
           Учителі біології  та хімії працюють над методичною проблемою «Реалізація особистісно-

зорієнтованої системи навчання через формування ключових компетенцій учнів на основі 

використання методів активного навчання і виховання». У практиці роботи - проведення уроків 

різних типів за інтегральною технологією з використанням комп'ютерних та інформаційних 

технологій. З метою інтенсифікації навчального процесу вчителі ефективно використовують 

сучасні технічні засоби - комп'ютер, мультимедійний проектор та інтерактивну дошку,  створюють 

освітнє навчальне середовище. 

           У своїй роботі використовують проблемно-пошукові, інтерактивні методи та прийоми 

навчання, сприяючи розвитку логічного мислення учнів. Проводять ділові та рольові ігри. 

Ефективність уроків досягається шляхом створення проблемних ситуацій та ситуацій успіху, 

використання логічних вправ, розрахункових та пізнавальних задач. Учні вчаться вибирати теми 

дослідження, складати план дій, представляти результати роботи у вигляді доповіді та 

мультимедійної презентації. 

           Педагоги будують свою професійну діяльність таким чином, щоб вихованці не лише 

отримали глибокі і системні знання з предмета, а й стали розвиненими особистостями, здатними 

творчо й критично мислити, інтерпретувати здобуті знання у різних ситуаціях та застосовувати їх у 

Христинівська спеціалізована школа І—ІІІ ст. №1 ім. О.Є.Корнійчука 

З 8 грудня в  школі розпочинається тиждень біології та хімії   

Бюлетень методичного об'єднання 
учителів біології та хімії   

“... Без творчого 
життя особистість не 
може бути вихова-
ною, без творчості 
немислимі духовні, 
інтелектуальні, емо-
ційні, естетичні взає-
мовідношення”        
В. О. Сухомлинський 



Учителі біології 

 

 

      Заплотинська Ганна Михайлівна — педагогічний стаж 26 років, вища кваліфі-

каційна категорія, працює над проблемою: “Використання технологій особистіс-

но-зорієнтованої системи навчання на уроках біології”, має переможців шкіль-

них, районних і обласних олімпіад з біології. 

 

 

 

Юркова Тетяна Олександрівна — педагогічний стаж 24 роки, І кваліфікаційна 

категорія, працює над проблемою: “Використання інтерактивних методів навчан-

ня на уроках біології”, має переможців шкільних і районних олімпіад з біології. 



Учителі хімії 

 

 

      Видай Олена Василівна — педагогічний стаж 20 років, вища кваліфікацій-

на категорія, старший учитель, працює над проблемою: “Виховання в учнів 

стійкої позитивної навчальної діяльності як важливого чинника формування 

творчої особистості на уроках хімії”, має переможців шкільних, районних  і 

учасників обласних олімпіад з хімії. 

 

 

 

Рибачок Наталія Борисівна — педагогічний стаж 12 років, вища кваліфі-

каційна категорія, працює над проблемою: “Впровадження інтерактивних 

методів з метою підвищення ефективності навчальної діяльності на уроках 

біології та хімії”, має переможців шкільних, районних і обласних олімпіад з 

біології. 



План проведення методичного  
тижня біології та хімії 

 № 

п/

п 

Дата Клас Кабінет № 

уроку 

ПІП учителя Тема уроку, виховного захо-

ду, конкурсу 

1. 08.12.2014.  8 - Б  38  6й  Рибачок Наталя  

Борисівна 

 Відкритий урок: «Загальна харак-

теристика класу комахи» 

2. 09.12.2014. 7 - А 38 2й Видай Олена  

Василівна 

Відкритий урок: Узагальнення 

знань по темі «Початкові хімічні 

поняття» 

3. 10.12.2014.  7-11ті  Актова 

зала 

 -  Видай Олена  

Василівна 

 Конкурс плакатів:  

«Цікава хімія» 

4. 10.12.2014. 8а 9в - 1й Рибачок Наталя  

Борисівна 

Пізнавальний експрес: 

«Калейдоскоп цікавих новин» 

5. 11.12.2014. 8мі Актова 

зала 

6й Юркова Тетяна  

Олександрівна 

Конкурс «Біоінтелект» 

6. 12.12.2014. 7 - А  5 2й 

  

 Заплотинська Ганна  

Михайлівна 

Відкритий урок: «Плоди, їх будова 

і значення» 

7. 12.12.2014 7-11ті Актова 

зала 

6й Видай Олена  

Василівна 

Хімічний КВК 


