
Портфоліо
Вчителя географії 

Спеціалізованої школи № 43 «Грааль»

Пожар Галини Іванівни



Життєве кредо :«Щоб дійти до цілі треба 
насамперед йти »

Педагогічне кредо :Для того, щоб навчити 
іншого, потрібно більше розуму, ніж для 
того , щоб навчитися самому.

М.Монтень



Загальні відомості про 
вчителя



Освіта, професійний шлях
• У вересні 1993року вступила в Уманський 

державний педагогічний інститут ім. П.Г.Тичини і 
отримала повну вищу освіту за спеціальністю 
«Біологія, географія».

• З 1998р. по 1999 р. працювала в Носачівській 
середній школі .

• З 1999 р. по 2013 р. працювала в загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум.

• З 2013 р. працюю в спеціалізованій школі № 43 
«Грааль»



Підвищення кваліфікації

• 13.06.2006-30.06.2006 – курси підвищення 
кваліфікації в Черкаському обласному інституті 
післядипломної освіти педагогічних 
працівників.

• 24.11.2014-12.12.2014 - курси підвищення 
кваліфікації в Київському інституті 
післядипломної педагогічної освіти.







Грамоти та дипломи



Грамоти та дипломи







Конкурси та змагання
Учитель року



Учитель року «Класний керівник 
року» ІІІ місце 2015-2016 н.р.



Результати педагогічної 
діяльності



Динаміка успішності 



Від творчого вчителя –
до творчого учня:

Виявлення таланту:
 Тести 
 Співбесіди
Робота з творчо –

обдарованими дітьми :
 Позаурочна групова робота
 Факультатив
 Гурток 
 Індивідуальна робота;
 Наукове товариство;
 Залучення в МАН.



Участь вихованців у олімпіадах 

Рік П.І клас Місце

2013-2014рр. Пожар Анастасія  8-А 
Бикова Марія 8-А
Веліканов Дмитро 10-А

ІІ в ІІ етапі , ІІ в ІІІ етапі
ІІ в ІІ етапі 
ІІІ в ІІ етапі , ІІІ в ІІІ етапі

2014-2015рр.

2015-2016 рр.

Пожар Анастасія  9-А 
Бикова Марія 9-А
Цапро Ігор 10-Б
Лучковський Віктор 11-А
Черненький Денис 7-Б
Карпова Олександра 7-Г
Пожар Анастастасія 10-А
Бикова Марія 10-А
Луценко Віталій 10-А

І в ІІ етапі , І в ІІІ етапі
ІІ в ІІ етапі , ІІ в ІІІ етапі
ІІІ в ІІ етапі
ІІІ в ІІ етапі
ІІ в ІІ етапі
ІІ в ІІ етапі
І в ІІ етапі ,  І в ІІІ етапі
ІІ в ІІ етапі,  ІІ в ІІІ етапі
ІІІ в ІІ етапі



Рік П.І клас Місце

2016-2017рр. Черненький Денис           8-Б
Васюк Артем                        8-Б
Пожар Анастасія               11-А 
Бикова Марія                      11-А
Самборський Артем         11-Б

І в ІІ етапі , ІІІ в ІІІ етапі
ІІ в ІІ етапі
І в ІІ етапі , І в ІІІ етапі
І в ІІ етапі , ІІ в ІІІ етапі
І в ІІ етапі



Переможці ІІ та ІІІ етапів 

олімпіади з географії 

2013-2014 н.р.



Переможці ІІІ етапу олімпіади з 

географії 2013-2014 н.р.



Переможці МАН з економіки
2015-2016рр.
 Пожар Анастасія 10-А     ІІ місце

 Ремінь Ольга 9-А               ІІІ місце

 Ремінь Тетяна 9-А              ІІІ місце



Переможці МАН з економіки
2016-2017рр.

 Пожар Анастасія     11-А                І місце

 Ремінь Ольга             10-А               ІІ місце

 Ремінь Тетяна            10-А               ІІІ місце

Переможці МАН з географії
2016-2017рр.

 Пожар Анастасія 11-А              І місце



Науково - методична 
діяльність



Проблемна методична тема над 

якою працює вчитель 
«Використання сучасних педагогічних інформаційних

технологій на уроках природознавчого циклу для 

активізації творчого потенціалу учнів»

 Головна мета: Створити належні умови, які б викликали в 

учнів допитливість і максимально сприяли розгортанню їхніх

розумових дій. 



Друковані роботи

 Внутрішні води України  8 клас

 Гідросфера  6 клас

 Економіка    10 клас

 Степ 8 клас

 Внутрішня будова Землі 6 клас



Методи навчання, що сприяють

зацікавленості учнів навчальними

предметами: 

Мовні (розповідь, бесіда, 

дискусія);

Наочні (ілюстрація, 

демонстрація);

Практичні

(лабораторна робота) 

практична робота, 

дидактичні ігри)



Нетрадиційні уроки:

 Урок-КВК

 Урок-екскурсія

 Урок-прес-конференція

 Урок-спектакль

 Урок-суд

 Урок-захист наукових

рефератів

 Проблемно-навчальний залік

 Урок-брейн-ринг

 Бінарні уроки (математика-

географія, історія-географія, 

біологія-географія)

 Урок-захист міні проектів

 Урок-дослідження



Урок – виставка 

Харчова 

промисловість 

9-А клас



Урок – подорож   

Японія .

