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Викладач першої категорії



●ВИКЛАДАЧ 
КУКОЛ ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

● Освіта:

● Запорізький національний 
університет , 2005, спеціаліст.

● Спеціальність за дипломом: біологія.

● Класичний приватний університет, 
2008

● Спеціальність за дипломом: 
управління навчальними закладами

● Стаж педагогічної роботи: 18 років.

● Кваліфікаційна категорія: спеціаліст 
першої категорії.

● Предмети, які викладає:

● “Біологія і екологія”, “Хімія”,

● “Людина і світ”.



Педагоги не можуть 
успішно когось навчати, 

якщо в цей же час не вчаться 
самі.

Алі Апшероні



Самоосвіта вчителя є –
основною формою 

підвищення професійної 
компетентності, 
яка складаеться з 

удосконалення знань та 
узагальнення 

педагогічного досвіду 
шляхом цілеспрямованої 
самоосвітньої роботи. 



Самоосвіта — це безперервний процес 
саморозвитку та самовдосконалення.

Давня мудрість говорить: 
“Хто стоїть на місті, той відстає”. А 

хто не хоче відставати, мусить 
рухатися вперед, і не зупинятися, 

досягнувши вершини, а підійматися 
вище. 

У цьому і полягає 
основна місія 

сучасного 
учителя.



День, у який ви не дізналися 
для себе нічого нового, 

минув даремно.

Н. С. Станіславський.



Педагогічна компетентність —
це процес і результат творчої 
професійної діяльності. 
Удосконалення рівня професійної 
компетентності — один із 
основних напрямків 
реформування освіти. 



Інформаційні технології



●Можливості інтерактивної 
дошки

● Інтерактивна дошка - цінний 
інструмент для навчання всієї 

групи. Це візуальний ресурс, який 
допомагає викладачам викладати 

новий матеріал дуже цікаво і 
захоплююче. 





●Режими роботи

● Режим вчителя - найбільша робоча поверхня, 
призначений для проведення уроків та 
презентацій з подальшим їх збереженням 

● Режим анотацій — скриншот екрану, можемо 
вносити зміни

● Режим дизайну, що призначений для 
створення або редагування вже існуючих 
уроків та презентацій. 





●Переміщення малюнків



●Структура органічних сполук







●Молекула білка у просторі



●Молекула ДНК



●Використання
ментальних карт







●Ментальні карти можна 
використовувати під час таких етапів 

уроку
● пояснення теми – при використанні ментальної 

карти складні поняття можуть бути пояснені і 
представлені в систематичному вигляді.

● закріплення матеріалу – використання ментальних 
карт допомагає закріпити формування нових 
понять в учнів.

● перевірка та узагальнення знань – за допомогою 
ментальних карт перевіряються знання і можна 
виявити, який матеріал був погано засвоєний 
учнями.



●Для створення ментальних карт 
існує ряд програм

● Посилання де можна скачати пробні версії або 
програми цілком:

● https://bubbl.us/

● https://www.edrasoft.com/

https://bubbl.us/
https://www.edrasoft.com/


●Презентації

● Презентація дає можливість  
виявити творчість, 

індивідуальність, уникнути 
формального підходу до 

проведення занять.



●Завдяки використанню презентацій 
в учнів спостерігається: 

● • концентрація уваги; 
● • включення всіх видів пам'яті: зорової, 

слухової, моторної, асоціативної; 
● • більше швидке й глибоке сприйняття 

матеріалу; 
● • підвищення інтересу до вивчення предмета; 

• зростання мотивації до навчання. 





Робота учениці



●Використання мережі 
інтернет







●Освітні ресурси

● важливий інструмент освітнього 
процесу, має навчально-методичне 
призначення та використовується 

для забезпечення навчальної 
діяльності учнів і є одним з 

головних елементів інформаційно-
освітнього середовища



●Посилання на деякі освітні 
ресурси

● - онлайн конструктор ігор та вікторин 
● http://www.triventy.com
● - сервіс для створення хмарки понять 
● http://www.worddouds.com
● - багатофункціональні сервіси 
● http://onlinetestpad.com/ua-ua/default.aspx

http://www.triventy.com/
http://www.worddouds.com/
http://onlinetestpad.com/ua-ua/default.aspx


Багатофункціональні сервіси









●Багатофункціональні сервіси



●Багатофункціональні сервіси



●ВИСНОВКИ

Використання інтерактивної дошки 
допомагає зробити освітній процес більш 

цікавим, підтримувати з учнями 
інтерактивний зв’язок, вести з ними 
пряме спілкування. Окрім того, за 

допомогою цього обладнання можна 
виконувати наступні дії:



● супроводжувати демонстраційний матеріал помітками та 
зауваженнями, імпровізувати, більш гнучко готувати матеріал під 
відповідний склад учнів;

● робити записи на дошці «електронними маркерами» різних 
кольорів на поверхні малюнку, що проектується з комп’ютера;

● зберігати та друкувати зображення, виведені на дошку;

● зберігати на комп’ютері увесь хід роботи на дошці;

● працювати із зображеннями у відповідний момент роботи з 
дошкою;

● здійснювати прості й швидкі виправлення під час пояснення 
матеріалу, адаптуючи його під конкретний склад учнів, конкретні 

завдання тощо;

● подавати досліджуваний матеріал нестандартними й 
динамічними способами;

● змінювати модель, переносити об'єкт в інше місце екрану або 
встановлювати нові зв'язки між об'єктами;

● працювати в режимі реального часу.





●ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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