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         Методичні рекомендації щодо використання електронного 

                            посібника «Історія географічних відкриттів» 

Електронний навчально-методичний посібник «Історія географічних відкриттів» 

розроблений з метою поглибленого вивчення географії у 6 класі на основі 

відкритого доступу до освітніх  інформаційних ресурсів.  

 

     Посібник призначений для систематизації і поглибленого вивчення   

навчального матеріалу з тем: «Стародавні уявлення про Землю», «Відкриття 

Давнього Світу»,  «Дослідники Давнього Світу»,  «Відкриття в Середні 

віки»,  «Епоха Великих географічних відкриттів», «Відкриття в XVIII - ХІХ 

cтоліттях», «Відкриття в ХХ - ХХІ століттях», «Материки Океани», «Кораблі».   

Посібник складається зі сторінок у форматі HTML. Інформація подається у 

вигляді тексту, інтерактивних ігор, відеофільмів. За допомогою гіпертексту 

учні можуть виконувати перехід на іншу сторінку і дістати пояснення на flash-

анімаційні ресурси.  

     Навчальний матеріал згрупований по розділах і представлений в наочній 

формі. Він також включає відеофрагменти з можливістю пошуку об'єктів 

через гіперпосилання і можливістю виходу в мережу Інтернет.  

     Робота з електронним посібником сприяє формуванню в учнів 

інформаційно-просторового мислення, здатності до аналізу й узагальнення, 

закріпленню  навичок роботи з комп’ютером.  

До складу електронного посібника входять дидактичні інтерактивні 

завдання «Визнач шлях Ф.Магеллана», «Відкриття Америки Х.Колумбом», 

«Правильно визнач мандрівників»,  «Чим знамениті першовідкривачі Землі?» 

розроблені в  програмі Adobe Flash CS5. Використання інтерактивних ігор 
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робить уроки географії емоційно насиченими, розвиває у учнів мислення 

високого рівня, сприяє розвитку їх інтелекту.  

В посібнику представлені тестові завдання до кожної теми. Учень може сам 

визначити рівень своїх навчальних досягнень.  

Навчальний електронний посібник розрахований на додаткові заняття у 

кількості 10 навчальних годин. Розподіл годин умовний, тематичне та 

дидактичне наповнення може корегуватися вчителем залежно від потреб і 

можливостей конкретної групи учнів. 

    Електронний навчально-методичний посібник «Історія географічних 

відкриттів» може бути рекомендований учням і учителям у процесі вивчення 

курсу «Загальна географія» 6 клас. 

    Для роботи з електронним посібником на комп'ютері повинна бути 

встановлена  операційна система  Window  ХР,  Window 7, браузер  (Іпtегпеt  Ех

plогег, Fігеfох). Загальний обсяг мультимедійного посібника 72 мб. 

 

 

 
 
 


