
 

 

 

 

 
     Працює над методичною проблемою  
«Розвиток історичного мислення учнів шляхом 
впровадження інноваційних технологій» 
 

     Своїми професійними орієнтирами  
вибрала наступні: 
     - співробітництво й спільна творчість учня 
й учителя, - спрямовані на оволодіння всіма 
надбаннями культури: знаннями, досвідом  
діяльності, людськими взаєминами; 

 

     - організація такого навчального процесу, у якому активна 
співучасть учня й учителя проявляється у всіх його компонентах: від 
планування мети до одержання очікуваних результатів;  
     - розкриття творчої особистості в кожній дитині; 
     - формування щирих мотиваційних спонукань до інтелектуально-
творчої діяльності. 
 

     Лідія Петрівна   формує у своїх учнів здібність творчо мислити, 
уміння аналізувати факти, аргументовано захищати свою точку 
зору, критично ставитися до джерел інформації, вчитися розуміти 
інших людей і співробітничати з ними. 
     У цьому напрямку роботи Лідія Петрівна використовує методи 
активізації пізнавальної діяльності: дискусії, інтерактивні вправи 
«Акваріум», «Мозковий штурм». 
     Серед поширених видів робіт на уроках Бовкунової Л.П.: реферати, 
повідомлення, тести, усний залік, практичні і самостійні роботи. 
     В результаті багаторічних пошуків прийшла до висновку, що ніщо 
так не стимулює навчальний процес, як створення ситуації 
творчості, активного співробітництва, ситуації успіху. Дійсною 
знахідкою в цьому для Лідії Петрівни стала проективна методика. 
     Проект дозволяє широко відкритися творчій особистості, 
інтегрувати знання учнів з різних предметів для рішення однієї 
проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на 
практиці. 
Метод проектів – суть розвиваючого, індивідуально-орієнтованого 
характеру навчання, при якому виключається авторитарність 
викладання, учитель стає порадником, консультантом, допомагає 
учням самостійно добувати знання, аналізувати, втілювати в 
життя свої ідеї.  
     Учні вчаться працювати в парах, слухати один одного, 
дискутувати, уміло відстоювати свою точку зору. 
 

Бовкунова Лідія Петрівна 
 



 
 
 

     Результативність роботи:  
перемога у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з історії та правознавства 
 

2008 Марченко Ольга історія 

Борисяк Ольга право 

2009 Потебня Артем право 

Ващук Ірина історія 

2010 Будзинська Тетяна право 

2011 Шатуха Марина історія 

Ліщенко Надія право 
 

перемога у ІІІ турі Всеукраїнської олімпіади з історії та 
правознавства 

 
 
 

 

перемога у ІІ турі конкурсу-захисту МАН 
 
 

 

     Напрямки професійної діяльності Бовкунової Л.П.: 
     - викладання спецкурсу «Практичне право», 
     - викладання спецкурсу «Видатні особистості ХХ століття», 
     - викладання у профільному класі, 
     - методист з історії міськво;  
     - учасник міжнародного проекту «Європа в школі» 
     - член журі обласних олімпіад та творчих конкурсів. 
 

2011 Шатуха Марина історія 

Ліщенко Надія право 

2011 Шелюк Катерина історія 


