Прізвище, ім’я та по батькові: Блінова Людмила Олександівна
Дата народження: 31 травня 1973 року
Закінчила: Волинський державний університет ім. Лесі Українки (1995 р.)

Спеціальність за дипломом: географія і біологія
Стаж роботи: 22 роки
на посаді методиста – 17 років
Місце роботи: Камінь-Каширський РМК

Кваліфікаційна категорія: вища
Звання: Професійне кредо:
“Правильно встановленими, міцними та безпечними сходами можна будь
– кого вивести на будь – яку висоту ”
Життєве кредо: “Прокладай шлях до розуму людини через її серце”
(Ф. Честерфілд)

Мета діяльності
як методиста –
створення умов й ефективних механізмів для
розвитку професійної компетентності педагогів,
їх конкурентоспроможності,
розкриття педагогічного потенціалу,
що сприятиме розвитку
інноваційного освітнього середовища району

Компетентісний підхід
до формування
професійної
майстерності сучасного
вчителя

Вивчення та
впровадження актуальних
методик і сучасних
педагогічних технологій,
ППД

РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВОМЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ
« Підвищення якості навчально-виховного
процесу шляхом забезпечення
компетентісно-орієнтованого
підходу до викладання»
Моніторинг стану
сформованості
географічної, економічної
та природознавчої
компетентностей учнів

Стимулювання
розвитку учнівської
обдарованості та
педагогічної
творчості

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОБОТИ РАЙОННИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ
ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ:

2001-2004 рр. – Удосконалення навчально-виховного процесу
засобами активних форм і методів навчання, інтеграція та
екологізація природничих знань в умовах модернізації системи
шкільної освіти
2005-2010 рр. – Підвищення ефективності уроків природничого
циклу через використання сучасних інформаційних та
інтерактивних технологій навчання
2011-2017 рр. – Підвищення якості навчально-виховного процесу
шляхом забезпечення компетентісно-орієнтованого підходу до
викладання географії, економіки, природознавства

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ДОВІДКИ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Рік

Назва довідки

Методичний захід
Науково-методична рада
РМК

2004

– «Стан реалізації змісту методичної роботи з
учителями природничого циклу шкіл району в
умовах демократизації освіти»

2006

– «Підвищення ефективності уроків природничого
циклу через використання сучасних технічних
засобів навчання - проблемне питання роботи
районного методоб’єднання вчителів природничих
дисциплін»

Науково-методична рада
РМК

2008

– «Аналіз результативності роботи районного
методоб’єднання вчителів природничих дисциплін
із формування практичної компетентності
школярів

Районна науковопрактична конференція

2012

Районний «круглий стіл»
– «Створення умов для підвищення ефективності
самоосвітньої роботи членів районного методичного вчителів географії вищої та
І кваліф. категорій

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ДОВІДКИ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Рік
2013

2015

Назва довідки

– «Підвищення якості навчально-виховного процесу
шляхом забезпечення компетентісно–орієнтованого
підходу до викладання як колективна науковометодична проблема районного методичного
об’єднання вчителів географії, економіки та
природознавства»

Методичний захід

Районний методичний
фестиваль

Районний ярмарок
_ «Формування інноваційного освітнього середовища педагогічних інновацій
як умова розвитку професійної компетентності
вчителів природничовчителів»
математичного циклу

2016

– «Організація роботи з картографічними джерелами
знань: проблеми і перспективи»

Районний
«круглий стіл»
вчителів географії

Компетентісний підхід до формування професійної
майстерності сучасного вчителя
Конкурс мультимедійних
матеріалів до уроків

Конкурс наочних посібників

Районні
семінари

Конкурс на кращий
краєзнавчий куточок в школі

«Вчитель року»

«круглий стіл» вчителів
вищої та І категорій

Вчителів економіки

(за курсами вивчення)

