
Вчитель біології та основ здоров`я

Місюра  
Олександра Сергіївна

Рівненський навчально-виховний  
комплекс № 12 Рівненської  

міської ради

У слові вчитель – все життя і мрії,  
Політ душі і веселковий цвіт,
Найкращі помисли, свята любов, надії
І вчитель сам – це неповторний світ!

Місюра О.С.



Педагогічне:
“Жити, щоб здорових дітей ростити, успіхам, діям  
творчим їхнім радіти”.
Любов виховується любов’ю, доброта -
добротою, життя —життям, найгірше – це  
втратити віру.

Життєве:
Жити щодня так, наче цей день останній,  
ніколи не метушитися, ніколи не бути
байдужим, ніколи не приймати театральних  
поз – ось досконалість характеру

Моє  
кредо

Творче:
Не забороняти, а направляти;  
Не керувати, а співкерувати;
Не примушувати, а переконувати;
Не командувати, а організовувати.

Місюра О.С.



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Освіта - вища
ВНЗ – Рівненський економіко-
гуманітарний інститут, 1999р.
Спеціальність – початкові класи,  
біологія
Кваліфікація – вчитель початкових  
класів, біології
Педагогічний стаж – 20 років

Для когось природничі дисципліни – тільки слово,  

Для когось – неприємні відчуття,

Для когось – це лише науки,

Для нас вони – наше життя!

Місюра О.С.



ПРОБЛЕМНА ТЕМА

Виховання учнівської молоді на  
засадах здорового способу

життя через сучасні підходи до  
створення умов для

самореалізації та всебічного  
розвитку особистості

Місюра О.С.



АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Формування умов для збереження  
та зміцнення здоров`я учнів,
навичок здорового способу життя  
як основи розвитку здібностей  
кожної дитини, її
конкурентоспроможності,  
ініціативності й творчості

Місюра О.С.



Складові  

здорового  

способу  

життя

Місюра О.С.



ЗАВДАННЯ ДОСВІДУ:
об`єднати зусилля вчителів, батьків для реалізації права  
дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного й  
психічного здоров`я, що дають змогу зробити процес  
формування здорового способу життя неперервним;
створити систему роботи з профілактики та запобігання
тютюнопалінню, наркоманії та алкоголізму;
активізувати роботу щодо пропаганди здорового способу  
життя, культури здоров`я та профілактики негативних  
звичок;
сприяти удосконаленню знань із спитань в учнів навичок
здорового способу життя;
навчити дітей правил, норм безпечної поведінки,
виживання в умовах довкілля створеного цивілізованим  
суспільством;
виховувати в учнів відповідальне ставлення до власного  
здоров`я та здоров`я інших людей як до найвищох
індивідуальних цінностей.

Місюра О.С.



УМОВИ ФОРМУВАННЯ  
ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
створення освітнього середовища, що наповнена
символами, термінами, традиціями здорового способу  
життя;

наявність в найближчому оточені дітей людей, які
ведуть здоровий спосіб життя;
створення позитивного емоційного фону на уроках;
формування активної позиції дитини до засвоєння знань,  
умінь і навичок валеологічного характеру;

формування переконань у здоровому способі життя;
урахування індивідуальних психофізіологічних і вікових  
особливостей учнів під час проведення уроків і

позакласних заходів оздоровчого напрямку.

Місюра О.С.



Обов'язкові складові уроків:

Місюра О.С.

•створення позитивного настрою на робот у й під  
час неї;
•створення ситуації успіху;
•підтримка найменших зрушень, повага до
нерозуміння й незнання;
•використ ання соціоігрової педагогіки, режисури  
уроку;
•урахування індивідуальних психолого-
фізіологічних особливост ей дітей певного  
шкільного віку;
•проблемний характер навчання;
•рефлексія;
•пріоритетні форми — парна та групова робот а



Структура уроків

Урок

V. Підсумки,

оцінювання

результатів

уроків

(20 % часу)

І. Мотивація (5 %

часу)
II.

Представлення  

теми, очікувані  

результати

(5 % часу)

ІV. Узагальнюючі  

вправи

(45-60 % часу)

ІІІ. Надання  

необхідної інформації  

(10-15 % часу)

Місюра О.С.



