
Учитель біології та хімії

 освіта вища

закінчила  Сумський дер-

жавний педагогічний інсти-

тут ім. Макаренка

педагогічний стаж: 27 років

спеціаліст вищої кваліфі-

каційної категорії, вчитель -

методист 

ВАСЮКОВА 
НАДІЯ

МИКОЛАЇВНА



Науково-методична проблема:

―ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ

З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ НА 

УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА В 

ПОЗАКЛАСНИЙ ЧАС‖



ЖИТТЄВЕ КРЕДО  “Не

витрачай свій час в марній 

боротьбі за досконалість,  

просто прагни робити все 

якнайкраще‖ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО
“Учитель, який передає 

дитині лише знання, - це 

ремісник; той, хто виховує 

особистість, розвиває 

творчий потенціал 

дитини, - справжній 

митець своєї справи‖.



Обдарованість —

поняття загальної 

психології; висо-

кий рівень задат-

ків, схильностей. 

Обдарованість є 

результатом і свід-

ченням високого 

рівня інтелек-

туального розвитку 

індивіда
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ФЕНОМЕН ОБДАРОВАНОСТІ

СОЦІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ –

БІЛЬШІСТЬ ДІТЕЙ ВІД 

НАРОДЖЕННЯ  ОДНАКОВО 

НАДІЛЕНІ РОЗУМОМ І 

РІЗНИЦЯ У РІВНІ РОЗВИТКУ 

ЇХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗУМОВЛЕНА 

РІЗНИЦЕЮ ЖИТТЄВИХ 

УМОВ 

(ДЖ. ЛОКК, К. А. ГЕЛЬВЕЦІЙ, 

В. П. ЄФРОЇМСОН)

ТЕОРІЯ ГЕНЕТИЧНОЇ 

СПАДКОВОСТІ –

ОБДАРОВАНІСТЬ Є 

ВРОДЖЕНИМ, ДОСИТЬ 

РІДКІСНИМ ЯВИЩЕМ, 

ЩО УСПАДКОВУЄТЬСЯ 

ВІД БАТЬКІВ І НАВІТЬ 

ЧЕРЕЗ ПОКОЛІННЯ

(Ф. ГАЛЬТОН, 

Р. СТЕРНБЕРГ)



ФОРМИ РОБОТИ

• ПРИНЦИП ВІДКРИТИХ ПЕРСПЕКТИВ

• ТЕОРІЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ  ВИНАХІДНИЦЬ-

КИХ ЗАВДАНЬ

• ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕЙДЕТИЧ-

НОГО МИСЛЕННЯ

• ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ



МЕТОДИ РОБОТИ

ПРОБЛЕМНІ 
ЗАПИТАННЯ

ПОБУДОВА 
ГІПОТЕЗ

ЕФЕКТ 
РОЗЕНТАЛЯ 

АБО 
ПІГМАЛІОНА



ПРИНЦИП ВІДКРИТИХ ПЕРСПЕКТИВ, НАГО-

ЛОШЕННЯ НА БУДЬ-ЯКИХ ПОЛІПШЕННЯХ, 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БУДЬ-ЯКІ ВНЕСКИ



ТЕОРІЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ  

ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ



ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ 
ЕЙДЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
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ІНТЕРАКТИВНЕ 
НАВЧАННЯ



http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ladybird.kiev.ua/pozaklasna-robota-dlya-obdarovanix-ditej/&ei=7Pc_VLG1DqrnygP5rYGYDA&bvm=bv.77648437,d.bGQ&psig=AFQjCNHNomXGwF9KRvO6lWS9-zpyBJJGCw&ust=1413564466759464


УЧАСТЬ В 

ІНТЕРАКТИВНИХ 

КОНКУРСАХ
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НАШІ НАГОРОДИ

Подяки та грамоти національного еколого-

натуралістичного центру Міністерства освіти України,  

грамоти обласного відділу освіти Полтавської 

облдержадміністрації, грамоти та подяки обласного 

еколого-натуралістичного центру, відділу освіти 

Полтавської районної ради, почесна грамота 

Центрального комітету Профспілки працівників 

освіти і науки України, почесна грамота Полтавського 

обкому профспілки.



ДІЛИМОСЯ ДОСВІДОМ
ДРУКОВАНА ПРОДУКЦІЯ В ВИДАННЯХ

ПІДВИЩУЮ РІВЕНЬ 

КВАЛІФІКАЦІЇ



МЕТОДИЧНА РОБОТА

Тренінг- програма «Зелений па-

кет», тренінг життєвих навичок 

«Захисти себе від ВІЛ», провела 

тренінг для вчителів району «Здо-

рова планета – здоровий ти», 

підвищувала свій кваліфікацій-

ний рівень на курсах підвищення 

кваліфікації в ПОІППО, пройшла 

тренінг МАН-лаб у м. Києві. 



№ Рік Олімпіади МАН Екологічні конкурси

1 2010 9 кл. 2-ге, 11 кл. 3-тє 

місце в 2 – гому 

етапі олімпіади по 

біології

Два перших і одно 2-е 

місця в 1етапі конкурсу –

захисту робіт МАН

перше та третє місце в 

облас-ному етапі МАН

Всеукраїнської трудової акції: «Парад квітів біля школи» -

нагороджені дипломом 3 ступеня, до акції: «Юннатівський 

зеленбуд» - нагороджені дипломом 1 ступеня 

ПОблЕНЦУМу,  Грамотами НЕНЦ за «День юного 

натураліста», та  акцію «Парад квітів біля школи», 

дипломом 3 ступеня за роботу Всеукраїнського конкурсу 

«В об єктиві натураліста». Грамота за акцію «Збережи 

ялинку».

2 2011 3-тє місце 2 –го 

етапу олімпі-ади по 

біології, та 3-є місце 

в 2 етапі з екології

Два перших і одно 2-е 

місця в 1етапі кон-курсу –

захи-сту робіт МАН, 2 

етап- перше та друге місця

Дипломи другого ступеня за акції «Годівничка» та 

«Великий зимовий облік птахів», «Юний дослідник» 

диплом другого ступеня, Берданова О. та Шубіна М. 

нагороджені дипло-мами. «В об єктиві натураліста». 

Грамотами НЕНЦ за акцію «Годів-ничка»

3 2012 8 кл.1–ше місце, 10 

кл.-3 –тє  2 –го етапу 

олімпіади по 

біології, 3 міс. в 3 

етапі

Три 1 місця на Ι етапі  

МАН, одне 3-є в

2 етапі

Диплом другого ступеня за акцію «Великий зимовий облік 

птахів», та третього ступеня за акцію «Го-дівничка» «Юний 

дослідник» дип-лом другого ступеня, Шубіна М. нагороджена 

дипломом «В об єк-тиві натураліста». Грамотою НЕНЦ за акцію 

«Годівничка»

4 2013 9 кл.1–ше міс-це, 2 –

го етапу  та 3 –є в 3 

етапі олімпіади по 

біології.

Три 1 місця на Ι етапі  

МАН, та три 3-тіх в

2 етапі

Диплом другого ступеня за акцію «Великий зимовий облік 

птахів», та третього ступеня за акцію «Годівничка»

5 2014 10 кл.1–ше міс-це, 2 

–го етапу  та 3 –є в 3 

етапі олімпіади по 

біології.

Перше місце в першому 

етапі, 3-в другому етапі

Подані на конкурс роботи   - «Великий зимовий облік птахів», 

готуються «Годівничка»  та «Юний дослідник»



Дякую за увагу!


