
Звіт вчителя географії 

НВК №12 

Рівненський навчально-виховний комплекс №12

Рівненської міської ради



освіта вища, закінчила Луцький

державний педагогічний інститут ім.

Лесі Українки у 1990 році;

спеціальність за дипломом –

учитель географії та біології;

вища кваліфікаційна категорія,

звання «Учитель-методист»

(2009р);

педагогічний стаж 24 роки, у НВК

№12 працюю 13 років;

викладаю географію у 7-х класах

та природознавство у 6-х, тижневе

навантаження - 9 годин



Педагогічне кредо

Працювати так, щоб 

навчання приносило 

учням радість, успіх і               

задоволення



Зміст  педагогічного 

досвіду

 Тема: Активізація пізнавальної     

діяльності учнів на уроках географії

 Мета: знайти такі форми навчання, які 

зробили б урок цікавішим, підвищили 

інтерес учнів до вивчення предмету, 

активізували б їхню діяльність.



Очікуваний результат

 Розвиток у школярів пізнавального 
інтересу до вивчення предмету.

 Формування ключових компетенцій:

- соціальних,

- полікультурних, 

- інформаційних,             

- комунікативних, 

- саморозвитку та самоосвіти



Методичне 

забезпечення

Організація 

навчальної 

діяльності

Позакласна 

робота



Робота над науково-методичною  

темою

спонукає до пошуку форм, методів і прийомів 

навчання, що дозволяють підвищити:

- ефективність засвоєння географічних  знань;

- створити мотивацію до навчання;

- виховувати в учнів  прагнення до пізнання і творчості; 

- допомагають розпізнати в кожному школярі               

його індивідуальні особливості; 



Важливо знати

 Василь Сухомлинський у своїх 

працях говорив, що потрібно помітити 

в кожній дитині її найсильнішу рису, 

знайти в ній ту «золоту жилку», від 

якої починається розвиток 

індивідуальності.



Використання у своїй педагогічній 

діяльності засобів активізації 

розумової діяльності учнів :

інтерактивні методи розвитку розумових 
здібностей учнів;

 проблемне навчання;

 проведення нестандартних уроків;

 самостійна пошукова робота учнів;

 використання ігрових технологій;

 краєзнавчий підхід на уроках та в 
позакласній роботі з географії;

 використання ІКТ 



Форми роботи на уроках географії



Творчий пошук в групах



Метод проектів



Позакласна робота



Робота у шкільному методичному 

об’єднанні вчителів природничих 

дисциплін



Результати педагогічної 

діяльності

Участь у міському ярмарку педагогічної 
творчості -“Екологічне виховання 
учнів шляхом активізації 
пізнавальної діяльності на уроках 
географії” (навчально-методичний 
посібник)

Призер    міського ярмарку педагогічної 
творчості (3 місце) – “Управлінські 
та психолого-педагогічні аспекти 
роботи з обдарованими учнями у 
НВК №12 м. Рівного” (навчально-
методичний посібник)



2009 - 2010н.р . - 1 призер 

(3 місце) міського етапу 

та 1 призер (3 місце) обласного етапу

2010 - 2011н.р. - 1 призер (3 місце)

міського етапу 

2011 - 2012н.р. - 2 призери    (3 місце)

міського етапу

2012 - 2013н.р. - 2 призери (2, 3 місце)

Результати роботи з 

обдарованими учнями



 2010-2011 н.р. - 1 переможець на 

обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту МАН

 2011-2012 н.р. - 1 переможець на 

обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту МАН

 2012-2013н.р - 1 переможець на 

обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту МАН

Результати роботи з 

обдарованими учнями



Форми поширення досвіду

Відкриті уроки

Участь в роботі семінарів, 
конференцій тощо

Виступи на педагогічних 
радах

Участь в ярмарку 
педагогічних ідей

Обмін досвідом на 
методичних об'єднаннях



Визнання за педагогічну працю