Вчителів географії

Районні
школи

4, 5 класів

Вчителів природознавства

Вчителів ЗОШ І-ІІ ступенів

Керівників окружних МО

екологічного виховання

Об’єднання
педагогів

становлення фахової м-сті

молодого вчителя

педагогічного новаторства

Творчі групи

Окружні МО

Районне МО

Форми роботи
Конкурси фахової
майстерності

Форми проведення семінарських занять

Компетентісний підхід до формування
професійної майстерності сучасного вчителя

Форми і методи роботи в рамках методичних заходів

презентаційні

практичні

інтерактивні

«Педагогічна реклама»
«Майстер-клас»
«Методична скринька»
Демонстрація портфоліо педагогів
Ділова гра
Педагогічне моделювання
Комп’ютерний практикум
Методичний практикум
Самостійна робота в групах
«Мозковий штурм»

«Ажурна пилка», “снігова куля”

діагностичні

аналітичні
психологопедагогічні

Дискусія, тренінг
Вхідне і вихідне тематичне тестування
Діагностування професійних вмінь
Анкетування
Тематичний аналіз та самоаналіз відкритих уроків,
відеофрагментів уроків
Звіт роботи над індивідуальною методичною
проблемою
Психологічний асеобуч
Вирішення педагогічних ситуацій

Компетентісний підхід до формування
професійної майстерності сучасного вчителя

-РАЙОННИЙ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
КОНКУРСУ «ВЧИТЕЛЬ РОКУ»
(2005-2014 рр.) - 24 учасники;
УЧАСТЬ В ОБЛАСНОМУ ЕТАПІ КОНКУРСУ
«ВЧИТЕЛЬ РОКУ» 3 лауреати і 1 фіналіст.
-

-РАЙОННИЙ КОНКУРС НАОЧНИХ
ПОСІБНИКІВ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
З ГЕОГРАФІЇ, ЕКОНОМІКИ ТА
ПРИРОДОЗНАВСТВА
- (2011-2012, 2012-2013 н. р.) - 25 учасників;
- РАЙОННИЙ КОНКУРС МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
МАТЕРІАЛІВ ДО УРОКІВ ГЕОГРАФІЇ ТА
ПРИРОДОЗНАВСТВА
(2013 -2014 , 2014-2015 н. р.) – 16 учасників;

-РАЙОННИЙ КОНКУРС НА КРАЩИЙ
ШКІЛЬНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ КУТОЧОК

- (2016-2017 н. р.) – триває.

Компетентісний підхід до формування
професійної майстерності сучасного вчителя

Районні школи ППД :

:

-вчителя географії НВК №1 м.Каменя-Каширського
Мельник А.С. , вчителя-методиста з питань
застосування технології проблемного навчання
(2011- 2012, 2012-2013 н. р.);
-вчителів біології НВК №2 м. Каменя-Каширського
Лисюк Л.М., вчителя-методиста та Зубок Г.М., ,
Заслуженого вчителя України
з проблем використання активних методів і прийомів
навчання на уроках біології
(2003 -2004, 2004-2005 н. р.)

«Творча майстерня»

вчителя географії ЗОШ села Сошичне
Каменчука С.І., вчителя-методиста , з питань
застосування дослідницького методу в організації
краєзнавчої роботи (2009-2010, 2010-2011 н. р.)

«Майстер-клас»

вчителя географії та економіки ЗОШ села Пугача Р.І.,
лауреата обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Вчитель року» (2010,2014 р.р.) , з питань
використання інформаційно-комунікаційних
технологій викладання (із 2013 року )

Вивчення та впровадження актуальних методик і
сучасних педагогічних технологій

Виступ вчителя-методиста, вчитель географії Пугача Р.І. на Всеукраїнській
науково-практичній конференції «ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ
ОСВІТИ ПЕДАГОГІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»
(14.05.2014 р.)

Презентація персонального сайту на
обласному семінарі керівників
міських (районних) методичних
об’єднань учителів географії та економіки
«Активізація пізнавальної діяльності
школярів на уроках економіки засобами
інформаційно-комунікаційних
технологій» (04.10.2015 р.)

