
Перелік варіантів* 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни 

Методи і прийоми творчої роботи вчителя історії 

Викладач – Омельченко Ганна Михайлівна 

Посилання на відеозустріч 14.03.2023 р. о 15.00: 

https://meet.google.com/niy-mtod-hgv 

 

 Індивідуально-психологічні фактори організації творчої діяльності 

учнів.  

 Мотивація навчання історії.  

 Творчі прийоми та засоби актуалізації і підкріплення мотивів у 

навчанні історії.  

  Проблемна ситуація, рольова, ситуація вибору, успіху — прийоми і 

засоби мотивації.  

 Основні фактори розвитку в учнів пізнавального інтересу до історії. 

 Методи та засоби творчої діяльності учнів.  

 Креативні прийоми організації творчої діяльності учнів на уроках 

історії.  

 Творча діяльність учнів у процесі вивчення історії в школі. 

 Пошуковий метод у навчанні історії. 

 Пошукова активність учнів на уроках історії й позаурочних заняттях.  

 Креативні прийоми організації ціннісно-смислової діяльності учнів на 

уроках історії. Прийоми і засоби узагальнення та систематизації знань 

учнів з історії. 

 Етапи, прийоми та засоби формування вмінь на уроках історії.  

 Критичне мислення як база історичної навчальної програми. 

 Креативні форми навчання — мозковий штурм. 

 Розумова картографія (павутина думок).  

 Метод кооперативного навчання (груповий). 

 Індивідуальна відповідальність членів групи.  

https://meet.google.com/niy-mtod-hgv


 Робота в перехресних групах.  

 Кульмінаційне завдання/проект. 

*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у формі педагогічного есе 

(роздумів – розмислів) (мінімальний обсяг – 2 сторінки) із додаванням 

списку використаних джерел. Титульна сторінка має віддзеркалювати обране 

завдання (назву), інформацію про виконавця (прізвище, ім’я, по батькові, 

місце професійної діяльності, дату виконання). 
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*Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу 

a_n_n_a_omelchenko73@ukr.net до 18 березня 2023 року (у темі листа 

зазначайте свої ПІБ, вид роботи та дисципліну). 
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