
ПАПУГА 
НАТАЛЯ В`ЯЧЕСЛАВІВНА



Вчитель біології Технологічного 

багатопрофільного ліцею ім. Артема Мазура..



O Народилася 1 липня 1970 року

O Освіта вища

O Закінчила Мелітопольський педагогічний 
інститут у 1992 році

O Спеціальність – вчитель біології та хімії

O Стаж роботи – 29 років

O Стаж роботи в ТБЛ ім. А. Мазура – 26 років 

O Категорія – вища, старший вчитель.

O Викладаю в 5-Г, 6-А,Б,Г, 9 А,Б,В, 10-А,Б класах та  
10 профільному класі.

O Курсова перепідготовка –2020 рік



Моє життєве кредо: 
Я по землі з любов’ю йду!

 Я по землі з любов’ю йду!

 Живу, люблю і доброму навчаю.

 Я долю вибрала таку.

 І іншого життя я не бажаю.

 Люблю життя, ціную кожну мить.

 У книгах істину шукаю.

 У кожній я людині доброту ціную.

 І це в житті мені допомагає.

 Бувають радощі й тривоги

 Таке у кожного життя.

 Воно складне, але цікаве.

 Його не взнаєш до пуття.

 Буває радісне й лукаве...

 Але... я Богу вдячна за життя!



Важливо не те як багато ми даємо, а як 
багато любові ми в це вкладаємо»

Пізнати і навчити дитину у наш не легкий час готових 
рецептів не має. Але вважаю, що насамперед треба зрозуміти 
дитину як особистість, розгледіти її індивідуальні 
особливості. "Прив'язуючи" навчальні завдання до життєвого 
досвіду дитини, використовуючи сучасні технології досягаю 
поставленої мети самореалізації кожної дитини.
Котрий рік навчаю дітей та щоразу навчаюся від них сама. 
Тому успіх своєї педагогічної праці вбачаю у постійному 
спілкуванні з дітьми, у взаємній любові вчителя і учня, у 
вмінні "запалити" дітей до роботи. Працюючи за системою 
розвивального навчання, прагну не робити поділу між дітьми 
на сильних і слабих, а вчу їх цінувати свою працю та 
намагатися виконувати її якнайкраще.



“ Учитель не той, хто вчить, а той у кого 
вчаться”

Моє педагогічне кредо:

Вчитель доти є вчителем, доки 
сам навчається . “Кожен день, 
який ви не поповнили хоча б 
маленькими, але новими для 

вас знаннями, вважайте 
безплідними і марними для 

себе” 
В. О. Сухомлинський



Тема, над якою працюю:
“Активізація пізнавальної діяльності  

школярів при вивченні біології  засобами 
інтерактивних технологій ”

Головне завдання - щоб урок 
був цікавим і стимулював 
школярів до пізнання нового.

Інтерактивне навчання – це навчання в 

режимі діалогу, під час якого відбувається 

взаємодія учасників педагогічного процесу 

з метою взаєморозуміння, спільного 

вирішення навчальних завдань, розвитку 

особистісних якостей учнів. 



“Урок – це “клітинка” педагогічного процесу. В

ньому, як сонце у краплі води, відтворюються всі його
сторони.”

М.Скаткін
 Методи уроку, які я використовую: групові та фронтальні
 • урок – подорож; • урок – презентація; • урок – вікторина; • 

урок – екскурсія; • урок – практикум
 Інтерактивні вправи, які я використовую на уроці: • мозаїка; • 

мікрофон; • снігова куля; • ажурна пилка; • лови помилку; • 
мозковий штурм; • робота в групах; робота в парах

 • проектна діяльність; 
 Єдиний шлях, який веде до знань, - це діяльність
 Форми самостійного оволодіння знаннями й пізнавальними 

вміннями, які я використовую на уроці: • бесіда;• дискусія; • 
практичні заняття.

 • робота з підручником, 
 • складання схем, таблиць

http://image.slidesharecdn.com/prezentatsiya-atestatsiya-151119193054-lva1-app6892/95/-11-638.jpg?cb=1447961594


Взаємозв`язок біології з 
іншими науками.



Мозковий штурм.



Рефлексія уроку.



