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Моє педагогічне кредо: 

                                                        Учитись важко,а учить ще важче, 

                                                        Але не мусиш зупинятись ти, 

                                                        Як учням віддаєш найкраще, 

                                                        То й сам сягнеш нової висоти. 

 

 



Улюблена цитата: 

«Вчитель не той, хто вчить,а той, хто не може не вчити.» 

                                                                                             В.О.Сухомлинський 

 

Проблема, над якою працюю: 

«Використання інноваційних технологій у освітньому процесі з метою 

підвищення компетентності учнів на уроках біології» 

 

Реалізовую проблему на основі використання: 

-елементів сучасних педагогічних технологій; 

-інноваційних методів навчання; 

-інформаційних комп'ютерних технологій. 

 

Напрямки роботи: 

-впроваджувати інноваційні методи навчання і виховання; 

-приділяти увагу самоосвіті вчителя і учня; 

-розвивати творчі здібності учнів; 

-сприяти самоактуалізації творчого потенціалу учня; 

-створити умови для всебічного розвитку дитини. 

 

Переваги технологій інтерактивного навчання 

Вплив інтерактивного навчання на розвиток особистості й самореалізацію базується на 

гуманізмі, увазі та повазі до кожного учня, створення позитивного настрою, який 

спрямований не лише на здобуття знань, а й на розвиток дитини. 

Реалізація інтерактивних технологій веде до зміни ролі викладача — з носія готових 

знань він перетворюється в організатора пізнавальної діяльності своїх учнів. Особливо 

важливим є виконання педагогом функції незалежного консультанта. Водночас іншим 

стає і психологічний клімат в аудиторії, оскільки викладачу доводиться 

переорієнтовувати свою навчально-виховну роботу та роботу учнів на різноманітні види 

самостійної діяльності пошукового, дослідницького і творчого характеру. 



Змінюється і роль учнів у навчанні: вони є активними учасниками процесу. Відбувається 

формування критичного мислення — в учнів виробляється власний аналітичний погляд на 

інформацію. 

З'являється і така важлива риса, як колективізм (уміння працювати в колективі, брати 

відповідальність за вибір рішення, аналізувати результати діяльності), що розвивається 

лише в дії і не може бути засвоєна вербально. Це стосується, в першу чергу, групових 

технологій, де працює невеликий колектив. 

Інтерактивні технології в навчанні біології сприяють розвитку мислення, пізнавальних 

інтересів і здібностей, формування умінь і навичок самоосвіти. Уміння вибрати з існуючих 

методів такі, що не просто збагатять учнів знаннями, а готуватимуть їх до активної і 

творчої праці, є одним з основних критеріїв майстерності викладача.  

 

Таблиця  

Класифікація інтерактивних технологій 

  

        

Кооперативне 

навчання 

Фронтальні 

технології 

інтерактивного 

навчання 

Технології навчання у 

грі 

Технології навчання 

в дискусії 

        

 Ротаційні 

трійки 

 Обговорення 

проблем у 

загальному 

колі 

 Імітації  Метод ПРЕС 

 Карусель  Мікрофон 
 Спрощене 

судове рішення 

 Обери 

позицію 

 Акваріум 
 Мозковий 

штурм 

 Громадські 

слухання 
 Зміни позицію 

 Робота в 

парах 

 Навчаючи — 

вчуся 

 Розігрування 

ситуації за 

ролями 

(рольова гра, 

драматизація) 

 Неперервна 

шкала думок 



 Робота в 

малих 

групах 

 Ажурна пилка 

  

 Дискусія (ток-

шоу, 

оцінювальна 

дискусія), 

 Діалог 

 Аналіз 

ситуацій(саsе-

метод) 

 Дебати 

         

 Синтез 

думок 

 Дерево 

розв'язань 

  
 Спільний 

проект 
 Коло ідей 

 Пошук 

інформації 
  

  

 

Такі інноваційні методи навчання: 

-дозволяють дитині виявити ініціативу; 

-спонукають до висловлювання; 

-створюють атмосферу для природного самовираження; 

-сприяють вільному розвитку особистості учня. 

 

 

 

Самоосвіта 

Належну увагу приділяю самоосвіті. 

У 2018 році брала участь у навчально-методичному семінарі на тему : «Компетентнісний 

підхід та соціалізація особистості в умовах Нової української школи» -9 академічних годин. 

