


Вчитель історії та правознавства,  
           спеціаліст І категорії 

«Поважай і розумій дитину 
– тоді вона відповість тобі 
тим же».  
 



 Використання ігрових форм і 
методів на уроках історії. 

Гра – це велике, світле вікно, 

крізь яке в духовний світ дитини 

вливається живильний потік 

уявлень.  

В.О. Сухомлинський 
 



Ігрові методи можна 

використати на різних рівнях: 

репродуктивному, 

реконструктивному й 

творчому; такі завдання дають 

можливість формувати знання 

термінів, географічних назв та 

ін., тобто всіх складених 

елементів історичних знань 

школярів. 
 



Це пояснюється тим, що 

для використання 

поставлених завдань учні 

повинні мати певний запас 

знань і володіти певними 

вміннями й навичками,  

які формуються на уроках 

історії. 

Ігрові й інтерактивні 

технології можна 

використати під час 

проведення уроків будь-

яких типів. 
 

Найбільш ефективні ігрові й 

дискусійні методи при 

застосуванні на повторювально-

узагальнюючих уроках.  



Ігри допомагають 

урізноманітнити 

позаурочну діяльність. 

Використання ігрових і 

дискусійних методів на 

уроках дає можливість 

істотно урізноманітнити 

методику викладання 

історії, підвищити 

рівень пізнавального 

інтересу учнів. 
 



Використання ігрової діяльності на 
уроках історії 

I етап Підготовчий 
Мета : забезпечити навчально-виховний процес 

необхідним експериментальним матеріалом, занурити 
учнів в атмосферу, що стимулюватиме їхнє бажання 

працювати 

II етап Оперативний 
Мета: дати можливість учням запам’ятати вивчені факти,  
імена історичних діячів та героїв міфів, історичні поняття. 

Аналіз 
готових 
завдань 

Ігрова робота 
над завданням 

Робота над 
прийомами 

III етап Репродуктивно- 
діяльнісний 

Мета: вчити учнів застосовувати мисленнєві засоби у  
вирішенні поставлених завдань 

IV етап 
Продуктивно –  

творчий 
Мета: вчити створювати самостійні творчі висловлювання 

на основі уяви та знань учнів 

Робота на 
різних  

етапах уроку 

Нестандартні  
уроки 

Позакласна  
робота 





Форми та 
методи 
роботи 

Прес-
конференсія 

Учень замість 
учителя 

Частково 
пошукова 

робота 

Історичний 
диктант 

Мікрофон, 
мозковий 

штурм 
Тестування 

Рольова та 
ділова гра 

Робота в 
малих та 
великих 
групах 



Види ігор 
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Де жили половці? (У Причорноморських степах) 
Коли відбулася перша битва русько-половецького 
війська з монголами?(1223р.) 
Де відбулася битва монгольської орди з руськими 
князями і половцями в 1223 р.? (На річці Кальці?) 
Що таке орда? (Назва монгольського війська) 
Що таке Сарай? (Назва міста, яке було столицею 
Золотої орди) 
Коли Бату наблизився до Києва? (Восени 1240 р.) 
Коли Володимир мономах став великим князем 
київським?(1113р.) 
Коли помер Володимир Мономах?(1125р.) 



Зіставте дати і події: 
     1. 1205 р.                    а)об'єднання Волинського й 
                                          Галицького князівства                    
     2. 1253 р.                    б)князь Роман зайняв Київ 
     3. 1201 р.                    в)папа римський Інокентій 
                                          ІV передав Данилові корону  
     4. 1199 р.                    г)загибель Романа 
                                          Мстиславича 
                                                                  
                                                          1-г; 2-в; 3-б; 4-а. 



Учні пояснюють дати по хронології. Правильна відповідь — 1 бал. 
 
988-989 pp. (Хрещення Русі князем Володимиром) 
1199 р. (Об'єднання Галицького і Волинського князівств) 
1241 р. (Загарбання татарами Галицьких та Волинських земель) 
Битва на р. Альта. (1019 р.) 
Поразка німецьких лицарів під Дорогочином. (1238 р.) 
Роки правління князя Ігоря (912—945 pp.)  
968 р. (Облога печенігами Києва) 
1113 р. (Повстання в Києві проти бояр і лихварів) 
1253 р. (Коронація Данила Галицького) 
Коли відбувся з'їзд князів у Витичеві? (1100 р.) 
Перші перемоги русичів над монголо-татарами під керівництвом 
Данила Галицького. (1256—1257 pp.) 
Роки правління Ярослава Осьмомисла (1153—1187 pp.) 
 



У завданнях …-… виберіть одну правильну відповідь… .  
Династію волинських князів започаткував князь:  
а) Роман; б) Всеволод; в) Ізяслав. 
…. Галич став столицею князівства: 
 а) у 1141р.; б) 1143р.; в) 1145р. 
У завданнях … виберіть по три правильні відповіді… .  
Серед літописних пам’яток Русі ХІ-ХІІІ ст. були: 
 а) Києво-Печерський патерик; б) «Повість минулих літ», написана Никоном 
в1113р.; в) «Найдавніший літописний звід» Никона; г) «Київський літопис» 
Нестора; д) «Повість минулих літ» Нестора; д) «Київський літопис». 
У завданні … розташуйте події у хронологічній послідовності 
а) заснування Володимира-Волинського; б) перетворення Галича на столицю 
князівства; в) перша згадка назви «Україна»; г) завершення написання 
«Повісті минулих літ». 
У завданні ... встановіть відповідність… 
а) роман Мстиславич,                  1) лікар-монах Києво-Печерського монастиря, 
б) Володимир Володаревич,      2) художник ХІ-ХІІ ст.,  
в) Агапіт.                                           3) волинський князь%  
           4) володар майже всієї Галицької землі. 





Найвища цінність – особистість учня. 

  Сприймай дитину серцем і розумом. 

  Виховуй власним прикладом. 

  Будь невтомним мислителем, 

шукачем знань. 

  Пам'ятай: вчинки і настрій учителя  

відбиваються на душевному стані 

дитини. 

  Умій визнавати провину, учись  

вибачати і   вибачатись. 

  Учитель - це усмішка, радість, 

спокій і   підтримка. 