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННИХ ТВОРЧИХ ГРУП
•динамічна група вчителів природничого циклу з питань запровадження 12-бальної системи
оцінювання та тематичного контролю навчальних досягнень учнів (2000-2001, 2001-2002 н.р.);
* експериментальна група вчителів хімії із впровадження групової навчальної діяльності учнів за
методикою О.Г.Ярошенко (2002-2003, 2003-2004 н.р.);
* творча група вчителів природничого циклу
з проблем застосування відеометоду
у навчально-виховному процесі
(2005-2006, 2006-2007, 2007-2008н.р.);
*творча група вчителів економіки
з використання активних та інтерактивних
методів навчання (2007-2008, 2008-2009 н.р.);

* ініціативна група вчителів географії та
природознавства по створенню банку відеоматеріалів «Жива природа»
(2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 н.р.);
* творча група вчителів географії з питань
запровадження проектних технологій навчання (2009-2010, 2010-2011 н.р.);

•ініціативна група вчителів географії по створенню
банку мультимедійних матеріалів до уроків (2013-2014 н.р.-2014-2015 н.р.)

Вивчення та впровадження актуальних методик і
сучасних педагогічних технологій

РАЙОННІ МАСОВІ МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ
З УЧИТЕЛЯМИ ГЕОГРАФІЇ, ЕКОНОМІКИ, ПРИРОДОЗНАВСТВА
2008 рік – науково-практична конференція з теми:
«Практична спрямованість змісту природничої та економічної освіти»
2010 рік – педагогічні читання з теми:
«Теорія і практика компетентнісно-орієнтованого підходу до вивчення
природничо-математичних дисциплін»
2012 рік – «круглий стіл» з теми:
«Професійне самовдосконалення вчителя через організацію системної
роботи над науково-методичною проблемою»
2012 рік – науково-практична конференція з теми:
«Забезпечення психолого-педагогічної підтримки учнівської обдарованості
в умовах сільської школи»

Вивчення та впровадження актуальних методик і сучасних
педагогічних технологій

РАЙОННІ МАСОВІ МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ
З УЧИТЕЛЯМИ ГЕОГРАФІЇ, ЕКОНОМІКИ, ПРИРОДОЗНАВСТВА
протягом 5 останніх років

2015 рік –
«ярмарок педагогічних інновацій»
вчителів природничо-математичних дисциплін

2016 рік –
«круглий стіл» з теми:
«Шляхи формування картознавчої компетентності школяра»

2016 рік –
Інтегрована вчительсько-учнівська конференція з географії та історії
з теми : «Українсько-російські відносини: історичні, суспільно-політичні,
географічні, соціально-економічні аспекти»

Вивчення та впровадження актуальних методик і сучасних
педагогічних технологій

Моніторинг стану сформованості географічної, економічної та
МОНІТОРИНГОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
природознавчої компетентностей
учнів
№п/ Моніторингові дослідження
п

Рік
Клас Кількість
провепедагодення

Методичні заходи,
де проведено аналіз результатів

гів

1

Дослідження екологічної
культури школярів

2002 р. 10

2

Стан і рівень використання
сучасних технічних засобів
навчання на уроках
природничого циклу
Моніторинг якості навчання
з природознавства та біології

2006

3

4

Моніторингове дослідження
якості географічної освіти

5

Ефективність застосування
компетентнісно-орієнтованого
підходу до вивчення
природничо-математичних
дисциплін

2007 р.
2008 р.
2009 р.
2010 р.

6
7
8
9

2010 р. 9

-Заняття Районної школи екологічного
виховання;
-обласна науково-практична конференція
-Науково-методична рада РМК,
54
педагоги -Засідання районних методичних
району об’єднань вчителів географії та економіки,
біології і хімії;

214

1280
146

268

-Засідання районного методичного
об’єднання вчителів біології і хімії
- Розширене засідання колегії відділу
освіти,
- Засідання районного та окружних
методичних об’єднань вчителів географії
-Районні педагогічні читання;
-Засідання районних методичних
об’єднань вчителів;
-Заняття районної школи становлення
вчителя географії

Моніторинг стану сформованості географічної, економічної та
МОНІТОРИНГОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
природознавчої компетентностей
учнів
№п/ Моніторингові дослідження
п

Рік
Клас Кількість
провепедагодення

Методичні заходи,
де проведено аналіз результатів

гів

16

2
7
3

Дослідження
Рівень сформованості
екологічної
культури
краєзнавчих
школярів
знань учнів у
процесі вивчення географії
Стан і рівень використання
сучасних технічних засобів
навчання
на уроках
Рівень сформованості
природничого
картографічноїциклу
компетенції
Моніторинг
якості навчання
учнів
з природознавства та біології

2002
2011 р.
р. 10
8
9

2006
2016
2007
2014 р.
2008 р.
2009
2013 р.
2010 р.

