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Анкетні дані



НЕ СТАВ ДІТЯМ ЗАПИТАНЬ, 

НА ЯКІ ЗНАЄШ ВІДПОВІДЬ 

(АБО ДУМАЄШ, ЩО ЗНАЄШ) 

ШУКАЙ ІСТИНУ РАЗОМ ІЗ 

НИМИ

Моє педагогічне кредо:



Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

освіти педагогічних

працівників жовтень 2021р.

Підвищення кваліфікації



ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЇ НА 

УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЯК 

ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ 

КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Тема самоосвіти



Сучасний урок географії

методи

пояснювально-ілюстративний; 

частково-пошуковий; 

дослідницький;

проєктний;

самоосвіти та саморозвитку.

ключові компетентності

- екологічна грамотність і здорове життя

- уміння вчитися упродовж життя

- інформаційно-цифрова компетентність

- спілкування державною мовою

- спілкування іноземними мовами

- математична компетентність

- ініціативність і підприємливість

- соціальна та громадянська

компетентність

- обізнаність та самовираження у сфері

культури



Формування  особистісних 

якостей учнів

❑брати відповідальність на себе

❑приймати рішення

❑діяти і працювати в колективі

❑висувати гіпотези

❑надавати допомогу іншим

❑уміння навчатися



Мотивація учнів

Ставте мету, високу, але 

досяжну

Робіть уроки веселими

Використовуйте прагнення

учнів

Змінюйте декорації

Хваліть навіть за незначні

успіхи

Створіть безпечне середовище

Вивчайте своїх учнів

Пропонуйте різноманітний

досвід



ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ, 

БІОЛОГІЇ І ЕКОЛОГІЇ ТА ПІДГОТОВКИ 

УЧНІВ
O 1. «Едера», студія онлайн-освіти. Містить проблемні дистанційні курси для 

підвищення кваліфікації вчителів всіх фахів (має ліцензію МОН), онлайнові
семінари, тренінги, матеріали для підготовки до ЗНО https://www.ed-era.com/ 

O 2. Уроки від кращих вчителів України по телебаченню, онлайнові конкурси, 
проєкти, розіграші призів, цікава інформація для учнів, вчителів і батьків від медіа-
платформи «Освіторія» https://osvitoria.media/ 

O 3. Електронна освітня платформа «Мій Клас» пропонує широкий спектр матеріалів 
– завдання, теорія та тести у шкільних предметах. Кожне завдання має кроки 
розв'язання, таким чином учень може самостійно вивчати предмет і вчитися на 
своїх помилках https://miyklas.com.ua/ 

O 4. Освітній проект для вчителів «На урок» запрошує на онлайнове тестування 
вчителів і учнів, пропонує участь в дистанційних олімпіадах, надає цікаву 
інформацію для вчителів, пропонує обмін розробками уроків чи іншого навчально-
методичного забезпечення https://naurok.com.ua/ 

O 5. Дистанційний курс «Шкільний курс біології (методика навчання біології)» для 
студентів від Грицай Наталії Богданівни, доктора педагогічних наук, професора 
кафедри біології, онкології та медичної фізіології Рівненського державного 
гуманітарного університету http://grytsai.rv.ua/?cat=73



• Електронні підручники

з географії,

• електронні наочні
посібники, 

• мультимедійні матеріали
для уроків, 

• електронні конструктори
уроків географії

• Інтерактивний навчально 
– методичний сайт 
http://osvitanet.com.ua

Використання інформаційних 

технологій



• Відкритий урок в 5-Б класі з 
природознавства на тему: 
”Бактерії та їх значення”

• Вебінари та педагогічні 
хакатони

• Постійний член журі та 
оргкомітету олімпіади з 
географії

• Член журі МАН

• Учасник педагогічної 
(не) конференції 
EdCampХмельницький

Організація професійної та 

творчої діяльності



❖ Проведення позапрограмного 
конкурсу Мультитест
організованого ІРШО-2017 -
2020р.

❖ Практичні роботи для 

факультативу «Загальне 

землезнавство». Подано 

на друк в фаховий журнал 

“Географія”- 2022р.

❖ Урок «Походження материків 

та океанів» сайт ТБЛ

❖ «Енергозбереження – запорука 
сталого розвитку» тематична 
виховна  9 кл. 2018р.

❖ «Альтернативна енергетика» 
дебати між учнями 8-х класів. 
2019р.

❖ Участь у предметних тижнях з 
біології та географії

❖ Участь у методичній роботі 

Організація професійної та 

творчої діяльності



Методична робота
• 2017-2021 рр. Постійний учасник міських 

методичних об’єднань вчителів географії.

• 2018-2019 н.р. Участь у програмі професійного 

розвитку за темою “Як учительство змінює 

майбутнє”

• 2018-2019 н.р. Участь у семінарах-практикумах, 

організатор Державне науково-виробниче 

підприємство “Картографія”

• 2018-2019 н.р. психолого-педагогічний семінар  

«Професійна компетентність вчителя»

• 2017-2021 н.р. Член журі міської олімпіади з 

географії  та МАН

• 2019-2020 н.р. участь у школі олімпійського 

резерву

• 2021-2022 н.р. «Марафон педагогічних ідей» -

слухач



Або знайду дорогу або 
прокладу її сама.

Уроки профільного навчання



Переможці міських олімпіад

2017 -2018 Біологія Віт Є. ІІІ 9 - А

2018-2019 Географія Цебрій М. ІІІ

Ружицька К. ІІІ  

8-А

8-Б

Біологія Грибенко К. ІІ 

Сивиринюк Ю ІІІ

10-А

10-Б

2019 - 2020 Географія Ружицька К. ІІ 9 - Б

2020-2021 Географія Ружицька К. ІІІ 10 – Б

2021-2022 Географія Левандовський В. ІІІ 8-Б



НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА -

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

ЗНО -2020

2017 -2018 Біологія Сивиринюк Ю. 

ІІІ м.

9 - Г

2018-2019 Біологія Сивиринюк Ю. 

ІІІ м.

10 – Б 

2019-2020 Біологія Сивиринюк Ю. 

ІІІ м.

11 - Б

Біологія Сивиринюк Ю. 11-Б 12 балів



Рейтинг шкіл за результатами 
ЗНО-2020  Біологія



Конкурси

2019-2020 н.р. заочний конкурс 

"Географія рідного

міста" 

Поліщук Ю. 6-Б ІІІ м. 

2020-2021н.р. заочний конкурс 

"Географія рідного

краю 

Духневич У. 7Б ІІІ м.



• Всеукраїнський 
позапрограмний 
конкурс  
«Мультитест з 
географії»

• Всеукраїнський 
позапрограмний 
конкурс “Альбус”

• Отримали Дипломи
учасників – 57 
учнів

• Турнір «Юних 
географів» 

Творчі конкурси



Проєктно-пошукова робота 





СПІВПРАЦЯ З ХМЕЛЬНИЦЬКИМ 

ОБЛАСНИМ КРАЄЗНАВЧИМ 

МУЗЕЄМ



Методичний супровід



МОЇ ВІДЗНАКИ



РОБОТА КЛАСНОГО 

КЕРІВНИКА







Активно працюємо – активно 

відпочиваємо



Дякую за увагу