Методи та прийоми
психолого - педагогічної підтримки

учнів

Урок

Заохочення
Створення  

яскравих  

наочно-

образних  

уявлень

Навчально-

пізнавальна гра

Пізнавальний  

інтерес

Поштовх і до пошуку  

альтернативних

рішень

Створення ситуацій  

взаємодопомоги

Виконання  

творчих  

завдань

Створення  

ситуації  

успіху

Місюра О.С.



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ
2012-2013рік - ІІ місце у міському етапі  
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь  
обирає здоров`я»;

ІІІ місце у міському конкурсі
Екологічних агітбригад «На нас надіється Земля»;

Місюра О.С.



Місюра О.С.

2017-2018 н. р.
Участь у міських та обласних  заходах

1. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з біології (член жюрі).

2. Участь у проекті Екологічного центру ПДМ «Освіта для змін: від

малого відкриття до великої науки».

3. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з біології – 3 місце ( 8- В клас

Левшук Олександра ).

4. Загальноміська гра –змагання «Експедиція річкою» (7 клас)

5. Загальноміська гра –змагання «Пригоди у лісі» - 3 місце ( 5 

клас).
Участь у всеукраїнських  заходах

1. Координатор інтерактивного всеукраїнського  природничого 

конкурсу « Колосок ».

2. Координатор проекту «Біоетика». 



2018-2019 н. р.
Участь у міських, обласних  заходах:

1. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з біології  – 3 місце, 3 

місце (9-В клас Любечко Олександра, Левшук Олександра ).

2. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з біології (член журі)

3. Участь у проєкті Екологічного центру ПДМ «Освіта для змін: 

від малого відкриття до великої науки».

4. Загальноміська гра –змагання ««Quizkoteka» до Міжнародного

дня біологічного різноманіття й Міжнародного дня захисту 

клімату в рамках екологічного проекту «Ecogradus для 

збереження клімату» ( ІІ місце, 6 клас).

5. Участь в тренінгу «Умій врятувати життя» від Рівне-ТАКМЕД.

Участь у всеукраїнських  заходах

1. Координатор інтерактивного Всеукраїнського  природничого 

конкурсу      « Колосок » .

2. Координатор проекту «Біоетика». 

Місюра О.С.



2019-2020 н. р.
Участь у міських, обласних  заходах:

1. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з біології – 3 місце ( 10-В клас

Любечко Олександра).

2. Учасник конкурсу «Учитель року» в номінації «Основи здоров’я». 

3. 19.09.2019 р. провела показовий урок за  CLIL – технологіями у 8-

В класі «Кровотечі. Перша допомога при кровотечах»(Goethe-

Institut).

4. Учасник міського семінару-взаємонавчання з теми: Особливості 

викладання біології та природознавства в науково-педагогічному 

проєкті «Інтелект України». 
Участь у всеукраїнських  заходах

1. Координатор інтерактивного Всеукраїнського  природничого конкурсу      

« Колосок » .

2. Координатор проекту «Біоетика». 

3. Учасник міжнародного наукового проекту Методики “TheoPrax“.

4. 28.01.2020р відкритий урок «Нестатеве розмноження рослин» у 6-В 

класі в рамках міжрегіонального науково-практичного семінару для 

методистів, відповідальних за супровід науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект-України» у Рівненській, Волинській, 

Хмельницькій, Львівській, Житомирських областях.

Місюра О.С.



НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Місюра О.С.



ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ
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»);

Місюра О.С.



Cпівавтор 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),

Місюра О.С.



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).

Місюра О.С.



Координатор  
Всеукраїнського
конкурсу «Колосок»

Тренер освітнього
проекту Біоетика в
рамках діяльності
Благодійного фонду
Щаслива лапа,

Місюра О.С.



ВІДКРИТІ УРОКИ, 
СЕМІНАРИ

Місюра О.С.



ПОЗАКЛАСНА ТА  
ВИХОВНА РОБОТА

Місюра О.С.



ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

здатність

бачити в учневі

особистість

прагнення до

самовдосконалення

творча

особистість

учителя

Володіння  

сучасними  

методиками

базові знання

з предмету

організаційні  

здібності

Професіоналізм

учителя

Учитель готується  

до найкращого уроку

все життя

В.О.Сухомлинський

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Місюра О.С.