8
4

Моніторинг якості загальної
Моніторингове
дослідження
середньої освіти
з географії
якості географічної освіти

9

Моніторинг якості роботи
Із 2001
педагогічних колективів
року
Ефективність застосування
2010 р.
загальноосвітніх шкіл району з щоріч
компетентнісно-орієнтованого
обдарованими учнями
но
підходу до вивчення
природничо-математичних
дисциплін

5

6
67
7
810
9

-Заняття
Районної школи
екологічного
- Науково-методична
рада
РМК;
виховання;
- Засідання районного та окружних
-обласна
науково-практична
конференція
методичних
об’єднань вчителів
-Науково-методична
рада РМК,
54
географії;
районних
методичних
педагоги -Засідання
- Методичний
фестиваль
району об’єднань вчителів географії та економіки,
645
- «Круглий стіл»
біології і хімії;

214
819

1280
567
146

3-11
кла
9
268
си

- Засідання районного та окружних
-Засідання
районного
методичного
методичних
об’єднань
вчителів
об’єднання
географії вчителів біології і хімії
- Засідання районного та окружних
-методичних
Розширене засідання
колегії
відділу
об’єднань
вчителів
освіти,
географії

--Науково-практичні
Засідання районного
та окружних
конференції,
методичних
об’єднань
вчителів
Розширені засідання
колегії
відділугеографії
освіти,
-Районні
педагогічні
читання;
науково-методичні
ради
РМК тощо.
-Засідання
районних
методичних
Облік: рейтингові
таблиці
ЗОШ району за
об’єднань
вчителів; Інформаційні листи,
різними показниками,
Районнийрайонної
інформаційний
даних
-Заняття
школиБанк
становлення
«Обдарованість»,
вчителя
географіїдовідки-подання РМК і

Моніторинг стану сформованості географічної, економічної та
МОНІТОРИНГОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
природознавчої компетентностей
учнів
Рівень формування комунікативної компетентності
78%

77%
75%

76%
74%

72%
72%

69%

70%

68%
68%
66%
64%
62%
Біологія

Географія

Хімія

Математика

Фізика

Моніторингове дослідження рівня готовності вчителів
МОНІТОРИНГОВІ дисциплін
ДОСЛІДЖЕННЯ
природничо-математичних
до інноваційної
діяльності

Моніторингове дослідження рівня готовності вчителів
МОНІТОРИНГОВІ дисциплін
ДОСЛІДЖЕННЯ
природничо-математичних
до інноваційної
діяльності

Стимулювання
учнівської
обдарованості
та
ОРГАНІЗАЦІЯ
ТА розвитку
ПРОВЕДЕННЯ
ЩОРІЧНИХ
МАСОВИХ
педагогічної
творчості (масові
заходи)
ЗАХОДІВ
З ОБДАРОВАНИМИ
УЧНЯМИ:
Районні учнівські олімпіади з базових і спеціальних
дисциплін серед учнів 4-11 класів

в тому числі з природознавства (5 клас),
з географії (6-11 класи);
«Олімпіада юних краєзнавців» (8,9 класи ) – із 2016 року

«Вернісаж
творчих
особистостей»
( із 2012 року)

«Фестиваль обдарованої
учнівської молоді КаміньКаширського району»
(із 2004 року)

Конкурси- захисти МАН,
Турніри;
Новорічні інтелектуальні ігри
«Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?»
( із 2005 року)

Стимулювання розвитку учнівської обдарованості та
педагогічної творчості
2002 рік – виступ на обласній науково-практичній конференції «Удосконалення
природоохоронної роботи в школах області на уроках природничого циклу і в
позакласній роботі»
(Луцьк, ВІППО)
2003 рік - виступ на Всеукраїнській
науково-практичній конференції з теми:
«Сучасні проблеми методичної підготовки
вчителів біології, хімії, географії»
( м.Київ, НЕНЦ);

2007 рік – обласний семінар методистів
РМК та ММК з природничих дисциплін із
теми: «Розвиток професійної
компетентності педагога в умовах
модернізації освіти» на базі району .

