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           факультет: історичний
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 Категорія:спеціаліст вищої категорії
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«Інноваційні технології викладання 
історії»



Мета педагогічної          
діяльності

• прилучення учнів до витоків 
національної свідомості, духовної та 
культурної спадщини людства;

• активізація мислення дітей;
• формування активної громадянської 

позиції;
• створення умов для привчання дітей до 

наполегливої праці, до 
самовдосконалення;

• стимулювання учнів до творчості.



      Педагогічне кредо

    “Дорогу здолає той,      
                    хто йде”

                                           Китайська мудрість



      Проблемне питання

Впровадження особистісно -        
орієнтованого підходу у навчанні,  

    виховання патріотизму і  
національної свідомості





Науковим підґрунтям  педагогічної 
діяльності  є концепції,дослідження, а 

також досвід відомих педагогів і 
науковців, а саме:

- у галузі особистісно – орієнтованого навчання – 
 С. Подмазіна, Ш.Амонашвілі, І. Якиманської, 
- запровадження  методу проектів – В. Гузєєва;
- впрвадження інтерактивних технологій – О. Пометун, 
Т. Ремех;
- принципів виховуючого навчання – 
В. О. Сухомлинського;
- проблеми компетентісноо підходу до навчання у 

сучасній науці - О. Пометун, С. Власова.

  



У своїй практиці використовує:

Типи уроківТипи уроків

- комбінований урок;

- урок вивчення нового 
матеріалу;

- урок контролю і корекції 
знань;

- урок узагальнення і 
систематизації знань;

- урок засвоєння навичок і 
вмінь

Види 
нестандартних 

уроків

Види 
нестандартних 

уроків

- урок рольова гра;

- урок – подорож;

- урок – конференція;

- урок – тренінг;

- урок – КВК;

- урок – захист проектів та 
інші



Урок – тренінг з 
використанням кейсів

 “ Право власності”



Урок – подорож у 6 класі 
«Стародавня Греція»

Урок у 9 класі «Весна народів»
         (робота у групах) 



              

Інформаційні 
технології
Інформаційні 
технології

Проектні технологіїПроектні технології

Інтерактивні технологіїІнтерактивні технології

Використання 
інноваційних технологій



мультимедійні презентації;  
матеріали хроніки, відеофрагменти;
мультимедійні презентації;  
матеріали хроніки, відеофрагменти;

аудіовізуальний супровід;аудіовізуальний супровід;

тестові програмитестові програми

  Інформаційні технології



    Проектна діяльність

• створення мультимедійних презентацій
• випуск тематичних газет





 Урок – прес-конференція
«Конституційні права, свободи та 

обов’язки»

Урок – подорож « Внутрішня будова 
землі»Практичне заняття « Відлік часу в 

історії»

Робота в групах 
«Тридцятилітня війна»



–«Історичне лото» 7 клас 
«Культура Русі 

 України в д.п. ХІ – п.п. 
ХІІІ ст.»



Моніторинг навчальних 
досягнень учнів з 

історії в 
міжатестаційний період



                                 Моніторинг
 знань учнів з історії України за 2016 – 2017 н.р.

                                    Моніторинг
знань учнів з всесвітньої історії за 2016 – 2017 н.р. 



                            Моніторинг 
знань учнів з історії України за 2017-2018 н.р.

                               Моніторинг 
знань учнів з всесвітньої історії за 2017-2018 н.р.



№ 
п/п

                Роки Місце і предмет    Клас

1 2014 – 2015 н.р. III місце   
географія 

7 клас

2 2015– 2016 н.р. III місце   
географія 

7 клас

3 2015– 2016 н.р. III  місце   
історія 

8 клас

4 2016– 2017 н.р. III місце   
географія 

9 клас

5 2016– 2017 н.р. III  місце   
історія 

9 клас

Результати роботи з обдарованими 
дітьми



Презентує досвід своєї 
роботи через:

• проведення відкритих уроків
• виступи на педагогічних радах

• проведення МО на базі школи
• участь у проблемних, постійно діючих 

семінарах, вебінарах

• участь у психолого – педагогічному 
консиліумі,  психолого – педагогічних 
семінарах

• проведення методичних тижнів, 
позакласних заходів



Районний семінар 
з географії  2016 р.



Учасник районних 
семінарів вчителів 

історії, правознавства 

Учасник районних 
семінарів вчителів 

історії, правознавства 

Лауреат районного конкурсу 
«Вчитель року – 2015» у 
номінації правознавство

Лауреат районного конкурсу 
«Вчитель року – 2015» у 
номінації правознавство

Участь у конкурсі дидактичних і 
методичних матеріалів“Творчі 
сходинки педагогів Волині” 

“Рушники,рушники – це моєї бабусі 
роки”

“Афганістан болить в моїй душі”

Участь у конкурсі дидактичних і 
методичних матеріалів“Творчі 
сходинки педагогів Волині” 

“Рушники,рушники – це моєї бабусі 
роки”

“Афганістан болить в моїй душі”

Учасник районних 
науково – практичних 

конференцій

Учасник районних 
науково – практичних 

конференцій



Виступ на науково – 
практичній конференції 
«Українсько  – російські 

відносини:релігійний 
аспект»

Виступ на науково – 
практичній 
конференції 

«Педагогічна спадщина 
В.О.Сухомлинського в 

освітньому просторі 
району»



    Позаурочна діяльність



    

Святкування Дня 
Соборності



Любіть Україну,як вірні 
сини…

(вшанування пам'яті 
героїв Крут)



      Нагороди вчителя





      Педагогічне есе

     Мені подобається бути вчителем.
    Людина стає вчителем не після 
закінчення педагогічного вузу, а в результаті 
спілкування з дітьми.
    Що значить для мене бути вчителем?
    Це можливість учити дітей і кожного 
дня спілкуватися з ними, відкриваючи для 
себе нове.
     Змінюються діти, змінююсь з ними і я.
     Кожна дитина – це маленький всесвіт, і, 
правильно підібравши ключик, можна 
виховати особистість.



Дякую за перегляд!
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