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*«Використання 

ІКТ, інтерактивних 

технологій на 

уроках історії, 

правознавства та в 

позакласній роботі» 

 



*Використання ІКТ на уроках 

історії, правознавства 



* Продукти MS Offiсe, які я 

використовую на уроках 

історії: 
Word – робота з текстами; 

 Exсel – створення діаграм, тестів, кросвордів; 

Publisher – створення публікацій; 

Power Point – створення мультимедійних презентацій. 

 інші продукти: 

 Гугл-форма – створення тестових завдання, спілкування з учнями через електронну 

пошту; 

  Кахут – сайт – інтернет-платформа для створення тестових завдань; 

  Сайт школи – оцінювання, отримання і закачування файлів – дом.завданнь; 

Classtime - інтернет-платформа для створення, швидкої перевірки дом.завдання, 

тематичних ігор. 

 



*Переваги 

використання ІКТ 

ІКТ 
• Індивідуалізація навчання 

ІКТ 
• Збільшення швидкості одержання інформації 

ІКТ 

• Можливість моделювання та демонстрації 
процесів, не доступних для спостереження в 
умовах школи 



*Переваги для учнів: 

Використання ІКТ робить урок цікавішим, надає більше 

можливостей для участі в навчальному процесі, розвиває 

мотивацію;  

 Учні починають розуміти складні ідеї завдяки більш наочній і 

динамічній подачі матеріалу;  

 Розвиваються особистісні й соціальні навички; учні 

працюють  творчо, стають впевненішими у собі; 

Розвиток в учнів навиків роботи з підручником, комп′ютером, 

в Інтернеті. 

 

 



* Комп’ютерні презентації з історії та 

правознавства 
 



 Тести, кросворди, діаграми, графіки, таблиці 

(за допомогою програм Excel  та Word) 



*Учнівські презентації 



Використання платформи Kahoot 



* Використання інтерактивних технологій 

*інтерактивні технології – це цілеспрямований системний 

набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, 

що охоплює весь процес навчання від визначення мети до 

одержання результатів. Ось чому звертаюсь до 

проведення нестандартних уроків, як форми навчання.  

Метод «мікрофон» (https://ru.calameo.com/read/004714723e3cf466e5e46) 

«Ажурна пилка» 

Робота в малих групах, в парах 

«Мозковий штурм» 

«Займи позицію» 

«Навчаючи - вчуся» 

«Акваріум» 

 

https://ru.calameo.com/read/004714723e3cf466e5e46
https://ru.calameo.com/read/004714723e3cf466e5e46


* Загальні ознаки моделі інтерактивного навчання 

*Організація роботи учнів у групах, 

залежно від характеру завдання 

*Проблемність завдання – певний 

збудник активності 

*Опора на учнівський досвід та 

мінімальні знання з теми 

*Створення атмосфери 

співробітництва, коли учень не 

боїться отримати «погану оцінку» 
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Мої публікації 



 

 

Конкурс: на кращу розробку 

виховного заходу 

«Що таке права людини? 

Чому вони важливі?» 2017-

2018 н.р. 

3 місце 



 



 





*

  Кульбабі Тарасу Ігоровичу, учителю історії  



Позакласна робата 

* Квітень - місяць правового виховання 



*Козацькі забави 



*Непрощений 

злочин 



* На території 

Острозької 

фортеці 



* День Перемоги…пам’ятаємо, бережемо в серцях… 



*Операція      «Забуті могили» 





Лінійка на відзначення 

Революції Гідності 



Відзначення Дня захисника України 
14.10.2017 



Урок мужності «Ми – українці» 

У гостях -

Святослав 

Край 

14.05.2018 



Флешмоб «Голуб миру» 
21.09.2018 



Лінійка до 100 річчя 

проголошення Акту Злуки 

 

21.01.2019 


