














«v» – 
інформація підтверди лась;
«+» – 
цього вони не знали, це нове;
«–» 
ця інформація не сто сується теми;
«?» – 
не зрозуміли зв’язку.

«v» – 
інформація підтверди лась;
«+» – 
цього вони не знали, це нове;
«–» 
ця інформація не сто сується теми;
«?» – 
не зрозуміли зв’язку.

Метод «Позначки» 
чи «Вільного письма»













Матеріали на «Творчі сходинки»



Карта педагогічної активності
2009-2010н.р.-  «Стежками рідного села»  опис-нарис 
(дослідницька робота)
2010-2011н.р.-  «Економічний потенціал Камінь-Каширського 
лісогосподарського району» (дослідницька робота)
2013-2014н.р. – «Природа Камінь-Каширщини» (навчальний 
посібник) - конкурс «Творчі сходинки педагогів»
2014-2015н.р.- «Учнівське самоврядування: досвід, проблеми, 
інновації, перспективи» - методична розробка з виховної роботи
2015-2016 н.р.-  Авторські розробки уроків з тем  «Канада» та 
«Географічні координати» –  «Географія»№№15-16, 17-18,2015р
2017-2018 н.р. – “Інноваційні підходи до організації навчального 
процесу з економіки” (методичний посібник) – конкурс “Творчі 
сходинки педагогів”
2018-1019 н.р. – «Цікаві дидактичні матеріали з географії» 
(Навчальний  посібник) - конкурс «Творчі сходинки педагогів»



Публікації в журналах



           2013-2014 н.р. 
Кривош Марія, 7-й клас, 4-е місце в ІІ (районному)  етапі 
Всеукраїнської олімпіади з географії
           2014-2015н.р.
Юрчик Юрій , 11-й клас, 2-е місце в ІІ (районному) етапі 
Всеукраїнської олімпіади з економіки
Кривош Марія, 8-й клас, 2-е місце в ІІ (районному) етапі
Всеукраїнської олімпіади з географії
Кривош Анастасія, 10-й клас, 2 місце в ІІ (районному) етапі 
Всеукраїнської олімпіади з географії
           2015-2016 н.р.
Кривош Марія, 9 клас, 2 місце в ІІ (районному) етапі 
Всеукраїнської олімпіади з географії
Кривош Анастасія, 11-й клас, 3 місце в ІІ (районному) етапі 
Всеукраїнської олімпіади з географії
          2016-2017н.р.
Кривош Марія , 10-й клас, 3-е місце в ІІ (районному) етапі 
Всеукраїнської олімпіади з географії
           2017-2018н.р.
Кривош Марія , 11-й клас, 4 –е місце в ІІ (районному) етапі 
Всеукраїнської олімпіади з географії



Науково-методична діяльність 
учителя

•Районний семінар з географії. Відкритий урок на тему «Канада» - НВК 
с.Видричі, 2011р.

•Виступ на районному семінарі-практикумі з географії. Обмін досвідом 
«Педагогічна реклама» - «Дискусія», 2011р.

Виступ на районному семінарі вчителів географії. Міні-конкурс «Педагогічна 
реклама» з теми: «Розвиток творчих здібностей учнів середніх класів 
засобами рольової гри» -                                      школа с. Підбороччя, 2012 р.

Виступ на районному «круглому столі» вчителів географії та економіки з 
теми: «Розробка особистої програми роботи вчителя над проблемами 
використання інтерактивних форм і методів навчання на уроках географії», - 
відділ освіти,  2012 р.

Виступ на районному методичному семінарі вчителів географії та 
природознавства з теми: «Формування географічної компетентності школярів 
засобами інтерактивних технологій», НВК №2 м.Камінь-Каширський, 2013 р.

Участь у районному конкурсі «Учитель року», 2014 р.
Районний семінар з географії. Позакласний захід на тему: «Бережімо ми 
природу - України гарну вроду», 2017р.

     



НАГОРОДИ



2009 р. – Грамота  відділу освіти і науки Камінь-
Каширської райдержадміністрації (за сумлінну 
працю у справі навчання і виховання 
підростаючого покоління);

2011 р. – Грамота  відділу освіти і науки Камінь-
Каширської райдержадміністрації (лауреат 
районної нагороди «Педагогічне сяйво» в 
номінації «Педагогічна майстерність»);

2014 р.-  Грамота відділу освіти і науки Камінь-
Каширської райдержадміністрації (за активну 
участь у І (районному) турі Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2014» у номінації 
«Географія»;

2014 р. – Грамота  управління освіти і науки 
облдержадміністрації (за  сумлінну працю, 
досягнуті успіхи у справі навчання і виховання 
підростаючого покоління та за результатами 
роботи у 2013-2014 навчальному році»).
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