


Мета портфоліо

• Показати чого я навчилась, чого досягла в роботі.

• Проаналізувати свою професійну діяльність:

оцінити, що я вмію робити, а чого потрібно навчитись

• Спосіб творчої реалізації себе в роботі. 

• Підвищити свій методичний рівень.

• Підготувати матеріали портфоліо для демонстрації 

колегам при атестації та для участі в конкурсах.



Місце роботи Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Дата народження: 23 вересня 1964 р.

Освіта: перша  вища  освіта :

Українська сільськогосподарська академія 

(УСХА)

Факультет агрономії.

Друга вища освіта:

педагогічний факультет УСХА

Стаж роботи за фахом: 22 роки

Педагогічний стаж: 24 роки



 Використання методичної літератури на уроках хімії 

та біології

 Педагогічна і духовна культура вчителя

 Участь в проектній і виховній роботі

 Використання комп'ютерних технологій на уроках 

біології і хімії



Моє педагогічне кредо:

• Вислів є усім відомий

• « Знань ніколи не бува багато»

• І коли ти «знаєш й вмієш» ,

• то це дійсно справжнє свято 





• Цикл уроків по темі “Будова квітки ”. “ Класифікація квіткових 

рослин. Розподіл квіткових на класи й родини ”    (7 клас)

• ГМО за і проти (11 клас) 

• Розмаїтість птахів.  Роль птахів у екосистемах, їхнє значення 

для людини. ( 8 клас)

• Електролітична дисоціація (9 клас)

• Основні класи неорганічних сполук ( 8 клас)

• План гуртка «Рослини в інтер'єрі»

• Тематичні презентації Power Point.



Мурахи -санітари лісу



БІОЛОГІЯ – ЦЕ НАУКА ПРО ВСЕ ЖИВЕ НА ПЛАНЕТІ. ЯКЩО НА 

ІНШИХ ПРЕДМЕТАХ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЕЛЕМЕНТИ, 

ЗВ’ЯЗАНІ З ПРИРОДОЮ, ТО В ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ МОЖНА 

ЗАСТОСОВУВАТИ ВСІ МЕТОДИ І ВЗАЄМОЗВЯЗКИ З УСІМА 

ПРЕДМЕТАМИ – ЧИ ТО ВІРШ, ЧИ ПІСНЯ, ЧИ МАТЕМАТИЧНЕ 

РІВНЯННЯ, ФІЗИКА ЧИ ХІМІЯ, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ЧИ 

ФІЗКУЛЬТУРА - ВСІ ПРЕДМЕТИ ТІСНО ПОВЯЗАНІ З БІОЛОГІЄЮ. 

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ, КАРТКИ, ТАБЛИЦІ, В СУЧАСНОМУ 

ВИКЛАДАННІ – КОМПЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ТАКОГО 

РІЗНОМАЇТТЯ НЕ МАЄ ЖОДЕН ПРЕДМЕТ. Я НАМАГАЮСЯ 

ЗРОБИТИ УРОК ЦІКАВИМ І ЗМІСТОВНИМ, ЩОБ НЕ БУЛО ІНОДІ 

НУДНО – ВЕСЕЛИМ. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ІГРОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ І 

ФАНТАЗІЮ УЧНІВ, МИ ПРИДУМУЄМО КАЗКИ ПРО рослин, 

тварин. ПОЗАКЛАСНА  РОБОТА – БЕЗ НЕЇ ВИВЧЕННЯ 

БІОЛОГІЇ НЕ ЦІКАВЕ, ТОМУ НАЙБІЛЬШЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ДЛЯ 

НАС ПРИНОСИТЬ САМЕ ВОНА. 



• Робота з нормативно - правовою 

документацією з необхідних предметів

• Удосконалення педагогічної техніки 

володіння інноваційними технологіями

• Розробка матеріалів до публікацій

• Робота з науково-методичною літературою



Працює над темою: Уроки біології в системі 

особистісно орієнтованого навчання.



В  своїй  роботі застосовує  
нетрадиційні форми і методи 

навчання





Учні школи 

вивчають кімнатні рослини.

