


  

Добровольська 

Вікторія Леонідівна 
вчитель географії та 

економіки, І категорії 

стаж - 12 років, в НВК 

“ЗОШ І – ІІІ ступенів – 

ліцей” смт Любашівка 

працюю з 2000 року. 

 



Девіз: “Доганяти тих, хто 

попереду і не чекати тих, хто 

позаду” 

Педагогічне кредо: “Сьогодні я 

маю працювати не так як вчора, 

а так як завтра” 



Атестація 

чергова: 

2005 рік – спеціаліст ІІ категорії; 

2010 рік – спеціаліст І категорії; 

позачергова: 

2013 рік - претендую на вищу категорію. 

 



Курси підвищенні кваліфікації 

• 2004 рік - вчителів географії - свідоцтво №016912 

• 2007 рік - заступників директора з виховної роботи – 

свідоцтво №383983 

• 2009 рік - вчителів географії – свідоцтво № 496714 

• 2012 рік - заступників директора з виховної роботи, 

вчителів економіки – свідоцтво №727395 

• 2012 рік - курси з використання ІКТ  



Методична проблема :”Розвиток 

пізнавальних інтересів на уроках 

географії” 

Виховна проблема: “Прищеплення 

екологічних навиків та умінь на 

уроках географії” 



Участь у конкурсах: 

• 2010 рік вчитель 

року – ІІІ місце 

• 2012 рік – 

районний конкурс 

“Енергія 

середовища”  

І місце  

 



Робота з обдарованою молоддю 

- 2010 рік Ліпський Сергій переможець районного туру, 

учасник  обасного туру олімпіади з географії. 

- 2010-2011 рік: Добровольська Олена: 

•  І місце районний етап МАН, участь у обласній науково-

практичній конференції “Дивовижний світ географічних 

наук”, 

- 2011- 2012 рік Участі у Всеукраїнському конкурсі 

“Українознавства”, 

• ІІ місце у районномі турі Всеукраїнської акції “Моя земля, 

земля – моїх батьків” 

• ІІ місце у районному етапі МАН 



Участь МАН 



Мої нагороди 



Грамоти та подяки за участь у районних 

та обласних конкурсах-фестивалях. 



Методична література 



Методи навчання 

- За рівнем активності учнів: розповіді, пояснення, 

демонстрації спостереження, екскурсії, практичні 

роботи. 

- За джерелом отримання знань:  

словесні  (розповіді, пояснення, бесіда і т.д), 

 наочні  (посібники, схеми, таблиці, прилади, відео-

матеріали), 

Практичні (практичні роботи, складання таблиць, 

написання творів, складання тестів) 

 



Засоби навчання 

• - підручники та 

інші тексти, 

таблиці, карти, 

малюнки, відео-

презентації, 

• ІКТ 



Форми організації навчального 

процесу 
Форма навчання 

• Індивідуальні 

• Групові 

• Парні 

• Фронтальні 

• колективні 



Форми організації навчання 

• Уроки 

• Екскурсії 

• Самостійні роботи 

• Ігри 

• Практичні заняття 

• Індивідуальні заняття 

• Позакласна робота 

Уроки традиційні: 

- Вивчення нового 

матеріалу, 

- Комбіновані, 

- Контролю і корекції 

знань 

 



Нестандартні уроки 

• Урок – подорож “Природні зони південної 

Америки” 

• Урок-гра (узагальнення теми) 

• Урок-дискусія “Проблеми та перспективи 

розвитку промисловості України) 

• Урок-екскурсія 

• Урок – усний журнал  



 



Форми, прийоми та методи навчання. 
• Мотивація навчальної діяльності – показати зв*язок навчального 

матеріалу з реаліями життя, показ його практичного значення, 
створення проблемної ситуації, використання афоризмів, віршів, 
анекдотів, метод емоційного стимулювання навчання. 

• Актуалізація – тестування, географічні диктанти, “знайди помилку”, 
“що зайве”, “Чи віриш ти”, робота з картою, “Ти мені я тобі”, 
“Продовж ланцюжок”. 

• Вивчення нового матеріалу – розповіді, бесіди, робота з підручником, 
картами, таблицями, схемами, використання комп*ютерних 
технологій, робота в парах, робота в групах, складання опорних схем, 
таблиць, практичні роботи, асоціативний метод 

• Закріплення нового матеріалу – тестування, закінч речення, бесіди, 
заповни схему, склади запитання “ЩО? ЧОМУ? ЯК?”, упізнай силует, 
знайди помилку 

• Підсумки уроку – взаємоконтроль, висновки і пропозиції, продовж 
речення. 

• Домашнє завдання – робота з текстом підручника, повідомлення, 
кросворди, малюнки, фото-колажі. 

 



Форми роботи, що найбільш зацікавлюють 

учнів 

• Прийом “Дивуй” 

• Ігри, 

• Хто швидше знайде 
об*єкт на карті, 

• Використання відео-
презентацій, 

• Складання тестів, 
кросвордів, 

• Повідомлення учнів. 

• Використання описів з 
художніх творів, поезія, 
легенди. 



Мої розробки 

• Цикл уроків + відеопрезентації 6 клас “Загальна 
географія” по темах “Гідросфера”, “Атмосфера”, 
“Літосфера”. 

• Цикл уроків + відео-презентація 7 клас “Географія 
материків та океанів” теми “Африка”, “Південна 
Америка”, “Антарктида”. 

• Всі уроки 8 клас + відео-презентації окремих уроків по 
фізичній географії України. 

• Уроки по темі “Підприємницька діяльність” 11 клас. 

• Тематичне оцінювання 6-8 і класи, опорні схеми 
економіка 11 клас, географічні диктанти 10 клас географія, 
тестові завдання. 

• Виховний захід “Причини глобального потепління” 



Відкритий урок 8 клас 

 “Зона мішаних та широколистих лісів” 



Відкритий урок 7 – А клас “Населення та 

політична карта Південної Америки” 



Урок-конференція 8-Б клас 



В рамках тижня географії змагання  

“Юний географ” 7-і класи 



Вивчаємо карту 



Тиждень географії 



Виховний захід “Вони першими ринулись в 

бій...” до дня аварії на ЧАЕС 



Екскурсії в музеї м Одеса : палеонтологічний, 

геологічний;  катакомби с.Нерубайське, м Львів, 

Київ, Умань  



Районний семінар вчителів географії грудень 

2010 року, заступників з виховної роботи 

квітень  2011 рік 



Моменти районних та обласних конкурсів 



Моменти.... 



Профорієнтаційний конкурс 



Моє хобі  



 



 