 

 У 2020 році пройшла наступні курси: 

       На платформі EDERA отримала сертифікати на наступні теми: 



                             «Автостопом по біології»-25 академічних годин 

                              «Бери і роби»-20 академічних годин 

                              «Домедична допомога»-3 академічних години 

На базі ІППОЧО отримала свідоцтво про проходження курсів за навчальним модулем 

«Реалізація компетентнісного підходу на уроках біології»- 30 академічних годин. 

 

Мої досягнення 

2019рік-Турнір юних біологів-диплом ІІІ ступеню( Ковалик Надія-10 клас) 

2019рік-ІІ етап олімпіад з біології-диплом ІІ ступеню ( Ковалик Надія 10 клас) 

2019рік-ІІ етап олімпіад з екології-диплом І ступеню (Мігалескул Сергій-11 клас) 

2020рік-Всеукраїнська онлайн-олімпіада з біології-2 дипломи ІІ ступеню – 

                                                          Колесник Костянтин 

                                                         Поліщук Святослав)-7 клас 

       -диплом ІІІ ступеню- Волчук Евеліна 

                                                 Паук Тетяна-10 клас 

2021рік—Всеукраїнська зимова онлайн-олімпіада з біології: 

                     -диплом ІІ ступеню- Колесник Костянтин 

                     -диплом ІІІ ступеню-Ганчук Віктор 

                                                             Колісник Анна 

                                                            Микитей Ангеліна 

                                                            Сяброва Дарина 

 

 

Учитель учиться все життя 

 Сучасний виховний процес як важлива складова педагогічного процесу вимагає 

переосмислення його сутності, нових підходів, здійснення ефективного педагогічного 

управління.  

Рівень професійної компетентності вчителя — це його знання, уміння, особистий досвід. Бути 

компетентним означає бути здатним мобілізувати в певній ситуації отримані знання й досвід. 

Але професійна компетентність учителя потребує постійного розвитку й удосконалення. 



Компетентність — синонім понять «поінформованість», «обізнаність», «досвідченість», 

«авторитетність», що конкретизується щодо різних галузей (лінгвістичної, соціальної, 

життєвої, професійної, громадянської тощо). 

Предметна компетенція — це здатність учня застосовувати сукупність знань, 

умінь,навичокї із певної галузі знань відповідно до життєвої ситуації 

Компетентнісний підхід до навчання — це спрямованість процесу навчання на формування в 

учнів ключових компетентностей як важливого результату навчання. 

Предметна компетенція — це здатність учня застосовувати сукупність знань, умінь, навичок 

із певної галузі знань відповідно до життєвої ситуації. На відміну від традиційного оволодіння 

знаннями, компетенція — здатність діяти на основі отриманих знань і вмінь. 

Предметні компетенції складають основу для формування ключових компетентностей. 

Ключова компетентність — здатність учня здійснювати складні поліфункціональні, 

предметні, культуро-доцільні види діяльності. 

Основні ознаки ключових компетентностей: 

 поліфункціональність (дозволяють вирішувати різноманітні проблеми повсякденного 

професійного чи соціального життя); 

 надпредметність і міждисциплінарність (мо-; жуть бути застосовані не тільки в школі, 

а й на роботі, у сім&apos;ї, у політичній сфері); 

 багатомірність (уключають розумові процеси, інтелектуальні вміння, творчі відкриття); 

 зумовлюють потребу в інтелектуальному розвиткові (абстрактне мислення, критичне 

мислення, саморефлексія, визнання власної позиції, самооцінка). 

Питання професійної визначеності учня як ніколи актуальне сьогодні. її становленню мають 

сприяти всі ланки соціуму, з якими взаємодіє особистість. Передусім це має робити школа як 

носій достовірної та наукової інформації. 

Сучасний учитель не повинен примушувати школяра запам&apos;ятовувати формули й 

факти, він має робити процес засвоєння нових знань, умінь та навичок цікавим і 

евристичним. 

Постає питання оновлення підходів до організації дієвої системи підвищення 

компетентностей педагогів, модернізації вже наявної системи, створення умов для 

самоорганізації, самоосвіти, самовдосконалення, самовияву вчителя. 

