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Методична проблема :  

Використання інформаційних 

технологій на уроках 

біології та інформатики. 

Педагогічне кредо:  

Творчий вчитель – це щастя 

для дітей і суспільства. 

 



Візитна картка 

Освіта Кременчуцький державний 

політехнічний університет імені М.  

Остроградського, 2009 р.  

 

Глухівський державний педагогічний 

університет імені О.Довженка, 2015 р. 

Посада Вчитель біології та інформатики  

Педагогічний 

стаж 
11 років 



Актуальність методичної 

проблеми 



Основні завдання : 
⮚ формування знань учнів про роль біологічних 

наук; 

 

⮚ розвиток умінь  установлювати гармонійні 
стосунки з природою; 

 

⮚ вміння використовувати набуті знання для 
оцінювання наслідків своєї діяльності; 

 

⮚ розвиток інтелектуальних і творчих 
здібностей. 



Використання інноваційних технологій  



Використання проектної 

методики 



Пріоритетні напрямки роботи 
 учитель 

учень 

співпраця 

співтворчість 

Особистісно 

орієнтований 

урок 

Мотиваційні 

компоненти 

 

Форми: 

•   групові; 

•   індивідуальні; 

•   парні; 

•   фронтальні. 

 

Методи : 

•   дискусія; 

•   мозковий 

штурм; 

•   ділові ігри; 

•   актуальні задачі. 

Види пошуково-

дослідницької 

пізнавальної 

діяльності 

Позакласна 

робота 



Методи та форми роботи 

 пізнавальні ігри (ігри-подорожі, вікторини, ділові ігри) 

стимулюють практичні навички, розвивають увагу та інтуїцію, 

змінюють мотиви навчання (знання забезпечують успіх школярів 

у реальному житті, а не колись у майбутньому);  

 метод конкретних ситуацій розвиває здатність аналізувати і 

самостійно формулювати пізнавальні завдання;  

 метод інциденту (ускладнення «конкретних ситуацій» уведенням 

несприятливих умов – дефіцит часу, інформації тощо) навчає 

працювати в різноманітних умовах;  

 метод продумування нових ідей («мозкова атака») – групова 

творча діяльність, під час якої продумуються нові ідеї щодо 

розв'язання проблеми, – формує творче мислення, навчає 

працювати в різноманітних умовах, водночас формує культуру 

спілкування.  

 

 

 



Вплив на особистість учня 
Формування 

соціальних і 

комунікативних 

компетенцій 

Створення цілісного 
уявлення про 

наукову картину світу 

Реалізація 

потенціалу 

Розвиток 

пізнавальної  

активності 

Мультимедійні засоби навчання 



 Прагну допомогти особистості дитини зростати в успіху, 

дати відчути радість від здолання труднощів,  

дати зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається –  

скрізь необхідно додавати зусиль. 

 

 Допомагаю учням долати труднощі,  

відчути радість перемоги,  

впевненості у власних знаннях. 

 

 Залучаю своїх вихованців 

до участі у творчо - пошуковій,  

науково – дослідницькій  

роботі. 

 

 



Застосування 

ІКТ на уроках 

Створення 

презентації 

Використання 

комп'ютерних 

діагностичних 

систем 

Пошукова 

робота в 

мережі 

Інтернет 

Демонстрація 

відеофрагментів 

Організація 

проектної 

діяльності 

Відеозаняття 



Участь у Всеукраїнській акції 

“Годівничка” 



Створюємо буклети 

 



Паблишер буклет лебеді вставит 1 

страницу 

 



Участь у Всеукраїнському 

конкурсі “Година Землі” 



На шляху до 

самовдосконалення 

Учасник 

фахових 

спільнот 

Поширення 

досвіду 

через web -

матеріали 

Керівник 

вихованців 

Кременчуцької 

філії МАН 

Автор 

навчальних 

програм 

Учасник 

творчої 

групи 



Засідання учасників 

фахової спільноти 

природничих 

дисциплін з теми: 

“Форми та методи 

подання освітнього 

матеріалу в умовах 

дистанційного 

навчання” 



Урок інформатики в 3-А класі 

Тема: “Як впорядкувати об’єкти” 



Тема: 

Виявлення умов середовища, 

які гальмують ріст і розвиток 

Рудого соснового пильщика 

(Neodiprion sertifer Geoffr), з 

метою прогнозування його 

чисельності. 

 

 

Кременчуцька міська філія МАН  

Учениця 10 класу 

Одінцова М. 

Результат:  2 місце 



Тема: Шкідливий вплив 

мобільного телефону на 

довкілля і організм людини. 

Кременчуцька міська філія МАН  

Учениця 10 класу 

Проценко М. 

Результат:  2 місце 



Тема: 

Виявлення умов середовища, 

які гальмують ріст і розвиток 

Звичайного соснового 

пильщика (Diprion pini), з 

метою прогнозування його 

чисельності в 2016 році. 

 

 

Кременчуцька міська філія МАН  

Учениця 11 класу 

Одінцова М. 

Результат:  3 місце 



Прагну: 

Створити таку навчальну атмосферу, яка б давала 

змогу учням самостійно здобувати знання, 

знаходити найоптимальніші шляхи розвивання 

проблемної ситуації, аргументовано відстоювати 

власну позицію, чітко висловлювати свою думку, 

мати розвинені комунікативні здібності, 

сформувати біологічну компетентність учня. 

Використовувати новітні технології навчання,які 

є процесом психолого-педагогічної допомоги 

дитині у її становленні, культурній ідентифікації, 

соціалізації, життєвому самовизначенні. 

 




