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Цей гурток має мету  
- розвивати особистість учнів на засадах знань минулого   

- формувати творче мислення,  

- вирішувати проблеми морального вибору шляхом демонстрації складності і 

неоднозначності моральних оцінок історичних подій; 

- виховувати щирий патріотизм; 

- допомагати у самовизначенні учня як особистості. 
 

Задачі, що відповідають даним цілям, передбачають: 

 

- зміну підходу до висвітлення історичного досвіду людства: від «історії дер-

жави» до «історії людини»; 

- перехід від пасивного запам'ятовування фактів і їхніх оцінок до уміння са-

мостійно орієнтуватися в масі історичних знань, знаходити причинно-

наслідкові зв'язки між історичними явищами, відокремлювати істотне від 

другорядного; 

- виховання патріотизму, уміння розуміти й оцінювати події минулого в їхніх 

взаємозв'язках, усвідомлювати постійну мінливість світу і суспільства в їх-

ній цілісності, відслідковувати процес виникнення, розвитку і зникнення 

суспільних явищ; 

 

Таким чином, вчитель повинен використовувати наступні поради під 

час роботи з учнями: 

 

- класи і народи повинні виглядати не як безликі маси, а як сукупності людей 

зі своїми інтересами, цілями, мотивами, а також з особливостями історич-

ної, національної і класової свідомості; 

- фактичний матеріал повинний перестати бути переліком імен, дат, економі-

чних показників, що ілюструють готову схему, а стати засобом вивчення 

людини в системі культурних, економічних, політичних і інших відносин 

тієї чи іншої епохи; 

- підвищення уваги до історичних особистостей; негативні персонажі теж по-

винні зайняти своє місце в історії; 

- історія повинна формувати уявлення про значення загальнолюдських цінно-

стей, повагу до культури і звичаїв інших народів; повинна бути забезпечена 

інтеграція з ИМК і літературою; 

- історія повинна звертатися до особистості учня, задовольняти його пізнава-

льні, моральні, світоглядні інтереси й попит. Історія повинна бути цікавою, 

художньою, емоційною, повинна вчити думати, співчувати. 



 

1. Розвиваючий аспект діяльності полягає: 

 

- у можливості спонукати як розумову, так і емоційно-моральну роботу осо-

бистості способом формування історичного мислення; 

- у прагненні уникнути стереотипу мислення; 

- у розвитку творчих пізнавальних здібностей учнів шляхом сходження від 

простого до складного; 

- у заохоченні дитини до самостійності мислення, повазі його думки, права на 

власну оцінку історичних подій і діянь; 

- у моральному розвитку школяра через емоційне ставлення до історії, спів-

переживання людям минулого через освоєння ідеалів і моральних ціннос-

тей, вироблених людством, а також за допомогою ситуацій морального ви-

бору; 

- у лояльному відношенні вчителя до ситуації невідповідності думки учня за-

гальноприйнятій чи думці вчителя. 

 

Загальна характеристика діяльності гуртка: 
У Дніпровському  центрі професійно-технічної освіти працює історичний 

гурток «Пам'ять». У його склад входять переважно учні різних груп  І, ІІ  курсів. 

Кількість учнів які входять до гуртка: 14 учнів 

І курс – 8 учнів ( гр. № 7 та гр. № 9 ) 

ІІ курс – 6 учнів ( гр. № 12 та гр. № 5 ) 

 

Ця нестандартна форма роботи дозволяє учням не тільки з користю прово-

дити свій вільний час, але і розширити знання про різні події історії, навчитися 

вільно висловлювати свої думки з різних питань історії, етики.  

На засіданнях гуртка учні вчаться вільно і самостійно висловлювати свої 

думки. Дуже важливо було навчити учнів коректно висловлювати свої думки, до-

тримуючи етики і правил ведення суперечки. 

Метою нашої роботи було розбудити у учнів живий, пізнавальний інтерес 

до проблем історії, політики, сучасного становища у світі й у нашій країні. Посту-

пово це стає позитивним результатом нашої роботи. 

Іншими цілями нашої роботи є: ознайомлення учнів з минулим людства, 

прищеплювання їм загальнокультурних цінностей, ознайомлення з досягненнями 

національної і світової культури, ідеалами гуманізму і демократії, орієнтація на 

активну участь у будівництві української держави, збереження і розвиток україн-

ської культури, національних традицій і звичаїв. 

Пріоритетні напрямки нашої роботи такі:  

- забезпечення єдності об'єктивного аспекту навчання і виховання учнів; 

- єдність цивілізаційного і культурологічного підходу; 

- гуманізація освіти;  

Такий підхід забезпечує можливість рішення наступних задач:  



- оволодіння історичними знаннями (фактами, хронологією, історичними 

поняттями); 

- одержання учнями умінь і навичок, що давали би можливість самостійно 

використовувати отримані знання (оцінювати історичні явища і діячів, висловлю-

вати власну точку зору на що відбувається і т.п.); 

- формувати у учнів мислення як засобу пізнання й оцінки суспільних явищ 

і методів наукового дослідження. 

Учні з інтересом займаються рішенням поставлених перед ними задач, самі 

підбирають питання, використовують велика кількість додаткової літератури при 

підготовці до засідань.  

В даний час освіта в нашій країні знаходиться у важкому положенні. І тому 

так важлива кожна думка, кожна точка зору, висловлена вчителем. Крім цього не-

обхідно пам'ятати, що головне у вивченні історії в умовах великої кількості дже-

рел інформації, розмаїтості думок і точок зору на віддалене і не дуже далеке на-

шого народу, - об'єктивне висвітлення подій і явищ. Учитель не має права, вико-

ристовуючи свій авторитет, нав'язувати свою точку зору. І головне, що необхідно 

пам'ятати, завдання вчителя - не стільки дати готові знання учнем, скільки сфор-

мувати уміння мислити, аналізувати, зіставляти, висловлювати свою точку зору, 

досліджувати. Тільки в такий спосіб можна розвивати творчість, уміння самостій-

не мислити і висловлювати свої думки. А це - вірний шлях до удосконалення іс-

торичного утворення наших дітей. І дуже важливе місце в цьому процесі займає 

діяльність нашого гуртка. 
 

Завдання, поставлені перед гуртківцями протягом півріччя, реалізовані. 

 Проблеми: 

- Неможливо отримати доступ до інтернету, що ускладнює роботу викладача. 

- Не завжди 100% відвідуваність. 

Завдання, поставлені перед гуртківцями протягом семестру, реалізовані. 

Очікувані результати: На заняттях учні доповнять свої знання з правознавства, іс-

торії. 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник гуртка_______________________Кравченко З,Г, 


