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Зміст 

Робота з учнями 

Методична діяльність 

Загальні відомості 

Мета портфоліо 



Мета портфоліо 

 Систематизувати, аналізувати, удосконалювати результативність 

та компетентність своєї педагогічної діяльності. 

 Представити звіт по процесу педагогічної діяльності. 

 Побачити "картину" освітніх результатів у цілому. 

 Забезпечити відстеження результативності навчання учнів на  уроках та в позаурочній 

діяльності. 

 Підтримувати високу мотивацію професійного зростання. 

 Виявляти існуючий рівень професійної компетенції. 

 Заохочувати активність, новаторство, ініціативність. 

 Розвивати навички рефлексії . 

 Удосконалювати конструктивні вміння - ставити цілі, планувати і організовувати 

власну педагогічну діяльність. 

 



Загальні відомості 

Освіта:повна вища  
 

Спеціальність:біологія. 

Кваліфікація:викладач біології та 
хімії 

1993 – 1999рр. 

Чернівецький 
державний 
університет 

ім.Ю.Федьковича 



Загальні відомості 

 Стаж роботи : 19 років 
 

Посада: вчитель біології та екології 
 

Кваліфікаційна категорія: вища 
 

Кваліфікаційне звання:  старший 
вчитель 



Загальні відомості 

Термін 
навчання 

Заклад Тема, назва курсів 
Документ про 
підвищення 
кваліфікації 

27.11.17р.- 
15.12.17р. 

Івано-
Франківський 

обласний 
інститут 

післядипломної 
освіти вчителів 

Використання ІКТ в 
освітньому процесі з 
біології та екології 

Посвідчення  

№ПК0213637
6613617 

Підвищення кваліфікації 



 
 
 



Загальні відомості 

Нагороди,сертифікати 



Методична діяльність 

Участь в методичний об'єднаннях  

Використання активних форм і 
методів пізнавальної діяльності 
на уроках біології, як засіб 
підвищення учбової мотивації. 

Ефективність виховання 
творчої особистості підлітка у 
навчально-виховному процесі 
через впровадження проектної 
діяльності та ІТК 



 
 
 

Педагогічне кредо:  
"Мета навчання дитини полягає в 

тому, щоб зробити її здатною 
розвиватися далі без допомоги 

вчителя" 
Е. Хаббар 

Проблемне питання: 
«Формування предметних 

компетентностей учнів на уроках 
біології та екології з 

використанням інформаційно-
комунікаційних технологій» 

 



Наші учні - активні діячі, а не пасивні об’єкти педагогічного 

процесу і це спонукає нас вчителів, більше дбати не про 

традиційне пояснення нового матеріалу, а про його осмислення й 

засвоєння учнями. Завдання сучасної освіти – підготувати 

підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в 

новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, 

ефективному використанню її можливостей. Одним із шляхів 

вирішення вищезазначеного завдання є впровадження 

інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ), які відкривають 

можливості під час роботи з різноманітною інформацією у 

навчальному процесі.   

         Метою використання інформаційно-комунікативних 

технологій в навчально-виховному процесі є формування 

інформаційної компетентності учнів,  розвиток критичного і 

логічного мислення,  пізнавальної активності та творчих 

здібностей учнів. 

Для реалізації поставленої мети працюю над завданнями: 

 



•застосування ІКТ для розвитку пізнавальної 

активності учнів, формування логічного і 

системного мислення; 

•створення умов для формування вмінь і 

навичок дослідницької і пошукової роботи в 

сучасних інформаційних ресурсах; 

•оптимальний розвиток навичок роботи з 

інформацією; 

•поєднання біологічних знань з життєвим 

досвідом та майбутньою професійною 

діяльністю. 



Відомо, що «краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Застосування мультимедіа дозволяє 

об’єднати текст, звук, графічне зображення, відео, флеш-анімації, дає можливість дуже швидко 

опрацювати інформацію у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між різними 

об’єктами і явищами, будовою та функціями. Шляхом застосування мультимедійних засобів я 

одержую дві переваги – якісну та кількісну. Якісна перевага очевидна, так як багато дітей з низьким 

розвитком образного мислення важко засвоюють образні поняття, а інтерактивні моделі дозволяють 

сформувати цілісну картину біологічного процесу, розглянути його поетапно, порівняти, зробити 

висновки. Важливе значення має також і розвиток пізнавального інтересу учнів до уроків з 

використанням мультимедіа, що має загальне психологічне підґрунтя. Учні переходять від звичайної 

цікавості до допитливості і як наслідок – до розкриття причинно-наслідкових зв’язків. 

 

         Комп’ютерні технології також дозволяють включати в навчальний процес нові форми творчих 

робіт: розробку біологічних ігор, проектну діяльність, написання власних сценаріїв, зйомку 

відеофільмів. Їх можна використовувати при створюванні нестандартних уроків (ділові ігри, прес-

конференції, змагання, конкурси, КВК, творчі звіти, аукціони, тощо). 

Використання мультимедійних технологій на уроках дають низку переваг: дітьми краще сприймається 

матеріал, зростає зацікавленість, індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей, скорочення 

видів роботи, що стомлюють учня, використання різних аудіовізуальних засобів (музики, графіки, 

анімації) для збагачення і мотивації навчання, динамічного подання матеріалу, формування 

самооцінки учня та створення умов для самостійної роботи. 

Все це дозволяє вивести сучасний урок біології на якісно новий рівень; підвищувати статус вчителя; 

впроваджувати в навчальний процес комп’ютерні та інформаційні технології; розширювати 

можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види 

діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; 

полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.  



Підводячи підсумок хочу підкреслити, що використання 

інформаційних технологій дозволяє провести урок на 

якісно новому рівні, врахувати психологічні та вікові 

особливості дітей, значно посилити їх інтерес до 

вивчення біології, розвивати логічне мислення 

школярів, навички пошуку інформації, групової роботи, 

формувати ключові компетентності учнів, там самим 

покращити якість їх знань з предмету. 

 

         Звичайно ІКТ ніяким чином не замінить «живе» 

знайомство з природою, виходи на екскурсії, похід до 

музею, роботу з мікроскопом, гербарієм, вологими 

препаратами, колекціями, проте за ними майбутнє. Урок з 

використання ІКТ стає більш наочним, цікавим, складний 

матеріал стає зрозумілішим для учнів. 
  



Робота з учнями 





Робота з учнями 

Участь учнів в 2 етапі 
Всеукраїнської олімпіади з біології 
та конкурсах 
 

2016р. 
1.Варцаб’юк Андрій – переможець 

обласного етапу Всеукраїнського 
юнацького фестивалю «В об’єктиві 
натураліста» номінація »Кращий 
відеофільм» 

2017р 
1.Кульчак Ірина 11 клас 2 місце 
2Шкрібляк Дмитро 9 клас 1 місце 



Школа — велика дитяча 

країна, 

В ній відкривається білий 

наш світ. 

Тут пізнає себе кожна 

дитина, 

І відправляється звідси в 

політ. 




