
Вчителя історії

Спеціалізованої школи

І – ІІІ ступенів № 91 

з поглибленим вивченням
інформатики



Освіта вища
Закінчила:

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, 2006 рік, спеціальність 

історія 

Педагогічний стаж роботи: 18 років

Кваліфікаційна

категорія:

«Спеціаліст

вищої категорії»



Самоосвіта



Самоосвіта



Результативність 

участі в районних 

олімпіадах 

Мармалевська Вероніка ІІІ місце 9 –Б клас 

Чернухін Нестор ІІІ місце 9 – Б клас 

Рудник Єгор ІІІ місце 10 клас 



Педагогічне кредо:

«Чим повніше джерело знань, тим
глибша ріка життя»

• Розповісти так, щоб зацікавити;
• Пояснити так, щоб складне стало 

зрозумілим;
• Створити проблемну ситуацію, щоб

розбудити думку;
• Застосувати інноваційні технології, 

щоб розвинути творчі здібності;
• Перевірити знання і уміння так, 

щоб виявити їх дійсний рівень;
• Оцінити так, щоб окрилити.



Проблемне питання

«Змішане навчання

в сучасній школі»

Людина в світ прийшла, щоб жити.                    

Учитись, мріяти, любити,         

Щоб на світі знати, вміти

Й добро на цій землі творити.



Щоб реалізувати проблему 
ставлю за мету:

• сформувати інтерес до вивчення 
предмета;

• помітити, зберегти та розвинути 
кожну індивідуальність;

• ненав'язливо виховати схильність до 
образного мислення;

• практично застосовувати свої 
знання;

• підготувати до життя та діяльності 
в умовах сучасного суспільства;

• включити в активний пошук нових 
знань.



Основні особливості системи

змішаного навчання

Приклад використання змішаного
навчання у KIPP LA. Відгук

вчительки зі школи: “Моя роль як 
учительки у системі змішаного

навчання відрізняється від
звичайної трьома речами. Перша 

– я можу працювати з учнями у 
маленьких групах та збільшувати

вплив на них. Друга – поки мої
студенти не зі мною, вони 

продовжують навчатися через 
спеціальні застосунки . Третя – учні

можуть проходити тестування
онлайн та отримувати миттєвий

зворотний зв'язок від мене”.



Основні особливості системи

змішаного навчання
За змішаного навчання відмінною
також є роль вчителів. Тут вони –

фасилітатори навчального
процесу. Тобто, люди, які
організовують колективне

обговорення так, щоб усі учні
були максимально залучені, а 

проблеми вирішувалися швидко й 
ефективно. Відтак, основна мета 
вчителів — не оцінити учнів на 

екзамені, а активно взаємодіяти з 
ними, відстежувати прогрес та 
допомагати у разі потреби. Так 
вчителі перестають бути просто 
спостерігачами і займають роль 

менторів.



Основні особливості системи

змішаного навчання
Переведення частини процесу в онлайн 

відрізняє змішане навчання від звичної

для України системи — у класі з 

зошитами та підручниками. Наприклад, 

учні можуть опрацьовувати теоретичну

частину вдома, переглядаючи відео та 

вивчаючи супровідні матеріали. Після

цього на уроці з вчителями та 

однолітками виконують практичні

вправи або працюють у групах над 

проектом. За такої моделі вчителі

стають модераторами освітнього

процесу. Під час роботи вони 

визначають, наскільки добре розуміють

тему окремі учні, і внаслідок цього

можуть змінювати спосіб роботи з 

класом .



У чому переваги змішаного

навчання?
Покращення навчального процесу. Згідно

з дослідженнями у різних сферах, система змішаного

навчання — більш ефективна, ніж звичайне навчання у класі

чи онлайн-навчання, незалежно від напрямку курсу. Це

відбувається завдяки:Кращому дизайну 

інструкцій. Найчастіше курси за системою змішаного

навчання — більш спрямовані. Це означає глибоку

методичну розробку та дизайн інструкцій для конкретного 

курсу та роботи у ньому.

Кращій орієнтації. За системи змішаного навчання

учні не просто отримують настанови від вчителів чи

спираються на програму курсу. Вони здобувають

інструментарій для самостійної навігації та пошуку

матеріалу у межах теми.

