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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ REPLIT ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
ПРОГРАМУВАННЯ
На сьогодні поняття «інтерактивні технології навчання» отримало новий зміст. Це не тільки процес взаємодії
викладача та здобувача – це новий рівень організації освітнього процесу, основними складовими якого є
спеціальні вебресурси, онлайн-дошки, сервіси відеотелефонного зв’язку, онлайн-середовища для розробки
навчальних проєктів та багато чого іншого.
Питання застосування інтерактивних технологій в інформатиці розглядали такі науковці як: І.В. Гевко, Т.А.
Вакалюк, В. В. Концендайло, І.С. Мінтій, М. О. Медведєва та інші. Проте поява нових онлайн-сервісів дає змогу
більше урізноманітнити освітній процес, збагатити методичну скарбничку викладача та оптимізувати навчання
інформатики, зокрема, в процесі вивчення програмування.
З кожним роком все більше викладачів інформатики практикують використання різноманітних вебсервісів
для навчання, вони вдало систематизують інноваційні технології в освітній процес. Одним із таких сервісів є
онлайн-середовище розробки Replit, яке має низку переваг під час вивчення програмування над класичним
офлайн програмним забезпеченням.
Replit – онлайн-компілятор з широким функціоналом, який надає безліч можливостей для організації
освітнього процесу для викладача [6]. Він дає змогу користувачам писати код і створювати програми та вебсайти
за допомогою браузера [1].
Першою важливою перевагою є те, що онлайн-IDE не потребує встановлення на персональний комп’ютер,
для того щоб почати працювати достатньо лише мати доступ до мережі Інтернет, крім того, це дає змогу почати
процес кодингу незалежно від потужності апаратного забезпечення здобувача та зменшити час витрачений на
встановлення важких десктопних програмних засобів.
Щоб створити свою першу програму потрібно ввійти на ресурс через обліковий запис Google, Github чи
Facebook, це надасть змогу зберігати всі свої програмні проєкти в одному акаунті, доступ до якого можливий як
з персонального комп’ютера так і з будь-якого смартфона чи планшета, адже з сервісом можна працювати
завантаживши однойменний додаток в Google Play Маркет чи Apple Store [5].
Ще однією перевагою є те, що онлайн-IDE підтримує більше 40 різних мов програмування, а синтаксис коду
будь-якої мови виділяється різними кольорами, що, безперечно, сприяє кращому візуальному сприйнятті
інформації здобувачем.
Також Replit доцільно використовувати під час дистанційного навчання, адже ресурс має функцію спільної
роботи над кодом з чатом для обговорення [2]. Це допоможе педагогу демонструвати програмний код одразу
всім здобувачам коментуючи свої дії [3].
Крім того програмувати в Replit дуже зручно, адже як тільки ви почнете писати певну функцію сервіс сам
автоматично запропонує дописати один з її варіантів, більш того вікно програми та вікно консолі розміщені в
одному робочому просторі, це дає змогу пришвидшити написання коду та оптимізувати свою роботу[4].
Функціональність онлайн-середовища розробки Replitз кожним роком стає все більшою, разом з тим зростає
й зацікавленість викладачів у його використанні в освітньому процесі, адже застосування подібних вебресурсів
під час вивчення основ програмування є безсумнівно доцільною та потрібною складовою навчання кодингу як у
дистанційному режимі так і у форматі офлайн.
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