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Мобільні додатки для вивчення географії
На сьогоднішній день існує понад 70 безкоштовних додатків, наводимо пере-

лік деяких з них



18

Мобільний додаток «Google Earth»
Компетентнісний потенціал географії: компетентності в природничих 

науках і технологіях, спілкування іноземними мовами, спілкування державною 
мовою, інформаційно-цифрова компетентність, загальнокультурна грамотність.

Додаток відправляє користувача у віртуальний тур по планеті та навіть за 
її межі. Пригода відчувається по-справжньому: технології Google дозволяють 
досліджувати історичні об’єкти, життя мегаполісів, ландшафти різних кліматич-
них поясів, побувати в джунглях, на дні океану і в відкритому космосі.

Джерело для завантаження мобільного додатку: Play Маркет або мережа 
Інтернет

Варіанти застосування мобільного додатку:
 |Фронтальна, група або індивідуальна дослідницька діяльність на уроках.
 |Домашнє завдання.

Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів.
 y Висока якість подання інформації.
 y Індивідуальний підхід: учень може переглянути повторно карти, відео, зупи-
нити на потрібному моменті.

Ризики при використанні на мобільному телефоні:
 y Потрібно завантажувати з інтернету та встановлювати додаток на мобільний 
телефон.

 y Для відтворення карти, зображення та відео на мобільному пристрою потрі-
бен якісний, швидкий зв’язок з інтернетом.

 y Для перегляду візуалізованої інформації витрачається значна частина тра-
фіку мобільного інтернету.
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Інтерактивний додаток до атласу «Географія 10 кл»
Компетентнісний потенціал географії: компетентності в природничих нау-

ках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність.

Веб-ресурс забезпечує якісну діяльність із різними типами карт, виконання 
інтерактивні вправи та перевірку рівня засвоєних знань.

Адреса доступу до інтерактивного додатку: https://lecta.rosuchebnik.ru/
book/geografiya-atlas-10-klass

Варіанти застосування мобільного додатку:
 |Фронтальна, група або індивідуальна робота на уроках.
 |Домашнє завдання.

Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів.
 y Висока якість подання інформації.
 y Індивідуальний підхід: учень може виконувати вправи потрібну кількість 
разів у власному темпі.

https://lecta.rosuchebnik.ru/book/geografiya-atlas-10-klass
https://lecta.rosuchebnik.ru/book/geografiya-atlas-10-klass
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Ризики при використанні на мобільному телефоні:
 y Веб-ресурс не підтримує офлайн-режим.
 y Подання інформації російською мовою, українська не підтримується.
 y Важко переміщувати елементи інтерактивних вправ на мобільному ґаджеті.
 y Безкоштовний акаунт діє 500 діб.


