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Науково-методична проблема, над якою працюю: 
«Розвиток критичного мислення учнів на уроках 
географії, як елемент розвитку ключових 
компетентностей».
ʺ Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися 

й надихатися силами, що пробудилися в ній. ʺ

А. Дістерверг

ʺ Якщо хочете 

поліпшити школу, 

навчіть учителів 

оцінювати учнів. 

Якщо хочете 

використати повний 

потенціал учнів, 

навчіть їх оцінювати 

себе. ʺ

Р. Стіггенз



Структура уроку                                        Ознаки людини, що мислить 
критично

в технології формування 
критичного  мислення

 1. – здатність сприймати 
думки інших критично;

 2. – компетентність;

 3. – небайдужість у 
сприйнятті подій;

 4. – незалежність думок;

 5. – допитливість;

 6. – здатність до діалогу і 
дискусії

Урок

 1. Розминка

 2. Актуалізація

 3. Обґрунтування 
навчання

 4. Усвідомлення змісту

 5. Рефлексія



“Поставити справу так, щоб усе, що підлягало 
вивченню, вивчалося: легко, швидко, ґрунтовно”

Я.А. Коменський

Методи навчання:
 Вербальні

 Практичні

 Дослідницько –
експерементальні

 Проблемні

 Інтерактивні

Форми навчання:
• Фронтальна

• Групова

• Ігрова

Прийоми роботи:
-«Обери позицію»
-«Прес»
-«Самооцінка»
-«Моя презентація»
-«Рюкзак»
-«Ключові слова»
-«Асоціативний кущ»



«Моя презентація»

«Урок екскурсія»

«Урок тренінг»

«Географічний 
практикум»



ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
Не буде вогника у Вас – Вам 
ніколи не запалити його у інших.

В.О. Сухомлинський



УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ
Проект “Пілот 24”



УРОК ЗА МЕТОДИКОЮ “ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ”



МІЙ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» НА УРОЦІ ГЕОГРАФІЇ
«Ми позбавляємо дітей майбутнього,
якщо продовжуємо сьогодні 
навчати так, як навчали цього вчора».

Джон Дьюї
(американський філософ)



ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ



КИЇВ
Навчання в школі освітніх 
новацій 2016-2017 рр.



КИЇВ

“Довго сам учись, 
якщо хочеш учити інших”
Г. Сковорода



СЕМІНАРИ - ТРЕНІНГИ
Навчання в проекті  КЗ ЛОР “ЛОІППО” 
“Професійний ріст педагога”



“Діти тим талановитіші та розумніші, чим 
більше можливостей бути талановитими й 
розумними ми їм надамо”
О. Грединарова

 Призери олімпіад:
2015 –Чепак М. 2-е місце, районний етап

2015 – Рябошапка В. 3-е місце, районний етап

2016 – Андрущишин А., 3-е місце з економіки

2016 – 1-е загальнокомандне місце в районі

2018 – 1-е місце районний туристичний зліт

2018 – Плесак С. диплом Яворівської райдержадміністрації за 

перемогу в конкурсі “Природа і фантазія”



Від традиційної школи крокуємо 
до НУШ

“Через 20 років ви будете більше розчаровані тими 
речами, які ви не робили, ніж тими, які ви зробили. Тому 
відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у 
вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте!”, 
– Марк Твен.



Найважливішим явищем у школі, найбільш
повчальним предметом, найбільш живим 
прикладом для учня є сам учитель. 
Він — уособлений метод навчання, саме втілення
принципу виховання. А. Дистервег


