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* Тезісний конспект бінарного уроку «З історії польотів» 
Вступ 
Учитель історї: Сьогодні на вас чекає досить незвичайний урок. 
Учитель анг.мови – анг.мовою(див.Mozaik) 
Учитель історії: І ми з вами розглянемо історію польотів 
І. Опитування учнів англійською та українською мовами 
- 1-ше анг.мова 
- 2. Чи снилося, що ви літаєте у сні? Як ви літали? 
- 3 анг.мова 
- 4 анг.мова 
- 4. Які літаючі машини ви знате? 
ІІ. Леонардо да Вінчі(+ Маршрутний лист) 
Учитель анг.мови.:Вступ англ.мовою до уроку (див.Mozaik) 
Учитель історії:Давайте поглянемо на історію польотів з самого початку. 
 Що ви знаєте про Леонарда да Вінчі? (відповіді учнів) 
Давайте завітаємо до його майстерні. Ми спробуємо розібратися  як 

працювали апарати спроектовані Леонардо до Вінчі. 
Учитель англ.мови– анг.мовою(див.Mozaik) 
Робота з ЗД моделями апаратів  
1-група – біля дошки, два апарати 
2-група – з телефоном через Моzа  
3-група – з планшетів через Моzа 
Учитель історії- У вас є 3 хв, для того щоб розібратись з принципами 

роботи механізмів 
Презентація учнів 
ІІІ. Глайдер(+М.Л.) 
Учитель історії- Наступний крок в розробці літальних апаратів зробив         

арабський винахідник Середніх віків Аббас ібн Фірнас. Пропонуємо переглянути         
анімацію про його літальний апарат. Ваше завдання відповісти на запитання в           
маршрутному листі. 

Перегляд анімації 1хв.04 с. 
ІV.Повітряна куля (+М.Л.) 



Учитель історії- Як ви вважаєте, який буде наступний літальний апарат, 
що працював на принципі гарячого повітря. 
- Відповідь учнів 

Учитель історії– Давайте дізнаємося хто створив першу повітряну кулю. 
Перегляд анімації 
Учитель анг.мови– анг.мовою (А зараз ми запрошуємо вас здійснити політ 

на повітряній кулі). 
Робота в групах 
1-група Окулюс (сказати про людей з обмеженими можливостями) 
2-група очки віртуальної реальності (політ на кулі) 
3-група біля дошки – структура повітряної кулі 3Д модель 
V. Дирижабль(+М.Л.) 
Учитель історії– Починаючи з середини ХІХ століття з’явилися більш 

надійні повітряні судна спроможні на контрольований політ. 
Учитель історії – Давайте подивимося що це за літальний апарат.  
Перегляд анімації (1хв.20с.) 
Учитель історії - Не забутьтк про маршрутний лист. 
VI. Аероплан (+М.Л.) 
Учитель історії – У другій половині ХІХ століття спостерігається прогрес 

в проектуванні глайдерів, які імітували політ птахів. Найбільших досягнення 
добився німецький інженер Отто Лілієнталь. 

Учитель анг.мови -  анг.мовою 
Перегляд анімації англ.мовою 
Учитель історії – Використовуючи результат Отто Лілієнталя та винахід 

двигунів внутрішнього згорання, брати Райт  почали розробляти свій власний 
літальний апарат. 

Перегляд анімації англ.мовою 
Учитель анг.мови – анг.мовою(див.Mozaik) 
Робота в групах (віртуальна екскурсія до музею авіації) 
1-група біля дошки 3Д модель аероплана 
2-група планшети – політ Лілієнталь 
3-група віртуальна екскурсія до музею (окуляри+планшети) 
VII. Тест 
Учитель історії – Отже, давайте перевіримо чи добре ви запам’ятали 

історію польотів. 
Тест – опитування англ.мовою 
VIII. Творча лабораторія. 
Учитель історії – А зараз пропонуємо вам приміряти роль розробника 

літака. Працюємо в групах. 
1- група Ваше завдання скласти 3Д модель сучасного літака «Руслан» 



2- група Пропоную пригадати математику і скласти літак з танграм за 
зразком 

3- група Пропоную Вам проявити свою уяву і намалювати літальний апарат 
майбутнього. 

IX.Експеремент 
Учитель анг.мови – анг.мовою запрошує до експеременту 
Учитель історії – Запрошуємо Вас на подвір’я де спробуємо 

продемонструвати принцип дії повітряної кулі.(запуск повітряного ліхтаря) 
 

 

 

Джерела 

1. «Як людина підкорила небо» - 
https://www.mozaweb.com/ru/Microcurriculum/view?azon=dl_63  

2. Всесвітня історія : підручник для 9 класу. Гісем О., Мартинюк О.: 
Видавництво: Ранок,;2017 р. 
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