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“Постійно винаходити,      

пробувати, вдосконалювати і                                

вдосконалюватись –  ось єдиний  

курс учительського життя”.                                                     

                        К.Д. Ушинський 



“ Три шляхи ведуть до знань: 

шлях міркувань – це найблагородніший, 

шлях наслідування-шлях найлегший і   

шлях досвіду - це шлях найгірший ”. 

                                  Конфуцій 
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“ Використання 
інтерактивних методів 

навчання  

на уроках географії ” 
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•   Слово «інтерактив» прийшло до нас з 
англійської від слова «interact», де «inter» — 
взаємний і «асt;» — діяти. Таким чином, 
інтерактивний — здатний до взаємодії, діалогу. 

•     Інтерактивне навчання — це спеціальна форма 
організації пізнавальної діяльності, яка має 
конкретну, передбачувану мету — створити 
комфортні умови навчання, за яких кожен учень 
відчуває свою успішність, інтелектуальну 
спроможність. 

Інтерактивна модель навчання 



Організація інтерактивного навчання 
передбачає: 

1 2 3 

 Моделювання 

 

 життєвих  

 

ситуацій 

Використання 

 

 рольових  

 

ігор 

Спільне 

вирішення 

проблеми на 

основі аналізу 

обставин та 

відповідної 

ситуації  



Методична майстерність  

Мозковий штурм 

Навчаючись - учусь 

Незакінчене речення 

Мікрофон Акваріум 

Інтерактивні технології Презентація Реклама 



Розробка тестових завдань                  
(за методикою  ЗНО)  

  

Розробка дидактичного 
матеріалу для уроків 

географії 

Проведення уроків із 
 використанням 

інноваційних технологій 



Інтерактивні технології – технології співпраці 
Заохочуйте бажання людей до оновлення 

Результат:  
• створюється атмосфера взаємодії, співробітництва; 
•  кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 

спроможність;  
• вчитель і учні стають рівноправними суб’єктами 

навчання. 

Інтерактивна модель навчання 

постійна 

активна 

позитивна 
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  Форми організації навчальної діяльності 

Індивідуальна 

Фронтальна 

Колективна 

Диференційовано - групова 
Кооперативно - групова 

Робота 
в 
групах 
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Фахова компетентність 
Участь в організації 

та проведенні 

предметних тижнів 
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Туристичний похід на гору Говерла 
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Участь в організації та проведенні позакласних 

заходів 

Перший районний зліт юних 

 географів - краєзнавців 



Обласний семінар 





Побудова графіка рози вітрів 



Таблиця хмарності 



Учнівські перемоги 
 

Результати участі учнів    

у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з 

географії,ЗНО: 

 

Навчальний 

 рік  

К-сть учнів, що 

посіли призові 

місця в 

олімпіадах  

Прізвище та місце призера 

2018-2019 1 учень Антемюк Василь 

2019-2020 2 учні Горбан  Леся, Труфин Тетяна  

2020-2021 2 учні Прокопюк  Оксана, Ігнатю Ольга 

2021-2022 1 учень Михайлюк Вікторія 



Співпраця учнів з учителем і своїми 

товаришами дозволяє послідовно, долаючи 

труднощі йти до поставленої мети. 
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Як казав філософ, знання 
можуть бути купою каміння, що 
задавило б особистість. І знання 
можуть бути вершиною піраміди, 
на якій стоїть особистість. 

Тому треба постійно 
пам'ятати про піраміду засвоєння 
учнями навчальної інформації. 

Ефективність засвоєння учнями 
навчальної інформації прямо 
залежить від ступеня активізації 
їх залучення до процесу навчання. 

Тому головним завданням 
вважаю формування творчо 
розвиненої особистості, створення 
умов співпраці. 
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