Форми  методичної роботи найдоцільніші для вчителя: 

• експериментальна робота із запровадження нових навчальних програм; 

• застосування в навчально-виховній роботі нових технологій та методик; 

• практичний показ інноваційних методів педагогічної діяльності на уроках; 



• проведення конференцій та участь у них; 

• організація виставок ППД; 

• проведення інструктивно-методичних нарад, семінарів; 

• проведення творчих звітів; 

• надання консультативної допомоги; 

• співбесіди з молодими вчителями; 

• моніторингові дослідження. 

Основним орієнтиром сучасної освіти  є формування творчо мислячої особистості, здатної 

само розвиватися й адаптуватися в соціумі. 

Узагальнений образ сучасного учня , на мою думку, повинен поєднувати в собі активність, 

ініціативність, комунікабельність, персональну відповідальність, рішучість, упевненість у собі, 

самоконтроль, вміння працювати в колективі. 

Саме інтерактивні технології в навчанні біології сприяють розвитку мислення, пізнавальних 

інтересів і здібностей, формування умінь і навичок самоосвіти. Уміння вибрати з існуючих 

методів такі, що не просто збагатять учнів знаннями, а готуватимуть їх до активної і творчої 

праці, є одним з основних критеріїв майстерності вчителя.  

Велику роль відіграють предмети біологія та основи здоров'я для впровадження 

здоров'язберігаючих технологій, викладання яких дозволяє органічно вписувати принципи 

здоров’язбереження в теми уроків, в різні завдання як на уроках, так і вдома проведення 

ігор та ігрових ситуацій, нестандартних уроків, інтегрованих уроків («Скажи «так» здоровому 

способу життя», « Вплив постави на здоров'я. Практична робота: Виконання вправ для 

профілактики порушень постави», «Моніторинг фізичної форми. Практична 

робота:   Самооцінка рівня фізичного здоров'я »). 

Валеологічне супроводження навчально-виховного процесу сприяє формуванню і розвитку 

декількох категорій компетентностей, а саме: 

·       Соціальної компетентності. 

·       Здоров’язберігаючої компетентності. 

·       Життєтворчої компетентності. 

·       Інформаційної компетентності. 

Під соціальною компетентністю учнів мають на увазі вміння та навички оцінювати свої 

можливості та рівень підготовки, проектувати власну діяльність, приймати рішення, 

проявляти самостійність та ініціативу, будувати взаємовідносини з іншими, визначати власне 

місце в суспільстві та інше. Формуванню соціальної компетентності сприяє проведення 

нестандартних уроків з урахуванням стилів роботи та можливостей учнів, дослідницька 

робота, розв’язання задач із валеологічний змістом, рефлексія на кожному етапі уроку. 



Здоров’язберігаючі компетентність – це комплекс знань, умінь, ставлень та цінностей, які 

спрямовані на збереження і укріплення здоров’я – свого та оточуючих на уроках та в 

позаурочній діяльності. Формувати цю компетентність допомагає емоційний комфорт на 

уроці, розв’язання задач валеологічного змісту, хвилин рухової активності . 

Життєзберігаюча компетентність – це володіння культурою міжособистісних взаємин 

учителя і учня, або учня з учнем, уміння дотримуватись принципів толерантності, 

застосовувати мовленнєві навички, реалізувати загальнолюдські цінності, діяти в 

нестандартних ситуаціях, а також потреба у творчості. Цьому сприяє позитивна мотивація 

діяльності вчителя та учнів, наявність позитивних психологічних настанов за допомогою 

слова, почуттів, жестів, використання практичних методів і технологій кооперативного 

навчання, створення проблемних ситуацій, захист творчих проектів.         

Інформаційна компетентність – здібність учнів орієнтуватися в інформаційному середовищі, 

знаходити потрібну інформацію та оперувати нею. Формуванню та вдосконаленню таких 

навичок допомагають задачі,для рішення яких потрібен пошук інформації, задачі з 

використанням статистичних методів аналіз. 

Основою набуття компетентності є власна активна діяльність учня і вчителя. 

Мій педагогічний досвід показує, що оптимально та вдало обрані прийоми, форми та 

засоби навчання сприяють: розв’язуванню практично орієнтованих завдань; 

аналізу життєвих ситуацій; використанню наочності; виконанню проектів, 

розв’язуванню проблемних завдань, застосуванню технології розвитку критичного мислення, 

використання рольових ігор,  тощо. 

