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         Життєве кредо: 
 
 
Будь вимогливим в  
першу чергу до себе 
 
 
Дякуй світу дитинства, 
 бо завдяки йому ти зберігаєш  
 молодість душі 

 



 
1.  Атестація – 2012 рік 

Підтвердження вищої категорії, присвоєння 

звання “старший вчитель”  

2.  Курсова підготовка 

Рівненський обласний інститут підвищення 

післядипломної педагогічної освіти, 2012 р. 
 
Тема роботи:  
“Використання  

інтерактивних освітніх  

технологій  
на уроках біології ” 

 
 



Участь у заходах міського, обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів: 

 Листопад, 2013-р. – Обласний семінар-практикум . 

 Виступ «Система методичної роботи навчального закладу з 

учителями природознавства, біології, основ здоров’я. 

Природознавство – пропедевтичний курс»; 

Квітень, 2014р. –  Всеукраїнська науково-практична конференція. 

Виступ «Екологічна освіта і виховання в умовах сучасної школи».    

Липень, 2014р. – Міжнародна науково-практична конференція.  

Виступ «Еколого - освітня діяльність сучасної школи в напрямку 

збереження унікальності природи Полісся»; 

 Серпень, 2014р. – Загальноміська методична конференція.  

Виступ «Вивчення біології у 6 класі в умовах реалізації Державного 

стандарту»; 

Вересень, 2014р. – Загальноміська методична конференція в 

режимі он-лайн брифінгу.  

Виступ «Особливості вивчення біології у 6 класі в умовах реалізації 

Державного стандарту повної загальної середньої освіти»; 

Грудень, 2014р. – семінар-практикум для вчителів природознавства 

та хімії.  

Виступ « Реалізація освітньої галузі «Природознавство» через 
навчальні предмети природознавство та хімія» 



 
  

   Призери ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології:  
 
  2011 - 2012н.р. – Кучер А. (7 клас), І місце 
                                  Пишнюк В. (7 клас), ІІ місце 
 
2012 - 2013н.р. – Кучер А., Пишнюк В. (8 клас), ІІІ місце 
                    Якубець А. (9 клас), ІІІ місце  
 
2013 - 2014н.р. – Кучер А. (9 клас), ІІ місце 

 
      
 2014 – 2015н.р. – ІІ місце на загальноміському конкурсі знавців    
птахів “Пташиний ярмарок” (команда 6-Г класу ) 
 



 

  Актуальність теми: 
 

 Збереження життя на Землі і його безпека залежить безпосередньо 
від рівня і темпів формування екологічної культури. Це комплексний 
психолого-педагогічний процес, спрямований на формування екологічної 
свідомості, оволодіння екологічною освітою, що має допомогти людині 
усвідомити причини екологічних змін, проблем, підказати можливість їх 
вирішення  та попередження. Потреба в екологічній освіті пов’язана з 
необхідністю забезпечувати сприятливе середовище для життя людини,  
адже якість навколишнього середовища визначає здоров’я – основне право 
людини й головну мету розвитку цивілізації. Екологічна свідомість людини – 
запорука подальшого існування життя на планеті.  
 Екологічна освіта на порозі 3-го тисячоліття стала необхідною 
складовою гармонійного, екологічно безпечного розвитку. Без необхідних 
для існування й розвитку людини природних передумов всі соціальні 
питання втрачають сенс, тому екологічна освіта і виховання мають не тільки 
проникнути в структуру системи освіти, а стати однією з її підвалин. 
 



Провідна ідея досвіду. 

  Висвітлення теоретико-методологічних основ, які 

грунтуються на базових принципах міжнародної стратегії сталого 

розвитку і прикладних сторін екологічних досліджень, 

ознайомлення з основними екологічними проблемами в Україні та 

світі стало провідною ідеєю здійснення еколого-освітньої 

діяльності в умовах сучасної школи. 

