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Височанська

Тетяна 

Володимирівна
Спеціальність: вчитель початкових класів та біології

Кваліфікаційна категорія: Вища

Стаж педагогічної діяльності: 21 рік

Освіта: РДГУ  1998 рік
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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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Участь у 

методичній роботі  

школи та міста

- учасник спільного засідання динамічної

майстерності вчителів природознавства та 

біології, які працюють за НПП «Інтелект 

України» міста Рівного та області (2019 р.);

- учасник міського семінару –

взаємонавчання з теми: Особливості

викладання біології та природознавства у

науково-педагогічному проекті

«Інтелект України» (17.02 2020 р.).
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Методичні напрацювання 

2017-2018 н. р.
• Основи здоров'я. 5 клас :  Робочий зошит/ Т.В.Височанська , 

В.С. Коваль, Г.В. Конончук, О.С. Місюра. -ТОВ« Дім книги -

Волинь», 2016. – 72 с. Схвалено Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту  України для використання в основній школі у 

загальноосвітніх навчальних закладах (Лист ІІТЗО Міністерства 

освіти і науки  України від 24.07.2015р. № 14.1/12-Г-942)

( за оновленою програмою ).

•Основи здоров'я. 6 клас :  Робочий зошит/ Т.В.Височанська , 

В.С. Коваль, Г.В. Конончук, О.С. Місюра. -ТОВ « Дім книги -

Волинь», 2016. – 72 с. Схвалено Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту  України для використання в основній школі у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

(Лист ІМЗО  Міністерства освіти і науки  України  від 

03.08.2016р. № 2.1/12-Г-608) ( за оновленою програмою ).
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•Основи здоров'я. 7 клас :  Робочий зошит/ Т.В.Височанська , В.С. 

Коваль, Г.В. Конончук, О.С. Місюра. -ТОВ « Дім книги - Волинь», 2016. 

– 76 с. Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  України 

для використання в основній школі у загальноосвітніх навчальних 

закладах (Лист ІМЗО Міністерства освіти і науки  України  від  

03.08.2016р. № 2.1/12- Г- 609). ( за оновленою програмою ).

•Основи здоров'я. 8 клас :  Робочий зошит/ Т.В.Височанська , В.С. 

Коваль, Г.В. Конончук, О.С. Місюра. -ТОВ « Дім книги - Волинь», 2016. 

– 76 с. Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  України 

для використання в основній школі у загальноосвітніх навчальних 

закладах  (Лист ІМЗО від 03.08.2016р. № 2.1/ 12-Г- 610  ) ( за оновленою 

програмою ).
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• Основи здоров'я. 9 клас :  Робочий зошит/ Т.В.Височанська , 

В.С. Коваль, Г.В. Конончук, О.С. Місюра. -ТОВ « Дім книги -

Волинь», 2017. – 84 с. Схвалено Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту  України для використання в основній школі у 

загальноосвітніх навчальних закладах  (Лист ІМЗО від 

03.08.2015р. № 14/ 12-Г- 942 ) ( за оновленою програмою ).

2018-2019 н. р.

•переможець обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 

( І місце) – Основи здоров'я. 9 клас:  Дидактичні матеріали/ 

Г.В.Конончук, Т.В.Височанська,  В.С. Коваль,  О.С. Місюра. 
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Робота з обдарованими учнями: 

2017-2018 н. р.

• Загальноміська гра – змагання в рамках Днів сталої енергії

«Енергетичний рух» (ІІІ місце).

2018-2019 н. р.

•ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з біології  – ІІІ місце

(Походзей Анна 8-В клас );

•загальноміська  гра – змагання «Кліматичний експрес» в рамках 

Всесвітньої мобілізації «Дій за клімат!» (ІІІ місце, 5 клас);

•загальноміська гра – змагання в рамках Днів сталої енергії

«Енергетичний рух» (ІІІ місце, 8 клас);

•загальноміська гра – змагання «Пригоди в лісі» (ІІІ місце, 5 клас). 

2019-2020 н. р. 

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з біології  – І місце

( Походзей Анна -9-В клас ).
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Самоосвітня діяльність
2017-2018 н. р.

• Учасник  обласного семінару-практикуму «Сучасний підручник як 

інструментарій комплесного навчання: шляхи ефективного

впровадження»  РОІППО (01.02.2018р.) ;

Участь у вебінарах

• Інтегрований курс «Природничі науки»: очікування від 

експериментального впровадження, освітній проект «На Урок», 

11 05. 2018 р.

• «Еволюція людини як приклад при вивченні багатьох біологічних 

закономірностей», Задорожний К.М., 24 .11. 2017 р.

•«Сучасна систематика живих організмів (в межах програми для 10 класу, 

затвердженої2017 р.)», Задорожний К.М., Інтерактивна школа творчого 

вчителя видавництва «Ранок», 04.04. 2018 р. 

• «Застосування елементів компетентнісно орієнтованого навчання на 

уроках біології у 8-9 класах», Задорожний К.М., Інтерактивна школа 

творчого вчителя видавництва «Ранок», 06 .04. 2018 р.
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• «Як на уроках основ здоров’я у 5-9 класах формувати

здоров'язбережувальну компетентність у зв'язку з іншими ключовими

компетентностями», Тагліна О.В., Інтерактивна школа творчого вчителя 

видавництва «Ранок», 10.04.2018 р.

2018-2019 н. р.

• учасник тренінгу «Компетентнісно-орієнтовані завдання на основі 

критичного мислення у навчанні природничих предметів», РОІППО, 

05.11.2018р.

• учасник курсів підготовки вчителів базової школи, які працюють за 

науково-педагогічним проектом «Інтелект України», м. Київ

(16.08.2018 р.), сертифікат ІУ-ВНПП № 277/2018.
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• У своїй роботі надаю перевагу інтерактивним технологіям 
навчання, які дають учням змогу грунтовно аналізувати 
навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння 
навчального матеріалу, розвивати навички самостійної 
роботи та поступово ускладнювати зміст завдань і 
переходити від репродуктивних до творчих.

• Таким чином, завдяки поєднанню інтерактивних методів і 
прийомів, різних форм проведення уроків та позакласних 
заходів в учнів розвивається інтерес до процесу навчання, 
формується їх світобачення, вони вчаться використовувати 
знання в нестандартних умовах.
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Дякую за увагу!


