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«Ви ніколи не перетнете океан, якщо не

наберетеся мужності втратити берег з виду»

Христофор 

Колумб



НАШЕ СПІЛКУВАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ: 

➢ знайомство з інтернет ресурсами для вивчення

історії та суспільних дисциплін

➢ перегляд інтерактивних застосунків для

реалізації дистанційного навчання

➢ характеристику найбільш ефективних

інструментів для вивчення історії



1. Сервіси дистанційного навчання для

вчителів

2. Ресурси для дистанційного навчання під час

карантину

Онлайн  ресурси для вивчення історії та 

суспільних дисциплін

https://thedigital.gov.ua/news/servisi-distantsiynogo-navchannya-dlya-vchiteliv
https://intellect-school.kiev.ua/resursi-dlya-distancijnogo-navchannya-pid-chas-karantinu/


Сервіси для якісного навчання історії 

та суспільних дисциплін:

➢ ВШО

➢Mozaik education 3D

➢Histography

➢Historypin

➢Kahoot

➢Classtime

➢ Padlet

➢ Bubbl.Us



11.12.2020 

Міністерство цифрової

трансформації України

спільно з Міністерством

освіти та науки України та

Українським інститутом

розвитку освіти запустили

платформу для

дистанційного та

змішаного навчання

«Всеукраїнська школа

онлайн»



MOZAIK 3D: ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ

https://www.mozaweb.com/uk/lexikon.php?cmd=getlist&let=MICROCURRICULUM&sid=TOR


ACROPOLIS INTERACTIVE EDUCATIONAL VR 3D 







ЕРЕХТЕЙОН І КАРІАТИДИ



ТИПИ ГРЕЦЬКИХ КОЛОН



КОЛІЗЕЙ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ



МАЙСТЕРНЯ

ЛЕОНАРДО







HISTOGRAPHY: ІНТЕРАКТИВНА  ХРОНОЛОГІЯ 

ВІД ВЕЛИКОГО ВИБУХУ ДО СУЧАСНОСТІ

Дати та події у новому форматі – здатність орієнтуватися у

хронологічній послідовності.

Сайт показує історичні події та щоденно оновлює

інформацію.



HISTORYPIN – інтерактивний віртуальний

всесвітній музей.

Потрапити до нього можна з будь-якої точки Землі

у зручний для вас час – безкоштовно.



Три фішки Historypin, які сподобаються школярам:

1. Поєднання сучасних та старих світлин, сумістивши

історичні реальності / побачити архівне зображення

поверх сучасного.

2. Сервіс дозволяє розглядати об’єкти під кутом 360.

3. Передбачає створення колекцій тематичних світлин.



Kahoot – онлайн сервіс, ігрова навчальна платформа

(вікторина)



Kahoot

https://kahoot.it/challenge/07722825?challenge-id=36d1cca5-5dc9-44f6-a8c8-0fddcf0e5275_1608661323470


Classtime – це 8 різних типів питань: одна правильна

відповідь, кілька правильних відповідей, правда/неправда, текст,

встановити відповідність, встановити порядок, вибірка тексту,

обрати область





Classtime

https://www.classtime.com/code/6QN8K7


Padlet – інструмент для організації спільної роботи учасників

освітнього процесу у визначеному віртуальному просторі:

http://padlet.com/

http://padlet.com/


Подолання стереотипів



МЕНТАЛЬНА КАРТА - https://bubbl.us/

https://bubbl.us/






ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


