рис.38). А далі на моніторі комп’ютера переходимо в меню ліворуч і 

натискаємо Reports.  

Рис.38. Результати опитування 

Потім необхідно обрати тест, 

за яким потрібно переглянути 

результати. Відкриється вікно, де 

навпроти кожного учня стоїть бал у 

відсотковому визначенні, при цьому 

результати від 10% до 60% 

позначено червоним кольором, а 

результати від 70% до 100% – 

зеленим. Відсутні учні позначаються 

написом Abs. Також додаток дає 

можливість переглянути середню 

якість результатів опитування по 

певній групі. В цьому розділі можна заархівувати звіт, натиснувши на кнопку Archive 

Report праворуч, або видалити звіт про успішність, відповідно натиснувши кнопку Delete 

Report (рис. 39). 

 

Рис.39. Результати опитування 

Результати опитування можна також переглянути в розділі Scoresheet (рис.40). Зліва 

слід обирати групу, а нижче період, за який потрібно переглянути звіт:  за день, тиждень 

чи місяць. Якщо опитування було не одне, а переглянути потрібно усі, слід натиснути 

іконку у правому верхньому куті, після чого вималюється картина по кожному тесту в 

цілому. 
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Рис.40. Результати опитування 

Також додаток надає можливість роздрукувати для кожного учня його результати 

по тесту: для цього потрібно натиснути на прізвище, після чого з’явиться вікно з 

інформацією про учня та його результати (рис.41). 

 

Рис.41. Результати опитування 

Результати зберігаються в базі даних і доступні як безпосередньо в мобільному 

додатку, так і на сайті для миттєвого або відкладеного аналізу. 

В ДПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС» активно цю технологію почала 

використовувати викладач суспільно-гуманітарних дисциплін Міщук Олена 

Володимирівна (рис. 42): на даний момент в додатку зареєстровано 14 груп навчального 

закладу, складено 32 тести по 5 питань з предметів: «Історія України», «Всесвітня 

історія», «Європейський вибір», «Людина і світ». Всі результати зберігаються в системі, 

що значно полегшує роботу викладача та його звітність. 

   

Рис. 42. Практичне застосування Plickers на уроках  



21 
 

 

Висновок 

Узагальнюючи досвід роботи з цим мобільним додатком, можна дійти наступних 

висновків. Використання «Plickers» на уроці дозволяє викладачу спростити собі життя та 

поліпшити зворотний зв’язок між собою і групою. Учні сприймають роботу з цим 

додатком дуже позитивно, використання його під час опитувань дозволяє їм трохи 

відволіктися від традиційних уроків і в ігровій формі відповідати на запитання. Зважаючи 

на результативність та зацікавленість з боку учнів, вважаю за доцільне й надалі 

використовувати цей додаток під час освітнього процесу. Найголовніше, що Plickers – це 

дуже проста технологія, яка не вимагає досконалого знання англійської мови або знання 

комп’ютерних програм, і яку будь-який викладач за бажання та технічної можливості  

може почати застосовувати у своїй педагогічній діяльності. Найголовніше в цьому – 

почати.  
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