
 

Жданова Надія Семенівна 

Рік народження: 7 вересня 1954рік. 

Освіта: вища, закінчила в 1979 році Полтавський державний педагогічний 

інститут ім. В. Г. Короленка, за спеціальністю біологія і хімія, присвоєна 

кваліфікація учителя біології і хімії середньої  школи. 

Педагогічний стаж: 42 роки. 

Трудовий стаж роботи в Тахтаулівському НВК — 35 років. 

Підвищення кваліфікації: головне управління освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації. Полтавський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, вересень 2011, 

проблематика курсів: «Шляхи підвищення професійної компетенції учителя 

хімії в умовах оновлення змісту освіти». 

  



Нагороди 

1. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України – 2007 р. 

2. Районна премія Самійла Величка – 2010 р. 

3. Грамоти Головного управління освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації – 1996 р., 2006 р., 2009 р., 2010 р. 

4. Грамоти Полтавської районної державної адміністрації – 1997 р., 

1998 р., 1999 р., 2004 р., 2004 р., 2009 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р. 

5. Дипломи (обласні) – 1996 р., 1999 р., 2006 р., 2006 р. 

6. Дипломи (районні) – 2006 р. 

7. Посвідчення: «Старший учитель» - 1991 р. 

 «Відмінник освіти України» - 2002 р. 

 «Учитель-методист» - 2007 р. 

8. Сертифікати: Журнал «Хімія» видавництво Освіта – 2012 р., 2012 р. 

 Національна академія педагогічних наук України  

 Інститут обдарованої дитини – 2013 р. 

  



 

 

 

 

 

 

21.11.2012 р. Обласний семінар-практикум 

 

 

 



 

 

 

Хімічний кабінет Тахтаулівського НВК Полтавської районної ради 

Полтавської області 

 

 

 

  



Анотація 

досвіду роботи учителя хімії Тахтауловського НВК 

Полтавської районної ради Полтавської області 

Жданової Надії Семенівни з питання «Оптимізація навчально-

виховного процесу на уроках хімії» 

Досвід роботи учителя хімії Жданової Надії Семенівни актуальний. Він  

цінний тим, що вчителька систематично, цілеспрямовано здійснює 

оптимізацію всіх елементів уроку, проводячи ряд взаємозв’язаних дій: 

- комплексне планування найбільш важливих завдань навчання, 

виховання й розвитку; 

- вибір оптимальної структури уроку; 

- вибір найбільш раціональних методів викладання контролю; 

- виділення головного в змісті навчання, прагнення зберегти його 

засвоєння учнями; 

- створення сприятливих умов для навчання; 

- вибір найбільш раціонального поєднання групових і індивідуальних 

форм навчання з метою його диференціації. 

У своїй роботі звертає особливу увагу на взаємозв’язки діяльності 

учителів і учнів з метою формування і розвитку міжособистісних стосунків, 

що сприяють самостійності молоді і водночас збагачує діяльність учителя. 

Проводить лекційно-семінарні заняття з використанням опорних 

конспектів, схем, демонстрацій, експериментів, конференцій, диспутів, 

аукціонів, конкурсів, телепередач, рольових ігор, презентацій проектів, 

тематичних виховних годин, нестандартних уроків. Надає перевагу 

проблемно–пошуковим дослідженням, інтелектуальним методам, 

самостійній роботі. 

Приділяє увагу позакласній роботі з хімії, здійснює керівництво 

науково–дослідницькими роботами. Щороку її учні стають призерами 

районних та обласних олімпіад з хімії. 

 



 

Постійно бере участь в обласних ярмарках педагогічної майстерності, 

має дипломи. Переможець районного та лауреат обласного конкурсу 

«Учитель року 2006». 

 



Очолює роботу районного МО учителів хімії та творчої групи. 

 

Ділиться досвідом з колегами. 

Проводить практичні семінари для слухачів курсів Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти                                     

ім. М.В.Остроградського, жовтень 2008 рік. 21 листопада 2012 року був 

проведений обласний семінар-практикум для методистів районних 

методичних кабінетів, керівників методичних об’єднань учителів хімії.  

 



Студенти природничого факультету Полтавського національного 

педагогічного університету ім. В.Г. Короленка проходять виробничу 

практику у Тахтаулівському НВК. 

 

Педагогічно обґрунтоване впровадження активних та інтерактивних 

методів навчання в поєднанні з традиційними, постійний пошук, любов до 

своєї професії та дітей – є наріжним каменем педагогічної діяльності Надії 

Семенівни і особливою складовою її успіху. 

Досвід Жданової Надії Семенівни заслуговує на впровадження в 

практичну роботу. 



II етап Всеукраїнської предметної олімпіади з хімії 
 

2005 рік. 
9 клас. Клинцов Євген – І місце 

11 клас. Ткаченко Ярослав – І місце 
2006 рік.  

11 клас. Яресько Сергій – І місце 

2007 рік.  
8 клас. Калюжна Інна – І місце 

10 клас. Федорові Євгенія – І місце 
2009 рік. 

 8 клас. Єнусова Наргіза – ІV місце 

9 клас. Калюжна Інна – І місце 
11 клас. Федорова Євгенія – І місце 

2010 рік.  
8 клас. Купченко Віталій – ІV місце 

9 клас. Демочко Вікторія ІІ місце 

10 клас. Купченко Микола – І місце 
2011 рік. 

 8 клас. Турченко Дмитро – І місце 
11 клас. Купченко Микола – І місце 

2012 рік. 

 9 клас. Турченко Дмитро – І місце 
 7 клас. Рєзнік Валентина – ІІІ місце 

2013 рік. 
 10 клас. Турченко Дмитро – І місце 

 7 клас. Колеснікова Маргарита – ІІ місце 



 
Яременко Катерина 

 

IIІ етап Всеукраїнської предметної олімпіади з хімії 
2005 рік. 

