
Звіт про проведення предметного тижня з 

біології та екології 
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« Люби природу не як  

символ душі своєї , 

Люби природу не для себе, 

люби для неї!» 

М. Рильський 

 

     З 11.04.2022 по 15.04.2022 з метою зацікавлення учнів, підвищення рівня їх 

навчальних досягнень, привернення уваги до екологічних проблем та пошуку 

можливих шляхів їх вирішення в нашому Вінницькому ліцеї №15 проведено 

предметний тиждень з біології та екології. Позакласна робота з предмету є 

надзвичайно важливою і невід’ємною частиною всієї освітньої діяльності 

школи, яка стимулює до активного пошуку, дослідження, самостійного 

опрацювання додаткових інформаційних джерел учнями. В сучасних складних 

та тривожних  умовах проведення різноманітних заходів виявилось ще й 

потужним інструментом в покращенні емоційного стану учнів, привернення 

їхньої уваги до красоти і пробудження природи, поштовхом до розвитку 

творчих здібностей та навичок. Протягом тижня вчителями кафедри 

природничих наук  Білоконною Н.В., Процько Ю.С., Ярощук В.П. та 

Журавльовою Т.В., які підготували і провели предметний тиждень, 

впроваджувалися інноваційні технології в систему роботи ліцею, що є дуже 

актуальним і важливим в умовах дистанційного навчання, а також сприяє 

підвищенню майстерності учителів,  поглиблює знання, розширює світогляд та 

інтелект учнів. 

       Мета організації заходів під час проведення предметного тижня: 

- Підвищення інтересу учнів до вивчення біології та екології; 

- Поглиблення знань учнів з біології та екології; 

- Розвиток учнівської творчості; 

- Професійна орієнтація; 

- Формування умінь та навичок щодо застосування знань на практиці; 

- Формування екологічного мислення, розуміння особистої відповідальності за 

збереження навколишнього середовища, залучення до концепції сталого 

розвитку. 

- Підвищення інтересу учнів до науково-дослідницької діяльності. 

       Цікавою та оригінальною під час предметного тижня була ідея проведення 

тематичних днів, присвячених окремим темам і видам діяльності. Учням було 

запропоновано  багато різноманітних заходів, виставок, вікторин, кросвордів, 

відеороликів, конкурсів,  де вони мали  можливості творчо реалізувати свої 

здібності, дізнатися більше про навколишній світ і науку біологію в цілому. 

       Так, понеділок був проведений як 



Інформаційний день  — було оголошено план роботи, а також проведена 

інформаційна хвилинка “Доброго ранку! Ми з України!” 

Білоконна Н.В. з учнями 8-А класу виконали інтерактивні вправи на тему “Бачу, 

чую, відчуваю”. Діти із захопленням розв’язували кросворди, ребуси, 

відповідали на питання вікторини, присвячені розділу “Сенсорні системи”. Це 

сприяло розвитку логічного мислення та поглибленні знань з біології. 

Ярощук В.П. оголосила та розпочала проведення конкурсу малюнків “Обирай, в 

якому світі жити будуть наші діти” з метою виховання  екологічного мислення і 

особистої відповідальності до збереження навколишнього середовища, а також 

розвитку творчих здібностей учнів. 

Журавльова Т.В. з учнями 7-Б класу провела відкритий урок на тему “Форми 

поведінки тварин”, мета якого сформувати знання про біологічні основи 

формування поведінки тварин у природі,  впровадження таких 

компетентностей, як інформаційна, екологічна грамотність і здорове життя. На 

уроці  були використані різні інтерактивні технології (вправа “Що спільного 

між цими фото?), (пазли з відповідними формами поведінки). Діти працювали 



активно і креативно. 

Процько Ю.С., Білоконна Н.В. з учнями 5,6-х класів здійснили перегляд 

відеоролику “Бережи природу! Не сміти!” з метою ознайомлення з правилами 

поведінки під час відпочинку на природі та необхідності дбайливого ставлення. 
 

Вівторок: 

Інтелектуальний день   -      В цей день було проведено багато цікавих 

заходів. Процько Ю.С. з учнями 5-Б та 5-В класів провела гру “Розселіть по 

 квартирах”, під час якої учні створювали фото колаж з метою формування 

основних компетентностей у природничих науках, компетентності екологічна 

грамотність і здорове життя, поглиблення знань і підвищення інтересу до 

знайомства з царством тварин. 

Ярощук В.П. з учнями 11-х класів розв’язувала екологічні задачі, що сприяє 

розвитку навичок  та практичному застосуванню знань на практиці, 

формуванню математичної  компетентності та  компетентності екологічна 

грамотність і здорове життя. 

Білоконна Н.В. з учнями 10-х класів провела інтерактивний журнал з теми 

“Медична генетика” з метою професійної орієнтації, вибору подальшої 

професії, знайомства з сучасними науковими досягненнями та  дбайливого 

ставлення до власного здоров’я, а також формування соціальної і громадянської 

компетентності та компетентності екологічна грамотність і здорове життя. 

З учнями 9-А і 9-Б класу з метою узагальнення знань і підвищення 

зацікавленості до біології проведено конкурс “Сторінками еволюції”, під час 

якого учні з захопленням згадували те, що вони знають стосовно цієї теми. 

Після конкурсу здійснили перегляд відеоролику “Історія однієї людини — Ч. 