  

Формула ефективного уроку 

А: ефективність сучасного уроку - майстерність та творчість учителя +    інтерактивні форми 

навчання. 

Б: ефективність сучасного уроку - майстерність учителя + розумне поєднання інтерактивних і 

традиційних форм; 

 В: ефективність сучасного уроку - майстерність та творчість учителя + інтерактивні форми 

навчання + співпраця з учнем. 

Г:  Потоваришуйте з учнями 

Д:  Ніколи не переказуйте того, що можна прочитати в підручнику 

Е: Використовуйте різноманітні методики 

Ж: Давайте учням цікаві домашні завдання 

З: Намагайтесь проводити уроки надворі 

К: Проводьте кожен урок так, ніби проводите його востаннє 



Учні добре відчувають, коли вчитель старається на уроці, а коли приходить лише, “аби 

відбути”. Тому віддавайте себе на сто відсотків, готуйтесь до кожного уроку якнайкраще, 

вигадуйте цікаві завдання і старайтесь бути тим вчителем, якого б Ви самі хотіли мати. Будьте 

щирими з учнями, і вони також будуть щирими з Вами. Пам’ятайте, що Ви не маєте права 

бути вчителем лише в школі. Бо бути вчителем – означає бути ним завжди. 

 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 

  

На сучасному етапі у зв'язку зі зростанням ролі біології, необхідністю формування стратегії 

поведінки людини в біосфері особливого значення набуває проблема формування у. 

школярів системи знань про живу природу та їх цілісність. 

Під системою знань розуміють сукупність, об'єднання взаємопов'язаних і розміщених 

певним чином елементів (частин) цілого, сукупність принципів, що є в основі тієї чи іншої 

теорії. Засвоїти основні теорії та провідні ідеї науки — означає засвоїти відповідні системи 

знань (принципів, понять, закономірних зв'язків і взаємозалежностей між явищами та 

процесами). 

Формування системи знань про природу залежить від таких дидактичних умов: 

1.Забезпечення наступності під час опанування природничими знаннями — від 

початкової школи до старшої 

Цей принцип вимагає, щоб цілісні знання про природу формувалися в певному порядку, а 

кожний елемент навчального матеріалу логічно зв&apos;язувався з іншими, ґрунтувався на 

раніше засвоєних знаннях, виступав як їх логічний розвиток. Це, зокрема: 

 забезпечення широких взаємозв&apos;язків у змісті і методах навчання; 

 опора на попередні знання та їх подальший розвиток; 

• посильні вимоги до учнів, врахування змін особистості дитини. 

2.Забезпечення інтерактивного підходу до формування системи знань. 

Інтеграція наукових знань — це процес взаємопроникнення, що супроводжується 

зростанням їх узагальненості й комплектності, ущільненості й організованості. 

3. Встановлення між предметних зв’язків. 

МПЗ - взаємне узгодження навчальних програм, зумовлене системою наук і дидактичною 

метою. МПЗ відображають комплексний підхід до навчання та виховання. 

4. Застосування міжпредметного діалогу 



Домінантою дидактичного діалогу є його націленість на реалізацію освітніх задач. 

Міжпредметний дидактичний діалог стає таким спілкуванням і взаємодією між учителем і 

учнем, з якої особистість (і учень, і викладач) здобуває індивідуальний досвід, отримує 

бажання пізнавати нове в довкіллі, суспільстві й самому собі, розвивати творчі здібності, що 

формує цілісну картину сприйняття світу. 

5.Використання технологій інтерактивного навчання. 

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за 

умов постійної активної взаємодії усіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, 

групове, навчання у співпраці), коли учень і викладач є рівноправними, рівнозначними 

суб'єктами навчання. Інтерактивне навчання ефективно сприяє формуванню 

цінностей, навичок і вмінь створенню атмосфери співпраці і взаємодії. 

 

  

 «Безумство – діяти по-старому і чекати на нові результати»  

А. Енштейн 

  

Реформування освіти в Україні є частиною процесу оновлення освітніх систем, що 

відбуваються останні двадцять років у європейських країнах і пов'язані з визнанням 

значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. 

Ці зміни стосуються створення нових освітніх стандартів, оновлення та перегляду навчальних 

програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, форм і методів навчання. 

