
1 березня 2017 року викладачем-

методистом Зінаїдою Іванівною Долінською 

проведене інтерактивне заняття з всесвітньої 

історії.  

Тема заняття. Утвердження США  у 

повоєнний час та зміна ролі США наприкінці ХХ-

початку ХХІ століття. 

Під час заняття викладачем презентовано 

навчальну технологію урок-дайджест. Дайджест 

(преса) (англ. digest – стислий виклад, резюме) – 

інформаційний продукт (видання, стаття, 

підбірка), який містить короткі анотації та основні положення статей або в якому 

стисло передається зміст найцікавіших публікацій за певний період. 

В основу інноваційної технології викладання Зінаїдою Іванівною покладено 

технологію інформаційого дайджеста – це форма організації діяльності, у ході якої 

студенти готують і лаконічно викладають інформацію з заданої теми.  

 

 

 Урок-дайджест – це інноваційна технологія викладання, за якої навчальний 

матеріал подається у вигляді стислих, змістовних інформаційних блоків, які мають 

чітку структуру та логічний зв'язок.  

Інформ-дайджест – «п'ятихвилинка» з вільним вибором тем. Усі студенти (або 

група) готують міні-повідомлення на задану тему, коротко, лаконічно знайомлять 

аудиторію з найбільш важливими і цікавими матеріалами. 



Інформаційний дайджест може виступати як самостійна форма проведення (в 

основному, інформаційних годин), так і етап заняття (4-5 студентів отримують  

завдання підготувати міні-повідомлення за темою). Може проходити у формі 

презентації, реклами, стрічки новин та ін. 

 

Викладач використала метод творчої лабораторії, яка складалася із шести 

навчальних груп. Кожна група студентів готувала завдання теоретичні, презентації, 

документальні фільми (до п'яти хвилин), виступи політиків (президентів), а також 

була представлена робота з документами. 

Для розкриття особливостей політичної 

ситуації кожного періоду особливо вдало 

підібрано уривки з фільмів: "Карибська криза", 

"Війна в Індокитаї", "Вотергейська справа". 

Викладач використала рольову гру "Міжнародна 

асамблея". Учасники асамблеї привіталися мовою 

країн-учасниць та розкрили бачення актуальних 

питань: кібератаки Росії під час виборів Д.Трампа  

в США; США і Україна. Проведена словникова 

робота. У лексику студентів введено ряд нових 

політичних та історичних термінів. 

На занятті студенти не тільки одержали знання про події в США другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття, політику президентів, а й аналізували 

причини, давали власну оцінку, робили висновки. Усе заняття було покликане на 

виховання у студентів демократичних принципів, почуття патріотизму. 


