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Заблоцька Тамара Василівна
Закінчила 

Тернопільський 
педагогічний 
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р.                                           

Стаж роботи: 19 
років.

Працюю вчителем  
правознавства в 
Мочулищенськом
у НВК “ЗОШ І-ІІІ 
ст. –ДНЗ”. 

Категорія: 
“Спеціаліст 
другої категорії”





Основою 
вивчення 
правознавства в 
школі є:
• Закласти основи системи правових поглядів і 

переконань;

• Ознайомити учнів з основами конституційного ладу 
України;

• Поглибити знання учнів про походження, типи та 
формування держави;

• Формувати навички правомірної поведінки, навчити 
учнів відповідно до норм права діяти в типових 
життєвих ситуаціях;

• Виховувати в учнів переконання в необхідності  
дотримання законів;



Завдання  освіти та вчителя правознавства на 

сучасному етапі:

• Формування правових знань як основи 
світоглядних позицій учнів.

• Розвиток індивідуального  історико-
правового мислення учнів, що передбачає 
загальні розуміння державотворчого 
процесу.

• Формування позитивних мотивів до 
активної участі у суспільному житті.



• Виховати зацікавленого, 
правосвідомого, активного громадянина 
України.

• Навчити учнів аналізувати і з правової 
точки зору оцінювати суспільно-
політичні явища



Засоби досягнення мети:

• Формування самоосвітньої 
компетентності учнів.

• Перехід від теоретично- знаннєвої 
освіти до компетентнісної.

• Уміння вільно орієнтуватися в 
інформаційному просторі.

• Вміння самостійно підбирати потрібні 
для власної діяльності вміння.



Під час уроків враховую:

-психологічно-фізичні;

-фізіологічні особливості учнів.

Враховую особистісний потенціал учнів.

Спрямовую діяльність учня у русло 

самопізнання й самовдосконалення



Компетентність це:

система

Теоретичних знань
Інтелектуально-практичних 

умінь і навичок

Способів діяльностіОсобистісних якостей і
утворень

Володіння досвідом

Володіння  науковим 

мисленням







Види компетентностей

Пізнавально-інтелектуальна;
прогностична;організаторська;

інформаційна; оцінно- контрольна

Аналітично-психологічна;
соціальна;громадянська;комунікативна;

дослідницька



Соціальна компетентність

Мета діяльності як учителя – ефективна соціалізація 
учнів сьогодні і в майбутньому

Аспекти:
• Інформаційний (знаннєвий)

• Поведінковий (поведінка, уміння, навички)

• Ціннісно – оцінений (морально – етичний)

Компетентність формує:
• Комунікативні навички

• Здатність приймати рішення

• Бажання зрозуміти власні потреби і вимоги

• Уміння визначати особисті ролі в суспільстві

• Ціннісні орієнтації

• Розвиток особистісних якостей

• Культура міжособистісних відносин



Творчо

працюємо



Тиждень правових знань



Дотримуюсь наступних принципів навчання

• Науковості
• Систематичності і послідовності
• Доступності викладання
• Зв’язку навчання з життям
• Наочності
• Міцності знать, умінь і навичок
• Емоційності навчання
• Індивідуального підходу до учнів
• Диференціації навчального процесу



• “Мозковий штурм”

• “Умовний мікрофон”

• “Моделювання ситуації”

• “Естафета”

• “Асоціації на дошці”

• “Займи позицію”

• “Продовжи речення”

• Різноманітні прийоми роботи з підручником

• Проблемні завдання

• Робота в парі, групі

Використовую методичні 
прийоми:



Хто сам не рухається в перед, тому важко підштовхнути інших.

Народна мудрість. 

Самоосвітня діяльність

Самодіагностика

Мотивація

Планування роботи із самовдосконалення

Реалізація завдань із самовдосконалення

• курси підвищення кваліфікації;

• участь у роботі  педрад, методичних об’єднань;

• індивідуальна робота з адміністрацією;

• робота з дидактичною літературою;

• перегляд телепередач, прослуховування радіопередач;

• вивчення досвіду роботи педагогів;

• самоспостереження;

• спостереження за дітьми;

Самоконтроль, самокорекція, самоаналіз



Позакласна робота



Кабінет історії і права



Кабінет історії і права



Кабінет історії і права


