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 Моє кредо  

 Не можна людині дати 
знання – можна тільки 
допомогти їй відкрити це 
знання в собі.  

   Галілео Галілей.  



стина  

овість  
ворчість  

б'єктивність 
еалістичність 

нформація 
 в історії 

 



Як вчитель я ставлю собі завдання: 

 

- Дати дітям перші уроки демократії; 

- Допомогти побачити образ сучасності в 
світлі минулого; 

- Навчити самостійно отримувати історичні 
знання; 

- Виховання толерантності; 

- Формування критичного мислення. 

 



Проблемна тема  

 Вирішення проблемних завдань на 
уроках історії через сучасні підходи до 
створення середовища для 
самореалізації толерантної особистості, 
яка розуміє своє значення у розбудові 
громадянського суспільства. 



Шляхи створення проблемних ситуацій:  

 Постановка проблемних завдань; 

 Організація на уроках дискусій; 

 Організація пошукової роботи (знання з 
історії, літератури, географії, довідкові 
джерела, засоби масової інформації). 









Якщо ми зуміємо передати любов до 
навчання, то навчання прийде само 

собою. Бо тільки освічені люди 
можуть бути вільними.  







Результати педагогічної діяльності  
 ● 2011 – 2012 рр. – Швед Катерина 10В – ІІІ місце  

другий етап Всеукраїнської олімпіади з історії; 
 ● 2010 – 2011 рр. – Слободенюк Олег 9А – ІІІ місце 

другий етап Всеукраїнської олімпіади з історії; 
 ● 2012 – 2013 рр. – Берник Віталій 8А – ІІ місце  другий 

етап Всеукраїнської олімпіади з історії; 
 ● 2013 – 2014 рр. - Берник Віталій 9А – ІІ місце  другий 

етап Всеукраїнської олімпіади з історії; 
 ● 2014 – 2015 рр. - Берник Віталій 10А – ІІ місце  другий 

етап Всеукраїнської олімпіади з історії; 
 ● 2014 – 2015 рр. – Ковалевич Анастасія 10А – ІІІ місце 

перший етап Всеукраїнського конкурсу захисту робіт 
МАН; 

 ● 2014 – 2015 рр. – Валігура Юлія 10А – ІІІ місце 
перший етап Всеукраїнського конкурсу захисту робіт 
МАН; 

 ● Участь у конкурсі юних екскурсоводів: 
       - 2012 р. – Артур Письменний 11В «Володимир 

Липський – видатний вчений Рівненщини» ЗОШ №20; 
       - 2013 р. – Марія Конончук 8А «За тебе, моя Україно, 

я серце своє віддаю» НВК №12. 





Форма та результати підвищення 

кваліфікації протягом останніх 5 років за 

посвідченням курси підвищення 

кваліфікації вчителів історії при РОІППО  

 - з 06,02,12 по 29,02,12 – СПК 
№112189 вчитель історії; 

 - з 02,02,12 по 17,03,12 – СПК 
№113677 вчитель права і ЛіС. 



Методична проблема класного керівника  



Кожна дитина народилася на цей 
світ не випадково: вона 

народжується тому, що має 
народитися, вона прийшла начебто 
на поклик людей. У неї своя життєва 
місія, якої ми не знаємо, можливо, 
велика, і для того вона наділена 
величезною енергією духу. І наш 

обов’язок – допомогти виконати цю 
місію. 

В. Сухомлинський 



Завдання вчителя – зацікавити молодь життям, 

щоб дитина, підростаючи, очікувала життєвих 

пригод, вміла бачити навколо себе чудеса. 

                                                                 Д. Гарет  



Духовні острівці – монастирі. 



Становлення 

високоморальної, 

духовно багатої 

милосердної особистості 

учня. 
 

Якщо педагогіка хоче 

виховувати людину у всіх 

відношеннях, то вона 

спочатку має пізнати ії 

також у всіх відношеннях. 

 

 

К.Ушинський. 

. 
 



Три заповіді педагогіки 

Віра у безмежність дитини; 

 

Віра в свою іскру Божу; 

 

Віра у силу гуманної педагогіки. 



Поїздки з учнями до Острозького 
замку, Городоцького і 
Межирицького монастирів, походи 
до музею, бібліотек, заходи біля 
Покровського собору до Дня пам’яті 
жертв голодомору; 



Рівне. 
Покровський 
собор. Пам’яті 

Жертв голодомору 
1932 – 1933 роки. 

Свічка Пам’яті. 
Запали її у своєму 

серці. Листопад 2014 
рік. 



Співпраця учнів класу з дітьми 
дитячого будинку - «Від серця до 
серця», «Чужого горя не буває», 
«Теплий чобіток». 



Від Серця до Серця 



Добродіяння – поводир, щастя - супутник.                  
Цицерон              




