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Моє педагогічне кредо 

Учитель той, який не затискує, а визволяє, не 

пригнічує, а підносить,не мне, а формує, не 

диктує, а вчить, не вимагає, а запитує, 

переживає разом з дитиною багато натхненних 

хвилин… 

                                                                                                                             

Януш Корчак 



Життєве кредо 

Не кажи світові про те,що 

ти хочеш зробити-

покажи,як ти робиш.” 



Професійна автобіографія 

ВНЗ, який 

закінчила, 

рік 

Рівненський державний гуманітарний 

університет  2008 р. 

Кваліфі-

кація за 

дипломом, 

педагогіч-

ний стаж 

- вчитель історії ,стаж 9 років 

КПК, 

рік,   

пробле-

матика 

-Рівненський інститут післядипломної освіти  

2014р. 

«Використання інтерактивних технологій у 

викладанні історії» 



Методична проблема 

Запровадження сучасних 

педагогічних технологій на 

уроках історії, як засіб 

гуманізації навчально – 

виховного процесу 



Провідна ідея досвіду 
• Використання інноваційних технологій 

у процесі вивчення історії сприяє 
розвитку гуманізації учнів, спонукає до 
зростання активності, реалізації 
особистості. 

Завдання: 
Будувати уроки, спрямовані на 

формування  пізнавальних інтересів і 
комунікативних навичок школяра. 

 



Мета впровадження проблемної теми в 
практику 

• навчити учнів здобувати знання самостійно, 
застосовувати їх для розв'язання практичних завдань; 

• формувати вміння свідомо й творчо працювати в 
інформаційному просторі; 

• навчити поєднувати ІКТ з інтерактивним навчанням; 
• виховувати ініціативність та відповідальність; 

 



Складові проблемної теми 
« Запровадження сучасних педагогічних технологій на 

уроках історії, як засіб гуманізації навчально – виховного 
процесу» 

Опрацювання  

дискусійних  

питань 

Використання 

ІКТ 

Критичне  

мислення 

Проблемне  

навчання 

Інтерактивні 

методи  

навчання 

Проектні  

технології 



 

 
Сучасний урок –  

мистецтво 

 поєднання методик  

та прийомів 

Асоціативний 

кущ 

Мікрофон 

Павутинка 

дискусії 

Мультимедійна 

презентація 

Демонстрація 

фільму 

Дерево 

рішень Групова  

робота 

Ковдра 

ідей 

Рішенням всякої проблеми служить нова проблема 

                                                                             Гете 



Сучасні технології 

навчання 
Технології кооперативного 

навчання 

Робота в парах; 

Робота в групах; 

Акваріум; 

Коло ідей 

Інтерактивні компютерні 

технології 

Мультимедійні презентації; 

Відеофрагмент; 

Фотофрагмент; 



Технології ідей  

мікрофон 

                   незакінчені речення 

             мозковий штурм 

         поняття про… 

          робота в парах 



   

Технології  ситуативного моделювання 

              Ажурна пилка 

Діалог 

      Коло ідей 

                     Навчаючи – учусь 

                            Почережні запитання 



Технології опрацювання дискусійних 

питань 

     Акваріум 

    Відгадай 

Дебати 

             Дерево рішень 

                      Павутинка дискусії 



Використання сучасних  педагогічних 

технологій 
Тема уроку: Вплив Берестейської  унії на церковне 

життя в Україні. 

 

Тип уроку: інтегрований 



  

Позакласна робота 
         Музейна година 

Археологія 

              Історичний подіум 



Назва конкурсу Рік  Прізвище, ім'я учня Клас  Місце  

Шевченка «Україна, як і 

Кобзар, - вічні». 

2014 Ілліна Марія  11 ІІІ 

Олімпіада  2014 Сульжик Богдана 10 ІІ 

Олімпіада 2014 Ясковець Інна 9 ІІІ 

МАН 2015 Сульжик Наталія 9 ІІ 

Участь учнів у районних конкурсах 



Участь вчителя в районних конкурсах, семінарах 

Назва  Рік  Місце  

Педагогічна 

ярмарка 

2014 учасник 

Інтегрований 

семінар з історії і 

ОХЕ 

2013 



Хорошим учителем можна назвати тільки 

того, хто любить свій предмет і своїх 

вихованців.  

                                                     В. Ключевський 

Щоб виховати гідних учнів, педагог повинен 

розвинути в них дух суперництва, і їх 

головним суперником повинен стати він сам. 

 

                                              В. Ключевський 

 


