
Комунальний заклад освіти 

“Павлівська неповна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Новопокровської селищної ради Солонянського району 

Дніпропетровської області”



• Дата народження: 03 березня 1972 року

• Освіта: вища, Криворізький державний педагогічний 

університет,      2008 рік

• Спеціальність за дипломом: вчитель географії

• Посада: вчитель географії, природознавства

• Стаж роботи: 26 років

• Категорія: спеціаліст І категорії

• Предмет, що викладаю: географія, природознавство, 

початкові класи

• Курси підвищення кваліфікації: 2017 рік



№ Тип 

документа

Номер 

документа,

дата видачі

Назва курсів або 

додаткової освіти

К-сть годин 

навчання

Термін 

навчання

Міце 

навчання

1 Посвідчення СПК 

№ДН24983906/4

853

Освітні стратегії

соціалізації особистості в 

процесі впровадження

нової стандартної

початкової освіти

120 год 06.06.2017-

16.06.2017

ДОІППО

2 Посвідчення СПК№ДН24983

906/2224-16

Децентралізація

управління: основний

напрямок реформування

освіти

150 год 27.06.2016 –

15.11.2016

ДОІППО

3 Посвідчення СПК 

№ДН24983906/5

535/22

Освітні стратегії

соціалізації особистості в 

процесі викладання

природничих дисциплін

120 год 03.07.2017 –

14.07.2017 

ДОІППО



№ Назва курсів або додаткової освіти Тип  документа Місце навчання

4 За программою Intel «Навчання

для майбутнього» 

44 год

Сертифікат

В10-3477

ДОІППО

5 Вчимося жити разом

30 год

Сертифікат

04-17312

6 Основи здоров’язбережної

компетентності

60 год

Сертифікат

04-10219



Педагогічне кредо:
«Навчаючи – учись,

Навчаючись – твори, 

У процесі творчості - навчай»

Педагогічна проблема:
Формування творчої особистості 

на уроках географії

Життєве кредо:
“Щасливий той, хто вміє дивуватись промінню 

Сонця в крапельці роси”



загадки,  вислови, прислів’я, 

тестовий опис об’єкту чи 

явища, ребуси, кросворди, які 

мають наштовхнути учнів 

назвати тему майбутнього 

уроку.

Етапи уроку

фотографії, малюнки, 

міні-відео,які б   

демонстрували   

необхідність знання 

учнями даного матеріалу;

Контроль знань 

та вмінь учнів

Закріплення знань

та вмінь учнів

Вивчення нового матеріалу

Тести, проблемні 

питання, створення 

власних розробок учнями

Тести, схеми, таблиці, 

карти, що містять в 

собі проблемні 

питання

Демонстрація  схем, 

малюнків, процесів, 

явищ, наочних посібників, 

карт, слайдів

Мотивація навчальної   

діяльності

Актуалізація опорних 

знань та вмінь учнів



- урок-круглий стіл

- урок-конкурс

- урок- гра

- урок-змагання

майстерність  учителя інформаційно-комунікативні

технології

співпраця з 

учнями

-інтегровані уроки

- урок-подорож
-



Актуалізація опорних знань та вмінь учнів
Прийоми: “Географічна розминка”, “Так - ні”, 

“Вірю – не вірю”, “Лови помилку”, 

“Взаємоопитування”

Мотивація навчальної діяльності
Прийоми: (“Дивуй”, “Приваблива мета”, 

“Фантастична добавка”, “Мікрофон”, 

“Проблемне питання” )
Вивчення нового матеріалу

Прийоми: «Творча лабораторія», 

«Театралізація», «Дерево рішень», «Конкурс 

запитань»
Закріплення знань та вмінь учнів

Прийоми: “Експрес-тест”, “географічні

диктанти”, “Власні приклади”, “Прес-

конференція” Домашнє завдання
Прийоми: диференційовані, дуже

корисні, випереджальні



✓ Робота в малих групах

✓ Робота в парах

✓ Мозковий штурм

✓ Аналіз ситуацій

✓ Коло ідей

✓ Мікрофон

✓ Презентації

✓ Діалог 

✓ Проблемні питання

✓ Географічні диктанти

✓ Логічно-опорні схеми



Використовуючи карту, учні 
вчаться орієнтуватися на 
місцевості, визначати географічні 
координати. 



Кожна група шукає відповідь на проблемне питання,  

розробляє розв'язання певної    ситуації



Самостійна робота
➢Підручник, словник

➢Географічні карти, атласи

➢Діаграми, графіки, картосхеми

➢Спостереження, аналіз таблиць

➢Ігрові елементи

➢Творчі завдання

➢Кросворди, ребуси

➢Реферати, доповіді





Навчальний

рік

Кількість учасників Результат 

2015-2016 17

Відмінно – 2 

Добре - 6 

2016-2017 14 Добре – 7 

2017-2018 14 Добре – 6 



Навчальний 

рік

Кількість 

учнів

Якісний 

показник

2012 – 2013 

н.р.

19 58 %

2013 – 2014 

н.р.

22 54 %

2014 - 2015

н.р.

22 51%

2015- 2016

н.р.

20 57%

2016 - 2017

н.р.

14 53 %

14
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49 51
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42 46 45 43 47

0 0 4 0

високий достатній середній низький

29%

29%

42%
0%

Результати ДПА з географії

за 2012-2013 н.р.

високий достатній середній початковий

Моніторинг рівня навченості учнів



Навчальні досягнення учнів

Участь у всеукраїнських 

конкурсах, олімпіадах 

(назва, рік, місце)

Участь педагога у 

фахових 

конкурсах (назва, 

рік, місце)

Власні веб-ресурси 

(адреса сайту, блогу, 

сторінки)

Поширення 

власного досвіду 

у фахових 

виданнях, мережі 

Інтернет

Рівень 

успішності 

(%)

Якісний 

показник 

(%)

Рівні НД учнів (%)

В
и

со
к
и

й

Д
о

ст
ат

н
ій

С
ер

ед
н

ій

Н
и

зь
к
и

й

100%

2012-2013

58 18 40 42 - Всеукраїнські предметні 

олімпіади з географії                     

І та ІІ етапи

100%

2013-2014

54 12 42 46 - Всеукраїнські предметні 

олімпіади з географії                    

І та ІІ етапи   (ІІІ місце)

96%

2014-2015

51 - 51 45 4 Всеукраїнські предметні 

олімпіади з географії                         

І та ІІ етапи                                        

турнір “Юних 

географів”(лауреат)

100%

2015-2016

57 - 57 43 - Всеукраїнські предметні 

олімпіади з географії                    

І та ІІ етапи                                        

турнір

100%

2016-2017

53 - 53 47 - Всеукраїнські предметні 

олімпіади з географії                     

І та ІІ етапи                                        

турнір

http://tanyamotuz. 

ucoz.net

http://tanyamotuz/


Культурно-

просвітницький

Науково-

дослідницький

Туристсько-

краєзнавчий    

Інформаційні 

години

Географічні 

тижні

Олімпіади

Дослідницькі 

роботи

Проектна 

діяльність

Участь у Всеукраїнських 

конкурсах

Екскурсії 

Походи

Подорожі







ВИВЧЕННЯ РЕЛЬЄФУ 

РІДНОГО КРАЮ

ЗБІР ЛІКАРСЬКИХ 

РОСЛИН

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 

ВИВЧЕННЯ МІСЦЕВИХ 

ВОДОЙМ

РІДКІСНІ РОСЛИНИ 

КРАЮ



Мій сайт 
http://tanyamotuz.ucoz.net


