
Шумік

 Оксана Євгеніївна,
   вчитеь географії та 
економіки  НВК №2

 м.Каменя-Каширського



      

Освіта- Луцький  державний 
педагогічний інститут 
ім. Л.Українки  – спеціальність 
вчитель географії середньої 
школи - 1992 рік; Волинський 
державний університет
 ім. Л.Українки – спеціальність 
психолог-практик - 1996 рік
-Педагогічний стаж -32 роки



Педагогічне кредо: 

Якщо вчитель          
           
поєднує в собі
любов   до справи і 
до учня, 
він – досконалий 
учитель.



Науково-методична
 проблема                  

  

 «Розвиток предметних 
географічних 
компетентностей учнів 
шляхом формування 
компетенції самоосвіти,  
саморозвитку та 
самовдосконалення» 



Основні завдання 
на шляху формування компетентностей:

- створення умов для 
саморозвитку і самореалізації;
-  засвоєння продуктивних 
знань, умінь та навичок;
- розвиток потреби 
поповнювати свої знання 
упродовж життя.





Види проблемних завдань
-завдання, в  основі змісту яких лежить 
наукова гіпотеза (походження 
багаторічної мерзлоти, зміна клімату, 
походження материків і океанів; 
-завдання, в основі яких лежить розрив 
у логіці зі звичними науковими чи 
побутовими уявленнями; 
-завдання проблемний характер яких 
обумовлений розривом між раніше 
засвоєними знаннями і новими 
знаннями отриманими на уроці





УРОКИ
ГЕОГРАФІЇ



Робота в групах



Презентація проектів



Результати
 контрольного зрізу у 6-А класі з теми 

«Літосфера»

Кількість 
учнів у класі

Писало 
контрольну 
роботу

Початковий Середній Достатній Високий

К.Р. І сем. К.Р. І сем. К.Р. І сем. К.Р. І сем.

30 26
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6
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7
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5
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Моніторинг навчальних досягнень учнів з 
географії за 2017-2018 н.р.
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Моніторинг навчальних досягнень учнів з географії за І семестр 
2018-2019 н.р.

Початковий Середній Достатній Високий



Достатній; 58%

Високий; 42%

Моніторинг навчальних досягнень учнів 
з економіки у 11 класах
 за 2017-2018 н.р.



3%

64%

33%

Моніторинг навчальних досягнень учнів 
з економіки у 11 класах
 за І семестр 2018-2019 н.р.

Початков
ий

Середній

Достатній

Високий



Результативність роботи
з обдарованими учнями 

за 2014-2019 роки

Навчальні роки Районні олімпіади Обласні олімпіади 
2014-2015 н.р. 2 - 
2015-2016 н.р. 5 - 
2016-2017 н.р. 5 3 
2017-2018 н.р. 9 2 
2018-2019 н.р. 3 1 

 



Підготовка до 
олімпіад



Участь
 у методичній роботі 

2017-2019 роках
-Виступ на засіданні  окружного методичного осередку вчителів 
географії, економіки та природознавства «Розвиток творчої 
самостійності учнів шляхом упровадження методів проблемного 
навчання» -жовтень 2017 року
-Виступ на засіданні  окружного методичного осередку вчителів 
географії, економіки та природознавства «Формування 
соціальної компетентності учнів на уроках географії через 
проектну діяльність» - квітень 2018 рік
-Виступ на засіданні  окружного методичного осередку вчителів 
географії, економіки та природознавства «Креативність та її 
прояви при вивченні предметів природничого циклу» -
грудень 2018 року
-Участь в методичному діалозі вчителів округу « Проблема 
педагогічної творчості у спадщині В.О.Сухомлинського» - 
листопад 2018 року
-Участь у районному семінарі-практикумі по розв’язуванні 
географічних задач.-листопад 2018 року
-Виступ на районній науково-практичній конференції 
«Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського в освітньому 
просторі району»-січень 2019 року



Участь у 
методичних 

заходах





Позакласна
 робота





Нагороди 



       Лише творчий вчитель 
може бути джерелом успіху 
своїх вихованців. 
           В.О.Сухомлинський



Дякую за увагу!
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