
ProPowerPoint.Ru 

САМОЛЮК 

Наталія 

Василівна 
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Дата 

народження: 

 

28.02.1975р. 
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Закінчила РДПІ у 1997р. 

Спеціальність – учитель 

фізики та хімії. 
 

В НВК №12 працюю  

із 1995р. на посаді  

вчителя хімії.  

Педагогічний  

стаж – 20 років. 
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Рік попередньої 

атестації – 2012. 
 

Підтверджено категорію  

“Спеціаліст вищої  

категорії”,  

присвоєно звання 

“старший учитель”. 



ProPowerPoint.Ru 

Моє життєве кредо: 
«Після кожного падіння  

знову тягнись у висоту!  

Або ти розіб’єшся на смерть, 

 або в тебе виростуть крила.» 
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     Моя проблемна тема: 
 

“Розвиток критичного 

мислення учнів на уроках 

хімії засобами ІКТ” 
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Кожна дитина прагне: 

• мислити сучасно; 

•  аналізувати; 

•  порівнювати; 

•  виділяти головне; 

•  робити висновки; 

•  приймати рішення; 

•  бути УСПІШНОЮ.  
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Я поєднала: 

• Сучасні комп’ютерні 

технології 

 

• Традиційні технології 

(технології 

критичного мислення) 
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Таке поєднання: 

• цікавим; 

 

• перспективним; 

 

• ефективним для 

засвоєння знань  
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За міжатестаційний період: 

- із 2011р. – учасник обласної  

авторської майстерні вчителів хімії; 
 

- співавтор  

посібників з  

мультимедійним 

 супроводом  

“Цикл уроків 

з теми “Розчини” 

(2014р.) та “Цикл 

уроків з теми “Хімічні реакції” 

(2015р.) 
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- підготувала виступ “Використання 

ІКТ на уроках хімії”  

на засідання 

обласної творчої 

групи учителів 

хімії (березень, 2014р.) 

 

 

-2012-2013н.р. – провела  

3 показові уроки для 

слухачів курсів 

підвищення 

кваліфікації при 

РОІППО; 
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За міжатестаційний період: 

Результативність: 
 2012-2013 

н.р. 
ІІ етап олімпіади 

 

 

 

 

ІІІ етап олімпіади 

 

ІІ етап захисту 

наукових робіт МАН 

IІІ етап захисту 

наукових робіт МАН 

І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

Моторнюк У. 

Берник В. 

Сачук Н. 

Боковець В.  

Михайловська А. 

Берник В. 

Моторнюк У. 

Моторнюк У. 

Боковець В. 

Моторнюк У. 

2013-2014 

н.р. 
ІІ етап олімпіади І місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

Лагодюк Н. 

Боковець В. 

Скрипнюк М. 
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Всього – 22 місця 

2014-2015 

н.р. 
ІІ етап олімпіади ІІ місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

Берник В. 

Дрозд С. 

Скрипнюк М. 

Боковець В. 

Горбань О. 

2015-2016 

н.р. 

 

 

 

 

2012н.р. 

ІІ етап олімпіади 
 

 

ІІІ етап олімпіади 

 

 

Міський етап 

ТЮХ 

І місце 
ІІ місце 
ІІІ місце 
ІІІ місце 

 

 

ІІ місце 

Дрозд С. 
Берник В. 
Гелешко А.  
Дрозд С. 

 

 

Команда учнів  

10-11 класів 
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Моя гордість 
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За міжатестаційний період: 
- 2016р. - видала методичну розробку 

“Розвиток критичного мислення 

учнів на уроках хімії засобами ІКТ”, 

з якою перемогла на міському етапі 

конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості та стала призером на 

обласному етапі; 
 

- співавтор робочого зошита з хімії 

для учнів 9 класу за новою 

програмою, який готується до 

друку. 
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За міжатестаційний період: 

- 2016р. – учасник “Методичних 

витівок” учителів математики та 

хімії з виступом “Дослідницька 

компетентність на уроках 

математики та хімії”; 

 

2016р. – виступ на семінарі 

учителів хімії міста.  

Майстер-клас “Я роблю це так…” 
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     НАГОРОДИ 
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     ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
 

 


