
ДЕСЯТЕРИК КАТЕРИНИ  МИКОЛАЇВНИ

ДОСВІД  РОБОТИ

учителя історії

комунального закладу освіти 

«Багатська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Новопокровської селищної 

ради Солонянського району 

Дніпропетровської області»



Освіта:  

вища, Дніпропетровський державний 

університет, 1980 рік

Фах: історія

Педагогічний стаж: 49 років 6 місяців

Звання: старший учитель

Категорія: вища кваліфікаційна категорія



Методична проблема, над якою працюю:
«Впровадження  інноваційних форм і методів навчання 

в процесі викладання історії та правознавства”

Практикую 

роботу в парах і 

групах, метод 

проектів, рольові 

та ділові ігри, 

“коло ідей”, 

“займи позицію”, 

“відкритий

мікрофон”

Розробляю 

індивідуальні та 

групові завдання 

з урахуванням 

індивідуальних 

особливостей 

школярів, рівня 

їхньої підготовки 

та інтересів 

Формую в учнів 

навички 

використовувати в 

процесі пошуку 

інформації різні види 

джерел, аргументовано 

висловлювати власну 

думку щодо суспільно-

політичних питань, 

критично оцінювати 

події соціально-

політичного життя



Використовую

Нестандартні форми проведення уроків:

➢ уроки-семінари, 

➢ інтегровані уроки,

➢ уроки-диспути,

➢ віртуальні подорожі,

➢ вікторини,

➢уроки-пошуки

Застосовую

➢Проектні технології

➢Ігрові технології

➢Технології  розвивального навчання

➢Технології проблемного навчання

➢ 100%-й рівень навченості,

➢ якісний показник становить 56,8 % (2015-

2016 -56,2%, 2016-2017 – 58,8%, 2017-2018 –

57,7%, 2018-2019 – 50,3%, І с. 2019-2020 –

61,1%)

Досягнення учнів



Різноманітні заходи 

краєзнавчого та 

українознавчого 

характеру:  віртуальні 

подорожі,  квести, 

свята.

Позакласна робота

Предметні тижні з 

історії та 

правознавства

Шкільний та 

районний тур 

Всеукраїнських 

предметних олімпіад



Підвищення педагогічної майстерності

Вебінари, які організовує

КЗВО «ДАНО», ТОВ “Всеосвіта”

Курсова перепідготовка 

у КЗВО «ДАНО»

Слухач  семінару КЗВО «ДАНО» 

«Педагогічні підходи до заохочення

креативності» (2020)

Самоосвіта



Учасниця колективних заходів   інтегрованого методичного 

об’ єднання учителів історії, правознавства, мистецтва  

Новопокровської ОТГ (виступи «Україна і Європейський 

Союз» (2016), «Формування пізнавального інтересу, мотивації 

до діяльності на уроках  історії» (2019); 

Обмін досвідом з учителями школи під час педагогічних рад,  

засідань шкільного методоб’єднання учителів суспільно-

гуманітарного циклу («Роль учителя у сприянні креативному 

навчанню», «Формування соціальної та громадянської 

компетентності на уроках  освітніх галузей  «Мови і 

літератури»та «Суспільствознавство», «Елементи 

формувального оцінювання на уроках історії»)

Методична скарбничка