Цілеспрямоване набуття молоддю знань, умінь і навичок, їх трансформація в компетентності 

сприяє особистісному культурному розвитку, розвитку технологій, здатності швидко 

реагувати на запити часу. Європейські країни сьогодні розпочали ґрунтовну дискусію навколо 

того, як озброїти людину необхідними вміннями та знаннями для забезпечення її 

гармонійної взаємодії з технологічним суспільством, що швидко розвивається. Саме тому 

важливим є усвідомлення поняття компетентності в суспільстві, що базується на знаннях. 

Важливо розуміти, яких саме компетентностей необхідно навчати і як, що має бути 

результатом навчання. 

Нормативні документи, що визначають основні положення формування змісту освіти, 

наголошують переважно на знаннях, уміннях і навичках, які мають бути результатами 

навчання в середній школі. Такий підхід до основних засад змісту освіти, безумовно, є 

традиційним і недостатнім. Адже метою навчання є виховання в учнів бажання і вміння 

вчитися, тому комплекс знань, умінь і навичок є підґрунтям для забуття необхідних життєвих 

компетентностей. Саме на них, на наш погляд, важливо сьогодні звернути увагу педагогів. 

Беззаперечно важливим є знання, уміння та навички, котрі молодь набуває та виробляє в 

процесі навчання в школі. Поряд із цим сьогодні актуальності набуває поняття 



компетентностей, що пов'язано з багатьма чинниками, оскільки саме компетентності, на 

думку зарубіжних експертів, є тими індикаторами, які дозволяють визначити готовність учня, 

випускника до життя, його подальшого розвитку й активної участі в житті суспільства. Так, 

прикладом ключових компетентностей можуть бути: здатність співпрацювати та працювати в 

команді, розв'язувати конфлікти, застосовувати інформаційні та комунікаційні технології 

тощо. З цих позицій проходить безліч дискусій як на міжнародному, так і на національному 

рівні різних країн. Компетентнісно орієнтований підхід до формування змісту освіти став 

новим концептуальним орієнтиром шкіл зарубіжжя. Саме набуття життєво важливих 

компетентностей, вважається в багатьох розвинених освітніх системах, може дати 

можливості дитині орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, 

швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти. 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: 

• уміння читати і розуміти прочитане;  

• уміння висловлювати думку усно і письмово; 

• критичне мислення;  

• здатність логічно обґрунтовувати позицію;  

• ініціативність; 

• творчість;  

• уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;  

• уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект; 

• здатність до співпраці в команді.  

Головним елементом нової української школи мають стати нові методики і 

технології навчання дітей, особливість яких – не репродукція знань, а діалог з учнем. 

Критично аналізувати, висловлювати свою позицію – це саме ті принципи, на 

яких ґрунтується «Філософія ля дітей». 

Нова школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства». 

Основні принципи цього підходу:  

 повага до особистості; 

 доброзичливість і позитивне ставлення; 

 довіра у відносинах, стосунках; 

 діалог – взаємодія – взаємоповага; 

 розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, 

горизонтальність зв’язків); 

 принципи соціального партнерства (рівність сторін, 



 добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей. 

Школа має ініціювати нову, глибшу залученість родини до 

побудови освітньої траєкторії дитини. Діалог і багатостороння комунікація між учнями, 

учителями та батьками змінить односторонню авторитарну комунікацію вчитель – учень. 

У новій школі будуть широко застосовуватися методи викладання, засновані на співпраці 

(ігри, проекти (соціальні, дослідницькі), експерименти, групові завдання тощо). 

У своїй педагогічній роботі, я намагаюся вчити дітей, здобувати знання, слідкувати за своїм 

здоров’ям, приймати самостійно рішення, відповідати за них, добиватися результатів і 

поставленої мети. 

Одна з ключових компетентностей – це  здоров’язбережувальна. 

Здоров’язбережувальна компетентність - здатність учня застосовувати в умовах конкретної 

ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного 

здоров’я та здоров’я інших людей. 

Ця компетентність включає в себе: 

 уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку; 

 усвідомлення здоров’я як вищої  життєвої цінності; 

 взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням; 

 удосконалення фізичної, соціальної,  психічної та духовної складових  здоров’я; 

 дбайливе ставлення до свого здоров’я. 