Врахуванню індивідуальних можливостей. Робота з онлайн-
матеріалами дозволяє учням рухатися у власному темпі, а не 

наздоганяти решту класу. У деяких випадках електронна
система (якщо це передбачено курсом) надає учням фідбек, 

відповідно до якого вони можуть заповнювати пропущені
теми чи повертатися до тих, які забули.

Підвищенню рівня залученості внаслідок соціальної
взаємодії. За звичайної системи учні рідко працюють над 

певною темою усім класом. Крім того, дехто відчуває
труднощі у взаємодії з великими групами людей. Тому 

замість скорочення кількості соціальної взаємодії через 
введення онлайн-частини — змішане навчання навпаки

найчастіше стимулює командну роботу.

Моніторингу часу на завдання. Онлайн-платформи
дозволяють бачити кількість часу, яку витрачають учні на 

виконання різних завдань. Відтак — корегувати
навчальний процес та роботу з конкретними учнями на 

основі цього.



Щоб досягти поставленої 
мети:

• Чергую уроки вивчення теоретичного 
матеріалу з практичними роботами

• Добираю завдання з урахуванням      
індивідуальних здібностей учнів

• Використовую на уроках 
інтерактивні методи    навчання

• Проводжу нестандартні уроки

• Здійснюю міжпредметні зв’язки



Урок-практикум

Урок-дослідження

Урок-дискусія

Урок-пригода

Урок-експедиція

Урок-пошук

Урок-подорож

Урок-конференція
Форми і методи 

роботи



Основні принципи роботи

НАУКОВІСТЬ СИСТЕМАТИЧНІСТЬ

НАОЧНІСТЬ НАСТУПНІСТЬ

РОЗМАЇТТЯ ФОРМ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

ДОСТУПНІСТЬ

НАВЧАННЯ



Напрямки роботи

Здійснювати
диференціацію

навчання

Сприяти
самоактуалізації

творчого
потенціалу учнів

Створити умови
для всебічного

розвитку дитини

Розвивати творчі
здібності учнів

Впроваджувати
інноваційні методи

навчання і виховання

Приділяти увагу
самоосвіті

вчителя і учня



Мета моєї роботи

«Головне — навчити дітей мислити»
Б.Брехт



Показники творчих здібностей

Швидкість

Сміливість

Точність

Допитливість

Гнучкість
думки

Оригінальність

Життя
в атмосфері

творчості



Відчувати себе громадянином світу

Завжди працювати якісно

Проявляти ініціативу

Вміти співпрацювати з іншими людьми

Бути свідомим громадянином своєї держави

Уміння приймати рішення та робити вибір

Навчитися працювати з великим обсягом
різноманітної інформації,

самостійно здійснювати її пошук, обробку,
аналіз і зберігати

Якості нестандартних уроків



ПАМ'ЯТАЙМО!



Інтерактивні методи навчання, 
які я використовую на уроках:

• Розв'язування проблемних ситуацій;

• Мозковий штурм

• Мандрівка 

• Метод “Гронування”, “Дерево рішень”

• Метод “Мікрофону” та метод “Прес”

• Ігрова діяльність

• Групова робота



Впровадження    
інновацій

…Учитель повинен йти в ногу із  сучасністю, 

пройматися й надихатися силами, 

що пробудилися в ній!

А. Дістервег



Бій під Крутами



Благодійна акція



До дня Гідності і Свободи



Пам’яті жертв 
ГОЛОДОМОРУ



Зустріч з воїнами -
інтернаціоналістами



Косий Канонір 2020



Національний історико-
архітектурний музей 

Київська фортеця



Участь у конкурсі "Край, в 
якому я живу"



До Дня Соборності



До Дня Соборності



Методична

робота
Участь у роботі  ШМО

вчителів-предметників

(доповіді, методичні ідеї)

Участь у роботі

творчих  груп

Участь в роботі 

педагогічної  ради.

Участь в панорамі

творчих уроків
Участь у роботі

семінарів



Учитись важко, а учить ще важче

Але не мусиш зупинятись ти

Як дітям віддаси усе найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти!

М.Сингаївський


