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Освіта – вища (Рівненський державний 

гуманітарний університет) – 2006р.

Факультет – психолого-природничий

Спеціальність – викладач біології, радіобіолог.





*ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:

«Жити, щоб здорових дітей ростити, успіхам, діям творчим

їхнім радіти.»

«Знань ніколи не буває багато»

І коли ти «знаєш і вмієш», то це дійсно справжнє свято.



“Використання сучасних методів організації

навчально-пізнавальної діяльності з метою 

підвищення ефективності уроку та розвитку

інтелектуально-пізнавальних

і творчих здібностей учнів"
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Проблеми над якими 

працюю:

*Формування мотиивації до збереження і 

зміцнення здоров’я   у навчально-виховному 

процесі з біології.

*Становлення успішної особистості, як один із 

аспектів інтеграції України в Європейську 

систему освіти



*

*Формування вмінь учнів установлювати гармонійні 
стосунки з природою на основі поваги до життя як 
найвищої цінності, до всього живого, як унікальної 
частини біосфери.
*Оволодіння вміннями самостійного вивчення основних 

біологічних понять, законів, біологічних 
закономірностей; уміннями спостерігати, досліджувати 
й пояснювати явища природи.
*Використання теоретичних знань з метою професійного 

самовизначення у прикладних сферах людської діяльності 
(медицина, сільське господарство, біотехнологія, 
педагогіка).
*Розвиток розумових здібностей та якостей особистості 

(теоретичного стилю мислення, пізнавального інтересу, 
уяви, уваги, пам’яті), прагнення до самоосвіти.
*Формування емоційно-цілісного ставлення до природи, до 

себе, до людей.
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*Мінімум діяльності вчителя;

*Розвиток ініціативи, творчого пошуку, 
самостійності;

*Робота повинна виконуватися вчасно і якісно;

*Дати учням можливість усвідомити і пережити 
успіх під час відповіді;

*Привчити учнів до розуміння того, що навчання –
це робота розуму, душі, емоцій;

*Опора на почуття та емоції, зацікавленість, 
здивування



* Особистісне зростання вчителя
БАЗУЄТЬСЯ:

- Вимогливості до себе;

- Знанні психології учнів різного віку;

- Застосування педагогічного досвіду, новітніх технологій; 

- Співпраці учителя і учня по оволодіванню методами наукового 

дослідження.

ЗАБЕЗПЕЧУЄ: 

- Педагогічний зріст, професіоналізм:

- Гуманізацію відносин між учителем і учнем;

Практичний результат навчання учнів

- Високий рівень творчої діяльності;

- Розвиток інтелекту та формування компетентності.

Конфуцій сказав « Учитель та учень ростуть разом»

Ігрові форми уроків дозволяють рости як і учням так і вчителям
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НА УРОКАХ
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*Бажання пізнавати нове 
учнями 

*Віра в значущість 
дослідної діяльності 

*Реалізація здібностей, 
талантів учнів 

*Перетворення вчителя на 
партнера, який допомагає 
навчати дитину дослідної 
діяльності.

Робота з

мікроскопом
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Захист 

проектів

(6 клас)



ГРА 

«ГЕЛІАНТУС»

Робота з обдарованими учнями

2019р. Макало Борис ( 4 місце)
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2018р.

2019р.
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Відео 

«Спалюва

ння сухої 

трави»
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Інсценізація 

«Первоцвіт»

Створення 

лепбуку

«Первоцвіт»



2018-2019р.

2020р.



Лепбук

«Вітаміни»
Лепбук

«Снід»

Здоров'язберігаючі 

заходи

Лепбук «Як 

зберегти здоров'я»
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Учитель готується до 

найкращого уроку все 

життя

В.О.Сухомлинський

здатність 

бачити в учневі 

особистість

прагнення до

самовдосконалення

творча 

особистість 

учителя

Володіння

сучасними 

методиками

базові знання 

з предмету

організаційні 

здібності

Професіоналізм

учителя
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Специфіка предметів 

природничого циклу 

усвідомлюється учнями 

завдяки розгляду матеріалу у  

тісному поєднанні з 

природою, розуміння 

людиною свого місця в 

органічному світі.

Таким чином, оволодіння 

основами  та біології 

розвиває в учнів науковий 

світогляд, виховує 

шанобливе ставлення до при 

роди, формує компетентного 

випускника, творчої 

особистості

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


