
Комаргородське  вище  професійне училище 

Бондар  
Алли 

 Олександрівни 

викладача історії 



ЗМІСТ 



ПЕДАГОГІЧНА 
АВТОБІОГРАФІЯ 



    Сенс життя: Мислити-творити-діяти 

   Девіз: Любити  життя і  цінувати кожну його 

хвилинку. Нести радість . 
У книгах шукати  істину 

а у людях - мудрість 

            

           

        

Педагогічне кредо:  

          До кожної дитини ключ знайти, 

            У праці результат хороший мати. 

            Упевнено і творчо до мети іти: 

            З любов'ю  серце дітям віддавати 



Активація пізнавальної діяльності як один із 
шляхів удосконалення сучасного уроку 

Використання педагогічних технологій та 
інтерактивних методів як засіб підвищення 

ефективності навчання 

Розвиток творчих здібностей, вміння 
самостійно працювати і практично 

застосовувати отримані знання 

Використання групової форми діяльності 
на уроках 

Розвиток комунікативних навичок та вмінь 
бути  контактними в різних соціальних групах  

Основні напрямки роботи 



МОЯ МЕТОДИЧНА 
ПРОБЛЕМА: 

Інтерактивні методи  та 
елементи медіаосвіти як 

засіб формування 
пізнавальної активності на 

уроках історії 



проектування 
уроку; 

використання 
мультимедійних 
засобів у 
практичній 
діяльності 

використання 
індивідуальних , 
групових форм 
роботи; 

впровадження 
інтерактивних 
методик; 

розвиток 
творчих 
здібностей учнів. 

створення 
ситуації успіху; 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ: 



СТИЛЬ РОБОТИ 

Постійно  
шукати в 

кожному учневі 
індивідуальні 

багатства 

Планувати і 
впроваджувати 

нові системи, 
форми і методи 

роботи Створювати 
умови для 

максимального 
розвитку 

здібностей 
учнів 

Мати свій 
особистий стиль, 
щоб кожен урок 

не був схожий на 
інший 

Дотримуватис
я вимог до 

мовлення та 
правил 

спілкування 



ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ 

• Робота в малих та великих групах 
• Прес-конференція 

• Рольова та ділова гра 
• Частково-пошукова робота 

• Учень замість учителя 
• Мікрофон, мозковий штурм 



ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ 

НАВЧАННЯ 

Доступність 

Наочність 

Наступність 

Індивідуаль 

ний підхід 

Науковість 



Захоплююсь темами 

Історія 
рідного краю 

Друга 
світова війна 

Гетьмани 
України 



МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ  

НА УРОКАХ ІСТОРІЇ  

Оптимізація 
змісту 

навчання 

Диференціація 
навчання 

«Зануренння 
учня в 

історичний 
світ» 

Модернізація 
науково-

методичного 
забезпечення 

Підвищення 
якості та 

ефективності 
освітніх послуг 



ФУНКЦІЇ ІКТ  

НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

Джерело 

наочної 

інформації 

Демонстратор 

проектів і 

презентацій 

Аудіо-, відео-

програвач 

Засіб 

діагностики 

та 

контролю 

Тренажер 

Засіб підготовки  

та зберігання 

навчального  

матеріалу 

Електронний 

посібник 



Використання  мультимедійних 
засобів   

Етапи 
уроку 

Під час мотивації 

 (як постановка проблеми)  

перед вивченням нового матеріалу 

Під час закріплення  

і узагальнення знань 



ЛОГІКА ПОБУДОВИ УРОКУ З ІКТ 

Навчальна задача  

Аналіз проблеми 

Пошук джерел (підручник, документи, 

 інтернет-ресурси (мультимедіа) 

  Пошук інформації 

  Відбір 

інформації 

Класифікація 

інформації 

Об'єднання 

інформації 

(гіпертекст) 

Створення 

 власного уроку 



Створювати  
 (документи, таблиці, діаграми, презентації) 

Здійснювати 
 (анкетування,тестування, пошук інформації) 

Розробляти 
(електронні уроки, демонстраційний матеріал) 

Поєднувати  
(електронні підручники, демонстраційні матеріали) 

 

Використовувати  
(Інтернет-технології, локальні мережі) 

 

Знання і вміння педагога 



Проведення   
Тижнів історії 

Виховні години 

Герої нашого 

часу 

Історія 

рідного краю  

Позакласна  

робота  

Стежками війни 

Проектна 

діяльність 

Ігри, конкурси 



Нетрадиційні  типи уроків 

Рольові ігри, 
ділова гра 

Круглий стіл, 
конференція, урок 
відкритих думок 

Урок-диспут, урок 
- турнір, урок-суд, 

урок-вікторина 

Міжпредметний 
інтегрований урок, 

урок- мандрівка 

Урок-конкурс, 
урок-вистава, 

урок-залік, урок-
гра. 

Подорож урок 
«картинна 

галерея, урок-
брифінг» 



Проведення 
відкритих 

уроків Виступ з 
доповідями на 

педрадах 

Обговорення 
матеріалів на 

засіданнях 
методобєднаннях 

Проведення 
позакласних 

заходів 

Екскурсії 

Проведення 
предметних 

тижнів 

Круглі столи 

 



Гурткова робота  «ФЕМІДА» 




