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                                Кредо   

«Всередині нас криються потенційні 

творчі можливості, й ми повинні 

працювати щосили, щоб розкрити цей 

потенціал.»                                     М. Л. Кінг 

 

    Проблемна тема   

«Формування творчої особистості учня 

на уроках біології та позакласній 

діяльності з метою створення умов для 

самореалізації та всебічного розвитку 

особистості ». 
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     Немає дітей обдарованих і необдарованих, 

талановитих і звичайних. Обдаровані, талановиті всі без 

винятку діти. Розпізнати, виявити, розкрити, 

виплекати в кожному учневі його неповторно-

індивідуальний талант - значить, підняти особистість 

на високий рівень розквіту людської гідності. 

                                                                   В. О. Сухомлинський 
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     Для формування творчої особистості учня     

                                                                         використовую: 

- різноманітні форми інтерактивного навчання : «Акваріум», 

«Коло ідей», «Мозковий штурм», «Ланцюжок», метод 

«Прес», «Мікрофон», «Навчаючи - учусь», «Ажурна пилка», 

«Незакінчене речення», «Третій зайвий», «Вірю – не вірю», 

«Асоціації» та ін.; 

- задачі пошукового характеру; 

- методи активного навчання; 

- різноманітні форми проведення уроків; 

- різноманітні форми позакласної роботи, які органічно 

поєднуються з уроком  та сприяють появі стійких 

цілеспрямованих інтересів. 
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  Цікавий урок захоплює і розвиває творчість… 
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                Робота у міжатестаційний період 

2014-2015н.р. 
    участь в організації та проведенні теоретико-методологічного семінару на 

базі Рівненського НВК №12 «Компетентнісно зорієнтоване навчання біології, 

основ здоров’я та природознавства в умовах реалізації Державного 

стандарту»;  

 

   міжпредметна  науково-практична конференція з теми «Формування 

загальнопредметних компетенцій школярів засобами природничо-

математичних дисциплін на уроках математики і біології в умовах 

реформування сучасної школи» у формі  он-лайн брифінгу –  

виступ «Застосування теорії ймовірності до розв`язування  

                                                                       задач з генетики»; 
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   участь у соціально-екологічній акції «Зробимо Україну 

                                                                                     чистою!» 

    Кучер Ангеліна (10 клас), ІІ місце, 

    Венцурик Діана (9 клас), ІІІ місце 

    на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з біології.   

      

     Співавтор дидактичних матеріалів «Основи здоров’я» 

для 5, 8, 9 класу, схвалених науково-методичною радою 

комунальної установи « Рівненський міський методичний 

кабінет» (протокол № 3 від 24.11.2014р.) - (переможець XIII 

міського та обласного конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості).  
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     2015-16 н.р. 

   член журі обласного етапу Всеукраїнського  

                                         турніру юних   біологів 

    Кучер Ангеліна  (11 клас), ІІІ місце на ІІ етапі      

    Всеукраїнської олімпіади з  біології 

     Співавтор  методичного  посібника «Компетентнісно 

зорієнтоване навчання біології, основ здоров’я та 

природознавства в умовах реалізації Державного 

стандарту», схваленого науково-методичною радою 

комунальної установи « Рівненський міський методичний 

кабінет» (протокол № 1 від 28.08.2015р.) - (переможець  

               виставки-конкурсу   творчих напрацювань у рамках  

               V Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей   

                                      «Мій особистісно зорієнтований урок») 
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     Співавтор робочого зошита  «Основи здоров'я» для 5, 8 класу, 

схвалених Міністерством освіти і науки України для використання в 

основній школі у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист ІІТЗО від 

24.07.2015 № 3 14.1/12-Г-941, № 3 14.1/12-Г-942) 

 

     Співавтор робочого зошита  «Основи здоров'я» для 6, 7, 8 класу, 

схвалених Міністерством освіти і науки України для використання в 

основній школі у загальноосвітніх навчальних закладах (Лист ІМЗО від 

03.08.2016 № 2.1/12-Г-608, № 2.1/12-Г-609, № 2.1/12-Г-610). 
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2016 р. 

                   Конкурс юних дизайнерів (10 класи) 

«Вишиває осінь на канві зеленій золоті квітки» 
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                М. ЛЬВІВ    

            15-16 ЛЮТОГО 

  

 

 

 

2017 р. Тренінг для вчителів в рамках проекту 

                                                                «Школа енергії 2.0» 
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Дякую за увагу! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