( м. Камінь-Каширський)

УЧАСТЬ В ОБЛАСНИХ І ВСЕУКРАЇНСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ
ЗАХОДАХ
2011 рік – виступ на Всеукраїнському
семінарі «Ярмарок педагогічних ідей
(природничі науки)»
( м.Луцьк, ВІППО)

2013 рік - виступ на фінальному турі
V Міжнародного фестивалю
педагогічних інновацій
(м. Черкаси, ЧОППО)

2014 рік - участь в обласному конкурсі
«Моє покликання – методист» - ІІ місце

Обласний конкурс
«Моє покликання – методист»

ПУБЛІКАЦІЇ
- «Методичні рекомендації з проблем
використання відеоматеріалів у навчальновиховному процесі», журнал «Педагогічний пошук», №3 (51 ), 2006 рік.

- «Районна школа екологічного виховання як
авторський освітній проект», - збірник
науково-методичних праць «Методичні аспекти
реалізації екологічної освіти у ВНЗ України», Київ:
НЕНЦ, 2004р,

- «Педагогічна реклама» як активна форма
методичної роботи і засіб підвищення
комунікативної культури вчителя», - збірник
науково-методичних праць «Інноваційні підходи в
природничій освіті», ВІППО, 2011р,) «Матеріали V
Міжнародного фестивалю педагогічних
інновацій», Черкаси: ЧОПОПП, 2013 р.

- «Аналіз та інтерпретація даних за
результатами моніторингових досліджень у
вивченні природничо-математичних
дисциплін»,
- -збірник науково-методичних праць ВІППО, 2014р,

ПІДГОТОВЛЕНІ ЗБІРКИ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ,
представлених на обласні конкурси і виставки:
2002 рік – «Методичні матеріали творчих груп вчителів географії, економіки і хімії з питань 12бального оцінювання навчальних досягнень учнів та методологічної переорієнтації процесу
навчання» (методичні рекомендації за підсумками роботи районних творчих груп)
2005 рік – «Методичні рекомендації з проблем використання відеоматеріалів у навчально-виховному
процесі» (методичний посібник)
2008 рік – «Практична спрямованість змісту природничої та економічної освіти»
(збірка матеріалів районної науково-практичної конференції)
2009 рік – «Фестиваль обдарованої учнівської молоді» (збірка інструктивно-методичних матеріалів)
2010 рік – «Теорія і практика компетентісно-орієнтованого підходу до вивчення природничоматематичних дисциплін» (збірка матеріалів районних педагогічних читань)

2012 рік – «Забезпечення психолого-педагогічної підтримки учнівської обдарованості в умовах сільської
школи» (матеріали районного «круглого столу»)
_«Професійне самовдосконалення вчителя через організацію системної роботи над науковометодичною проблемою» (збірка матеріалів районної науково-практичної
конференції, інструктивно-методичні поради)
2013 рік _«Педагогічна реклама» як активна форма методичної роботи і засіб підвищення
комунікативної компетентності вчителя» (методична розробка)
2015 рік _ «Формування готовності вчителя до інноваційної діяльності» (методичні рекомендації)

Диплом МОН- 2006 рік - Всеукраїнський конкурс
на кращий проект виховної роботи – ІІ місце;
(проект «Районна школа екологічного виховання (РШЕВ)»);

Диплом МОН -2013 рік - V Міжнародний
фестиваль педагогічних інновацій –
переможець ( методична розробка «Педагогічна
реклама» як активна форма методичної роботи і засіб
підвищення комунікативної культури вчителя»).

2009 рік – обласний конкурс науково-методичних
матеріалів із питань
експериментальної, науково-дослідницької
діяльності в системі МАН – лауреат ( збірка
матеріалів «Фестиваль обдарованої учнівської молоді»);

– 2015 рік – обласний конкурс «Моє покликання –
методист (ІІ місце);
- 2003, 2006, 2012, 2015 роки - обласна виставка
«Творчі сходинки педагогів Волині» відзначено за активну участь грамотами Волинського
обласного управління освіти і науки .

