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Життєве кредо:
Дякуй світу дитинства,бо завдяки йому 

ти зберігаєш молодість душі



1.  Курсова підготовка

Рівненський обласний інститут підвищення 

післядипломної педагогічної освіти, 2016 р.

«Етнопедагогіка як дієвий засіб 

мотиваційного компоненту уроків біології 

з метою формування освітніх 

компетентностей учнів»



Науково-методична діяльність: 

 навчально-методична розробка «Етнопедагогіка як

дієвий засіб мотиваційного компоненту уроків біології в 6

класі» (схвалена науково-методичною радою КУ

«Рівненський міський методичний кабінет», протокол №5 від

20.02.2017р.);

 переможець у виставці-конкурсі творчих напрацювань у

рамках V Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей «Мій

особистісно зорієнтований урок» (методичний посібник

«Компетентнісно зорієнтоване навчання на уроках

природничих дисциплін») - 2015-2016 н.р.;

 переможець у XIII міському та обласному конкурсі-

ярмарку педагогічної творчості (Дидактичні матеріали.

Основи здоров'я. 5, 8 класи) - 2015-2016 н.р.;

 переможець обласного конкурсу-ярмарку педагогічної

творчості (Дидактичні матеріали. Основи здоров'я. 9 клас) -

2018-2019 н. р.



Співавтор робочого зошита, який схвалено 

Міністерством освіти і науки України для використання 

у загальноосвітніх навчальних закладах:

• «Основи здоров'я. Робочий зошит. 5 кл.»

(Лист ІМЗО від 24.07.2015р. № 14.1/12-Г-941)

• «Основи здоров'я. Робочий зошит. 6 кл.»

(Лист ІМЗО від 03.08.2016р. № 2.1/12-Г-608)

• «Основи здоров'я. Робочий зошит. 7 кл.»

(Лист ІМЗО від 03.08.2016р. № 2.1/12-Г-609)

• «Основи здоров'я. Робочий зошит. 8 кл.»

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

• «Основи здоров'я. Робочий зошит. 9 кл.»

(Лист ІМЗО від 15.08.2017р. №2)



Участь у заходах міського та обласного рівнів:

 організація та проведення на базі НВК №12 міського семінару-

взаємонавчання «Особливості викладання біології та

природознавства в науково-педагогічному проєкті «Інтелект

України» (2020р.);

 загальноміська серпнева методична конференція – виступ

«Особливості програми з основ здоров’я на 2018-2019 н.р.»

(2018р.);

 участь у тренінгу «Компетентнісно-орієнтовані завдання на основі

критичного мислення у навчанні природничих предметів» (2018р.);

 загальноміська серпнева методична конференція – виступ

«Оновлені програми з основ здоров’я на 2017-2018 н.р.» (2017р.);

 участь в обласних семінарах-практикумах «Технологія

конструювання тестових завдань з біології», «Основи здоров’я та

керівництво гуртків науково-технічного напрямку» (2017р.);

 міський семінар вчителів біології « Акмеологічні орієнтири

сучасного вчителя» - виступ «Етнопедагогіка як дієвий засіб

мотиваційного компоненту уроків» (2016р.);



Поширення   досвіду: 
 опублікувала навчально-методичний посібник «Інноваційні

технології на уроках біології та в позакласній діяльності» у

науково-методичному журналі «Біологія», видавництво

«Основа», – №1-2, 2017 рік;

 Основи здоров'я. Робочий зошит для 5, 6, 7, 8 класів (2016

р.), 9 клас (2017 р.) -ТОВ « Дім книги – Волинь»;

 подані до друку навчально-методичні посібники

«Компетентнісно зорієнтоване навчання біології, основ

здоров’я та природознавства в умовах реалізації Державного

стандарту», «Етнопедагогіка як дієвий засіб мотиваційного

компоненту уроків біології» (журнал «Біологія» видавництва

«Основа»);

 стаття «Екологічна освіта і виховання в умовах сучасної

школи» розміщена на освітньому порталі «Освіта

Рівненщини», www.roippo.org.ua;

 10 розробок розміщено на методичному порталі

КУ«Рівненський міський методичний кабінет», www.info-

centr.rv.ua (сертифікат № 00034 від 15.10.2015 року).

http://www.roippo.org.ua/
http://www.info-centr.rv.ua/


Робота з обдарованими учнями:

 Файфура С., 8 клас, ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської 

олімпіади з біології (2019 – 2020 рік)

 команда учнів 7-А класу – ІІ місце у загальноміській

грі – змаганні «Експедиція річкою» (2018 - 2019 рік) 

 команда учнів 6-А класу – ІІІ місце у загальноміській

грі – змаганні «Пташиний ярмарок» в рамках 

Всеукраїнської акції  «Годівничка» (2017 – 2018 рік)



Участь у сертифікованих вебінарах: 



Всі ми один для одного і 
вчителі, і учні, досвід кожного 

цінний і неповторний.

Дякую за увагу!  

Зодчий будує храми та палаци. 
Композитор пише музичні твори, 

художник – картини… 
А вчитель, якщо він не «урокодатель», а 

творець, створює урок як твір педагогічної 
майстерності, створює його для дітей і 

разом з дітьми.


