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TOPIC ABSTRACT
During my session, I will present to you the practical tips and elements of the lessons using interactive
teaching methods that can be used in the lessons of the Ukrainian language, Ukrainian literature, History,
Geography and Ukrainian studies. Different types of vocabulary dictations and vocabulary work, tasks for
coherent speech development, role-playing games, search work, exercises for improving reading speed,
and the use of Ukrainian folk art in the study of history and geography. Practical tips for using video and
audio materials at lessons. The method of interactive learning can be combined with other teaching
methods and apply at different stages of studying topics. It can be applied immediately after the teacher
introduces the new material, at the beginning of the new lesson instead of the survey, in a special lesson
on the application of knowledge, skills and abilities, or as a fragment of the repeating-generalizing lesson.
Під час моєї сесії я представляю вам практичні поради та елементи уроків з використанням
інтерактивних методів навчання, які можуть бути використані на уроках української мови,
літератури, історії, географії та українознавства. Різні типи лексичного диктанту та лексичного твору,
завдання для узгодженого мовленнєвого розвитку, рольові ігри, пошукова робота, вправи для
поліпшення швидкості читання, використання українського народного мистецтва у вивченні історії
та географії. Практичні поради щодо використання відео та аудіо матеріалів на уроках. Метод
інтерактивного навчання можна поєднувати з іншими методами навчання і застосовувати на різних
етапах вивчення тем. Вона може бути застосована відразу після того, як вчитель вводить новий
матеріал, на початку нового заняття, замість опитування, як спеціальний урок щодо застосування
знань, умінь і навичок або як фрагмент повторюваного узагальнюючого уроку.
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вчитель Центру раннього розвитку дитини «Розумники»
Вчитель української мови, літератури, історії, географії, українознавства та курівник гуртка
«Вишивання» в школі ім.

Юрія Липи Закінчила Коломийський педагогічний коледж із ступінню бакалавр за спеціальністю,
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