
Портфоліо вчителя історії

Місце роботи – Фастівський НВК “Ліцей

інформаційних технологій – СЗОШ І-ІІІ

ступенів №9”

Посада – учитель історії та етики

Освіта – вища, Київський державний

педагогічний інститут ім. О. М. Горького

Спеціальність за дипломом: історія

Кваліфікація – учитель історії та

суспільствознавства

Категорія: вища

Звання – “старший учитель”

Педагогічний стаж – 32 роки

Мосіюк Наталія 

Леонідівна



Підвищення фахового рівня

• Курсова перепідготовка:

• Курси при КВНЗКОР “АНО” (2015 р.)

• Курси КРЦОЯО (2016)

• Курси «Intel@ Навчання для майбутнього» (2014 р.)



Моє творче кредо:

“ Школа повинна бути

не коморою знань,

а середовищем думки ”.

(В. Сухомлинський)



Методична проблема:

Застосування методу проектів на уроках 

суспільствознавчих дисциплін як засобу 

ефективного творчого навчання учнів

Виховна мета:
• Виховувати гідного  громадянина  засобами

громадянської освіти

• Розвиток  творчих здібностей через залучення 

учнів до пошуково – дослідницької  діяльності



Використовую технології: 

• Розвитку критичного мислення

• Випереджувального навчання

• Ігрові

• Диференційованого навчання

• Навчання на основі схем

• Інтерактивні

• Проектні



Застосовую на уроках:

• Мультимедійні презентації

• Вікторини, ігри, КВК

• Уроки – подорожі, ток – шоу

• Дискусії, конференції

• Рольові ігри

• Захист творчих проектів



5 КЛАС

Періодичні

творчі, 

інформаційні, 

пошукові 

проекти

пошукові, 

дослідницькі 

проекти 

щосеместрові, повторювально -

узагальнювальні
регулярні

ігрові, 

пригодницькі, 

пошукові 

проекти 

6 - 9 КЛАСИ
Позакласна 

робота
10-11 КЛАСИ

науково-

дослідницькі 

проекти

Практика застосування методу проектів



Етапи розробки методу проектів

• Вибір теми.

• Визначення мети.

• Розробка проекту-плану діяльності для 
досягнення визначеної мети. Вибір методів і 
засобів для роботи над проектом. 

• Виконання проекту. Конкретна практична 
робота або низка практичних кроків до 
поставленої мети. 

• Підбиття підсумків або презентація проекту
проводяться як під час уроку, так і в 
позаурочний час.



Проект “ Величні свідки історії ”



Проект “ Титани італійського

Відродження ”



Виховний проект 

“ Українські вечорниці ”



Проект “ Герої серед нас: 

сучасні захисники України ”





Виховний захід до Дня 

Гідності і Свободи

Учасники заходу згадали події листопада 2013 – лютого 2014 року,

полеглих бійців АТО з Фастівщини. На заході були присутні учні,

вчителі та мама загиблого Народного Героя АТО Андрія

Галущинського.



Проект “ Герої не вмирають ”

На фото учасники проекту – діти Героя АТО Шестопала В. В.



Всеукраїнський конкурс 

“ Україна - козацька держава ”



Учасники Всеукраїнського конкурсу 

“ Україна - козацька держава ”





Проект “ Випускники школи ”

(до 120 річниці з Дня народження школи)

❖ “ Відомі особистості ” (лютий 2017 – жовтень 2018) 

❖ “ Учасники Революції Гідності та учасники АТО” (лютий  2017 –

березень 2018)



Негативні риси проектної 

технології:

Проектна діяльність вимагає: 

• наявності мультимедійних засобів; 

• великих затрат часу; 

• великих матеріальних затрат. 

▪ відволікання від вивчення інших предметів; 

▪ відсутність контролю на окремих етапах реалізації; 

▪ глибоке опрацювання лише окремих питань теми; 

▪ перевантаженість вчителя. 



Позитивні риси проектної 

технології:
Проект дає можливість: 

▪ подання великого обсягу інформації за короткий час; 

▪ візуального сприйняття інформації; 

▪ виховання почуття обов’язку та відповідальності учнів. 

Учні: 

▪ проявляють ініціативу; 

▪ самостійно шукають опрацьовують, аналізують і систематизують 

інформацію;

▪ вчаться робити висновки, представляти результати своїх 

досліджень;

▪ розвивають практичні навики роботи з комп’ютером та 

мультимедійним проектором;



▪ поглиблено вивчають матеріал;

▪ ведуть активну діяльність;

▪ розвивають життєві компетентності;

▪ творчо розвиваються;

▪ розширюють свій кругозір;

▪ встановлюють міжпредметні зв’язки.

Вчитель:

▪ підвищує свій фаховий рівень;

▪ зацікавлює учнів своїм предметом;

▪ спонукає до науково-пошукової роботи;

▪ згуртовує учнів;

▪ виховує взаємоповагу та здатність до взаємодопомоги;

▪ створює умови тісної співпраці з учнями.



Досягнення моїх учнів

• 2012 - 2013 рр. – Демчик Валерій, 10 клас, ІІІ 

місце ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 

правознавства

• 2013 - 2014 рр. – Шикун Марина, 11 клас, ІІ 

місце ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 

історії

• 2015 – 2016 рр. – Ржаніцина Анастасія та 

Ільніцька Каміла, 10 клас, учасники 

Всеукраїнської конференції “ Україна –

козацька держава ”



Нагороди



Розповсюдження досвіду здійснюю в 

процесі:

• Проведення відкритих уроків, виступів на МО

• Проведення позакласних заходів, інтелектуальних ігор

• Розміщення розробок уроків на сайті “ Мій кращий урок ”

• Оприлюднення наробок на власному сайті nataliya-mosiuk.pp.ua

http://nataliya-mosiuk.pp.ua/


Я завжди бачу в дітях особистості, шаную їхні 

думки, право на свободу вибору, визначаю 

їхню неповторність, право на співтворчість.    



Дякую за увагу!


