
Викладача біології та 
екології

ДНЗ «ЗМВПУ» 
Личкатої Юлії Вікторівни

Презентація
з досвіду роботи
«Виховання

екологічної культури
в урочний та 

позаурочний час»

Выступающий
Заметки для презентации
Титульный лист содержит тематическую картинку, название презентации, сведения об авторе, место и год создания презентации



Освіта : вища

Кваліфікація за дипломом: вчитель біології,екології та валеології

Педагогічний стаж: 16 років

Категорія: спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

Посада: викладач біології та екології

Нагороди: почесна грамота департаменту освіти і науки Запорізької
облдержадміністрації

Проблема над якою працюю: «Екологічне виховання учнів в урочний та 
позаурочний час»

Личката Юлія Вікторівна

Выступающий
Заметки для презентации
Данный слайд содержит названия разделов презентации, имеются гиперссылки к разделам презентации. 



Для справжнього щастя людям ,
крім матеріальних благ, 

у першу чергу потрібні  духовні цінності,
серед яких ставлення людини до Природи. 

Від екології душі залежить екологія природи.

ТЕКСТ

Выступающий
Заметки для презентации
Слайд «Введение 1» предназначен для текстового сообщения (вводного текста, вступления).



Актуальність

Основна
мета

Біологія і екологія вже давно перестали бути суто 
природничими науками. На сучасному етапі вони показують 
взаємозалежність навколишнього середовища і людини. Саме 
тому учні повинні вміти поводитися на природі,
використовуючи її, але не змінюючи. Вони повинні зі всією 
відповідальністю розуміти, що їхнє здоров’я, здоров’я їхніх 
дітей – це пряма залежність від стану екології. 

Навчити учня поводитися та усвідомлювати свою роль у 
природному середовищі

Выступающий
Заметки для презентации
Слайд «Введение 2» предназначен для демонстрации целей, задач, результатов работы и т.п. 



Виховання екологічної культури
учнів повинне:

– інформувати учнів 
про екологічну 

ситуацію в  нашому 
регіоні, державі, світі;

– ознайомлювати з 
можливими шляхами 

вирішення різних
екологічних

проблем.

– формувати почуття
відповідальності за 
свої вчинки перед 
сучасниками та 
майбутніми
поколіннями людей. 

– закладати основи наукових
знань про складні зв’язки і 
взаємодію між природою, 
суспільством, про принципи
збереження, користування і 
охорони природи;

Выступающий
Заметки для презентации
Данный слайд предназначен для сбора каких-либо фактов, данных. Например, раздел можно озаглавить «Разнообразие жизни на Земле», «Экологические проблемы на Земле», «Что мы делаем для нашей планеты» и т.п. Вместо текста можно вставить картинки.



Завдання екологічного виховання

Формування певних
екологічних уявлень, 

ставлення до природи та 
закріплень умінь і навичок

взаємодії з природою

Картинка

Картинка

Картинка
Картинка Картинка

Выступающий
Заметки для презентации
Данный слайд предназначен для рассмотрения какой-либо одного параметра с подкреплением текста в виде картинок. Например, раздел можно назвать «Разнообразие растений на Земле». В поле «Текст» вводится текст, а в качестве подтверждения вводятся картинки. 



Провідні педагогічні ідеї щодо
виховання учнів

ДНЗ 
«ЗМВПУ»

Навчити і розвинути в 
учнях творчу особистість

Виховати
активного,свідомого

громадянина

Навчити бачити
природу,сприймати

гармонію,відчувати її

Выступающий
Заметки для презентации
Данный слайд предназначен для демонстрации решения проблемы.



Досвід у роботі

Текст 2

Текст 1

Текст 3

Текст 4

Текст 5

Выступающий
Заметки для презентации
Слайд «Заключение» предназначен для демонстрации выводов.



Выступающий
Заметки для презентации
Слайд содержит ссылки на использованные в ходе подготовки шаблона презентации изображения.



Кабінет біології





Науково- практична конференція
на тему:            

«Екологічні проблеми робітничих
професій»

Мета конференції
освітня: дати визначення екологічної проблеми; розглянути , які екологічні
проблеми існують в Україні та світі; показати шляхи вирішення екологічних
проблем у професійній діяльності;
виховна: формувати відповідальне ставлення до навколишнього

середовища;
розвиваюча: розвивати екологічне мислення та застосувати матеріали з 
предметів спеціальних дисциплін; пізнавальні інтереси та творчі здібності; 
підвищувати інформаційну та комунікативну компетентність; виховувати
бережливе ставлення до навколишнього середовища.



Буклет  науково-практичної конференції



Збірка тез
науково-практичної конференції



Екологічне виховання і формування здорового 
способу життя – це запорука існування
майбутніх поколінь.



Дякую за увагу!
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