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Портфоліо вчителя це….
П – педагогічні інновації,

О- освітні ідеї,

Р – робота над собою, 

Т – технології навчання,

ф – фіксація результатів роботи, 

О- оцінка власних досягнень, 

Л- любов до професії та учнів, 

І- імпульс до активності, 

О – об̕єктивний погляд на себе.     

Учитель 
готовиться до 
хорошого уроку все 
життя. Така духовна 
і філософська 
основа професії й 
технології нашого 
труда: щоб дати 
учням іскру знань, 
учителю потрібно 
увібрати ціле море 
світла.  

В. Сухомлинський



Право бути 
собою

Щирість, 
відвертість, 

довіра!

У мене 
прекрасна 

робота! Чудові 
учні! 

Професіоналізм! 
Повага! 

Працьовитість!

Шляхів 
до істити 

багато 

Шукай нові 
знання, і 

поглиблюй ті, 
що маєш!

Рухатись, 
падати, 

вставати, 
вперто

дертися в 
гору!

Щоб бути  
хорошим викладачем, 

треба любити те, 
що викладаєш, та 
любити тих, кому 

викладаєш
В.Й.Ключевський

http://www.aforism.su/avtor/330.html


Розвиток креативного 
мислення  та творчих 
здібностей учнів  
шляхом впровадження 
інформаційно -
комунікаційних  
технологій



“  Що важливіше –
нагодувати 
дитину з ложки, 
чи навчити її 
їсти?

Л.С.Виготський 



“ Навчання не є і 
ніколи не буде 

закінченою 
книгою.”

К. Роджерс



Життєвий принцип: 

Умій відчувати поряд з 
собою людину, умій 
зрозуміти її душу, 
побачити в її очах 

духовний світ, радість, 
горе, нещастя..



Прагнути не до того, щоб 
домогтися успіху, а до того, 
щоб твоє життя мало сенс.

Краще зробити і не жалкувати
Ніж жалкувати, що не     
зробила!



Модель
креативного 

учня
Учні повинні:

 критично і творчо мислити;
 чітко усвідомлювати, де і яким чином можна

застосувати набуті знання, вміло використовувати їх на 
практиці;

 генерувати нові ідеї;
 грамотно працювати з інформацією;
 бути комунікабельними;
 постійно самовдосконалюватися.

Тепер учитель – не єдине,основне джерело знань, а
організатор пізнавальної діяльності.



А для цього 
необхідно :

 - розвивати, навчати, виховувати 
одночасно;

 - максимально враховувати 
індивідуальні  здібності учнів;

 - будувати роботу на позитивних 
емоціях вчителя і учня;

 - всебічно розвивати творчі 
здібності учнів;

 - формувати свідому, активну 
особистість. 



Пошуки педагогічної істини

Кого 
вчити?

Моє 
кредо

Чому 
вчити?

Як 
вчити?

Те що ми знаємо безмежне, а  те , що 
ми не знаємо,  – безкінечне.

( П.Лаплас)

Поки триває 
навчання  –

життя 
продовжується



• 1. Певних умінь, які можна застосувати 

за будь - яких обставин, пристосованих 

до потреб сьогодення.

• 2. Уміння мислити, а не накопичувати 

певну суму знань.

• 3. Не вузьких знань, а загального 

підходу до вирішення питань.

• 4. Уміння працювати в злагоді з іншими 

і спільно йти до мети.

ЗдібностіДуховність Здоров´я 
Чому 

вчити?



Вчитель – скульптор, який 
створює людину майбутнього. 
• День без думки, без читання, без 

розумового напруження – марно 
прожитий день. 

• Найголовнішим джерелом знань і 
невичерпним джерелом  духовного 
багатства є книга. 

• Велике зло  - це лінощі. 

• Постав над собою і сто вчителів - вони 
будуть безсилі, якщо ти не можеш сам 
примушувати  себе й сам вимагати від 
себе. 

Як 
вчити?



