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Науково – методична тема,  
над якою працюю: 

 
“Розвиток критичного мислення учнів 

на уроках географії” 



 
 
 
 
 
 
 

Основні задачі, які ставлю перед собою: 
 1. Підвищення рівня професійної 
компетентності (вивчення і 
впровадження в практику ефективних 
педагогічних технологій та досягнень 
науки і техніки); 
 2. Відповідність рівня знань, вмінь 
та навичок і способів діяльності учнів 
Держстандартам (інтерактивне, 
проектно-дослідницьке, ІКТ, розвиток 
критичного мислення). 



 
 
 
 
 
 
 

Основні види діяльності на уроках: 
 1. Робота з навчальною та 
довідковою літературою; 
 2. Складання планів у вигляді 
таблиць, діаграм, схем; 
 3. Робота з картою, термінологією; 
 4. Підготовка оформлення 
повідомлень, доповіді, рефератів. 



 
 
 
 
 
 
 

Досягнення: 
 1. ІІ місце у МАН у 2012 році 
(“Забруднення навколишнього 
середовища”, учениця А.Кот); 
 2. Щорічна участь у предметних 
олімпіадах міського та обласного рівнів, 
де учні займали призові місця. 



 
 
 
 
 
 
 

Діяльність: 
 1. Участь у екологічному проекті 
“Екологічний майданчик” з учнями 6-Б 
та 7-А класів; 
 2. Щороку проводиться тиждень 
географії (вікторини, знайомство 
початкових класів з предметом 
географії); 
 3. Проведення шкільного семінару 
“Розвиток критичного мислення учнів 
на уроках географії” (2016 рік) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 4. Відкриті уроки: “ФГП та 
дослідження Південної Америки”, 
“Річна система України”; 
 5. Проведення позакласного заходу 
“Капітани”. 
 6. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО 
  



Основні виховні 
заходи 

Свято першого 
дзвоника.  

Анкетування 
«Самооцінка»  
Державні символи 
України. М. 
Грушевський.  
Борковський І. – 
великий вчений».  

«День батька» 
Написання міні-
твору «Мій батько 
найкращий» 

Тренінг «Вміння 
цінувати 
дружбу» 
День 
партизанської 
слави 

День Миру. 
Герої України – 
А. 
Солов’яненко  

Індивідуальна 
робота з учнями 

 
Вибори активу 
класу.  

Бесіди з учнями 
щодо зовнішнього 
вигляду  

Бесіди з учнями 
щодо виконання 
учнівського кодексу 

Бесіди з учнями 
щодо пропусків 
занять 

Бесіди з 
учнями щодо 
пропусків 
занять 

Робота з безпеки 
життєдіяльності 
та виховання 
здорового 
способу життя 

 
Бесіда «Знання 
дорожнього 
руху- безпека  
вашого життя 

ТБ у школі. 
Небезпечні місця у 
школі. 

Профілактика 
дитячого 
травматизму 

Бесіда з 
профілактики 
нещасних 
випадків. 

Бесіда з 
профілактики 
нещасних 
випадків. 

Робота з 
батьками 

Щотижневий 
контакт через 
щоденник з 
батьками 

Щотижневий контакт 
через щоденник з 
батьками 

Щотижневий 
контакт через 
щоденник з 
батьками 

Щотижневий 
контакт через 
щоденник з 
батьками 

Щотижневий 
контакт через 
щоденник з 
батьками 

Виховний план за вересень 2017 року 



Виховний план за жовтень 2017 року 

Основні виховні 
заходи 

 
Круглий стіл 
«Поважай тих, хто 
поруч 

Виховна година 
«Козацтво-вічна слава 
України». День Захисника 
України. 
П. Григоренко – член 
Української Єльсінськой 
групи. 

Тренінг 
«Толерантність як 
метод розв’язання 
конфлікту» 

Виховний захід 
«Світ 
професій». День 
визволення 
України від 
фашистських 
загарбників.   

Індивідуальна 
робота з учнями 

 
Контроль 
успішності учнів 

Бесіда з учнями щодо 
зовнішнього вигляду 

Бесіда з учнями 
щодо запізнень до 
уроків 

Трудовий десант 

Робота з безпеки 
життєдіяльності 
та виховання 
здорового 
способу життя 

 
Тб під час 
проведення перерв 

Профілактика дитячого 
травматизму 

ТБ під час 
проведення перерв 

ТБ під час 
проведення 
осінніх канікул 

Робота з 
батьками 

Щотижневий 
контакт через 
щоденник з 
батьками 

Щотижневий контакт 
через щоденник з 
батьками 

Щотижневий контакт 
через щоденник з 
батьками 

Щотижневий 
контакт через 
щоденник з 
батьками 



Виховний план за листопад 2017 року 

Основні виховні 
заходи 

Бесіда  «Права 
молоді у сучасному 
житті» 

Вікторина  «Як не 
стати жертво 
злочину» 

Тренінг «Захист учнів 
в надзвичайних 
ситуаціях». 
Всесвітній день 
дитини.  

Круглий стіл «День 
пам’яті голодомору та 
політичних репресій 

Індивідуальна 
робота з учнями 

 
Бесіда з учнями 
щодо зовнішнього 
вигляду. 

Контроль 
успішності учнів 

Організація 
учнівської 
взаємодопомоги. 

Бесіди учнів щодо 
пропусків занять 

Робота з безпеки 
життєдіяльності 
та виховання 
здорового способу 
життя 

ТБ під час 
опалювального 
сезону. Бесіда « 
Взаємозязок між  
здоров’ям та 
навчанням  

Тб під час перерв Профілактика 
вірусних 
захворювань 

Бесіда « Газ у побуті» 

Робота з батьками  
Щотижневий 
контакт через 
щоденник з 
батьками 

Щотижневий 
контакт через 
щоденник з 
батьками 

Щотижневий контакт 
через щоденник з 
батьками 

Щотижневий контакт 
через щоденник з 
батьками 



Виховний план за грудень 2017 року 
Основні виховні 
заходи 

 
Бесіда «Доки СНІД не 
зупинив нас». 
Збройні Сили України  

Виховна година « 
Дорого героїв». 
День шанування 
учасників ліквідації 
аварії на ЧАЄС. 
«Права людини».  

Бесіда «Здоров’я  
маємо - не дбаємо, а 
погубивши – 
плачемо 

Святкування 
Нового року. 
Підсумки першого 
семестру. День 
Соборності 
України.  

Індивідуальна 
робота з учнями 

Бесіда з учнями щодо 
виконання 
учнівського кодекс 

Бесіда з учнями щодо 
зовнішнього вигляду 

Контроль 
успішності учнів. 

Трудовий десант. 

Робота з безпеки 
життєдіяльності 
та виховання 
здорового 
способу життя 

 
ТБ під час проведення 
перерв. Заборона 
піротехнічних засобів 

Ролфілактика вірусних 
захворювань 

Профілактика грипу ТБ під час 
проведення 
зимових канікул. 
ТБ під час 
проведення 
новорічних свят. 
Заборона 
піротехнічних 
засобів. 

Робота з 
батьками 

 
Щотижневий контакт 
через щоденник з 
батьками 

Щотижневий контакт 
через щоденник з 
батьками 

Щотижневий 
контакт через 
щоденник з 
батьками 

Щотижневий 
контакт через 
щоденник з 
батьками 
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