
Методична проблема:  



Тема над якою працюю: 

Використання  
STEM –освіти та проектних 
технологій на уроках географії 

та природознавства 



     Як сформувати креативну 

особистість??  

       Як розвивати творчі 

здібності учнів??  

       Які педагогічні технології 

доцільно вибирати??  

       Як зробити кожен урок 

цікавим??  

       Як досягти творчої співпраці 

вчителя і учня? 



Мої цілі 

Якісні і 
необхідні 

знання 

Підвищення 
свого рівня 

освіти 

Використання 
інноваційних 
технологій 

Створення 
своїх розробок 



інтеграція 

Зорові схеми-опори 

Інтерактивні 

технології 

Проектні 

технології 

Особистісне 

орієнтоване 

навчання 

Технології  

розвитку 

критичного 

мислення 



Інноваційні 

технології 

навчання 

Прагнення 

творчої 

особистості 

Творчі здібності 



Етапи Зміст 

впровадження 
 
Перший етап 

 
Підготовка учнівського колективу до 
усвідомлення необхідності вибору теми 

Другий етап Пошук та актуалізація інформації в 
обраної теми 

Третій етап Визначення та проектування навчально-
дослідницької діяльності 

Четвертий етап Освоєння (апробація) дослідної теми 

П'ятий етап Оприлюднення результатів інноваційного 
пошуку серед однокласників 

Етапи впровадження навчально-дослідної та 

науково-дослідної діяльності учнів 



Мій шлях у проектних 

технологіях навчання 

проектні роботи 

інтерес 

випуск альманаху 

міркування 

калейдоскоп цікавих 

фактів 

інтегроване 

навчання 



КАБІНЕТ – МОЯ ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ 

«Промисловість – провідна сфера 
матеріального виробництва» 

9-4, 9-Б 



Вивчення теми : «Тіла, речовини та явища навколо 

нас» на уроках природознавства 5 клас 



Вивчення теми: «Всесвіт» на уроках 

природознавства 5 клас 



Види  діяльності в процесі самоосвіти 
• ознайомлення з методичною, педагогічною та предметною 

літературою; 

• розв’язування олімпіадних завдань, тестів, питань ЗНО, кросвордів та інших 

завдань підвищеної складності або нестандартної форми; 

• відвідування семінарів, тренінгів, конференцій, уроків колег; 

• використання інформаційно-комп'ютерних технологій; 

• огляд в Інтернеті інформації з методики викладання предметів, 

педагогіки, психології, педагогічних технологій; 

• систематичне проходження курсів підвищення кваліфікації; 

• організація гурткової та позакласної діяльності з предмету. 



Організація та проведення відкритих та 
інтегрованих уроків, конференцій для учнів, 
семінарів-практикумів для педагогів школи та міста. 

Участь у олімпіаді з географії (районній ІІІ місце, 
міській – ІІ місце);  

Участь у Всеукраїнському конкурсі «Геліантус»; 

Організація виставок; 

Результативність самоосвіти в професійній діяльності: 



Участь у міському семінарі-практикумі для вчителів 
міста з організації та проведення Всеукраїнського 
конкурсу «Колосок»; 

Участь у міському конкурсі кабінетів географії – ІІІ 
місце. 

Участь у Всеукраїнському конкурсі дитячо-юнацької 

творчості  «Безпека в житті – життя в безпеці» (І, ІІІ 

місця); 

Розробка сценаріїв для виступу учнів. 

Результативність самоосвіти в професійній діяльності: 



Мої учні готують комп'ютерні презентації з 

географії;  

Організація шкільного відділення МАН                   
«Я дослідник!»; 

Залучення учнів до роботи в  кабінеті-лабораторії з 

метою підготовки виступів,  моделювання і захисту 

проектів на засіданнях шкільного відділення МАН.  

Результативність самоосвіти в професійній діяльності: 


