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Педагогічне кредо:
Під небом синім і високим,

Стежина в’ється чарівна,

Через простори, через 
роки

Веде до істини вона.

Туди, де сонце світить 
ясно,

До мрій, надій і сподівань.

Велика праця і прекрасна –

Вести дітей в Країну 
знань.



Життєве кредо:



Тема, над якою працюю:
«Сучасний урок»

Обрана мною тема є актуальною

і дає такі результати:

• Сприяє більш глибокому вивченню біології;

• Розвиває самостійне мислення, активність, 

ініціативність, працелюбність учнів та 

прагнення до постійного пошуку;

• Прищеплює учням смак до креативної 

діяльності;

• розвиває творчі здібності учнів з урахуванням 

їх інтересів, здібностей і потреб.



Сучасний урок - це урок, на якому вчитель викладає 

новий матеріал зрозуміло й доступно.

Сучасний урок - це веселий, пізнавальний, цікавий, 

неважкий урок, на якому вчитель і учень вільно 

спілкуються.

Сучасний урок - це урок, на якому не доводиться 

робити щораз те саме, це різноманітний урок.

Сучасний урок - це урок, на якому вислуховують будь-

яку твою думку, урок, де людина учиться бути людиною.

Сучасний урок - це урок, на якому почуваєш себе 

впевнено.

Сучасний урок - це урок без стресів



У своїй роботі я ставлю такі 

основні завдання:
• досягти конкретного результату 

на уроках біології;
• зробити уроки продуктивними, цікавими, 

розвивальними;
• будувати свої уроки таким чином, щоб вони 

максимально сприяли розвитку всебічно 
розвиненої особистості;

• значну увагу приділяю розвитку таких 
якостей, як: спостережливість, увага, 

пам’ять, вміння орієнтуватися 

в різних життєвих ситуаціях.



Правила педагогічної 
майстерності

Ніколи не 
зупинятися на 
досягнутому

Ділитися з 
дітьми своїм 

досвідом

Займатися 
самоосвітою: 

вчити і вчитися 
самій

Намагатися 
бути 

прикладом 
для дітей у 

всьому



Використовую на  
на уроках наочність 





ХМАРА  СЛІВ – НОВИЙ 
ІНСТРУМЕНТ  СУЧАСНОГО 

ВЧИТЕЛЯ 
Хмарини слів

Кольорова хмара зі 

слів приковує погляд 

до об'єкта і змушує 

нас зосередиться на 

матеріалі. Хмара 

містить в собі як 

візуальну інформацію 

(наприклад, форма 

хмари), так і 

смислове 

навантаження - сам 

текст. Хмара слів 

краще 

запам'ятовується.





Ментальні карти ідеально підходять для використання 

на уроках, можуть бути застосовані у будь-яких видах завдань, 

залучають учнів різного віку до активного творчого мислення, 

організації й вирішення проблем. Гнучкість цих карт дозволяє 

розглядати будь-яку тему або навчальне питання. 





Ментальні карти мають свої переваги: 
− запам'ятовування (підготовка до всіляких іспитів,

заучування списків, таблиць і т.д.);

− навчання (оптимізація конспектів, написання творчих

завдань і краще засвоєння підручників);

− мозковий штурм (колективна робота, нові ідеї);

− презентація (виділення головного і ефективна передача

спільної мети і думки);

− планування (розробка власних проектів і стратегії

поведінки, а також уміння якісно планувати власний

час);

− прийняття рішень (глибокий аналіз, зважені і

обгрунтовані висновки).



Використовую презентації 



Прийом «Фішбоун»





Серед прийомів  в моїй 

практиці найбільш 

поширеними є складання 

сенканів, «мозковий 

штурм», «Квітка Блума»,  

«асоціативний кущ», кільця 

Венна 



Квітка 
Блума



Коло Вена



Педагогічні прийоми, 
які використовую на 

уроках

“Так-ні”
“Пінг-
понг”

“Пізнай
мене”

“Загадкова 
скринька ”

“Вірю- не  
вірю”

“Знайди 
зайве”



Творчі вправи та завдання

Застосування творчих 
вправ та завдань на уроках 
дає  поштовх до розвитку 
учня, що передбачає 
поступове зростання його 
організаційної й розумової 
самостійності, 
стимулювання уяви, 
інтересу до книг, творів 
мистецтва, природи, 
тобто розвиток 
особистості в цілому.



Ігрові завдання – шлях до підвищення 

пізнавальної діяльності, мотивації 

учнів до вивчення навчального 

предмету
Використання ігор:

кросворд, вікторина, брейн-ринг, квести,

інтелектуальний конкурс, ребус, «Спіймай

помилку», «Вірю – не вірю», «Найрозумніший»,

«Хто швидше», та інші.







Відкритий урок



Вважаю, що

Кожна дитина

має можливість

пропонувати свою думку;

Створюється 

“ситуація успіху”;

За короткий час 

опановується багато

нового матеріалу;
Формується доброзичливе 

ставлення до опонента;

Учні вчаться 

працювати у команді;

Формування 

навички 

толерантного 

спілкування, 

вміння 

аргументувати 

свою 

точку зору, 

знаходити 

альтернативне 

рішення 

проблеми;

У роботі задіяні

всі учні класу;

ІННОВАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ 

МАЮТЬ 

ПЕРЕВАГИ:



 Досягнуті результати:
Результативність використання 

інноваційних технологій

Активність під час
підготовки

Критерії

Емоційний стан
дитини

Кожен для себе почерпнув
необхідне Кількість

оцінок на
уроці

Активність
під час

відповідей

Користуюся такими 

заповідями:

 Кожна дитина талановита;

 Кожна дитина має право на 

помилку;

 Кожна дитина має право на 

вільний творчий пошук.



Сертифікати



Плани на майбутнє
• З метою підвищення педагогічної 
майстерності займатися самоосвітою;

• Поповнювати персональний блог 
розробками уроків,  та позаурочних 
заходів;

• Брати участь у професійних конкурсах;

• Підвищити кваліфікаційну категорію.



Рецепт вчительської 
молодості

Систематично вживайте: 
бальзам мудрості, коктейль 
творчості, каву бадьорості, 
відвар пунктуальності, настій 
терпимості, екстракт 
людяності.

Виконуйте все це ретельно і 
будете вічно молодими!!!


