
навчання, а також відзначено використання вищезазначених онлайн дошок (особливо 
Jamboard) в тому числі для навчання студентів медиків як ефективний додаток, що 
допомагає наблизити онлайн пари до очних.

Співставлення онлайн дошок Miro та Jamboard допомогло виявити такі спільні 
риси цих інструментів як: доступність, робота на різних девайсах, можливість 
збереження та вільного доступу до інформації. Miro також має значно ширший 
функціонал, який можна набагато гнучкіше налаштовувати під власні потреби в той 
час як Google Jamboard має простий функціонал зі збереженням усіх базових функцій, 
які повинна виконувати онлайн дошка. Обидві дошки стануть у  нагоді студентам 
медикам.

Ключові слова: дистанційне навчання, онлайн дошка, онлайн навчання, 
інтерактивна дошка, онлайн уроки.

Covid 19 and the full-scale Russian invasion o f  Ukraine have dramatically changed 
the education o f medical students around the world. The on-line form o f education appeared 
to be the only tool for obtaining and providing education in such time and therefore the issue 
o f the development o f this system is urgent. The article investigates the function o f additional 
tools to ensure the effectiveness o f distance education, the features o f Miro and Google 
Jamboard online boards to be precise. In previous studies, the prospects for the development 
o f distance education have been marked, and the use o f the above-mentioned online boards 
(especially Jamboard), including for the training o f medical students, has been noted as an 
effective way that makes an online class feel like a face-to-face one.

A comparison o f Miro and Jamboard online boards helped to reveal the common 
features o f these tools, such as: accessibility, work on different devices, the ability to save 
and freely access information. Miro also has a much wider functionality, which can be used 
more flexibly for your own needs, while Google Jamboard has a simple functionality while 
keeping all the basic functions that an online board is supposed to perform. Both boards will 
be useful to medical students.

Keywords: distance learning, online whiteboard, online learning, interactive 
whiteboard, online lessons.

Постановка проблеми. У сьогоднішніх реаліях війни та пандемії коронавірусу 
онлайн навчання та і взагалі робота з використанням онлайн технологій стали 
невід’ємною частиною нашого життя. Важливо як слід досліджувати і 
використовувати на практиці різноманітні онлайн технології для покращення 
успішності студентів та підвищення їх зацікавленості до навчання. У цій статті буде 
розглянуто онлайн дошку як інструмент для онлайн навчання та буде співставлено дві 
онлайн дошки Miro та Jamboard.

Огляд попередніх досліджень. Деякі викладачі відзначали ефективність 
онлайн навчання у цілому і його перспективність ще до епідемії Covid 19 [3, 4]. Також 
онлайн навчання досліджувалося я як один зі способів підсилення автономії учня, 
коли він сам може обирати спосіб навчання, контролювати рівень своєї успішності і 
залишати відгуки на курс з метою покращення подачі матеріалу чи зміни якихось 
інструментів [1, c. 7]. Однак, звісно, саме через пандемію цієї хвороби онлайн 
навчання почало розвиватися і досліджуватися особливо активно. Зокрема Ч. І. Чанґ, 
М. Х. Чунґ, та Дж. Ч. Янґ провели псевдо-експеримент з різними інструментами 
онлайн навчання для медсестер і в загальному виявили підвищення ефективності 
навчання. Найуспішнішою комбінацією в їх дослідженні виявилось поєднання 
перегляду відео, підсумовування почутого, відповідей на питання після відео та 
онлайн ігор [2, с. 5-6]. Викладачки Е. Реґуера та М. Лопез у ході своєї практики з 
онлайн навчанням і зокрема з онлайн дошкою Padlet дійшли висновків, що онлайн 
навчання може бути таким-же ефективним, як і очне, а ще про онлайн дошки було
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відзначено, що вони роблять уроки більш схожими на очні [5, c. 4-5]. Вітчизняні 
викладачі також застосовують онлайн дошки у своїй практиці, зокрема З.П. Величко 
та Н.Г. Коновенко порівняли функціонал дошок Padlet, Miro та Microsoft Whiteboard і 
також відзначили, що використання такого інструменту збільшує подібність онлайн 
пари до очної пари [9, с. 268].

Використання Google Jamboard та Miro у навчанні студентів медиків також було 
питанням досліджень інших вчених, і у ході цих досліджень було виявлено, що Google 
Jamboard сприяє командній роботі студентів у ході вивчення анатомії [6, c. 9; 7, с. 6] 
та у ході опрацьовування деяких тем з фармації [8].