 Клинцов Євгеній – ІІІ місце 
Ткаченко Ярослав – ІІІ місце 

2006 рік. 

 Яресько Сергій – ІІІ місце 
2007 рік. 

 Яременко Катерина – V місце 
 

2008 рік. 

Калюжна Інна – ІІ місце 
Федорова Євгенія – ІІІ місце 

2009 рік. 
Федорова Євгенія – ІІІ місце 

2010 рік. 

Купченко Микола – ІІІ місце 
2011 рік. 

 Турченко Дмитро – ІІІ місце 



 
 

 
 

Одуд Олена, Клинцов  Євгеній 

Ткаченко Ярослав  



Всеукраїнський конкурс захисту науково-дослідних 

робіт учнів членів МАН України 
 

Всі учні переможці II етапу, учасники III етапу 

1. Сотніченко Юлія «З історії створення Полтавської 

м’ясної породи свиней» 

2. Байбара Олена 

3. Литвин Світлана «Трансплантація ембріонів у 

свинарстві» 

4. Волчек Світлана «З історії розробки системи оцінок у 

школі» 

5. Передера Тетяна «Роль деяких хімічних елементів у 

житті людини» 

6. Федорова Євгенія «Кольорове скло на Україні» 

7. Федорова Євгенія «Скло на Україні» 

 



 

 

Медалісти 
За час роботи випустила три випуски. 

1997 рік — 3 медалісти 

 Попенко Ірина 
Корнільчеко Марина 

Немчук Наталія 
 

2004 рік — 2 медалісти 

 Францев Віталій 
Передера Тетяна 

2007 рік — 1 медаліст 
Клинцов Євгеній 



 
 

 



 
 

Вступ до педагогічних вузів 
Полтавський Національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка (Природничий факультет) 

1. Гордієнко (Купченко) О. М. 

2. Рудь (Рикун) Н. О. 

3. Соколов П. А. 

4. Ткаченко Я. Л. 

5. Яременко К. І. 

6. Ткаченко І. Л. 

 

Харківський Національний політехнічний 

університет (Неорганічна хімія) 
 

1. Яресько О.Г. 

 
  



Уроки – екскурсії – пізнавальна форма роботи учителя з класом. Під час 

екскурсії школярі навчаються орієнтуватися на місцевості, спостерігати, 

порівнювати, виділяти потрібні об’єкти, знаходити приклади вз’ємозвязків 

організмів одини з одним і з умовами навчального середовища. 

З вересня 2004 року проводилась апробація підручника М.М. Гладюка 

«Основи органічної хімії» (хімія в сільському господарстві). В 10-11 класах 

спецкурс «Основи агрохімії». 

За програмою передбачені уроки – екскурсії. 

Прктична робота №2 

на тему: Відбір зразків грунту в полі та їх підготовка до аналізу.  

Ця практична робота була проведена на полях с. Бричківки 

Полтавського району у вересні 2008 року (10 клас)  

 

 



 

 

Викладання спецкурсу «Основи агрохімії» має свої наслідки до 

Полтавської аграрної академії поступило. 

Випуск 2008 року – 3 учн:і Карбаєва Анна, Крикливець Ольга,       

Кравцова Яна. 

Випуск 2009 року – 3 учні: Четверило Владислав, Соколова Ольга, 

Молодший Віктор. 

 Випуск 2012 року – 2 учні: Прядко Валерія, Скробут Андрій  



Методична робота 

I. Друковані статті 

1. Робота «Школи олімпійського резерву» з біології, хімії та географії – ст. 

75-79 Інформаційно-методичний вісник, березень 2012 р. 

2. Розвиток пізнавальних інтересів учнів – журнал «Хімія», видавництво 

Основа, № 10, грудень 2012 р. 

3. Вуглеводи. Інтегрований урок з хімії та біології. 11 клас. – журнал 

«Хімія», № 15-16, серпень 2012 р. 

II. Методичні посібники 

1. 2006 р. Опорні конспекти з хімії, 8 клас 

2. 2008 р. Методичний посібник опорні конспекти з предмету «Органічна 

хімія» 

3. 2009 р. Тести з хімії. 7 клас 

4. 2009 р. Розв’язки задач і вправ за підручником П.П.Попель, Л.С. Крикля 

Хімія. 8 клас 

5. 2011 р. Відеофільм «Лабораторні досліди у 7 класі»  

6. 2012 р. Застосування методів та прийомів інтерактивної технології 

навчання на уроках хімії 

7. 2012 р. Легенди, казки та міфи з неорганічної хімії  

III. Участь у конкурсах 

2013 р. учасник ІІ Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель – 

обдарований учень» в номінації «Авторський розвивальний урок та 

системи уроків, проект учителя-предметника» 

  



 

Полтавський районний 

методичний кабінет 

 

 

 
 
 

 
 

ОПОРНІ КОНСПЕКТИ З ХІМІЇ 
 

8 КЛАС 

 

 
 

Вчителі хімії 
Жданова Н.С. 

Жорняк Н.Ф. 
Чайка Н.В. 

Казанкова Г.М. 

 
Полтава 

2006 



Міністерство і науки України 
Полтавський комерційний технікум 

Цикл природничо – математичних дискусій 

 

 

 

Методичний посібник 

опорні конспекти 
з предмету ,,Органічна хімія” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Полтава 2008 
 

 



Міністерство науки і освіти України 

Методичний кабінет Полтавського району 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 

 

«Розв’язки задач і вправ  

за підручником П.П.Попель, Л.С.Крикля   

Хімія. 8 клас» 

 

 

 

Полтава 2009 

 