Значна увага приділяється набуттю елементарних знань з фізичної культури, 

формуванню навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей, 

корекції постави, профілактики травматизму; вихованню бережливого ставлення до 

свого здоров’я і здоров’я оточуючих як найвищої соціальної цінності особистості; 

розвитку кондиційних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості) та 

координаційних здібностей (швидкості перешикувань, узгодження рухових дій, здатності до 

довільного розслаблення м’язів, вестибулярної стійкості). 

Формування компетентностей відбувається на уроці фізичної культури. Саме на 

уроці йде навчання, у процесі якого формуються здоров’язберігаючі вміння і навички. 

Завдання уроків сприяти розвитку компетентностей дбайливого ставлення до свого здоров’я, 

здоров’я  людей,  що оточують, умінню спілкуватися з рідними, друзями, 

однокласниками,  дбати про їх здоров’я. На уроках і у 

виховній роботі впроваджувати інтерактивні,  нестандартні форми роботи. 

Мої уроки спрямовані на визнання індивідуальності учня, співпрацю, що відповідає вимогам 

особистісно орієнтованого підходу, створення «ситуації успіху». Для реалізації цих принципів 

запроваджуються різні форми і методи організації учнів на уроці : колове тренування; 



рухливі ігри; групова навчальна діяльність; робота у малих групах; робота у парах; сюжетно-

рольові ігри.  

Під час проведення уроку намагаюсь поєднувати словесні методи навчання, 

наочного сприймання та практичні методи виконання вправ. 

Правильне поєднання цих методів сприяє формуванню в учнів повнішого уявлення про 

рухову дію. 

На уроках використовую такі елементи  новітніх педагогічних технологій: групові технології; 

ігрові технології (змагання); технологія індивідуального навчання; колективний спосіб 

навчання; технологія формування творчої особистості, а також ще використовую такі методи 

роботи учнів: фронтальний, позмінний, потоковий, круговий. 

У формуванні виховного середовища братиме участь весь колектив школи. У закладах буде 

створюватися атмосфера довіри, дружелюбності й доброзичливості, взаємодопомоги і 

взаємної підтримки при виникненні труднощів у навчанні та повсякденному житті. 

Ключовим виховним елементом стане приклад учителя, який покликаний захопити дитину. 

  

Використання QR – кодів на уроках біології  

Використання  QR-кодів - є однією з сучасних технологій, що застосовується в мобільній 

освіті. 

Технологія заснована на тому, що учасники приносять свої мобільні пристрої (ноутбуки, 

мобільні телефони та планшети) на урок, і використовують їх як для отримання нової 

інформації так і для виконання завдань. В основі лежить робота з QR кодами на уроках. 

Навчання за допомогою мобільних технологій, з використанням гаджетів, які завжди під 

рукою, є чудовою можливістю, щоб підвищити  якість та інтенсивність навчання. 

За допомогою цих кодів я даю учням текст і посилання на інтернет ресурси в такому форматі, 

який дозволяє учням використовувати їх власні мобільні пристрої. 

Учні сканують коди своїми смартфонами або планшетними комп&apos;ютерами і працюють 

з сайтами з власних пристроїв. Для цього потрібно лише піднести камеру смартфона (або 

телефону) зі встановленою програмою для розпізнавання QR-коду до коду. 

  

Використання ребусів  

на уроках біології  

 

 Ребус - загадка, в якій слово або фраза, що відгадується, зображені комбінацією фігур, літер, 

знаків. Основна мета – в ігровій формі домогтися запам ’ятовування основних термінів і 

понять теми та їх означень. 



Можливості використання ребусів у навчанні:  

- елемент гри, розвантаження; 

- розвиток пізнавальної активності; 

- формування вмінь пошуку інформації. 

 

Робота з ребусами на мій погляд, допомагає розвивати в учнів спостережливість, 

винахідливість, розвиток логічного мислення. Для того, щоб відгадати ребус, учні повинні 

добре знати матеріал шкільного підручника, додаткової літератури.  

 

Правила розгадування ребусів: 

- назви  всіх предметів, що зображені у ребусі, читаються тільки в називному відмінку;  

- предмет, зображений у ребусі, може мати не одне, а два чи більше значень, чи може 

мати одне загальне та одне конкретне значення: «корабель» чи «лайнер», «квітка» чи 

«кульбаба», вибирати треба те, яке підходить за логікою. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