Кого 
вчити?Людина є не 

що інше, як 
ряд її 
вчинків.
Гегель –
нім.філософ

Фізичне

Не нашкодь 
здоров´ю 

учня

Духовне

Соціальне

Світогляд

Суспільство 
(клас)

Учень -
ОСОБИСТІСТЬ

Внутрішній 
світ, почуття, 
думки, знання

"Знання без виховання — меч у руках 
божевільного".  Д.І. Менделєєв

Людина поза суспільством 
– або БОГ або звір. 
Арістотель

Учень 



Принципи навчання :

– Доступність,

- Врахування інтересів

та здібностей учнів,

- Системність,

- Активність,

- Наступність,

- Науковість,

- Наочність.





Форми

роботи

Індивідуальні. 

Групові, 

колективні 

Ігрові, 

Фронтальні, 

Парні  

Урочна , 

Позакласна

(предметні тижні. 

олімпіади,

тематичні

конкурси ) 



“Форми роботи учнів на уроці 
”



Кращі роботи до 
предметних тижнів 

1. Робота з обдарованою 
молоддю.

2. Проведення 
предметних тижнів.

3. Організація допомоги в 
засвоєнні матеріалу 
слабким учням. 

4. Участь учнів   в 
олімпіадах з предмету

5. Підготовка учнів до 
ДПА та ЗНО.

Позаурочна робота з предмету:



• 6.Проведення зустрічей 

із медичними 

працівниками.

• 7.Проведення тижнів 

здорового способу життя.

• Зустріч із волонтерами 

громадських 

організацій.

• 8. Екскурсії .



• Технологію проблемного 
навчання;

• Технологію критичного 
мислення;

• Технологію інтерактивного 
навчання;

• Технологію проектного 
навчання (дослідницькі, 
творчі, інформаційні проекти).



Проектна технологію 
навчання:

роблема 

ланування 

ошук 

родукт 

резентація



В основі методу лежить:

розвиток пізнавальної діяльності 
учнів,

уміння самостійно конструювати 
свої знання й орієнтуватися в 
інформаційному просторі,

розвиток критичного 
мислення.



Етапи роботи над проектом

Оголошення теми , мотивація

Вибір теми та форми проекту,

прогнозування результатів

Вибір методів дослідження, розподіл

обов’язків між членами групи

Консультація вчителя щодо підбору

джерел інформації та втілення проекту

Збір інформації учнями, обговорення, 

аналіз, висновки

Розподіл обов’язків щодо представлення 

результатів роботи

Оформлення проекту, підготовка 

виступу



Захист проектів :





Проект: Тютюнопаління – це стиль 
життя, звичка чи наркоманія?



Проектна діяльність: 
”Подивись, який чудовий -

світ в якому ми живем”



Робота із групою 



„Хто
цікавиться 

предметом, 
у того 

відкриті очі і 
розум”

2013 –2014н.рік 

Ярошенко М. ІІ  

місце з біології

2012 - 2013н.рік
Чорноус О.

ІІ місце з біології 

Переможці 

обласних 
олімпіад
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Методичні

розробки

Виступи з

доповідями,

повідомленнями

Участь у обласних

методичних секціях

Розробка 

дидактичного

матеріалу

Участь у роботі

секції природничо –

математичного

циклу

Науково-методична робота



Пройшла програму Intel :





Державний навчальний заклад 
« Уманський професійний 

аграрний ліцей»

в таблицях та схемах

Викладач хімії та біології Свиридюк 
Надія Андріївна

м. Умань  - 2013 

Державний навчальний заклад 
« Уманський професійний 

аграрний ліцей»

в таблицях та схемах

Викладач хімії та біології
Свиридюк Надія Андріївна

м. Умань  - 2013 



“ Нове треба створювати 
в поті чола, а старе само 

продовжує існувати 

і твердо тримається на 
милицях звички .”

О.І.Герцен



“ Людина ,по 
справжньому 

мисляча, 
черпає зі своїх 

помилок не 
менше знань, 
ніж зі  своїх 

успіхів ”          

(  Д.Дьюї)



У серце увійде те, що йде від серцяУ серце увійде
тільки те, що йде від 

серця.





Найдосвідченіший 
педагог ніколи не 

повинен зупинятися 
на досягнутому, бо 
якщо немає руху 

вперед, то 
неминуче 

починається 
відставання. 



Не так важливо вчити 
учнів, як потрібно 

створити ситуацію, у якій 
учні просто не можуть не 

вчитися і роблять це із 
задоволенням.                  

К. Роджерс


