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Індивідуальна методична тема: 
  
 
Компетентністно – орієнтовний 
урок – шлях до набуття 
життєвих компетентностей. 



 

• підвищення рівня мотивації учнів;  
• використання суб’єктивного досвіду набутого 
учнями;  
• ефективне та творче застосування набутих 
знань та досвіду на практиці;  
• формування у учнів навичок отримувати, 
осмислювати та використовувати інформацію з 
різних джерел;  
• підвищення рівня самоосвітньої та творчої 
активності учнів;  
• формування моральних цінностей 
особистості;  
• розвиток соціальних та комунікативних 
здібностей учнів;  
• створення ситуації успіху. 



 

Виступ на 

педраді 

Червень 

2014 

Підвищення якості знань учнів через 

активізацію самоосвітньої діяльності педагога 

 2017 Використання здоров’язберігаючих технології 

на уроках професійно-теоретичної та 

загальноосвітньої підготовки 

Семінар 31.05. 

2016 

Фінська шкільна освіта 

Семінар  22.02. 

2018 

Впровадження СТЕМ  - освіти у навчальному 

закладі 

 



 

11.03 

2014 

Форми та методи використання 

мультимедійних засобів навчання на уроках 

природничо-математичного циклу. 

5.10. 

2014 

Робота з інтерактивною дошкою. Переваги та 

недоліки. 

12.01. 

2015 

Взаємодія, як основа інтерактивного навчання 

14.05. 

2015 

Малюнок у біології як засіб наукового пізнання 

природи. 

26.11. 

2015 

Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій – один з основних критеріїв 

компетентності учнів 

11.03. 

2016 

Формування здорового способу життя на 

уроках хімії, біології. 

14.04 

2016 

Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в 

біологічній освіті 

23.11. 

2016 

Технології, що забезпечують розуміння дітьми 

навчальної інформації 

 



 

19.12. 

2016 

Роль творчих завдань на уроках біології 

14.03. 

2017 

Невербальна  комунікація 

18.04. 

2017 

Інтерактивні вправи на уроках біології – 

особливий елемент логічно-креативного 

навчання. 

10.10. 

2017 

Використання СТЕМ на сучасному уроці 

12.12. 

2017 

Компетентнісно – орієнтовний урок , як шлях 

до набуття життєвих компетентностей 

 

 



 

Виховний захід «Мій одногрупник зможе»  



 

Екскурсія у центр еколого – 
натуралістичної творчості учнів. 



 

 Відкрита виховна година  
«Давайте дарувати радість один одному» 



Відкрита виховна година  
«Сумщина - мій рідний край»  



Відкритий урок «Середовище 
існування організмів та шляхи 

пристосування до нього»  



Публікація в фаховому журналі. 



Екологічний проект 
«Вторинне використання 

будівельних відходів як спосіб 
зменшення шкідливого впливу на 

навколишнє середовище» 
  



 
 


