
Професійне  
портфоліо вчителя 

біології 
Санжарівської Ольги 

Олексіївни 

Черкаського навчально-
виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа 
 І-ІІІ ступенів – ліцей 

спортивного профілю № 34” 
2017р. 



 

Загальні відомості про вчителя 
 

• учитель біології; 

• випускниця Черкаського державного 
університету ім. Богдана Хмельницького 
(природничий факультет); 
 
• стаж роботи 15 років; 
 
• учитель вищої кваліфікаційної  
категорії. 



 

Підвищення кваліфікації 
 

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних працівників 2016р. 

 



 



 



 



 



 



 



 

Проблемна тема моєї школи 
 

Створення комфортних умов для самореалізації і 
самовдосконалення особистості та забезпечення 
якості освітньої діяльності кожного учасника 
навчально-виховного процесу 
 



 

Науковометодична проблема: 
 

Використання сучасних педагогічних та 
інформаційних технологій для активізації 
творчого потенціалу учнів на уроках біології   
 



 

Мета моєї роботи 
 

Відкрити в кожній дитині душу творця, надати 
їй можливість пробудитися і розквітнути 



 

Щоб досягти поставленої мети: 

 
 

•чергую уроки вивчення теоретичного 
матеріалу з практичними роботами; 
•добираю завдання з урахуванням 
індивідуальних здібностей учнів; 
•застосовую на уроках інтерактивні 
методи навчання; 
•проводжу нестандартні уроки; 
•здійснюю між предметні зв’язки; 
•заохочую до створення дослідницьких 
та творчих проектів. 



 

Навчаючи біології ставлю такі 
завдання: 

 
•Зацікавити своїм предметом учнів, показати 
його ефективність; 
•Вчити розуміти закони природи, орієнтуватися в 
потоці екологічної інформації; 
•Формувати інформаційну, екологічну 
компетентність та компетентність творчої 
діяльності; 
•Виробляти вміння застосовувати  
знання на практиці; 
•Виховувати національно свідомих 
 громадян. 



 

У роботі надаю перевагу: 
 

Методам: 
•Вербальним; 
•Практичним; 
•Досліднисько-експерементальним; 
•Проблемним. 

 
Технологіям: 
•Проектним;  
•Традиційного навчання; 
•Проблемного навчання; 
•Ігровим; 
•Розвитку критичного мислення; 
•Інтерактивного навчання. 



  

У роботі надаю перевагу: 
 

Формам навчання: 
фронтальній; 
груповій; 
ігровій. 
 
Видам роботи на уроці: 
фронтальним бесідам; 
семінарам; 
рольовим іграм; 
практичним роботам; 
розв’язуванню задач; 
творчим проектним завданням. 
 



 

Навчально-методична діяльність: 
 

•Учасник творчої групи вчителів біології міста; 
 

•Підготовка учнів до участі в предметних 
олімпіадах; 

 
•Виступи на нарадах, педрадах, засіданнях МО. 



Рік 

проведення 

Рівень П.І. учасника Клас Зайняте 

місце 

2014 міський Кузьменко 

Олександра 

8 ІІ 

2015 міський Новіков 

Артем 

10 ІІІ 

2016 міський Кузьменко 

Олександра 

10 ІІІ 

2016 міський Новіков 

Артем 

11 ІІ 

Результати участі учнів у 
олімпіадах з біології та екології 

2014-2017 рік. 



 

Наші досягнення 
 



 



 

Позаурочна діяльність 
 

•Підготовка та участь у біологічних, 
екологічних конкурсах, проектах,акціях та 
Всеукраїнських предметних олімпіадах 
«Олімпус». 

 
•Розвиток творчих та дослідницьких 
здібностей через залучення учнів до 
пошуково-дослідницької діяльності. 

 
•Підготовка та проведення  
предметного тижня біології. 



 

Позакласна виховна робота 
 

• проведення годин спілкування; 
• проведення позакласних та загальношкільних 
відкритих виховних заходів; 
• проведення класних зборів; 
• проведення індивідуальних та групових бесід; 
• екскурсії та екологічна робота. 



 

Екологічна робота 



 



 



 



 

Всеукраїнська акція  
“ Майбутнє лісу в твоїх руках ” 



 



 

Всеукраїнська акція  
“ Майбутнє лісу в твоїх руках ” 



 



 

Акція “ Допоможемо птахам взимку ” 



 

Акція “ Збережемо ялинку ” 



 

Інтегрований урок з теми 
“Квітка – орган розмноження” 



 

Акція “ Врятуй Бобіка ” 
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