Інтернет сайти на уроці 
біології





Розвиваючі ігри на уроці 
біології



ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ І ЕКОЛОГІЇ ТА 

ПІДГОТОВКИ УЧНІВ

O 1. «Едера», студія онлайн-освіти. Містить проблемні дистанційні курси для 
підвищення кваліфікації вчителів всіх фахів (має ліцензію МОН), онлайнові
семінари, тренінги, матеріали для підготовки до ЗНО https://www.ed-era.com/ 

O 2. Уроки від кращих вчителів України по телебаченню, онлайнові конкурси, 
проєкти, розіграші призів, цікава інформація для учнів, вчителів і батьків від 
медіа-платформи «Освіторія» https://osvitoria.media/ 

O 3. Електронна освітня платформа «Мій Клас» пропонує широкий спектр 
матеріалів – завдання, теорія та тести у шкільних предметах. Кожне завдання має 
кроки розв'язання, таким чином учень може самостійно вивчати предмет і 
вчитися на своїх помилках https://miyklas.com.ua/ 

O 4. Освітній проект для вчителів «На урок» запрошує на онлайнове тестування 
вчителів і учнів, пропонує участь в дистанційних олімпіадах, надає цікаву 
інформацію для вчителів, пропонує обмін розробками уроків чи іншого 
навчально-методичного забезпечення https://naurok.com.ua/ 

O 5. Дистанційний курс «Шкільний курс біології (методика навчання біології)» для 
студентів від Грицай Наталії Богданівни, доктора педагогічних наук, професора 
кафедри біології, онкології та медичної фізіології Рівненського державного 
гуманітарного університету http://grytsai.rv.ua/?cat=73





Інтернет сайти на уроці біології



Мій девіз:
“ Навчання повинно бути цікавим”

Групова форма навчання.



Проектна діяльність на 
уроках біології



Проектна діяльність на 
уроках природознавство



Захист проектів



Робота в парах



Робота в парах



Проект Земля наша 
планета.



Конкурс «Еко мода» 



Учнівські проекти.



Учнівська робота з 
біології під час 

дистанційного навчання.



Робота з обдарованими дітьми: Захист 
постера .



Робота з учнями:

O2017-2020р – участь учнів 
класу в конкурсі Колосок.

OВсеукраїнська олімпіада з 
біології на Урок, Всеосвіта.

O Конкурс безпечний
інтернет.



Досягнення учнів в Інтернет олімпіаді.











Призери міської олімпіади
 2016-2017р Собчинський 

Микола та Мельник Богдан 

- 2 місце

 3 місце  Возний 

Максим,Гонтар 

Олександра,Чумаченко 

Єлизавета

 2017-2018р-3м.Гонтар О.

 2018-2019р- 3 місце 

Возний М, Петльована О

 2019-2020р. 2м. Возний М, 

Томаля С.





Призери  учнівських робіт та  
МАН

2016-2017р.- конкурс 

« Чорнобильська соціально-

екологічна катастрофа. 

Безпека майбутнього» - 3 

місце Шевчук Віка

2016-2017р - 3 місце Бабій 

Дарина

2018-2019 - 3 місце Бабій 

Дарина



Журі в МАН
Секція « Медицина »



Організація роботи кафедри 
природничих наук.

O Основні завдання методичного об’єднання

O • Підвищення професійної компетенції 

вчителів 

O • Впровадження інноваційних форм, методів, 

засобів і технологій навчання та виховання

O • Вивчення та впровадження в практику 

роботи перспективного досвіду 

O • Забезпечення високого науково-теоретичного 

рівня викладання навчальних предметів, 

набуття учнями системних знань з основ наук

O • формування в учнів сучасного світогляду, 

розвиток їхніх творчих здібностей і навичок 

самостійного наукового пізнання, самоосвіти й 

особистісної самореалізації

O • Визначення рівня навчальних досягнень, 

знань, умінь та навичок учнів, їх розвитку, 

вихованості та підготовленості до активної 

участі у створені матеріальних та духовних 

благ



Участь у міських заходах.



Серед білих ворон. 



Друковані матеріали та участь в олімпіаді







Мої досягнення









Дякую за увагу.


