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Вчитель хімії середньої 
загальноосвітньої школи №68 
 м. Львова  
Педагогічний стаж- 30 років 
Освіта – вища 
Закінчила біологічний 
факультет ЛДУ ім.І. Франка у 
1984 році 
Спеціальність – біолог, 
викладач біології та хімії 
Посада – вчитель хімії, 

•  І кваліфікаційна категорія 
Звання – старший вчитель 
Попередня атестація –2009рік 



Курси підвищення кваліфікації: кредитно–
модульні курси 2009 –2013рр. 
Курси :«Intel.Навчання для             
майбутнього»2009 рік 
 



                               Навчально-методична тема 
 
Використання ІКТ для підвищення ефективності  
навчання на уроках хімії 

                                    Напрямки діяльності 

• Використання інтерактивних , проектних технологій 

• Робота з обдарованими та здібними учнями 

• Створення на уроках ситуації успіху та здорової конкуренції 

• Реалізація особистісно - зорієнтованого навчання 

• Використання ППЗ, Віртуальної хімічної лабораторії, 
учительських та учнівських мультимедійних презентацій 

• Створення медіатеки 



                        Актуальність вибраної теми 

Формує  креативність особистості 

Розвиває творчі здібності учнів 

    Готує до участі у науково – дослідницькій роботі 

Допомагає зробити кожен урок хімії цікавим 

Дає змогу досягти творчої співпраці вчителя та учня 



             На уроках використовую 
 

• Робота в парах 

• Робота в групах 

• Акваріум 

Методи 
кооперативного 

навчання 

 

• Хімічне обладнання 

• Технічні засоби навчання 
Навчальне 

обладнання 

• Творчий пошук 

• Творчу діяльність 

• Творче мислення 

• Творче спілкування 

 

творчість 



         Працюю впроваджуючи 

• Комп’ютерні 
технології 

 

• Проектні 
технології 

 

• Музейні 
уроки 

• Коло знань 

• Мозковий 
штурм 

• Мікрофон 

• Навчаючи 
вчусь 

• Вірю, не 
вірю 

• Знайди 
помилку 

• Закінч 
речення 

 

• Дискусії 

• Ігрове 
навчання 

• Займи 
позицію 

• Зміни 
позицію 

• Рольові 
ігри 



Вважаю що 

Інтерактивні 
технології мають 

переваги 

У роботі задіяні 
усі учні класу 

Кожна дитина має 
можливість 

висловити свою 
думку 

Формують вміння 
аргументувати 

свою точку зору та 
знаходити 

альтернативне 
рішення 

Формують навички 
толерантного 
спілкування 

Створюється 
«ситуація успіху» 

Формується 
доброзичливе 
ставлення до 

опонента 

За короткий час 
захоплюється 
багато нового 

матеріалу 



              результативність 

91.6 91.0 

98.4 

94.2 

Навченість  учнів з хімії  
(без початкового рівня) 

12.1 

16.0 16.1 
19.0 

Високий рівень 
навчальних досягнень 



Інновації 
інтнгрований урок «Ферум. Залізо» 
10 клас 



Відкриті уроки 
«Таблицю Менделєєва напам’ять знаю я» 



                                інновації 
• Музейні уроки: 

• 9-А клас 10.10.2013 – «Узагальнення з теми «Розчини»», музей «Таємна аптека» 



                                    Інновації 
музейний урок «Синтетичні лікарські препарати 

на прикладі аспірину» 11 клас, «Таємна аптека» 



                

• У РАМКАХ ОСІННЬОЇ ШКОЛИ БУВ ПРОВЕДЕНИЙ МАЙСТЕР- КЛАС 

«Урок у музеї». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумок : розробки музейних уроків увійшли у методичну збірку 
навчально- методичного центру освіти «Кристали досвіду». 



               Олімпіади, конкурси 

• ІІ етап Всеукраїнсьекої олімпіади з хімії: 

• 2011 рік – ІІІ місце 

• 2012 рік – І, ІІ місце 

• 2013 рік – І, ІІ місце 

• Альтернативна міська олімпіада з хімії – ІІІ місце 

• Конкурс «Кристал»- 78 учасників 



                               конкурси 
• «Іntel.навчання для майбутнього» 

• 2010 рік- «Домашня хімічна лабораторія» 

• 2011рік – ІІ місце «Все про кухонну сіль» 

• 2012рік- «Кропива та мурахи» 

• 2013рік- І місце район,ІІІмісце- м.Львів «Все про чай» 

• 2014рік- І місце район «Все про папір» 



                



Позакласні заходи з хімії 
• Шкідливість тютюнопаління 

• Хімічна казка 

• Хімія та харчування 

• Хімічні чудеса 



Конференція для старшокласників 
«Нобелівські лауреати українського 
походження» 



Класне керівництво 
• Свято до дня матері 

• Свято «Святий Миколай у нашій школі» 

• Андріївські вечорниці 

• Зустріч з львовознавцем П.Радковцем 

• Костюмоване шоу літературних героїв 

• Єкскурсії у музеї Львова,уКарпати, 

• Рогатин та Крилос, страчанські печери, джерела 

села  Раковець 

 Відвідування театрів 



   Я завжди буду             

• Заходити до класу з усмішкою 

• Стриманою, терплячою, уважною 

• Не шукати легкого шляху 

• Радіти успіхам своїх учнів 

• Співпереживати їх невдачам 

• Не боятися вибачитися , якщо я не права 

• Нести дітям добру енергію 

 


