
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
досвіду  роботи



РОЗДІЛ – І
1.1. Портрет вчителя

O ПІП:  Садомець Людмила Юріївна;

O Рік народження:  22 липня 1954р.;

O Освіта: вища, Полтавський державний 

педагогічний університет ім. В. Г. Короленка;

O Фах: учитель біології та хімії;

O Категорія: вища;

O Педагогічний стаж: 42 роки



 Народилася  22 липня 1954р.  м. Зінькові, Зіньківського 

р-ну, Полтавської області;

 1962-1972рр. навчання в Зінківській с/ш  № 2;

 1972-1973рр. працювала старшою піонервожатою у 

Васильківській  основній школі Зіньківського району;

 1973-1978рр. навчалася в ПДПУ ім. В.Г. Короленка;

 1978-2015рр. вчитель біології, хімії, трудового навчання 

Вацівської ЗОШ ім. В.Тюріна.







Курси, підвищення 

кваліфікації

Полтавський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти 15.06.2012р., посвідчення

про підвищення кваліфікації №2472

Полтавський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти 08.11.2013р., посвідчення

про підвищення кваліфікації №4182



Педагогічне кредо

Учитель і учень 

ростуть разом

Посередній учитель 

розповідає, хороший 

пояснює

Успіх приходить до того, 

хто робить те, що 

найбільше любить.

М.Форбс



Життєве  кредо

Немає нічого, що не долалось 

би працею



Моя методична проблема:
 Використання дослідницьких та інтерактивних форм 

і методів навчання при формуванні природо-
пізнавальних інтересів учнів.



Актуальність: Зміни життя в сучасному світі вимагають і змін
мети, та призначення сучасної освіти. Знижується
функціональна значущість і привабливість традиційної
організації навчання, передача «готових» знань від учителя до
учня перестає бути основним завданням навчального процесу.
Процес формування умінь і навичок може бути набагато
результативнішим, якщо навчання організоване у
співробітництві, яке ґрунтується на спільній діяльності вчителя
і учнів, взаєморозумінні й гуманізмі, єдності інтересів до
прагнень всіх учасників навчального процесу і має на меті
особистісний розвиток учнів. Саме таке навчання підносить
інтелект дитини, зміцнює її віру у власні здібності, стимулює її
активність, творчість, гідність і самосвідомість. Вчитель
виступає як організатор, старший, більш досвідчений товариш,
що знає і розуміє потреби, інтереси та можливості кожної
людини.

Суть інтерактивногонавчання

Інтерактивне навчання — це діалогове навчання, яке заперечує
домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над
іншою.



• семінарське заняття (9кл);

• урок-конференція;

• урок-диспут;

• урок-залік;

• дослідження;

• урок-гра (5-7кл);

• урок-інсценізація (5-7кл);

• коло ідей;

• мозковий штурм.





• Сусліна Анастасія ІІІ місце у ІІ 
етапі всеукраїнської

учнівської олімпіади з хімії –
2013р.

• Лукянович Юлія ІІІ місце МАН 
– 2006р.







«Виховання духовності та загальної 

культури, розвиток нахилів, здібностей і 

творчої обдарованості учнів, створення умов 

для педагогічної творчості вчителів»

Теоретичною  основою  запровадження  інтерактивних  методів 

навчання  мусять бути  системний,  особистісно-зорієнтований та 

діяльнісний підходи  до  побудови дидактичних процесів; теорія 

оптимізації  педагогічного  процесу (Ю.К.Бабанський, 

М.М.Поташник), а  також  інваріантність  процесу навчання, уроку 

як конкретної форми  існування  процесу засвоєння  знань і методу  

навчання  як  мікродіяльності  навчання.

Без доброзичливої атмосфери в колективі застосування

інтерактивного навчання неможливе, тому потрібно її створити і

постійно підтримувати.

МЕТОДИЧНА  ПРОБЛЕМА 

ШКОЛИ



Члени  творчої групи вчителів хімії:

Гришко Валентина Яківна – методист відділу освіти

Жданова Надія Семенівна

Коваль Людмила Олександрівна

Чайка Наталія Василівна

Жорняк Наталія Федорівна

Піскун Вікторія Миколаївна

Садомець Людмила Юріївна

РОЗДІЛ – ІІІ





Дякую за увагу


