




Компетенція 
( лат. competentia - згода, 

відповідність) 
-

це коло питань, у яких людина добре 
обізнана, має знання та досвід

Компетентність 
( лат. competentia - згода, відповідність) 

-
це якість особистості, її певне надбання, 

що ґрунтується на знаннях, досвіді, 
моральних засадах і проявляється в 

критичний момент у прийнятті 
адекватних рішень проблеми.



Педагогічна компетентність учителя
-

це єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення 
педагогічної діяльності.



К
О

М
П

ЕТ
ЕН

ТН
И

Й
 П

ЕД
А

ГО
Г

фахівець, що володіє грунтовними знаннями з будь- якого
предмета шкільного курсу навчання ( В. Адольф) 

організовує педагогічну діяльність, щоб вона була 
спрямована на отримання свідомого результату 

(А. Бондар) 

вчитель, що володіє знаннями, уміннями і навичками, які потрібні 
для успішного виконання функцій навчання, виховання й розвитку 

особистості дитини (М. Коломієць) 

позитивно налаштована людина з нестандартними. творчими 
підходами до процесу (В. Пилиповський)



Ключові 
компоненти 
професійної 

компетентності

Інформаційна

Комунікативна

Продуктивна

Моральна

Психологічна

Предметна

Соціальна

Математична

Автономізація 
на 

компетентність

Особистісні 
якості вчителя



компетенції та 
компетентності

спрямованість 
особистості  
(мотивація)

здібності 
особистості до 

подолання 
стереотипів, 

відчуття проблеми, 
прояв 

принциповості, 
гнучкості мислення

характер 
особистості -

самостійність, 
цілеспрямованість, 

вольові якості 



Основні показники  педагогічної 
компетентності  вчителя:

• Особистісні якості,особливо перетворювальні та 
психологічні;

• Усвідомлення ролі педагога у вихованні громадянина, 
патріота;

• Безперервне підвищення загальної та професійної 
культури;

• Пошукова діяльність педагога;
• Володіння методами педагогічного дослідження;
• Конструювання власного педагогічного досвіду;
• Результативність навчально-виховного процесу;
• Активна педагогічна діяльність, спрямована на 

перетворення особистості учні й учителя.



Основні проблеми, з якими зустрічаються 
вчителі:

• Постійне ускладнення змісту освіти, гарантування 
високого рівня освітніх стандартів;

• Ускладнення проблем виховання;
• Безперервне оволодіння прогресивними технологіями 

навчання та виховання;
• Розв'язання складних професійно-педагогічних 

проблем, які вимагають інтеграції  знань, практичних 
умінь і навичок з таких суміжних з педагогікою наук, як 
філософія, психологія, медицина, економіка, 
кібернетика та ін.;

• Робота в єдиному інформаційному середовищі, що 
передбачає раціональне використання інформаційних 
технологій у навчально-виховному процесі.



має високий 
авторитет  серед 

учнів і колег



«Квест» ( з англ. quest – пошуки)
-

гра, яка потребує послідовне 
виконання заздалегідь підготовлених  
завдань для пересування по сюжету. 
Сюжет гри має бути вже визначеним 
або давати багато результатів, вибір 

яких залежить від  гравця.

«Квест» в освітньому процесі
-

спеціальним чином організований
вид роботи, для виконання якого

учні здійснюють пошук інформації
чи інших об'ектів, людей або

завдань за вказаними адресами.





Вибрати 
розділ

вступ

молекулярний 
рівень

клітинний  
рівень

організмовий
рівень



почати гру



Вибрати 
розділ

вступ

молекулярний 
рівень

клітинний  
рівень

організмовий
рівень



Виберіть  хімічний елемент, 
який зашифрований у ребусі, він відноситься до 

макроелементів

І

Н

Мg

Р

Ca

Zn FeBr

ClK

S Cu

B c

o

Na



ВІДПОВІДЬ ВІРНА!!!

ГРАЄМО ДАЛІ



ВІДПОВІДЬ НЕВІРНА!!!

