
 

 

 

Використання інтерактивних технік та технологій вчителями школи 
 

№ ПІП Предмет  Катег 

, 

Зв-я 

Ст. 

роб 

 

Техніка, технологія 

1 Карпець 

Л.І. 

Основи 

здоровя  

Вища  31 Метод «Прес», «Займи 

позицію»,продовж речення, знайди 

відповідність. 

2 Плосконос 

О.А. 

Укрмова, 

зарліт 

Вища, 

Вч. 

метод

. 

23 Словникові диктанти, розподільні 

диктанти, скласти сенкан, написати 

паспорт героя, доповни речення, 

зроби рекламу на героя. 

3 Стефанюк 

Л.А. 

Ф- ра Вища  30 Рольові уроки,хвилинки релаксації, 

тестові завдання по теорії, ігри – 

подорожі,колові тренування, уроки 

- змагання,інтегровані уроки, 

рухливі ігри та естафети. 

4 Ярмолич 

С.М. 

Укрмова  Вища, 

Ст.. 

вч 

35 Інтерактивна вправа « Рефлексія», 

«Мікрофон», «Мозковий 

штурм»,проблемно – пошукові 

завдання,бліц- опитування,робота в 

парах,гра «Знайди пару» 

5 Писренко 

А.В. 

Зарліт, 

росмова 

Вища, 

Вч. 

метод

. 

46 Літературні казки- 

складання,математична вікторина, 

слідопит,асоціативний кущ, 

знайдіть пару,гра «вірю – не вірю», 

«Чи уважний ти читач». 

6 Кривобок 

С.А. 

Біологія, 

Англ..м. 

Вища  27 Уроки- консультації, 

заліки,проекти з елементами 

презентації,уроки- діалоги,уроки – 

дискусії,уроки з елементами гри, 

уроки КВК,закінчи речення, зайди 

зайве слово,біологічний 

диктант,урок з елементами 

міфології,робота в парах, робота в 

групах,урок з мобі інтернетом 

7 Сільченко 

Л.О. 

Історія Вища  33 Мозковий штурм, коло 

ідей,Закінчи речення, прес, 

тренінги 

8 Овсянікова 

В.Г. 

Фізика, 

математ 

Вища  40 Критичне читання 

тексту,інтерактивний тест « Так- 

ні», Закінчи речення, закінчи 

фразу, «Парад розумних думок», 

«Ланцюжок» 
9 Хвостова 

Л.Г. 

Поч.. 

класи 

Вища  42 Ігрові:хто швидше,обери 

правильну дорогу,вершина 

знань,конструктори,модельєри,фан

тазери: проектні,»мікрофон», 



«Читання з передбаченням», 

«рефлексія», «незакінчене 

речення», «тестування», « 

Трихвилинне есе», «Крісло 

автора»., технологія розвитку 

критичного мислення: 

«Асоціативний кущ», 

«Гронування», «Кубування», 

«Рюкзак», мультимедійні 

технології. 
11 Бай В.М. Поч. 

класи 

Вища, 

Ст.. 

вчит. 

27 Роби як я, «Мікрофон», «Ажурна 

пилка», «Крісло автора», 

«Асоціативний кущ». 
12 Музика 

А.В. 

Поч. 

класи 

Перш 11 Незакінчене 

речення,мікрофон,дерево 

рішень,інтерв’ю з 

героєм,дослідники, групова робота, 

гра так- ні, рольові ігри. 
13 Журавська 

Ю.В. 

Поч. 

класи 

Спец 2 Робота в парах, робота в групах, 

«Мікрофон», «Незакінчені 

речення»,»навчаючи – 

вчуся»,»Рольова гра», програвання 

сценки, займи позицію. 
14 Лисенко 

Т.В. 

Географія Вища, 

вч. 

метод

. 

43 Незакінчені речення, Метод 

«Прес»,»Мікрофон», знайди 

помилку, « Рюкзак», проектні 

технології. 
15 Біднова 

Л.Г. 

Хімія Перш 9 Продовж роботу над дослідом, 

допиши формулу, речення, зроби 

висновок з почутого. 
16 Тітов О.М. Тр. навч. Спец 12 Презентації, дороби своїми руками 

та розкажи пошарово., «Навчаючи 

– вчуся», уроки мобіінтернет. 
17 Плосконос 

В.О. 

Іноз.мова Спец. 1 Таблиці, презентації, допиши, 

зроби висновки, «Незакінчене 

речення» 
 

 


