
КРАВЧУК ЗОЯ ІГОРІВНА

Місце роботи -

Гімназія 172 «Нивки», Шевченківського району м. Києва.

Стаж роботи – 7,5 років, з 2009 р.

Спеціаліст – ІІ категорії.

Предмети викладання – Біологія, Хімія, Природознавство.

Педагогічне кредо:

«Не в кількості знань полягає освіта, а в повному 

розумінні й майстерному застосуванні в житті 

всього того, що знаєш».              Ф. Дістервег



Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут 

післядипломної педагогічної освіти.

ОСВІТА

Київський національний

університет імені Тараса Шевченка.

Рік закінчення – 2005.

Спеціальність - Хімія



Сучасна зброя вчителя -

активні методи навчання та 

уміння їх використовувати
Активні методи навчання - це методи, які спонукають учнів 

до активної розумової і практичної діяльності у процесі 

оволодіння навчальним матеріалом. Активне навчання 

передбачає використання такої системи методів, яка 

спрямована головним чином не на виклад викладачем 

готових знань, їх запам'ятовування і відтворення, а на 

самостійне оволодіння учнями знаннями і вміннями у 

процесі активної розумової і практичної діяльності.



ІКТ технології. 
Хмарні 
сервіси. 

Платформа 
Facebook. 

Візуалізація навчальної 

інформації з 

використанням ІКТ на 

уроках природничого 

циклу (хімії, біології та 

природознавства ).

Тема, над якою працює

Вчитель:



Нагороди



Семінари, тренінги, конференції та 

вебінари (2012-2017)

- Круглий стіл для молодих учителів біології

та хімії з питань підготовки учнів до ЗНО

-Семінар «Музейна педагогіка як ресурс 

співпраці школи, родини, громади»

- Семінар для вчителів біології з питань

використання в навчальному процесі

інформаційних технологій

-Серпневі методичні заходи для вчителів

біології

- Серпневі заходи для вчителів хімії

- Всеукраїнський науково-практичний 

семінар "Хмарні сервіси в освіті" на базі 

Заліщинської гімназії

- Всеукраїнського проекту "Хмарні сервіси в 

освіті" 16 жовтня відбувся «Фестиваль 

педагогічних ідей в Майкрософті». 



Олімпіади та конкурси

Одинець Даніїл 7-В

2016 рік  ІІІ місце на ІІ (районному) етапі  

Всеукраїнської олімпіади з хімії.

Ковальчук Олександр 11-А

2012 рік  ІІІ місце на ІІ (районному) 

етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії.

Кучерина Віра 8-Б

2016 рік  ІІІ місце на ІІ (районному) 

етапі Всеукраїнської олімпіади з 

біології.



Олімпіади та конкурси

2015р. – Екологічнаий проект(для учнів
5-7кл.)  Тема: Водойми нашої
місцевості.- сертифікат за участь. 
Кракович Борислав. 

2015р.- ІX Міжнародний конкурс еколог-
валеологічної
спрямованості «Смачно, корисно, барвисто» 
під гаслом  „Наше здоров’я з садів, городів, 
ланів і лук”. 
Санжаровська Софія

2014р. - Екологічна спілка. Варта Варта –
Участь у конкурсі водойма нашої місцевості. 
(найкраща презентація роботи).  
Губень Олександра



Виховання Нового покоління.

ЕКСКУРСІЇ

ФОТОСЕСІЇ