перейти до теоретичної 
частини



Теоретична частина

Класифікація біогенних елементів
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Елементи Вміст Приклад
Макроелементи понад 0,01% О, Н, С, N, P

S, K, Ca, Mg, Na, Cl

Мікроелементи 0,оо1 – 0,000001 % Fe, B, Co, Cu, Zn, I, Br, V

Ультрамікроелементи Менше 
0, 000001%

U, Ra, Au, Ag, Be, Cs, Se

Далі

Пригадайте !!!

Атом 
елемента

Катіон 
позитивно 

заряджений 
йон

Аніон 
негативно 

заряджений 
йон

віддав

електрон

приєднав

електрон

Н+

Na+

NH4
+

OН-

Cl-

SO4
-



Виберіть  хімічний елемент, 
який зашифрований у ребусі, він відноситься до 

макроелементів

І

Н

Мg

Р

Ca

Zn FeBr

ClK

S Cu

B c

o

Na



ВІДПОВІДЬ ВІРНА!!!

ГРАЄМО ДАЛІ



Виберіть  хімічний елемент, іон якого входить до 
складу гемоглобіну

І

Н

Мg

Р

Ca

Zn Fe

Br

Cl

K

S CuB

c

o

Na



ВІТАЄМО!!! 
ЗАРАЗ БУДЕ 

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ!!!

перейти до тесту  4



21 15Всього завдань Час тестування хв.

Введіть прізвище та ім'я

Тест на тему:

Елементний склад живих 
організмів. Хімічні 

елементи в живій і неживій 
природі

Почати тестування



2Завдання Оберіть усі вірні відповіді!

Оберіть лише органогенні елементи

10

21

31

41

Далі8 балів.



макроелементимікроелементи

3Завдання Далее5 балів. Укажите все правильные позиции!

Розташуйте правильно хімічні елементи 

ультрамікроелементи

Оберіть усі вірні відповіді! Далі



4Завдання Далі8 балів. Вкажіть всі вірні позиції!

Елемент Біологічне значення
Головний структурний компонент усіх органічних сполук клітини

Обов'язковий компонент амінокислот

Міститься у складі кісткової тканини і зубної емалі, нуклеїнових кислот, АТФ і
деяких ферментів

Міститься в клітині тільки у вигляді йонів, активує ферменти білкового синтезу, 
обумовлює ритм серцевої діяльності, бере участь у процесах фотосинтезу

Найважливіший аніон в організмі тварин, компонент HCl у шлунковому соку

Міститься у складі деяких амінокислот, ферментів, вітаміну В

З’єднайте елементи згідно з їх значенням в 
організмі 



5Завдання Далі8 балів. Вкажіть всі вірні позиції!

Елемент Біологічне значення

Міститься у складі клітинної стінки рослин, кісток і зубів; активує згортання
крові й скорочення м'язових волокон

Міститься у складі молекул хлорофілу, а також кісток і зубів, активує
енергетичний обмін і синтез ДНК

Головний структурний компонент усіх органічних сполук клітини

Міститься у складі багатьох ферментів, гемоглобіну і міоглобіну, бере участь 
у біосинтезі хлорофілу, у процесах дихання і фотосинтезу

Міститься у складі гормонів щитоподібної залози

З’єднайте елементи згідно з їх значенням в 
організмі 



Клацнувши мишкою на зображенні, 
перегляньте демонстрацію досліду

Далі



6Завдання

Як називається це явище?

Осмотичний тиск

Фотосинтез 

Живлення

11

20

30

Далі6 балів.



8Завдання Далі8 балів. Вкажіть всі вірні позиції!

Елемент Біологічне значення

Входить до складу вітаміну В12

Входить до складу гормона тироксину

Входить до складу ферментів, що каталізують окисно-
відновні процеси в організмі

З’єднайте елементи згідно з їх значенням в 
організмі 

Co Cu



Всього завдань Затрачено  часуЗнову Вихід

Вірні відповіді

Набрані відповіді

Оцінка

Підсумки
тестування

Помилки у виборі 
відповідей на завдання

балів.



почати роботу





Дякуємо за увагу!!! 

ГРА ЗАКІНЧЕНА!!!
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