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   Розвиток будь-якого суспільства неможливий 

без такого соціального інституту, як освіта, що 

систематично спрямовує діяльність на навчання та 

виховання громадянина. 

   Освіта, як соціальний інститут, робить вагомий 

внесок у розв’язання проблеми єдності та 

погодженості співжиття людей у реальному 

суспільстві. 

Відповідно на виклики сучасної світової 

соціокультурної ситуації стало запровадження 

компетентнісно-орієнтованого підходу, який 

вважається ключовою інноваційною ідеєю сучасної освіти. Тому методичною  

проблемою, над якою я працюю, є «Розвиток критичного мислення на 

уроках суспільно-гуманітарних дисциплін як необхідна умова формування 

патріотичного суспільства» . 
    У процесі досягнення  мети та завдань самоосвітньої діяльності було 

досягнуто таких результатів у навчально-виховному процесі. Із 183 учнів  на 

високому рівні 40 учнів, на достатньому рівні 85 учні, на середньому рівні 58 

учнів, якісний показник – 72%, інтелектуальний рейтинг – 7,8.  

    Упродовж трьох років прослідковується стабільно позитивна динаміка 

рівня навчальних досягнень учнів з історії та правознавства. Особливу  увагу  

приділяю роботі з обдарованими учнями. Протягом останніх трьох років  мої 

вихованці Ільвовський Віктор, Єрмаков Михайло, Бойко Дар`я, Волокітіна 

Ірина ставали переможцями та призерами ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнської 

олімпіади з історії та правознавства. 

     Випускники 2016 р. на зовнішньому незалежному оцінюванні показали 

достатньо-високий результат. Вихованці є  постійними членами Ради музею 

Бойової Слави на базі ЦДЮТ.   

  Презентувала  власний досвід роботи  під час проведення відкритих 

уроків («Революція гідності»  11-А клас, «Як громадяни беруть участь у 

житті демократичної держави» 9-А клас), семінарах, засідання круглого-

столу («Сучасні методичні ресурси викладання історії та суспільствознавчих 

курсів в основній та старшій школі», 2016р.) Беру активну участь у районних, 

обласних науково-практичних конференціях до Дня вшанування пам`яті 

жертв Бабиного Яру та жертв Голокосту (січень, вересень, 2016р.). 

Методичні розробки з теми «Право інтелектуальної власності неповнолітніх» 

увійшли до методичного порталу та розміщено на сайті ХАНО.  

У 2016-2017 н.р. координатор Всеукраїнського проекту «Відкривай 

Україну, та Всеукраїнського форуму з міжнародною участю «Формула 

успіху правової держави очима дітей».  Стала  випускником міжнародної 

школи Яд Вашем (країна Ізраїль, 2015р.).  



   З метою розвитку творчого потенціалу учнів, їх залучено в позаурочну 

діяльність, наприклад участь у роботі т.о. «Лекс» (іст-пр) та парламентської 

комісії «По захисту прав дитини».  Кожного року в грудні проходить 

правовий тиждень. Серед усіх заходів особливо хотілось би виділити 

проведення «Міжнародного фестивалю документального кіно по правам 

людини»на базі нашого навчального закладу в грудня 2015 р. В ньому взяли 

участь учні 8-11 класів. Проведення вище зазначеного фестивалю є 

результатом співпраці учнівсько-учительського колективу з НДО 

Забезпечуючи додатковий інформаційний простір допрофільного 

профільного навчання впроваджено ряд курсів факультативів, які я викладаю 

- 9-а клас «Історія України в особах» 

- 11-а клас «Досліджуючи міжнародне гуманітарне право» 

«Права людини» «Основи  критичного мислення» 

   У 2014-2015  навчальному році команда Цюрупинської  гімназії «Без 

мандата» стала учасником  Всеукраїнського турніру із правознавства, який 

проходив в м Луцьк (листопад 2014р)     

Учні стали переможцями призерами Всеукраїнських регіональних конкурсів 

акцій («Краса і біль України» та інші) 

   Саме на вчителів історії та правознавства покладена найбільша 

відповідальність щодо формування громадянської активності, тому я 

особисто намагаюся бути прикладом для своїх дітей, беручи участь у 

різноманітних семінарах, конференціях, тренінгах:  

-Тренінг національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді  «З Україною в серці»;  

-Науково- практичний семінар  « Сучасні підходи до викладання прав 

людини»(жовтень 2016р) м Херсон; 

-Навчально-методичний семінар  «Методологічні та методичні засади 

вивчення культурних  взаємовпливів в історії Європи та України» ( березень 

2015 р) м Херсон та інші. 

   Як завідувач кабінету правознавства, працюю над поповненням, 

розробкою та вдосконаленням навчальної методичної, дидактичної бази та 

засобами ІКТ.  


