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Моє життєве кредо: 
 

“ Твоя діяльність, і тільки вона одна, 

визначає твою цінність ”. 

                                                    Фіхте 

 

    Моє педагогічне кредо: 

            “ Блаженство тіла в здоров'ї,  

               блаженство розуму – в знанні ”. 

                                                                Фалес    

 



Проблема, над якою працюю: 

 

Використання 

інформаційно-

комунікативних 

технологій на 

уроках біології, 

хімії та екології 



   Методи реалізації та 
форми впровадження 
методичної проблеми 

 нетрадиційні форми 
проведення навчальних 

занять; 

інтерактивні 
технології 
навчання; 

впровадження 
педагогічних 

інновацій; 

поєднання різних 
моделей навчання; 

важливість виховного 
моменту при викладанні 

природничо-
математичних дисциплін; 

постійна самоосвіта 

та 

самовдосконалення;  



ОВОЛОДІННЯ НОВИМИ 

 ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 



 1. Екологічна освіта учнів на уроках. 

 

 2. Позаурочна робота. 

        - участь в обласних і Всеукраїнських акціях; 

        - науково-дослідницька робота; 

        - суспільно-корисна робота. 

 

3. Виховні години. 
 
 
 



Методичні напрацювання 

Проведення відкритих уроків  



Проведення відкритого обласного 
інтегрованого заходу  з екології 

Презентації учнівських  проектів  









За допомогою гри на учбових заняттях 

створюється середовище, яке закріплює 

позитивне відношення учнів до навчально-

пізнавальної діяльності.  



Запровадження екологічного навчання та 
виховання за результатами конкурсу 

учнівських проектів 

Участь у І етапі 
професійного 

конкурсу 

 «Я – Професія - 
Екологія – Україна»  

Відмічена 

поїздкою  на 

обласну учнівську 

конференцію  



 

Кожна учасниця мала можливість показати свої знання, здібності та 

вміння, ерудицію й кмітливість на екологічну тематику і 

продемонстрували наряди зроблені своими руками! 

 

  
 



 Під час акції учні проходили встановлений 

маршрут, на якому їх очікували завдання. 

Виконуючи завдання учасники квесту шукали 

шляхи вирішення екологічних проблем та 

весело і корисно провели свій час.   





За результатами конкурсу учасників було 

нагороджено сертифікатами  

“Срібний колосок” 



Участь у І-ІІ етапах 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з екології. 



 2014-2015 н.р. 
 учениця ІІ курсу, групи №6  

 Крамаренко Тетяна  

 Відділення «Екологія та аграрні науки». 

 Була відзначена Почесною грамотою «За активну участь у Малій 

академії наук учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради» 

 

 2017-2018 н.р. 
 учень ІІ курсу, групи №8 

 Губський Олексій  

 Відділення «Екологія та аграрні науки» 

 Відзначений Дипломом за ІІІ місце у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

 

 2018-2019 н.р. 
 Костиль Ілона  

 Відділення «Екологія та аграрні науки» 

 Учениця ІІ курсу, групи №6 

 Була відзначена Почесною грамотою «За активну участь у Малій 

академії наук учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради» 

 

 2019-2020 н.р. 
 Щуров Богдан  

 Відділення «Екологія та аграрні науки» 

 Учень ІІ курсу, групи №14 

       



Позакласна робота дозволяє поширити і поглибити знання учнів, 
зміцнити набуті на уроках навички та вміння, розвинути здібності дітей, 

задовільнити їх, різнобічні інтереси, сформувати самостійність, 
організувати практичну суспільно корисну діяльність, дозвілля.  





 Здоров’язберігаюча технологія – об’єднує в собі всі напрямки 
діяльності закладу щодо формування, збереження та зміцнення 

здоров’я учнів  
 

Проведення 

акції:  

«Обміняй 

сигарету на 

конфету!»  

«Молодь за чисте довкілля!»  

Проект «Ми за здоровий спосіб життя» 







Участь у конкурсах, конференціях та 
семінарах, а саме:  

 
 Обласного методичного фестивалю “Креативний 

підхід до формування професійної мобільності 
конкурентноспроможного фахівця” за напрямом 
"Запроводження екологічного навчання та 
виховання учнів ПТНЗ» ; 

 обласного конкурсу "Віртуальний фестиваль 
методичної майстерності» серед викладачів 
екології;  

 авторської методичної розробки презентацій до 
конкурсу з екології та англійської мови 
"Запровадження нових форм пропоганди та 
ствердження іміджу робітничих професій в 
суспільстві; 

 тренінгу щодо використання навчально-
методичного комплексу “Зелений пакет”; 

 у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній 
конференціїї “Інноваційна професійно-технічна 
освіта: пошуки шляхів оновлення”; 

 у регіональному науково-практичному семінарі 
“Інноваційна діяльність педагогів ПТНЗ як чинник 
їхнього професійного розвитку”. 

 

 

 

  

 

 

 






