
Педагогічна ідея 

В одній китайській приказці говориться “У світі немає ні друзів, ні ворогів, є тільки 

вчителі”. Від друзів ми вчимося взаєморозумінню, від батьків – любові, від колег – повазі, 

від вчителів...? Традиційна думка, що вчитель навчає математики, хімії, біології, але частіше 

ми запам’ятовуємо не формули і правила, а особистість, образ, ставлення. 

 “А хто такий “Учитель”? Це не той, хто вчить чогось, а той, хто спонукає учня 

виявити те найкраще, що в ньому є, щоб розкрити те, що йому вже відомо”, – так Пауло 

Коельо позначив істинний сенс відносин між учителем та учнем. Цей вислів є провідною 

ідеєю моєї педагогічної діяльності. Як вчитель я покладаю на себе подвійну відповідальність 

за ті знання та навички, які отримують мої учні, та ті культурні цінності, з якими вони підуть 

зі школи. Розвиваючи у собі нові компетенції та особистісні риси, я намагаюся ефективно 

координувати дії між учнем та вчителем, виконувати роль порадника, помічника, 

наставника, психолога. Актуальним напрямком моєї педагогічної діяльності є реалізація 

освітніх технологій, які розкривають творчий потенціал особистості, узгоджують зміст 

освіти до потреб дитини та запитів сучасного суспільства. Тобто забезпечують 

індивідуалізацію освіти, сприяють формуванню життєвих компетентностей учня. Тому  тема 

обраної мною методичної роботи  - «Інноваційні методи та прийоми у викладанні хімії» -  

відповідає  сучасності й має практичну спрямованість. Враховуючі специфіку освітніх 

запитів соціуму, стратегічні напрямки розвитку освіти в Україні, вважаю доцільним 

створення цілісного інноваційного освітнього середовища на основі ідей інтегрованого 

навчання, активного залучення STEM-підходу та впровадження Стратегії сталого розвитку, 

які забезпечують формування мислячої, духовно здорової, творчої особистості, яка 

продуктивно вирішує проблеми сучасності. 

 У власній педагогічній практиці я активно використовую міждисциплінарний підхід 

до навчання, що дозволяє підвищити розуміння, засвоєння та застосування загальних понять; 

розуміння глобальних взаємозв’язків у світі та багатьох точок зору і цінностей; підвищити 

здатність приймати рішення, критично і творчо мислити і синтезувати знання за межами 

дисциплін; розширити здатність виявляти, оцінювати та передавати важливу інформацію, 

необхідну для вирішення нових завдань. Завдяки горизонтальній інтеграції на моїх уроках 

діти не тільки обговорюють кухонну сіль з точки зору хімії, а й розмовляють англійською чи 

німецькою, аналізують графіки та таблиці, розраховують вміст речовин (а саме солі) в 

харчових продуктах, дізнаються про особливості будови органу смаку та географічні об’єкти 

пов’язані зі словом “сіль”. 



 Власним практичним надбанням є розробка та проведення інтегрованих STEM-уроків, 

що залучають можливості різних предметів природничого циклу до розгляду єдиної теми 

уроку. Комплексний STEM-підхід дозволяє узагальнити та систематизувати знання з певної 

теми, сформувати навички використання здобутих знань для вирішення пошукових 

практичних завдань; сформувати комунікативну та соціальну компетентності учнів. За моєю 

ініціативою в школі створено соціальну організацію “Дівчата STEM 57”. Ця спільнота 

об’єдную активних, відповідальних та допитливих дівчат, які планують пов’язати своє життя 

з природничими науками та популяризують їх серед однолітків. 

 Школа є важливим осередком формування ключових цінностей, що є основою Цілей 

Сталого розвитку України. Я постійно намагаюся поліпшити просвітництво щодо проблем 

екологічного характеру (зміни клімату, проблема сміттєвого навантаження, використання 

водних ресурсів тощо). Мною створено шкільну молодіжну організацію GREENERS 57, яка 

проводить екологічні заходи, бере участь у внутрішніх шкільних та міських проектах, має 

власні аккаунти в соціальних мережах. Значним досягненням GREENERS 57 є вихід у фінал 

проекту “Молодь за екологічну безпеку Києва” та активне залучення шкільної спільноти, 

батьків та вчителів до флешмобів, екологічних естафет, екскурсій тощо.  

 Робота для мене – це натхнення та покликання. У кожній дитині я намагаюся запалити 

вогник знань, розкрити її якості та створити умови для повної реалізації.  


