
Звіт учителя суспільствознавчих 

дисциплін НВК №12 м. Рівного 

 Жагаріної Ольги  Олександрівни  



Жагаріна Ольга 

 Олександрівна 

• Освіта вища, закінчила  РДГУ у 2004 році 

• Спеціальність за дипломом : учитель історії  

     та правознавства  

• Посада: вчитель історії і правознавства  у НВК№12 

      м. Рівного 

• Загальний педагогічний стаж: 12 років 6 місяців 

• Викладає історію у 5-х, 6-х, 8-х  класах та правознавство у 9-х, 10-х 

класах  
 

 



 

     Педадогічне кредо 

  

•ДУМКА—КВІТКА, СЛОВО – ЗАВ’ЯЗЬ,  

ДІЯННЯ—ПЛІД 

 
Уолдо Емерсон 

 
 



Зміст  педагогічного 

досвіду 

 Науково-методична тема : 

«Пошукова діяльність вчителя і 
учня на уроках 

суспільствознавчих дисциплін 
шляхом впровадження 
інноваційних освітніх 

технологій» 



Робота над науково-методичною  

темою • спонукає до виконання основних завдань: 

- Зробити  навчальний процес  актуальним, цікавим та результативним. 

- Внести в навчальний процес нове (факти, методи прийоми), що 
покращить  навчання учнів. 

- Викликати в учнів стійку мотивацію до навчання.  

- Навчати діалогічно, тобто в співпраці з учнями. 

- Навчати діагностично (постійне спостереження за навчанням, 
корекція, стимулювання). 

- Створити такі умов у класі, що будуть сприяти формуванню соціально- 
інтегрованої особистості учня. 

- Зробити з дитини не просто виконавця і пасивного пересічного 
громадянина, а   творчу обдаровану особистість з активною життєвою 
позицією 

 



Очікуваний результат 

 

•  Основний результат -  не система знань, вмінь та 
навичок,  а формування ключових компетентностей 
в  

-  інтелектуальній; 

-  громадянсько-правовій;  

- комунікаційній;  

- інформаційній сферах 

 



Шляхи досягнення очікуваних 

результатів  -  досягнення успіху 

• бажання вчитися; 

• наполегливість; 

• зосередженість; 

• творчість; 

• впевненість у собі  

 



Система реалізації проблемної теми 

Методичне 
забезпечення 

Організація 
навчальної 
діяльності 

Позакласна 
робота 



Використовую у своїй 

педагогічній діяльності: 

• інтерактивні методи розвитку розумових здібностей 
учнів; 

• проблемне навчання; 

• проведення нестандартних уроків; 

• самостійна пошукова робота учнів; 

• використання ігрових технологій; 

• краєзнавчий підхід на уроках та в позакласній роботі ; 

• використання ІКТ  

 



В організації навчальної діяльності 

 

 



Методична робота: 

• 30 жовтня 2012 року брала участь у Міській міжпредметній науково-практичній 
конференції «Дидактичні та методичні стратегії розвитку полікультурної компетенції 
на уроках суспільно-гуманітарного циклу», яка була проведена у Міжнародному 
економіко-гуманітарному університеті на історико-філологічному факультеті. 
 

• 1 листопада 2016 року (РДГУ, Міждисциплінарний центр з питань дослідження 
релігії, науки, культури) виступала на Всеукраїнському круглому столі «Роль науки, 
релігії та суспільства у формуванні моральної особистості в сучасній Україні», тема 
виступу «Духовно-моральна підготовка вчителя: історична ретроспектива». 

 



Участь в міжнародних 

конференціях 

• Червень 2013 р. та  червень 2015 р. -  «Понад кордонами» 
за участю міжнародної федерації по роботі з дітьми (TPD,    
Варшава). 

