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«Есть только один способ проделать 

большую работу- полюбить её.  

Подсказать интересное дело вам поможет 

собственное сердце». 

                                                       Стив Джобс 

Життєве кредо: 

Педагогічне кредо: 

    «Людина, яка не знає нічого - 

                    може навчитися, 

                    справа тільки в тому, 

                    щоб запалити в ній 

                     бажання вчитись». 

                                              Д. Дідро 

 



 

Стаття 12. Повна загальна середня освіта 

Метою повної загальної середньої освіти є 

всебічний розвиток, виховання і соціалізація 

особистості, яка здатна до життя в суспільстві та 

цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення і навчання 

впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору та самореалізації, відповідальності, 

трудової діяльності та громадянської активності. 

    Досягнення цієї мети забезпечується шляхом 

формування ключових  компетентностей, 

необхідних кожній сучасній людині для успішної    

життєдіяльності 





Ключові  компетентності, що 

формуються на уроках біології 

Підприємливість та фінансова грамотність  

Інформаційно-комунікаційна 

компетентність 



Методична проблема, над 

якою працюю: 

«Формування ключових 

компетентностей у 

здобувачів знань шляхом 

упровадження інноваційних 

технологій на уроках 

біології» 



Інноваційні технології 

навчання 



Колективно-групове навчання 

«Мозковий штурм», «Мікрофон» 



 

Урок - семінар 



Технологія розвитку  

критичного мислення 
 «Товсті» та «Тонкі» питання з теми: «Біосинтез білка»   

Тонкі питання Товсті питання 

Де знаходиться ДНК в 

клітині? 

Які властивості має 

генетичний код? 

Де в клітині збираються 

білки? 

У чому різниця між 

процесами транскрипції та 

трансляції 

Що є посередником при 

передачі інформації від 

ДНК до рибосоми? 

Уявіть, що буде, якщо під 

час транскрипції буде 

змінена послідовність 

нуклеотидів в молекулі 

 і-РНК 

Як називається процес 

утворення і-РНК? 

 



 «Синквей» по темі «Клітина» 

•Клітина 

•Жива рослина 

•Захищає, рухається, 
передає 

•Головна частина живого 
організму 

•Одиниця 

 



 Метод «Навчального проекту» 



Прийом «Кластер» до уроку 

«Біосинтез білка» 



Підприємливість та 

фінансова грамотність 



Дослідницька компетентність 

на уроках природознавства 



Вивчення явищ природи на 

уроках  природознавства 



 



Використання ігрових технологій 

при вивченні теми  

 «Життєві форми рослин» 6 клас 

 







Метод проектів 

Исходный файл.wmv


Інформаційні технології 
 Комп’ютерні публікації в програмі  

Microsoft Publisher 





Використання технічних 

засобів - мобільних   телефонів 

та планшетів 

 



Робота в 

програмі Simpl 

Mand в редакторі  

«Карта знань»  

на iPad та Android 

 



Робота в програмі Simpl Mand в 

редакторі «Карта знань»  



Робота в програмі  

Word cloud на Android  

з теми   

“Клітинні органели» 



Робота в програмі  Shapego  

на  iPhone  з  теми  

“Клітинні органели»  



2013-2014 2016-2017 2017-2018 

І        Слободян Мар’яна 

ІІ 

ІІІ        Клименко  Ганна 
     Тимофєєва Олександра 

Пилипенко Анастасія 
Разводова Марія// 

Пилипенко Анастасія 
Разводова Марія// 
Процюк Анастасія 

Мислицька Анастасія 
Усенко Назар 

Призові місця з олімпіади 



Призові місця з захисту  

наукових робіт  МАН 

2013-2014 2014-2015 2016-2017 2017-2018 

І Максименко 

Поліна// 

ІІ Акуля Джумана 

   Клименко Ганна 

Кучманська Аліна 

Пшенична Віка 

ІІІ Разводова Марія 




