
    



Вчитель біології , 
хімії та географії; 

Педагогічний стаж 
– 22 роки; 

Категорія – вища; 

У гімназії №323 – з 
2010 р. 

Класне керівництво 
– в 7Бкласі. 



Педагогічне кредо:   

 “Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, 
учителеві потрібно увібрати море світла,  

ні на хвилинку не відходячи від променів  

вічно сяючого сонця знань  та людської 
мудрості”. 

В. О. Сухомлинський 



  “Впровадження  інноваційних 
технологій на  уроках біології 

з метою підвищення 
компетентностей   учасників 

освітнього процесу ” 

 



 Робота з обдарованими дітьми 

 Участь у семінарах, педрадах, круглих 
столах, проектах 

 Підвищення кваліфікації 

 Самоосвіта: вивчення методичної 
літератури, фахових журналів, газет, 
книг 

 Система уроків біології 

 Позакласна робота 



Застосування електронних 
конструкторів уроків 

Створення  власних 
розробок уроків 



 
 Участь в науково-методтчному семінарі «Формування 

ключових компетентностей і критичного мислення на 
уроках біології в умовах переходу до Нової української 
школи», при МОН України, листопад 2017 

 Участь в навчально-методичному семінарі «Формування 
критичного мислення як важливої складової навчальної 
діяльності на уроках біології», при ІППО та за участю 
творчого об`єднання «Соняшник», 2017 

 Участь у міському круглому столі з науковцями Національної 
академії педагогічних наук України на тему “Реалізація 
інноваційних педагогічних технологій і міжпредметні 
зв’язки та інтеграція змісту навчання” (листопад, 2018) 



  



 Відкритий урок з використанням ігрових технологій: 

    «Суд над чинниками, що шкодять поставі»; 8 клас.     

 Інтеграційний урок «Йонізаційна дія радіоактивного 

випромінювання. Біологічна дія радіоактивного 

випромінювання. Мутації: види, причина та наслідки » ;  

    9 клас 

 Участь в семінарі «Упровадження проектних технологій в 

навчально-виховний процес гімназії», листопад 2016 

 Підготовка та участь в районному семінарі «Реалізація 

наскрізних ліній ключових компетентностей при вивченні 

предметів природничого циклу», листопад 2019 

 





Бінарний урок в 9- В класі з фізики та 
біології з теми «Йонізаційна дія 

радіоактивного випромінювання. Біологічна 
дія радіоактивного випромінювання» - 

«Мутації:види, причини та наслідки 
мутацій». 



Показники володіння сучасними  

інформаційно-комунікативними технологіями 

Формування 

ключових 

компетентностей 

Проектні 

технології 

ІКТ технології 

Створення ситуації вибору та успіху 

Педагогічна співпраця 

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія 

Актуалізація пізнавальної діяльності 

учнів 

Створення портфоліо 

Використання проектних  педагогічних 

технологій в роботі 

Залучення здобувачів та замовників 

освіти до проектної діяльності 

Розповсюдження педагогічного досвіду 

роботи над проектами 
 

Використання мультимедійних засобів 

навчання 

Створення електронних уроків 

Розробка презентацій 



 Екологічний напрямок: 

Участь  в екологічних конференціях: 



Міський екологічний конкурс  
 ЕКО-КАРАВАН День Науки КПДЮ 

Наукові читання КПДЮ 





 Щорічні екологічні акції: -“Збережи ялинку” 

 



 “Допоможи птахам взимку”  та “Мої домашні 
улюбленці” 



Виховна робота з  
учнями 7Б класу: 
години спілкування, 
допомога в підготовці 
до конкурсів, свят, 
квестів. Цікаві 
екскурсії. 



 Напрямок роботи “За здоровий спосіб життя”: 

- Конкурс плакатів до Міжнародного дня відмови від 
паління ; 

- Участь команди “Чемпіон” у районному конкурсі 
агідбригад “За здоровий спосіб життя”. 

 





 Участь в міському екологічному конкурсі 
“ЕкоКараван” 

 



 Участь у наукових читаннях присвячених 200 річчю 
народження Альфреда Нобеля  



 Переможці олімпіад: 

2018/2019н.р. 

Негріенко Анна ІІІ м  

Добровольська Мар`яна 

ІІІ м ІІ етапі. 10 клас 

Бузурна Катя ІІ м в ІІ етапі  

та ІІІ м в ІІІ етапі 

Єгорова Вероніка ІІІ м в ІІ  

етапі олімпіади з біології 



 2017/2018 

Кир`яченко Євгенія ІІ м  в  ІІІ етапі  та І м в ІІ етапі 

Негрієнко Анна ІІІ м в ІІІ етапі та  ІІ м в ІІ 

Левицький Олексій ІІІ м в ІІ етапі 

 2016/2017 

 Бузурна Катерина ІІІ м в ІІ етапі 

 Кир`яченко Євгенія ІІІ м в ІІ етапі 

 Левицький Олексій ІІІ м в ІІ етапі 

 Степаненко Тетяна ІІІ м в ІІ етапі 

 Верховецька Вікторія ІІІ м в ІІ етапі 

 

 



 2015/2016  

 Єгорова Вероніка ІІ м в ІІ етапі та ІІІ м в ІІІ етапі 

 Назаренко Юлія ІІІ м в ІІ етапі 

 Беляєв Валентин ІІІ м в ІІ етапі 



 Переможці Малої академії наук: 

2018/2019 

Гармаш Діана І м 

Братищенко Настя ІІ м 

Панченко Валерія ІІІ м 

2017/2018 

 Швалюк Єлизавета ІІІ м 

2015/2016 

Кир`яченко Євгенія Ім  в ІІ ет 

та  ІІІ м в ІІІ етапі 






