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Моє педагогічне кредо: 

“Не в кількості знань полягає освіта, а в 

повному розумінні й майстерному 

застосуванні в житті всього того, що  

знаєш.”  Фрідріх Дістверг 



Правила для досягнення  поставленої мети: 

 головним є не предмет, якого я навчаю, а особистість, яку 
формую; 

 на виховання активності не слід шкодувати ні часу, ні зусиль; 

 слід якомога частіше використовувати питання «Чому?». 
Щоб навчити мислити причинно, адже розуміння причинно – 
наслідкових зв’язків є обов’язковою умовою розвивального 
навчання; 

 знає не той, хто переказує, а той, хто використовує на 
практиці; 

 учнів слід привчати думати і діяти самостійно; 

 творче мислення розвивається всебічним аналізом проблем, 
слід частіше практикувати творчі завдання; 

 навчати так, щоб учень зрозумів, що знання є для нього 
життєвою необхідністю; 

 кожна дитина знайде своє місце в житті, якщо навчитися 
всього, що необхідно для реалізації її життєвих планів. 

 



Мета досвіду полягає у формуванні та розвитку особистості учня, 
розкриті його здібностей і талантів. У контексті освітніх реалій 
сьогодення ця мета може конкретизуватися як підготовка учнів до 
життя, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, 
опанування знань, актуалізація вмінь  необхідних у житті. Вмінні 
спілкуватися, контактувати з іншими людьми, у тому числі задля 
розв’язання конкретних проблем, уміння опрацьовувати 
інформацію. Гнучко реагувати на зміни в житті тощо. Отже, мета 
навчання виступає як формування життєвої компетентності учнів. 

 



 Провідною ідеєю досвіду є глибоке засвоєння 
навчального матеріалу й осмислення його на уроці 
хімії, формування міжособистісних відносин в учнів, 
навчання радістю, успіхом, удачею під час пошуку й 
розв’язанні проблемних питань. 

 



З особистого досвіду впровадження життєвих компетентностей на 

уроках хімії використовую: 

Впровадження прийомів інтерактивного навчання: «Мозковий 

штурм»,  «мікрофон», « пошук інформації»; 

Інтерактивних вправ: «знайди пару», «доповни вираз», «знайди 

помилку», робота в малих і великих групах; 

 



 Використовую ІКТ: робота з різними джерелами інформації, 

онлайн тестування; 

 Нестандартні уроки: уроки подорожі, творча лабораторія, 

урок  - марафон, урок-гра; 

 Проведення інтерактивних уроків: хімія - біологія, хімія – 

математика,хімія – географія; 

 



 Постійна робота з обдарованим учнями щодо підготовки до участі в 

районних олімпіадах,міжнародній  природознавчій  грі «Геліантус», 

шкільних наукових пікніках, тижнях STEM ; 

 Прийоми контролю й самоконтролю: хімічний диктант, тренувальне 

опитування, тестова перевірочна робота, онлайн тестування ; 

 Формування інтересу учнів до предмету через екскурсії, цікаві 

уроки, практичні,лабораторні, написання творчих робіт, творчих 

малюнків. 

 



У власній роботі постійно використовуються елементи 

вищезазначених методів. Технологій, але найбільшу перевагу 

віддаю інтерактивним формам навчання, зокрема елементам 

колективно – групового навчання, кооперативного навчання, 

чим створюю умови для самопізнання, саморозвитку учнів у 

процесі активної пізнавальної діяльності. На узагальнення 

після кожної теми стараюся провести онлайн – тестування , 

яке допомагає якісно і швидко оцінити знання учнів.  



Участь у різних інтернет конкурсах “ Геліантус ” і на сайті  

 “ На Урок” про що свідчать відповідні нагороди  



Та нагороди учнів 
 



Участь у шкільних тижнях науки, 
наукових пікніках  



Гурткова робота: на якій ми вирощуємо кристали, 
робимо мило, страємося стежити і за екологічною 
ситуаціє,проводимо цікаві хімічні експерименти 





Участь у конкурсі вчитель року 2020 



Відкриті уроки з   
тем: “Основні класи неорганічних сполук” 8 клас , 

“Кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами” 
8 клас , “Початкові хімічні поняття” 7 клас та інші… 

 



Позакласна  робота 
 Започаткували на завершені першого 

семестру  робити посвяту в юні хіміки 

 Виховні заходи: 

 Шкідливий вплив енергетичних напоїв 

Виховна година приурочена  150 річчю від 
дня створення періодичної системи 

Шкідливий вплив тютюнопаління на 
організм людини та інші…. 



Деякі фото з посвяти 



Робота зі студентами практикантами 



Таким чином, суть педагогічної ідеї полягає у 
створені умов для формування, розвитку 
мислення, і як наслідок, призводить до 
формування інтелектуально розвиненої 

особистості, що є метою моєї педагогічної 
діяльності. Навчання наближає до реальних умов 

життя і готує  дітей до творчої участі в ньому, 
сприяє пробудженню прагнення до нових знань, 

активізує їх пізнавальний інтерес, формує прийоми 
і вміння самостійно набувати знання і 

застосовувати їх у практичній діяльності. 

 


