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Життєве кредо: 

Доводиться бігти з усіх ніг лише для 

того, щоб залишитися на тому 

самому місці. 

 Якщо хочеш потрапити в інше місце, 

потрібно бігти вдвічі швидше… 

                                                                              

Льюіс Керрол  



Педагогічне кредо: 



Тема досвіду: 
 

Самостійна робота учнів на 
уроках біології, як один із 
шляхів самореалізації та 

всебічного розвитку 
особистості. 

 



   
  

          “Альфою і омегою нашої 

дидактики нехай буде :  пошук 

та відкриття способу, 

  при якому б вчителі менше 

навчали, а учні більше б     

вчилися. “ 
 

                                     Я.А. Коменський  



Самостійна робота передбачає : 

-- оволодіння складними вміннями і 
навичками ; 

-- бачити сенс та мету роботи ; 

-- організовувати власну самоосвіту; 

-- вміння по-новому підходити до питань, що 
вирішуються ; 

-- активувати пізнавальну та розумову 
діяльність та самостійність; 

-- здатність до творчості. 



Самостійна робота розвязує такі 
навчально –виховні завдання : 

 

-- підвищує свідомість та міцність 
засвоєння учнями знань; 

-- сприяє формуванню в них умінь і 
навичок , яких вимагає навчальна 
програма; 

 -- сприяє формуванню навичок 
користування набутими знаннями і 
вміннями у житті, у суспільно-
корисній праці; 

  
 



        -- розвиває в учнів пізнавальні 
здібності, спостережливість, 
допитливість, логічне мислення  творчу 
активність під час засвоєння знань; 

         -- прищеплює їм культуру розумової 
і фізичної праці, комунікативні 
навички;  

         -- готує учнів до того, щоб вони 
могли ефективно займатися 
самоосвітою після закінчення школи.  

 



Залежно від дидактичної мети уроку 
використовую самостійні роботи на 

таких етапах уроку: 

 Вивчення нового матеріалу; 

 Закріплення та вдосконалення знань 

та умінь учнів; 

 Перевірка знань та вмінь учнів. 



   За типом пізнавальної діяльності : 

Частково-пошукова 

( еврістична ) 

Репродуктивна 

( копіююча ) 

Дослідницька 



За формою організації навчальної 
діяльності: 

     КОЛЕКТИВНА 

ФРОНТАЛЬНА 

ГРУПОВА 

ІНДИВІДУАЛЬНА 



За джерелами знань: 

Робота з навчальною книгою; 

Учнівський експеремент; 

Робота з роздавальним 
матеріалом; 

Робота з  ТЗН;                                                     

Робота при слуханні викладу 
вчителя і доповідей учнів. 



 Умови ефективного застосування 
самостійної роботи на уроках: 

 

  . Мета уроку 

  . Особливості навчального 

матеріалу 

  . Рівень підготовки учнів 



Найчастіше практикую такі види 
самостійних робіт : 

 робота з книгою; 

 практичні і лабораторні роботи; 

 виконання індивідуальних, групових 

та фронтальних завдань; 

 підготовка повідомлень, доповідей та 

рефератів; 

 створення навчальних проектів. 

 



Участь у шкільних заходах:  

Тиждень біології в школі 

 Біологічний квест « Пошук скарбів» ( 7 та 9 кл.)  

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл « Наркотик – шлях у безодню».     

 



Участь у шкільних методичних 

об'єднаннях. 

 



Відкриті  уроки для вчителів школи 



Участь у міських заходах: 

                            2012 – 2013 н.р.  

 ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади 

з біології, ( 9 кл. )  

 Учасник ярмарку педагогічних ідей: 

1 місце  -  Співавтор зошита – Основи здоров'я 

: дидактичні матеріали. 5 клас/ укл.  

Г.В. Конончук, В.С.Коваль,  

Т.В.Височанська. – Тернопіль : 

Підручники і посібники,  

2012. – 80с. 

 



 Співавтор методичного  посібника 

«Застосування інноваційних технологій на 

уроках біології» (2013р. – лауреат міського 

етапу),  

                          2013 – 2014 н.р.  

 Участь у міському  турнірі юних біологів 

(журі). 

 Участь у обласному  турнірі юних біологів 

(журі). 



 Виступ на міському методичному 

об’єднанні вчителів  основ здоров’я.  

    Тема виступу:  «Вітаміни групи В». 

 

 

  

 



 Загальноміська екологічна гра  

«Ключ від парку» в рамках  

 Міжнародної акції  

«Марш парків»  - команда  

НВК №12 (6-Б клас) – ІІ місце. 

 

 Загальноміський конкурс 

 «Пташиний ярмарок» -  

команда НВК №12 (6-Б клас) 

 – ІІ місце. 

 



 Загальноміський конкурс «Пташиний 

переліт» - команда НВК №12 (6-Б клас) – 

ІІ місце. 

 

 

 

 

 

 Участь у міському екологічному проекті 

«Екологічні ігри»- команда НВК №12 

    (10-В клас). 

 



 Участь у соціально-економічній акції з 

прибирання зелених зон та благоустрою 

території. 

 Участь в акції з благоустрою «За чисте 

довкілля» в рамках Дня довкілля. 



2014 – 2015 н.р.  

  Участь у міському та обласному  турнірах 

юних біологів (журі)  

 Співавтор дидактичних матеріалів 

«Основи здоров’я»для 5, 8, 9 класу, схвалені 

науково-методичною радою комунальної 

установи « Рівненський міський 

методичний кабінет» (протокол № 3 від 

24.11.2014р.), 



 Учасник теоретико-методологічний 

семінар «Компетентнісно зорієнтоване 

навчання біології, основ здоров’я, 

природознавства в умовах реалізації 

Державного стандарту повної загальної 

середньої освіти». 

 



   Дякую за увагу ! 