Проводять конкурси 
кращий 

зелений куточок та знавець

кімнатних рослин

Світ кімнатних рослин 





Слайд 1

Тема . Еритроцити. Групи крові. 
Переливання крові.

Діти, сьогодні на уроці  ви повинні вивчити будову 
еритроцитів і довести, що їх будова відповідає 
функціям;порівняти будову крові людини і жаби, 
зробити еволюційні висновки; ознайомитися з групами 
крові людини та резус – фактором.



Дай відповіді на запитання:

1. Яких клітин крові найбільше?

2. Від чого залежить колір крові?

3. Чи мають еритроцити людини ядро?

4. Яку форму мають еритроцити людини?

Слайд 2

Попрацюй з  підручником.



- Еритроцити – особливі і дещо загадкові клітини 
крові. 

Яку роль відіграє їх особлива форма і чому вони 
втратили ядро?

Слайд 3

Проблемне запитання.



Пігмент – гемоглобін (білкова частина – глобін та 
небілкова – гем).

Один еритроцит – 265 млн. молекул гемоглобіну

Форма – двовгнутий диск

Функція – транспорт газів.

Слайд 4

Запам'ятай!



Хід роботи
1. Приготуйте мікроскоп  до роботи.
2. Розгляньте мікропрепарати крові людини і 
жаби, зверніть увагу на кількість еритроцитів, їх 
розміри і будову.
3. Зробіть висновки про особливості будови 
еритроцитів людини і земноводних, 
ефективність перенесення кисеню кров”ю
людини та жаби, відповідність будови 
еритроцитів їх функціям.

Слайд  5

Лабораторна робота №3
Мікроскопічна будова крові.



Вивчити п. 23.

Відповісти на запитання:

1. Яке значення має те, що гемоглобін міститься 
в еритроцитах, а не розчинений у плазмі крові?

2.Чому кількість еритроцитів збільщується при: 
а) підйомі на висоту;

б) м”язовій роботі та емоційному збудженні;  

в) великій втраті води організмом? 

Слайд 6

Домашнє завдання





Природа навчає мудрості

Піди до мурашки, 

лінивець,

поглянь на дії його

і будь мудрим.

Біблія.

Книга притчей Соломона





Простежити за
життям мурашника.

Виявити проблеми
та причини
зникнення
мурашників.

Створити
рекомендації щодо
збереження та
відтворення
мурашників.

.

 

 
 



Мурахи - це суспільні
комахи, що живуть
сім'ями. У сім'ях
різних видів
налічується від
декількох десятків до 
декількох мільйонів
особин. 



Мурашник - велика сім’я 

Основами для
спеціалізації робочих
мурах став їх
фізіологічний стан. 
Робочі мурахи із одного
мурашника дуже схожі
один на одного
зовнішністю, але
сильно відрізняються

один від одного

віком і фізіологічним
станом. 



Руда лісова мураха
мешкає в лісах Полісся та 
Лісостепу. Її великі 
куполоподібні мурашники 
складені з сухої хвої та 
гілочок.
Довжина в межах 5—8 мм.
Мурашник закладає самка-
засновниця після шлюбного 
лету. Вона риє нірку, 
відкладає яйця, сама 
доглядає перших личинок, з 
яких виходять робочі 
мурахи.



Живлення мурах
Як джерело білкової їжі 

використовуються різні 
безхребетні, головним чином 
комахи. Мурашки полюють на 
них або збирають трупи. 
Основним джерелом 

вуглеводної їжі служить для 
мурашок падь — солодке 
виділення тлею і інших хоботних 
комах (червеців, щитівок, деяких 
цикадок). 
Окрім паді і комах, мурашки

можуть харчуватися соком 
рослин, нектаром, грибами, 
насінням





1. Скільки маток може бути в 

мурашнику?

2. Скільки років може жити 

матка?

3. Яка кількість робочих особин 

в одному мурашнику?

4.  Хто із сім′ї мурашок має 

крила?



Чому мурашники зникають?

Розорювання лісових угідь

Застосування хімічних засобів

Кислотні дощі

Переведення лісових масивів в рекреаційні зони



Шляхи вирішення проблем

Збільшення лісових 

масивів

Створення умов для 

відтворення сімей

Охорона мурашників


