
Качараба Ольга Павлівна 

Кредо вчителя 
 

Дати дітям радість 
праці, радість успіху у 

навчанні, здобути в 
їхніх серцях почуття 

гордості, власної 
гідності - це перша 

заповідь вихователя.                                                                     
В.О.Сухомлинський 

 



Освіта вища 

Закінчила Волинський 
національний університет ім. 
Лесі Українки 

Вчитель географії вищої  
кваліфікаційної категорії 

Загальний стаж педагогічної 
роботи – 26 років 



Тема. Формування пізнавального інтересу як 
засобу активізації   діяльності учнів на уроках 

географії. 

Мета. Знайти такі методи, які б спонукали учнів 
до активного пошуку, творчого мислення, 

висування гіпотез та їх доведення, які  
пробуджували  у них інтерес до навчання та 

особистого росту. 

Очікуваний результат. Формування 
гармонійно розвиненої комунікативної, 

творчої особистості, яка   здатна створити 
своє особисте, щасливе життя. 

 Педагогіка – не наука, а мистецтво,  

найобширніше,  
             складне, найвище й найнеобхідніше з 

усіх мистецтв.                                                                                        
К.Д. Ушинський 



Ставитись з любов'ю до тих хто поруч з 
вами  

Любити свій предмет 

Мати почуття власної гідності  

Бути справедливим 

Набувати комунікативних навичок 

Імпровізувати на уроках 

Не змушувати дітей на уроках вивчати зміст 
параграфів підручника 

Спонукати дітей до творчого пошуку та віри 
у власні сили 

Приймай дитину з благоговінням, виховуй 
її з любов'ю, випускай вільною 

Р. Штейнер 

СКЛАДНИКИ ПЕДАГОГІЧНОГО УСПІХУ 



                   
                Якщо ви хочете бути улюбленим учителем, турбуйтесь про те, 
                                 щоб вихованцю вашому було що у вас відкривати.    
                                                                                       В.Сухомлинський 

Результати роботи  

2011-2012 н.р. 
 

Підготувала призерів ІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади : 

 

1.Парфенюк Анастасія (8- А клас) 

2.Свінтозельська Марина( 9-А кл) 

3.Качараба Наталія (11- А клас ) 

4.Власюк Валерія (11-А клас) 

 

Підготувала призера ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади : 

Свінтозельська Марина( 9-А кл) 

 

 

 

 
 
 



Результати роботи 

Підготувала призерів ІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади  

 
2012-2013 н. р. 

1.Феськова Інна (8-В клас) 

2.Якубець Анастасія (9-В клас) 

3.Парфенюк Анастасія (9-А клас) 

4. Морозько Інна (10-В клас) 

2013 -2014 н.р.  

1.Феськова Інна  

2013 -2016 н. р. 

1.Костюкевич Карина (8-А клас) 

2.Феськова Інна (11-В клас) 

 

 

 



 Людська праця – не дурниця,  
          розкидатись не годиться. 

                                                   

 Методична робота 

•Розроблений роздатковий матеріал по темах для всіх класів 
шкільного курсу; 

•Розроблені практичні роботи для всіх класів шкільного курсу 
географія; 

•Розроблені тематичні оцінювання навчальних досягнень 
учнів для всіх класів шкільного курсу географія; 

•Підготовлені відео-презентації до уроків і позакласних 
заходів. 

Створення 
методичної 

бази кабінету 
географії 

•Легенди і міфи до уроків географії.//  Краєзнавство.  
Географія. Туризм. (вид-во   «Шкільний світ»). – 2010р.-№10 

•Позакласний захід ”Екзотичний географічний ярмарок”// 
Сучасна школа України.   (вид-во «Шкільний світ»). – 2012р.-
№7 

Публікації  в  
пресі 

•Посібник  “Дидактичні матеріали до уроків країнознавства ”. 

Учасник 
міського 
ярмарку 

педагогічних 
ідей 



НАГОРОДИ 

 
Якщо хочеш спіймати увагу  

То на допомогу долі повинні 
прийти твої власні зусилля.                                                  

Ю.Цезар 



 
Активізація пізнавальної 

 діяльності учнів на уроках  

Творчий учитель – 
 обдарований учень.  



                                                    
 
 
 
                                                        

                                    Завдання школи – навчити жити 

Пізнавальна активність учнів  у позаурочний час  
Знайомство учнів із відомими українськими письменниками 

М.Кідруком  і  Г.Вдовиченко 



Вивчаємо Україну на практиці 



Позакласні заходи 



Ось вона винагорода  за працю 



 

 

 
 

 

 

На слайдах були використані власні малюнки вчителя. 

Дякую за увагу! 


