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Тимчишин Христина Петрівна працює в Отинійському ліцеї з 2013 року. 

Вчитель добре знає методику викладання історії та правознавства, старанно 

готується до уроків, проводить їх на належному науково-методичному рівні. 

Використовує ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного процесу. 

Застосовує інноваційні освітні технології,, та здійснює особистісно 

орієнтований підхід до учнів; створює атмосферу співпраці, у якій і вчитель, і 

учні виступають суб’єктами діяльності. Використовує нестандартні форми 

проведення уроку, активно впроваджує форми та методи організації навчально- 

виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання 

учнів.

Христина Петрівна здійснює випереджувальне навчання, додаткова 

інформація якого збагачує уроки, допомагає учням створити яскраві образи 

історичних діячів, підсилює емоційне враження подій. Вдало виділяє головне, 

веде роботу з термінами та визначеннями. Добре дозує час уроку. Здійснює 

міжпредметні зв’язки. Веде роботу з підручником, історичними джерелами, 

цифровими носіями інформації, картою. Вчителька використовує передовий 

педагогічний досвід, активно співпрацює з колегами ліцею, бере активну 

участь у методичній роботі ліцею та району. Вносить пропозиції щодо 

вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Тимчишин Христина Петрівна уміє зробити урок цікавим, пізнавальним, 

змістовним. Вчить учнів: розуміти основні закономірності історичного

розвитку, аналізувати історичні факти, узагальнювати явища; розвиває творче 

мислення учнів, пізнавальну активність та уміння самостійно збагачувати свої 

знання. Велику увагу приділяє формуванню ключових компетентностей учнів.



Учні, яких навчає Христина Петрівна, беруть участь у районних

предметних олімпіадах з історії та правознавства і впродовж останніх років є 

переможцями і призерами не лише в II турі, а й достойно захищають честь 

Коломийщини на обласному рівні. Вихованець Христини Петрівни Дячук 

Богдан у 2018 та 2019 p.p. посідав III місце в предметній олімпіаді III туру з 

історії, а в цьому році представлятиме район на олімпіадах з історії та 

правознавства.

Працьовита, толерантна, уміє налагодити стосунки з усіма учасниками 

освітнього процесу. Має авторитет серед учнів та колег.

Н. М. Гринів


