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Моє педагогічне кредо:

«Щоб бути гарним вчителем , 
потрібно любити те, що 
викладаєш, і любити тих, кого 
навчаєш.»







Тема над якою я  працюю: 
«Природничі дисципліни у Новій українській школі»

Нова українська школа – це школа компетентностей: 
спілкування державною мовою, спілкування іноземними 
мовами, математична грамотність, компетентності в 
природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова 
компетентність, уміння вчитися впродовж життя, соціальні і 
громадянські компетентності, підприємливість, 
загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і 
здорове життя, інноваційність. 

Усі перелічені компетентності однаково важливі й 
взаємопов'язані. Кожну з них діти набувають під час 
вивчення  предметів природничого напрямку на всіх етапах 
освіти.



Під час педагогічної практики я намагаюся використовувати
найефективніші технології навчання життєвим  навичкам якими  є:

• проектні технології, що забезпечують інтеграцію

знань і вмінь з різних предметів;

• ігрові технології, що формують уміння розв'язувати творчі завдання

на основі вибору альтернативних варіантів;

• тренінгові технології, спрямовані на розвиток творчого мислення,

комунікативної, психологічної компетентності учнів.



Три роки тому я відкрила для себе нові освітні можливості співпраці з закладами 
Європи. Таку можливість нам надала міжнародна освітня платформа  eTwinning.

У роботі над проєктом я виділяю такі етапи:

1. Знайомство – учні виконують завдання вході яких знайомляться та дізнаються про 
культуру різних країн

2. Формування команд - усі учасники розподіляються на змішані міжнародні команди

3. Проєктна діяльність – обрана тема дослідження пізнається через виконання
творчих завдань та STEM активності

4. Захист проєкту – оформлення спільних партнерських досліджень та подання
документів на присвоєння знаку якості

5. Нагородження проєкту – «Національний» та «Європейський знак якості»







Учням дуже подобається проєктне навчання. Вони вважають його більш цікавим ніж 
звичайні уроки. Проєкт «Нуль відходів» ми виконуємо на уроках біології. Одним ж 
перших завдань для учнів було створити спільну мапу країн учасників проєкту. Потім ми 
створили віртуальний клас.  Учні обрали собі аватарку і з допомогою програми 
ChatterPix на телефонні представили себе  англійською мовою. Всі учасники зробили 
відео про свою школу, каїну .

Спільна карта Наш віртуальний клас



В результаті швидкого розвитку комп'ютерних технологій студенти можуть
легко отримати доступ до медіа ресурсів. Під час карантину вони проводять
більше часу в інтернеті, особливо в соціальних мережах. Це може бути як 
перевага, а може завдавати шкоди. Студенти можуть зіткнутися з 
невідповідним для них контентом. "Мої свідомі ЗМІ»- це проєкт метою якого є 
навчитися використовувати медіа простір обережно і усвідомлено. Учасники
проєкту створювали електроні плакати,банери та логотипи . Потім ми
об'єднали усі роботи у віртуальні мозаїчні прапори Туреччини та України . 
Натискаючи на маленькі клітинки прапору учні можуть бачити роботи усіх
учасників проєкту.







- Взяла участь у міжнародному 
симпозіумі «Від теорії до 
практики»

- Долучилася з учнями до 
міжнародної акції «Нуль відходів» 
яку влаштувала перша леді 
Туреччини Ердоган

- Брала участь у міжнародній акції 
«Збережемо їжу»

- Була учасницею вебінару від 
турецьких партнерів «Зелені 
інновації»

- В рамках проєкту «Zero waste» 
провела міжнародну акцію до Дня 
вторинної переробки з сортування 
сміття

- Стала доповідачем на обласному 
вебінарі «Віртуальна естафета 
педагогічних ідей» 



«Stem-Хакатон» для освітян та освітянок»

ІІ місце 

за створення 
профорієнтаційного 
гендерночутливого

проєкту

Гранд від Курахівської
громади на придбання 
обладнання для ковки
металу для втілення 
проєкту



Урок - гра «Вплив хімічних чинників на здоров’я людини»

На уроці – консультації «Вплив 
хімічних речовин на здоров’я людини» 
ми з учнями грали в гру «уявний 
покупець», з’ясовували склад мийних 
та косметичних  засобів , улюблених 
продуктів. Учні проводячи 
дослідження давали відповідь собі на 
такі питання: «Пральний порошок чи 
хімічна зброя? Краса чи вбивча сила?»  
Проводили прання в стилі «Аля 
натюрель» самостійно виготовленими 
мийними засобами за бабусиними 
рецептами.



Дистанційний  урок «Рециклінг як единий цивілізований 
спосіб утилізації твердих побутових відходів»

15 Листопада на честь Всесвітнього дня 
вторинної переробки мої учні взяли участь у 
відкритому дистанційному уроці "Рециклінг
як єдиний цивілізований спосіб утилізації
твердих побутових відходів". Учні вивчили
види рециклінгу, переглянули мультфільм
від іноземних партнерів про сортування
сміття, побудували сумісний падлет де 
висловили свої пропозиції, щодо вирішення
проблеми відходів, виконали інтерактивні
вправи, які допомогли краще засвоїти
учбовий матеріал.



• Відомо, що особистість може виховатись 
лише особистістю. А формування творчої 
натури здобувача освіти  проходить через 
творчу натуру вчителя. Отже, компетентною 
мусить бути особистість вчителя, щоб 
отримувати відгук оточуючих, адже він є 
агентом змін.


