
Звіт 

про проведення  тижня історії 

в Полянській ЗОШ І – ІІІ ступенів 03.12.18 р. – 07.12.18р. 

 
        Одним із завдань сучасної шкільної  освіти 

є вміння учня орієнтуватись у величезному 

потоці інформації. Навчити цього лише на уроці  

історії просто неможливо, тому в школі щорічно 

проводиться тиждень історії,  який включає в 

себе комплекс різноманітних форм позакласної 

роботи.   

Основною метою тижня було:   

- підвищити інтерес учнів до  історії; 

- розширити й поглибити знання та вміння учнів 

з даного предмету;   

- реалізувати  на практиці основні принципи 

особистісно орієнтованого підходу до навчання; 

- створити сприятливі умови для виявлення знань 

та вмінь учнів у нестандартних ігрових 

ситуаціях. 

          Проведення тижня історії було спрямовано на те, щоб поглибити знання учнівської 

молоді про історію рідного краю. 

          Тиждень історії розпочався ознайомленням учнів 

з планом заходів. Знайомство провела «Історична 

служба новин» в понеділок 03.12.18 р. Також цього 

дня у  школі  пройшов воркшоп «Видатні історичні 

постаті». І місце у воркшопі отримала учениця 10 

класу Котик Юлія, ІІ місце зайняли учениці 7 класу 

Стельмах Світлана та Дзюбак Вікторія, ІІІ місце 

здобув учень 8 – Б класу Сичик Андрій. Також 

03.12.18 р. було оголошено конкурс історичний 

малюнок «Без минулого немає майбутнього».  І місце 

у конкурсі малюнків отримала Федчик А. учениця 7  

класу, ІІ місце здобула учениця 7 класу Турчик 

Дарина, ІІІ місце зайняв учень 8 – Б класу Зеленюк Михайло. В рамках проведення тижня  

були проведені заходи,  спрямовані виховувати любов, повагу до рідного краю.                                                                                                                                                                                         

           У вівторок 04.12.18 р.  учні 7 – 11 класів розгадували загадки на історичну тематику, 

найкраще справилися із завданням учні 7 класу, відбулася демонстрація відеофільму « Сім 

чудес світу». Учні дізнались багато цікавих фактів про те коли і де були створені чудеса 

світу. Переглянули презентацію «Голокост. Воєнні події 1943 р.»                                       

В середу 05.12.18 р. учні 7 – 11  класів  розгадували історичні кросворди. Найкраще 

впоралася із завданням учениця 11 класу Яценко Вікторія, стала переможцем конкурсу. 

Також вчителем історії Афанасюк С. В. було проведено у 7 класі круглий стіл «Будьмо 

знайомі я і історія».  



        У четвер 06.12.18 р. проходив конкурс 

історичних малюнків, активну участь проявили учні 6 

класу Якимчук Надія, Удодик Вероніка, Ковалевич 

Ольга, Вітковець Руслана, Чміль Анастасія. Вчитель 

історії Якимчук М. М. провела відкритий урок у 6 

класі з теми «Фінікія». Найбільш активними на уроці 

були: Якимчук Надія, Удодик Вероніка, Вітковець 

Руслана, Чміль Анастасія. Також цього дня учні 5 – 6 

класів розгадували історичні кросворди. 

        В п’ятницю 07.12.18 р. з досвіду вчителя 

географії Гречки Валентини Петрівни в школі 

проходив «Історичний аукціон» учні із задоволенням 

брали участь в аукціоні.  

Вищезазначені заходи сприяли підвищенню 

зацікавленості учнів у вивченні історичних знань. 

Рівень ефективності проведених заходів був 

достатньо високим, що дало змогу розвивати  творчі 

здібності учнів, поглиблювати та розширювати 

знання про історію. 
 
  