Виклад основного матеріалу. А зараз дошки Google Jamboard і Miro будуть 
розглянуті детальніше. Для того, щоб мати доступ у Google Jamboard необхідно увійти 
на сайт https://jamboard.com або з будь-якої наявної адреси електронної пошти, що 
переважно робиться дуже швидко, або завантажити додаток Jamboard з Google Play 
або Apple Store і так само увійти з будь-якої пошти. Додаток необхідно скачувати 
лише за використання телефону чи планшету. Функціонал цієї онлайн дошки сильно 
відрізняється в залежності від того чи використовується планшет, комп’ютер чи 
телефон, це необхідно враховувати при роботі. Зокрема додаткові стікери та 
розширену функції малювання доступні лише на планшеті, а от текстове поле -  лише 
на комп’ютері. Телефонний варіант додатку не має функції додавання картинок з 
інтернету, а також перелічених вище функцій. Система дошки подібна до фліп-бордів, 
а саме кожна дошка може налічувати до 20 слайдів, на яких зберігається чи 
опрацьовується потрібна інформація. Створювати такі дошки можна стільки, скільки 
дозволяє Google Drive викладача чи студента, якщо він не заповнений чимось іншим, 
то кількість дошок може бути кілька сотень, або тисяч. Система персоналізації дошки 
не є висока, а саме: відсутні шаблони, які можна змінювати на свій смак, також наявні 
лише 5 кольорів і лише один стиль фігур.

Система доступу до онлайн дошки Miro є такою самою, як і система доступу до 
вищезгаданої Google Jamboard -  можна створити дошку або через веб-сайт 
https://miro.com, або завантажити додаток на телефон або планшет. Навідміну від 
Google Jamboard, функціонал Miro абсолютно не відрізняється на комп’ютері, 
планшеті чи телефоні, всі функції є однаковими. Система дошки, однак, є принципово 
іншою: користувач може створити до 3х дошок на кожній зі своїх електронних пошт. 
Кожна з дошок працює через масштабування, тобто зображення може збільшуватись 
до 400%, що дозволяє вміщувати матеріали для більш ніж 30 тем одночасно на одній 
дошці. Це одночасно і перевага, і недолік. Перевага в тому, що всі потрібні матеріали 
за весь навчальний рік знаходяться в одному місці, а недолік в тому, що коли студенти 
вперше під’єднуються до дошки -  потрібні матеріали важко знайти, треба добре 
орієнтуватися на цій дошці. Можливості персоналізації у цієї дошки значно ширші, 
ніж у тієї, про яку говорили раніше: існує багато готових шаблонів на кшталт таблиць, 
діаграм майндмепів, і т.д., які можна легко адаптувати під потреби пари. Кольорова 
гамма необмежена, кількість базових фігур для презентації і роботи значно більша. 
Співставлення інших функцій можна побачити в таблиці нижче:_______ _____________

Функція Miro Jamboard
(телефон)

Jamboard
(планшет)

Jamboard
(комп’ютер)

Можливість одночасно 
працювати і студентам і 
викладачеві

+ + + +

Можливість зберігати 
опрацьовану інформацію

+ + + +

Можливість закріпити + - - -
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інформацію, щоб її випадково не 
зсунули чи не видалили
Можливість додавати текстові 
стікери

+ + + +

Можливість додавати інші 
стікери

+ - + -

Можливість додавати текстові 
поля + - - +

Можливість додавати картинки з 
інтернету

+ - + +

Можливість додавати картинки з 
девайсу

+ + + +

Можливість додавати відео саме 
на презентацію, а не через 
посилання

+ - - -

Можливість залишати коментарі 
на самій дошці

+ Обмежено Обмежено Обмежено

Наявність шаблонів для 
пришвидшеної роботи

+ - - -

Висновки і пропозиції. Функціонал онлайн дошки Miro є значно ширшим, ніж 
функціонал Google Jamboard, що повинно дозволяти якіснішу роботу над матеріалом 
пари, хоча і та і та онлайн дошки активно використовуються у роботі викладачів 
медичних ЗВО і не тільки. Для подальшого дослідження залишається відкритим 
питання: котра з цих онлайн дошок є справді зручніша у практичному використанні і 
чи не є розширений функціонал дошки Miro надлишковим.
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