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Вчитель хімії
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(стаж роботи 16 років)



Освіта

1995 рік Керченський морський 
технологічний інститут, 
спеціальність «Інженертехнолог»

2014 рік Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет, 
спеціальність «Соціальній педагог»



На шляху до майстерності
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Педагогічне кредо
Навчання без виховання – це меч 
у руках божевільного

Д.І.Менделєєв

Девіз

Від знань до діяльності,
 від діяльності до виховання.



Проблема:
Дослідницька діяльність при вивченні хімії як засіб 
формування життєвих компетентностей учнів



Ключові 
компетентності

Уміння вчитися

Здоров'я- 
зберігаюча

КомунікативнаСоціально-
трудова

Інформаційна



Напрямки роботи
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Дослідницька діяльність

Навчально-
дослідницька

Проблемні уроки
Навчальні семінари

Практичні і лабораторні 
заняття

Позаурочна-
дослідницька

Реферативна робота
Проектна робота

Наукова праця
Конференції

Предметні тижні



Допомагає
Технології Вправи

• Інтерактивна
• Кооперативне навчання
• Навчання у грі
• Метод проектів
• Робота в групах
• Тренінги
• Творча лабораторія

• «Мозковий штурм»
• «Мікрофон»
• «Ланцюжок»
• «Незакінчена думка»
• «Встанови відповідність»
• «Коло ідей»
• «Проблемні ситуації»
• «Виправи помилки»
• «Асоціативний кущ»
• «Павутинка думок»



Кабінет хімії



Вчитель - 
наставник

Навчає 
методиці 
дослідження

Консультує

Самостійна 
робота учня

Оцінює 
результати

Творча 
особистість



Мотиви

Пізнавальні Соціальні



Перемоги моїх вихованців у складі міських команд 
на обласних турнірах «Юний хімік»:
2007 рік – ІІ місце (Шаталова М.,11Б клас)
2008 рік – ІV місце (Осмокєску А., 10А клас)
2009 рік – ІІІ місце (Осмокєску А., 11А клас)
2007 рік І місце у міському етапі та ІІ місце у обласному 
етапі конкурсізахисті науководослідницьких робіт МАН, 
секція «Хімія» (Осмокєску А., 8А клас)
2009 рік І місце у міському та ІІІ місце у обласному етапі 
конкурсізахисті науководослідницьких робіт МАН 
(Осмокєску А., 10А клас)



2012 рік ІІ місце у міському етапі конкурсізахисті науково
дослідницьких робіт МАН, секція хімія (Дорофєєва І., 9А 
клас)
2013 рік ІІ місце у міському етапі конкурсізахисті науково
дослідницьких робіт МАН, секція хімія (Мартинов Г. 9А клас).
2014 рік І місце у міському та ІІ місце у обласному етапі 
конкурсізахисті науководослідницьких робіт МАН (Мартинов 
Г., 10А клас)
2015 рік ІІ місце у міському етапі конкурсізахисті науково
дослідницьких робіт МАН (Карапузова Д., 8А клас)
2015 рік І місце у міському та ІІ місце у обласному етапі 
конкурсізахисті науководослідницьких робіт МАН (Мартинов 
Г., 11А клас)



 

2008 рік  ІІ місце у обласній науковопрактичній конференції 
«Молодь досліджує світ», секція «Енергія, екологія, 
середовище». (Осмокєску А., 9А клас)
2008 рік  І місце у VІІІ обласній науковопрактичній 
конференції “Природа. Наука. Творчість». (Мандажі Д., 10А 
клас)
2009 рік  І місце у міському та ІІІ місце у обласному етапі 
конкурсізахисті науководослідницьких робіт МАН, секція 
«Екологія» (Мандажі Д., 10А клас)
20122013р. Міжнародний проект «Європейські школи за 
життя на планеті» 
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Дякую за увагу!