 Головними складовими системи екологічної освіти й 

виховання є її формальна й неформальна частини, форми й методи 

яких різні, а мета одна: різнобічна підготовка громадян, здатних 

визначати, розуміти й оптимально вирішувати екологічні та 

соціально-економічні проблеми регіонів на основі наукових знань 

процесів розвитку біосфери, здорового глузду, загальнолюдських 

досвіду й цінностей. Підготовка учнівської молоді з високим рівнем 

екологічних знань, екологічної свідомості і культури на основі 

нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й 

природи (тут: не насильство, а гармонійне співіснування з нею!) є 

одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих 

екологічних і соціально-економічних проблем сучасної України.  



 

Інноваційна значущість. 
   

 Реалізація еколого-освітніх завдань в умовах сучасної 

школи шляхом інтегральних форм і методів з використанням 

інноваційних та інформаційно-комунікативних освітніх 

технологій підвищує рівень екологічної освіти та культури 

школярів, їхніх батьків, формує новий природоохоронний 

менталітет. В процесі екоосвіти на міжпредметній основі 

формуються ключові компетентності (вміння вчитися, 

загальнокультурна, здоров'язбережувальна, інформаційно-

комунікативна, громадянська, соціальна). Вони є інтегрованим 

результатом предметних і міжпредметних компетентностей, 

реалізують взаємозв'язок навчання, виховання і розвитку 

учнів.  

 Екологічна освіта й виховання є складовою частиною 

цілісної системи навчання й виховання дітей. У зв'язку з цим 

екологічна освіта й виховання стають новим пріоритетним 
напрямком педагогічної теорії і практики. 



  Автор навчально-методичного посібника «Еколого-освітня діяльність в умовах сучасної школи», схваленого 

науково-методичною радою Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти № 1 від 20.02.2015р.; 

  Співавтор методичного посібника «Використання інноваційних технологій на уроках біології» (2013р. – лауреат 

міського етапу); 

 Співавтор дидактичних матеріалів «Основи здоров’я. 5 клас», «Основи здоров’я. 8 клас», «Основи здоров’я. 9 

клас», схвалених науково-методичною радою комунальної установи « Рівненський міський методичний кабінет» 

(протокол № 3 від 24.11.2014р.); 

 “Людино!   Схаменися! Планету   збережи!” Позакласний захід (Біологія, екологія)  - Біологія, “Шкільний світ” 

(липень, 2012); 

 “Мрійлива Флора – світ  рослинний”. Узагальнення і систематизація знань (6,7 кл. ) - Біологія, “Шкільний світ”   

( квітень, 2014); 

 Стаття “Еколого-освітня діяльність сучасної школи в напрямку збереження унікальності природи Полісся” -  

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природа Полісся: дослідження та охорона», - Рівне, 

2014; 

 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», 

http://book.rosvita.rv.ua 

• Подано до друку : 

1) Гра «Щасливий  випадок». Тема  «Водорості»  (6,7 кл.); 

2) Рослина – цілісний організм. Узагальнення і систематизація знань "Будова і життєдіяльність рослин.  

Вегетативні органи". Розробка уроку біології ( 6,7 кл. ); 

3) Пам’ять.   Види  пам’яті. Розробка уроку біології ( 9 кл.) 

  
  



Міні – проекти (біологія, 6 клас) 



Рольові ігри 
•  Дія від імені умовного 
персонажа.  
•  Безпечний метод 
«примірювання» різних моделей 
поведінки 
• Вчаться критично мислити 
(передбачати наслідки вчинків), 
співпереживати 
 
 
 
Робота в групах  
 
   Креативність 
   Навички спілкування 
  Обмін досвідом 
  Активна участь  
 
  



           Тиждень  біології 



День  відкритих 
дверей  в рамках 
тижня біології 

 



       Екологічний захід  

 “Людино! Схаменися! Планету збережи!” 



  Виставка тварин 



Творчі роботи учнів 





Природа очима дітей 



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.   