•  Виступ: «Психологічні особливості профоорієнтаційної 
роботи із старшокласниками в сучасних умовах» 

• Вересень 2014 р. – «Демократія: проблеми, реалії, 
перспективи» (Лодзь – Варшава – Краків) 

•  Виступ: «Виховання демократичної   культури учнів» 



Друк у фахових виданнях:  

• опублікувала матеріали до 
публікацій в юридичному науковому 
посібнику «De Lag Ferenda» на тему: 
«Націоналізм в умовах російської 
окупації» 

• опублікувала на форумі педагогічних 
ідей «Урок» конспект уроку « Побут та 

звичаї козацтва». 



Підвищення кваліфікації 

• Підвищила  кваліфікацію  (з 20 січня 2014 р. по 12 лютого 2014 
р.) у Рівненському обласному інституті післядипломної освіти 
на очно-дистанційних курсах за кредитно-модульною системою 
навчання з питання «Творчі завдання з правознавства у 
формуванні начальних компетентностей та вироблення 
мотивації до самостійного здобуття знань", посвідчення 
СПК№00065 . 

• Брала участь у семінарі-тренінгу (спільний проект 
Європейського Центру ім. Вергеланда та МОН України у 
співпраці з Радою Європи за підтримки Міністерства 
закордонних справ  Норвегії) в рамках  Всеукраїнського проекту 
«Демократична школа» (Київ-Львів, березень 2016р.) 



Результати роботи 



Робота з обдарованими дітьми 

За міжатестаційний період підготувала: 

• 2 призери ІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з історії  

• 10 призерів ІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з правознавства     



2013-2014 р.  
• Кучер Ангеліна (3 місце) - правознавство 

• Шурін Андрій (2 місц) - правознавство 

• Морозько Інна (3 місце) – правознавство 

2014-2015 р.  
• Шурін Андрій (2 місце) - правознавство        

• Кучер Ангеліна (3 місце) - правознавство 
 

Призери ІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад за роками:  



 
2015-2016 р.  
• Шурін Андрій (2 місце) - правознавство 

• Приміч Анастасія (2 місце) - правознавство 

• Робейко Оксана (2 місце) - правознавство 

• Кучер Ангеліна (3 місце) – правознавство 

2016-2017 р. 
• Приміч Анастасія (1 місце )- правознавство 

• Петрук Алла (2 місце) - правознавство 

• Полоненко Марина (2 місце) - правознавство 
 

 

Призери ІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад за роками:  
 



Позакласна робота 

Предметні 
тижні 

Виховні 
години 

Тематичні 

бесіди 

Круглі 
столи 

Тренінги 



Участь в конкурсах 

•  Лауреат проекту «Жива історія - метод усної 
історії в школі», який проводила асоціація з 
міжнародних питань у  Чеській Республіці  

    (Київ-Прага , листопад -2016р.) 

 Тема: «Повсякденне життя в СРСР у період 1980-
1991 років»  



Керівник шкільної команди 

міського дебат-клубу «ПРЕС» 



Участь в проектах 

•Шкільний координатор Всеукраїнської програми 
освіти для демократичного громадянства 
«Демократична школа» (спільний проект 
Європейського Центру ім. Вергеланда та МОН 
України у співпраці з Радою Європи за підтримки 
Міністерства закордонних справ  Норвегії). 

 



Робота з батьками 

•Провела вступні тренінгові заняття 
для батьків майбутніх 
першокласників в рамках 
партнерства «Батьки – школа. 
Шлях до успіху», червень 2016 

•Тема: «Права та обов’язки 
суб’єктів навчально-
виховного процесу» 



Створення методичної бази 

кабінету: 

• розробила пам`ятки для роботи на уроках 
історії і правознавства, вікторини з 
правознавства для учнів 9-11-х класів та 
матеріали з узагальнення і систематизації 
знань  та практичних робіт; 

• уклала матеріали з курсу «Людина і світ»; 

• створила презентації: «Права людини», 
«Демократична школа», «Інтерактивні 
методи навчання». 



Дякую за увагу! 


