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Проблема, над якою 

працюю: 

« Використання інтерактивних 

технологій на уроках історії та 
правознавства» 



Завдання інтерактивного 
навчання: 

 Розвити у дітей креативне мислення; 
 Повніше й точніше висловлювати свої думки; 
 Проявляти свої індивідуальні можливості; 
 Долати певні труднощі в навчальній 

діяльності; 
 Аналізувати наукові статті,історичні 

документи; 
 Будувати творчий процес майже самостійно. 

 



Мета освіти ХХІ століття 

Виховання відповідальної 

особистості 

Самоосвіта 

Саморозвиток 

Творчість  
Критичне 

мислення 

Самостійність 

у розв'язанні 

проблем 



Компетентності - це інтегрований результат 

опанування змістом загальної середньої освіти, 

який виражається в готовності учня 

використовувати засвоєні знання, уміння, 

навички, а також способи діяльності у 

конкретних життєвих ситуаціях для розв'язання 

практичних і теоретичних задач.  



Класифікація основних історико-предметних та ключових 
компетентностей учнів. 

 
 

хронологічні 
Уміння 

вчитися  

аксологічні 

логічні 

мовленнєві 

інформаційні 

просторові Здоров‘язберігаюча 

Загальнокультурна 
(комунікативна) 

Соціально-трудова 

Інформаційна  



Використання інтерактивних технологій  на уроках 

історії та правознавства.   

Робота в 
групах 
(парах)  Аналіз 

ситуацій  
Мозковий 

штурм 

Інтерактивні 
методи 

 Метод дискусії 
«Прес» Снігова куля 

Мікрофон Кейс-метод 

Рольова гра 
Пантоміми 



Застосування комп’ютера на уроці створює можливість 

розв’язувати наступні дидактичні завдання: 

Забезпечення 

науковості 

навчання 

Забезпечення 

здобуття учнями 

сталих та 

глибоких знань 

Підвищення 

ефективності 

засвоєння 

навчального 

матеріалу  

Реалізація 

міжпредметних 

зв’язків  

Забезпечення 

диференціації 

навчання 

Активізація пізнавальної 

діяльності та самостійної 

роботи школярів 

Розвиток 

пізнавальних 

інтересів і 

здібностей 

учнів 

Створення  

емоційного 

ставлення до 

навчальної 

інформації 







 Робота з обдарованими  

 дітьми. 
• Передумовою формування моральної та інтелектуальної нації є виховання та 

розвиток вільної особистості . Для цього необхідно забезпечити умови 

індивідуального розвитку , більш повну реалізацію діяльності учнів, їх нахилів 

та інтересів, залучення учнів до української національної культури як 

джерела духовності, формування національної свідомості любові до свого 

народу рідної землі. 

•    У своїй роботі намагаюсь використовувати особистісно-гуманний підхід  

до навчально-виховних проблем. Дитина з її інтересами , внутрішньо 

духовною силою є центром системи як включає такі форми роботи: урок, 

година класного керівника , години спілкування , історичні вечори, диспути, 

засідання гуртка , екскурсії, тематичні та урочисті лінійки.  

 



Результати учнів в олімпіадах 

2015-2016 н.р.  

Історія ІІ етап: 

10кл. – Паскар Ю. – ІІІ місце 

11 кл. – Чура О. – ІІ місце 

  -  Прокопик Х. – ІІІ місце 

Правознавство ІІ етап: 

9 кл. - Ковальчук А. – І місце 

10 кл. - Місечко І. – ІІ місце 

11 кл. - Прокопик Х. – ІІ місце 

ІІІ етап: 

9 кл. - Ковальчук А. – І місце   

2016-2017 н.р.  

Історія ІІ етап: 

11 кл. – Паскар Ю. – ІІІ місце 

Правознавство ІІ етап: 

9 кл. Коломійчук В. – ІІІ місце 

10 кл. Ковальчук А. – І місце 

11 кл. Місечко І. – ІІ місце 

ІІІ етап: 

10 кл. - Ковальчук А. – ІІ місце 

 

 

2017-2018 н.р. 

Правознавство ІІ етап: 

9 кл. - Зуб. І. – ІІІ місце 

10 кл. - Коломійчук В. – ІІ місце 

11 кл. -Ковальчук А – І місце 

ІІІ етап: 

11 кл. Ковальчук А. – ІІ місце 

  

2018-2019 н.р. 

Правознавство ІІ етап: 

11 кл. - Коломійчук В. – І місце 

 



Наші досягнення Посвята в козачата 

Виховний захід 

до тижня права 

Класні справи 



Подорож історичними місцями України 



Якщо людина щодня робитиме свою 

справу, попри все, життя зміниться 

на краще. А сухе дерево, якщо його 

поливати щодня, зацвіте. 

Ми виховуємо не носія знань, а людину, яка 

може жити в суспільстві і приносити йому 

користь. 

В. Сухомлинський 