10-А клас



Урок – подорож 

Чорне море

8-А клас



Урок – презентація Франція



Практична 

робота у 

бібліотеці 

5-В клас



Прийоми:

 Географічна розминка

 Інтелектуальна розминка

 Географічний крок

 Так-Ні

 Вірю-не вірю

 Лови помилку картографа

 Світлофор

 Мозковий штурм

 Географічний

диктант

 Чомучка

 Мандрівка

 Мікрофон



Позаурочна діяльність  з 
предмету



Інтелектуальна гра «Полундра»5 класи
2013-2014 н.р.;2014-2015 н.р.
КВК «Просторами України» 8 класи
2013-2014 н.р.
«Посвята в географи» 10 клас
2014-2015н.р.
Акція «Батарейкам –утилізація !»
Акція «Посади каштан у місті Києві!»
Місячник «Вартові планети » : 
Конкурсу малюнків «Всесвіт»
Робота з обдарованими учнями
Гурткова робота «Юні друзі природи» 6-В клас



Звіт з географії за 2014-2015 н.р. 
вчителя географії Пожар Г.І.

 1.Інтелектуальна гра «Полундра»5 класи 2014-2015 н.р.

 2.«Посвята в географи» 10 клас2014-2015н.р.

 3. Акція «Батарейкам –утилізація !»

 4.Акція «Посади каштан у місті Києві!»

 5. Місячник «Квітневий калейдоскоп» : 

 6.Конкурсу малюнків «Золота осінь»

 7. Конференція «Рослини-символи України» учні 5-А класу

 8. Конференція «Батарейкам –утилізація!» 6-В клас

 9. Розв‘язування кросвордів 5-А клас

 10. Стенд «Червона книга України»

 11. Стенд «Аварія на Чорнобильській АЕС»

 12. Інтелектуальний  брейн-ринг  «Наша країна –Україна » учні 9 класів

 13. Урок – подорож  у 10 класі «Японія» 
14. Урок – презентація  в 10-А класі «Франція»

 15. Урок – виставка у 9-А класі «Харчова промисловість» 



Звіт з географії за 2015-2016 н.р. 
вчителя географії Пожар Г.І.

 1.«Географічний квест»  учні 7 класів

 2. Практична робота «Вимірювання висоти Сонця над горизонтом» 6-А клас

 3. Практична робота на місцевості 6-А,6-Б клас

 4.Фотоконкурс «Неосяжна, моя Україна!»

 5. Лінійка «З історії географії» учні 6-А класу для учнів 2-А класу

 6. Лекторій «Видатні географи України» учні 9-В класу

 7. Лекторій«З0 річниця аварії на Чорнобильській АЕС» 7-В клас

 8. Лекторій «Фінляндія –країна тисячі озер» 10-А клас

 9. Посвята в географи учні 10-А класу для учнів 6-х класів

 10. «Полундра» інтелектуальна гра з географії та біології для учнів 6-х класів

 11. Вікторина «Знай, люби, свій рідний край» учні 9-А, 9-Б класи

 12. Стенд «З0 річниця аварії на Чорнобильській АЕС»

 12. Стенд «Подорож по материках»

 13. Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»  команда 10-х класів проти учнів школи № 
43

 12. Участь у суботнику «Зелена весна»



Інтелектуальна гра «Полундра»5 класи
2013-2014 н.р.;2014-2015 н.р.



Підготовка учнів до олімпіад 



Виховні години



Класне керівництво 



Свято

Матері



День вишиванки



Вечорниці на Андрія





Зустріч з працівниками 

ДПС у бібліотеці



День Святого Валентина 



Музей Т.Г. Шевченка



Тематична екскурсія до теми 

«Всесвіт»



Навчально - матеріальна 
база 



Засоби навчання:
Спеціальні (пристрої, прилади)

Технічні (екранні, звукові, комбіновані)

Вербальні (усне слово вчителя, друкований текст,   

дидактичні матеріали) 

 Наочні (таблиці, діаграми, малюнки, графіки, 

реальні об‘єкти, моделі)



Сучасні технічні засоби навчання:

Персональний комп‘ютер

Екрани великих розмірів

Відеопроектори

Відеокамера

DVD

Прінтер,сканер,ксерокс

Музичний центр

Метеостанція



Перевага використання

інформаційних технологій:

 Наочність;

 Емоційність;

 Індивідуалізація навчання;

 Збільшення обсягу самостійної

роботи;

 Інформаційна насиченість

навчального матеріалу.



Шляхи роботи над собою

 Самоосвіта 
 Оволодіння 

інноваційними 
технологіями

 Відвідування уроків 
колег

 Постійний пошук 
власного стилю 
роботи

 Участь у конкурсах і 
проектах

“Знання старіють і вмирають, як старіє і вмирає людина.”

В. Сухомлинський



Підготовка до ЗНО:

- Ознайомлення з 
правилами проведення 
ЗНО;

- Розв’язування тестових 
завдань на уроках 
(експрес-контроль (6-9 
класи);

- Складання тестових 
завдань самостійно

(“Тестові завдання для 
учнів 6-го класу”, член 
творчої групи з питання 
“Історико-географічні 
області України” (9 клас);

- Проведення 
диференційованих 
контрольних робіт.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
БАЖАЮ УСПІХІВ ТА

ГАРНОГО НАСТРОЮ!


