
НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. - ліцей 

ама •  смт Любашівка 

    Одеської обл. 
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Творчий звіт вчителя біології  

НВк «ЗОШ І – ІІІ ст. –ліцей» 

 Скорби Ірини Іванівни 



Скорба Ірина Іванівна 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Вчитель біології 

Вчитель вищої категорії 

Вчитель-методист 
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Загальні відомості 

 

 

ПРІЗВИЩЕ ІМ”Я, ПОБАТЬКОВІ Скорба Ірина Іванівна 

Рік народження 1965 

Освіта Вища, УДПІ ім. П. Г. Тичини 

Спеціальність за дипломом Вчитель біології та онов с/г 

Стаж безпосередньої педагогічної 
роботи 

24 роки 

Посада Вчитель біології 

Місце роботи НВК “ЗОШ І – ІІІ ступенів – ліцей” 

Курси підвищення кваліфікації 2012р. при ООІУВ  
 
 

Атестація  Вчитель вищої категорії, вчитель – 
методист,  2008р. 



Педагогічне кредо: 

“Щоб бути  чудовим педагогом, треба  

любити те, що  викладаєш, і любити 

тих , кому викладаєш.” 

Ключевський В.   

22 



Відзнаки за педагогічну діяльність 
Грамоти районного відділу освіти 
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Відзнаки за педагогічну діяльність 

 Грамоти районного відділу освіти 

 

 

 

 

22 



Відзнаки за педагогічну діяльність 
Грамоти районного відділу освіти 
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Відзнаки за педагогічну діяльність 

 

 

Грамоти 

обласного 

відділу освіти 

Грамота 

обласного 

інституту 

удосконалення 

вчителів 
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Тема самоосвіти: 

Активізація пізнавальної діяльності 

учнів на уроках біології за рахунок 

використання ІКТ 
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Система роботи над темою 

1.Вивчення 
методичної  
літератури 

2.Ознайомлення з 
перспективним 

досвідом з даного 
питання 

3.Апробація нових 
 форм і видів 

роботи  
на уроках 

4.Розробка власних 
 уроків та їх 
апробація 

5.Корегування процесу  
впровадження  

та результативностіі 
 

6.Моніторинг результатив 
ності  впроваджен 

ня  іннов. форм 
 
 
 

7.Узагальнення та  
презентація власного 

 досвіду 
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Вплив на особистість учня 

Формування  

соціальних та 

комунікативних 

компетенцій 

Реалізація  

творчого 

потенціалу 

Формування  

інформаційної  

культури 

Створення  

цілісного  

уявлення 

про наукову 

картину світу 

Розвиток 

пізнавальної  

активності 

Мультимедійні 

засоби  

навчання 
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Технології 
реалізації 

ідеї 
дослідження 

ДЕМОНСТРАЦІЯ  
ВІДЕОФРАГМЕНТІВ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ  
ПРОЕКТНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛАБОРАТОРНІ  
ЗАНЯТТЯ У  

ВІРТУАЛЬНІЙ 
ЛАБОРАТОРІЇ 

ВИКОРИСТАННЯ 
тестування 

ПОШУКОВА  
РОБОТА У МЕРЕЖІ 

INTERNET 
 

СТВОРЕННЯ 
ДИДАКТИЧНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

СТВОРЕННЯ 
POWER POINT 
ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

 



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ 
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• Шляхи підвищення ефективності 

уроку біології. Метод проектів. 

• Створення презентацій як один із 
методів  навчання учнів 

2011-2012 н.р. 

• Розвиток та активізація розумової 
діяльності учнів на уроках біології 

2012-2013 н.р. 
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     Уроки  - презентації з біології рослин 

 “Відділ Покритонасінні” 

7 клас 

Творчий доробок  
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Відкритий урок з біології в 7-А  та 7 -Б  

класах із застосуванням ІКТ. Тема : 
Родина Айстрові або Складноцвіті 
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Працюємо на уроці 
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Досягнення моїх учнів 
2008 - 2009 Сакал Інна 10 -Б МАН,переможець районного етапу, 

учасниця обласного етапу 

2009 -2010 Сакал Інна 11 - Б МАН,переможець районного етапу, 
учасниця обласного етапу. Переможець 
конкурсу “Молодь досліджує світ” (ІІІ) 
 

2010 - 2011 Кушніренко 
Дарія 

5 - А МАН, учасниця  районного етапу 
 

2011 -2012 Кушніренко 
Дарія 

6  -А МАН,переможець районного етапу, 
учасниця обласного етапу. Учасниця 
конкурсу “Молодь досліджує світ”. 
Учасниця  обласний конкурс “Мої 
домашні улюбленці” 

2012 -2013 Кушніренко 
Дарія 

7 - А Учасниця обласного етапу  
Всеукраїнської експедиції учнівської та 
студентської молоді “Моя Батьківщина 
– Україна” 



Захист творчих робіт 
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Кушніренко Дарія 

учениця 6 – А класу 

Секція сільського 

господарства  
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22 
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Робота в якості класного керівника 

Виховна година: “Наркоманія дорога в 

безодню” 
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Виховання дітей спільна справа батьків і 

вчителів 
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Як не намагатися, як чудово та 
артистично не розповідати, а в 
пам’яті учня залишається: 
 лише 20% від почутого, 
30% - того що бачать, 
50% - того, що чують і бачать, 
70% - того, що говорять, 
90% - того, що говорять і роблять. 
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Скажи мені — я забуду,  

покажи мені — я запам'ятаю,  

залучи мене — я навчусь. 
                                   Східна приказка  


