
Височанська

Тетяна

Володимирівна

• Рік народження 1976 .

• Спеціальність: вчитель початкових класів 

та біології.

• Кваліфікаційна категорія: II

• Стаж педагогічної діяльності: 15 років

• Освіта: РДГУ, 1998 рік. 



Кредо:

« Всередині нас криються потенційні творчі 
можливості, й ми повинні працювати щосили, 
щоб розкрити цей потенціал.»

М. Л. Кінг

Проблемна тема вчителя  

« Формування творчої 
компетентності учнів на уроках 

біології та позакласній діяльності, 
з метою створення умов для 
самореалізації та всебічного 

розвитку особистості ».



Немає дітей обдарованих і необдарованих, талановитих 

і звичайних. Обдаровані, талановиті всі без винятку діти. 

Розпізнати, виявити, розкрити, викохати, виплекати в 

кожному учневі його неповторно-індивідуальний талант -

значить, підняти особистість на високий рівень розквіту 

людської гідності.

В. О. Сухомлинський



Формування творчої компетентності передбачає   :
* навчити кожного учня самостійно мислити, діяти в 

нестандартних умовах;

* розв’язувати найрізноманітніші проблеми (побутові, навчальні, 

глобальні);

* розвивати здібностей кожного учня;

* спонукати учнів до самоосвіти, самовдосконалення та 

використання отриманих знань у житті;

* активне впровадження  в практику різних джерел інформації 

(друкованих матеріалів, електронних підручників і програм, 

таблиць, плакатів, схем, музичних та поетичних творів та ін.).



Для формування творчої компетентності 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.



Участь у шкільних заходах
Тиждень біології в школі 2011-2012 н. р.

Конференція  (10-Г) клас

Тема : "ГМО – надія людства чи страшна помилка?"



Свято зустрічі крилатих мандрівників  
«Птахи нам на крилах весну принесли» 6-А клас

2012-2013 н. р.
Цей захід став продовженням роботи по вихованню  в учнів дбайливого 

ставлення до природи (перед зимовими канікулами учні класу разом з батьками 

виготовили годівнички, які були розвішені по пришкільній території 

навчального закладу, учні вели спостереження за поведінкою птахів)





Конкурс-презентація

“Шляхами рідного 

краю”

2012-2013 н. р. 

6-А клас



Екскурсія до Рівненського краєзнавчого музею

5 –А клас 2011 – 2012 н. р.

Виставка «Природні багатства Рівненщини».



Відкритий урок для вчителів школи

Тема. Ембріональний розвиток людини.  

11- В клас 2013 – 2014 н. р.



У позакласній 

роботі учні 

проявляють  та 

розвивають свої 

здібності.



Цікавий урок захоплює 

і розвиває творчість…



Виїзне 

міське методоб'єднання

2011 -2012 н. р.



Досягнення вчителя
X Всеукраїнський турнір 

юних біологів 

(2011-2012 н. р.). 

Команда НВК № 12

( учні 10 класу)

III місце   міський етап.

XI Всеукраїнський турнір 

юних біологів 

(2012-2013 н. р.). 

Команда НВК № 12

( учні 10 -11класів)

II  місце міський етап.



1.Загальноміська екологічна гра «Ключ від 

парку» в рамках  Міжнародної акції «Марш 

парків» ( 2012-2013 н.р.) - команда НВК №12 

(6-А клас) – ІІІ місце.

Міська олімпіада з 

біології

(2012-2013 н. р.) 

( 11 клас)
III місце  (Марковський Іван).

Загальноміська екологічна гра

«Ключ від парку» 

в рамках  Міжнародної акції 

«Марш парків»

( 2012-2013 н.р.)  

команда НВК №12 (6-А клас)

ІІІ місце



Учасник ярмарку педагогічних ідей 

(2012-2013 н.р.)

• 1місце - 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.

Лауреат - Співавтор методичного посібника

« Застосування інноваційних технологій 

на уроках біології».







• 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.

• Саме така діяльність розвиває в учнів творчі здібності,        
індивідуальні особливості та формує яскраві особистості.



Дякую       

за увагу!                                          


