
Кирилюк Олена 

Володимирівна
Закінчила Волинський університет 
імені Лесі Українки у 1994 році., 

вчитель географії і біології



Учитель вищої кваліфікаційної категорії

старший вчитель

Педагогічний стаж 24  роки 5 місяців
З 2007 року – вчитель економіки НВК №12 

З 2019 року – вчитель географії та 
природознавства “Моя планета Земля”

Мій кабінет



Моє творче кредо

 Якщо я хочу і знаю,

 як подати дитині обрану 
картину світу, 

 якщо я буду з любов’ю і 
захопленням йти до неї,

 якщо я буду дбайливо і 
не поспішаючи будити її 
свідомість,вчити 
відчувати і пропускати 
крізь себе всі відкриття 
науки,дам волю її уяві і її 
прагненням,

 якщо я буду старатися 
зберегти світлим і 
здоровим все те,що вона 
придбала у дитинстві,

і якщо я через любов 
свою навчу її жити в 
любові і співчутті,то 
тоді вона повірить 
мені і дізнається , що 
вона – Зірка і 
навколо неї Всесвіт, а 
вона в ньому –
Центр.

 І якщо я все це 
зможу, і вона 
повірить мені, тоді я 
– Вчитель.



Мої нагороди

 Грамота Рівненської обласної державної 
адміністрації Управління освіти і науки 
2010 рік.

 Грамота управління економіки міста 
виконавчого комітету Рівненської міської 
ради 2013 рік.



Мої досягнення

Нагороджена сертифікатом І туру ХІІІ 
обласного конкурсу – ярмарку 
педагогічної творчості в номінації 
“Біологія. Екологія” (2016 рік)



Мої досягнення

Призери ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з економіки

 Ніколайчук  Ірина  ІІ місце (2016 рік)

Савінський Тарас ІІІ місце(2019рік)



Мої досягнення

 Команда учнів 11 – х класів зайняла ІІІ 
місце у конкурсі “ Мої знання сьогодні  -
мій капітал завтра ” з економіки у 2013 
році.



Мої розробки

 Підготувала та видала методичні розробки:

 1. Уроки природознавства. (2018рік)
 2. Навчально – тренувальні завдання та  поточний 

контроль з  географії  у 7 класі. (2018 рік)
 3.Досвід роботи “Інтерактивні технології навчання як 

засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках 
природничих дисциплін в умовах НУШ.  (2019 рік)



Що означає «інтерактивне навчання»?

 Інтерактивне навчання – це 
спеціальна форма організації 
пізнавальної діяльності, яка має 
конкретну, передбачувану мету –
створити комфортні умови 
навчання, за яких кожен учень 
відчуває свою успішність, 
інтелектуальну спроможність.



Технології розподіляють на чотири групи 

залежно від мети уроку та форм організації 

навчальної діяльності учнів:

 1. Інтерактивні технології кооперативного 
навчання.

 2. Інтерактивні технології колективно –
групового навчання.

 3. Технології ситуативного моделювання.

 4. Технології опрацювання дискусійних 
питань.



Мої досягнення

1. Нагороджена сертифікатом, 
грамотою та подякою “Всеосвіта “за 
вагомий внесок у розвиток онлайн 
бібліотеки методичних матеріалів 
для вчителів.(12.02.2020 рік)

2. Нагороджена сертифікатом за 
друк у фаховому виданні 
“Буксервер”.

(10 уроків)



Самоосвіта

 Брала участь у вебінарі за темою:

 1. “Булінг проти вчителів: як протистояти 
агресії у школах.” (21 серпня 2019 року)

 2. “Соціально - економічні проблеми географії.” 
(вересень 2019 )

 3. Закінчила курси підготовки вчителів до 
роботи в класах, які працюють за 
Всеукраїнським науково – педагогічним 
проектом “Інтелект України”.

 (14 серпня 2019 року)



Самоосвіта

 Курси підвищення кваліфікації:

 1. Зі спеціальності вчителі біології, 
екології, природознавства, 
географії. (2019 рік)

 2. Зі спеціальності основи 
економіки. (2016 рік)

 3. Зі спеціальності географія. 
(2016рік)



Відкриті уроки

 “Вітер. Утворення бризу. Країни Центральної 
Америки.”(січень,2020рік)

 Виступ на І засіданні школи технологічної 
майстерності учасників Всеукраїнського 
науково – педагогічного проекту “Інтелект 
України”.

 Тема:”Теоретико – методичні та практичні 
аспекти навчальних дисциплін у 5 класі за 
програмою “Інтелект України”(лютий ,2019 рік)



Правила роботи вчителя в 

проекті «Інтелект України»

 1. Я в тебе вірю!

 2. Усі мають право на помилку, 
навіть учитель.

 3. Безглуздих відповідей не буває!

 4. На уроці вчитель має 
заохочувати учнів, а не карати за 
незнання.

 5. Довіряй дітям!



Підготовка до уроку



Учасники уроку – учні 6 – г 

класу





Гості уроку





А до якої 

вершини я 

дістався?
1. Зрозумів і зможу 

пояснити.

2. Матеріал 
зрозумілий, але 
пояснити не зможу.

3. Поки що складно 
розібратися з 
матеріалом.

Діти прикріплюють 
силуети людини до 
своєї вершини.



Не кажи - не вмію, а кажи 

навчуся!



 Професійна етика кожного вчителя 
вимагає покликання, відданості 
своїй роботі та почуття 
відповідальності при виконанні 
своїх обов’язків.