Дарвін”, під час якого ознайомились зі сторінками біографії видатного вченого. 

З Учнями 8-Б класу активно і цікаво пройшов конкурс ерудитів-біологів з 

метою підвищення уваги до біології.  Перемогли Жук Т. та Блажко А. 
 

 



 
Середа: 

Творчий день — Цей день був присвячений творчим роботам, а  саме 

оголошений конкурс малюнків на тему “Пізнання природи починається зі 

здивування” з метою творчого розвитку дітей та виховання любові до природи. 

Вчитель біології і природознавства Процько Ю.С. креативно і цілеспрямовано 

організувала діяльність учнів 5-х і 6-х класів на розкриття творчого потенціалу, 

що сприяє розширенню світогляду, поглибленню знань з біології, формуванню 

спостережливості та опису, вихованню почуття прекрасного і унікального, а 

також дбайливого ставлення до навколишнього середовища.  Особливо хочеться 

відзначити роботи таких учнів: Процько Владислав 5-Б, Сушицька Дар’я 10-А, 

Ротар Даніїл 5-Б,Липовецька Анастасія-5В, Василенко Денис 5-В, Кузьменков 

Ілля-5-В 
 

Ярощук В.П. з метою розвитку компетентності екологічна грамотність і здорове 

життя провела конкурс проєктів (лепбуків) на тему: “Здорова планета — 

здорова людина”. 

Білоконна Н.В. з учнями 8-А,Б класів ознайомилися з топ фактами про зір, а 

також  розглянули варіанти зорових гімнастик для очей, які необхідно 

виконувати при тривалих зорових навантаженнях для збереження здоров’я 

очей. 
 

 
Четвер: 

Пізнавальний — в цей день учні 6-х класів разом з вчителем  Процько 

Ю.С. відвідали відео-лекторій на тему “Земля — наш спільний дім” . Після 

перегляду пізнавальних відео-сюжетів діти взяли участь в обговоренні 



екологічних проблем та пошуку можливих шляхів для їх вирішення. Цей захід 

сприяв вихованню бережливого ставлення до планети Земля в глобальному 

розумінні. 

Цікавим, пізнавальним і творчим виявився конкурс інформаційних листівок на 

тему “Ой у лузі червона калина”. Під час підготовки до нього учні 5-Б і 5-В 

класів разом з вчителем Процько Ю.С. поєднали кілька видів діяльності. 

Вдалося здійснити і науково-пошукову, дослідницьку і творчу роботу. Ці види 

діяльності сприяють поглибленню знань з біології, розвивають екологічну 

компетентність, творчу і громадянську активність, мають патріотичну 

спрямованість. 

Для кращого знайомства з унікальними характеристиками представників 

царства “Гриби” Процько Ю.С. організувала з учнями   5-Г і 5-Д     класів 

виставку малюнків на тему “Гриби”. Готуючись до цієї виставки,  Юлія 

Семенівна також звернула увагу на небезпеку отруєння грибами, що є 

актуальним напередодні літніх канікул. 

З метою збереження власного життя  та збереження здоров’я інших людей 

Білоконна Н.В. організувала перегляд відео “Надання першої медичної 

допомоги при кровотечах” з учнями 9-х і 10-х класів. 
 

 
П’ятниця: 

День Довкілля — цей день виявився надзвичайно актуальним, творчим і 

насиченим. Вчителі кафедри природничих наук Білоконна Н.В., Процько Ю.С.. 

Ярощук В.П., Журавльова Т.В. до національного екологічного свята Дня 

довкілля, яке відзначається 17 квітня, організували флеш-моб “Біологію 

вивчаю...” (відеоролик від класу), виставку екологічних колажів на тему 

“Бережіть Землю!!!”, фото-конкурс “Селфі з біологічними об’єктами”, а також 

переглянули з учнями  відео та мультфільми на тему “Чисте довкілля — справа 

кожного!” Численні заходи мали екологічну спрямованість, виховання 

відповідальної громадянської позиції, впровадження в життя набутих знань та 

досвіду. 

Хочеться відзначити роботи учнів 9-А, 9-Б, 9-В класів.  Особливі подяки  

Галенко-Ярошевській Аріні учениці 9-А класу, Хомрійчук Дар’ї  та Садовській 

Даніелі ученицям 9-Б класу, учениці 5г класу-Ткачової Марії, учню 5-В класу - 

Василенко Денису, учню 6-В класу -Положенко Олегу, ученицям 5-Д класу - 

Свирід Єллі та Барабаш Ємануєлі 
 

 Предметний тиждень біології  та екології підготували, організували і провели 



вчителі кафедри: 

 Білоконна Н.В. 

Процько Ю.С 

Ярощук В.П. 

Журавльова Т.В.    

Проведена робота протягом тижня була змістовною, творчою, корисною, 

цікавою, спрямованою на виховання культури поведінки на природі, 

усвідомлення необхідності вироблення навичок з безпечного поводження з 

природою та усвідомлення свого значення для збереження природного 

середовища і довкілля 

 Діти та вчителі від плідної співпраці отримали емоційне задоволення і разом 

дійшли висновку: 
 

Природа! Вона вічно створює нові образи: те, що є, - 

того не було; що було, - вже більше не повториться... 

 

Й.В. Гете 
 
 
 
 
 
 


