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 Кудря Сніжана Ігорівна має вищу освіту  за спеціальністю вчитель  

біології та валеології, у Золотобалківській загальноосвітній школі  І-ІІІ 
ступенів  працює 14 років.  У поточному навчальному році  має  педагогічне 

навантаження  12 годин на тиждень.  У 2019 році  Сніжана Ігорівна  
підвищила  кваліфікацію  у Херсонській академії  неперервної освіти 

Херсонської обласної ради. 
 Кудря Сніжана Ігорівна  викладає  біологію у школі шостий рік.  

Учитель творчо використовує методи компетентно орієнтованого підходу до 
організації навчального процесу; володіє технологіями творчої педагогічної 

діяльності з урахуванням особливостей навчального  матеріалу і здібностей 
учнів; впроваджує передовий педагогічний досвід; формує навички 

самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; вміє лаконічно, 
образно і виразно подати матеріал. Вільно орієнтується у всіх аспектах 

методики викладання біології. Працює над проблемою «Використання 
інноваційних форм та методів на уроках біології». Застосовує  різноманітні, 
оригінальні методи і засоби  залежно від цілей і змісту уроку: індивідуальні 

завдання, різні форми взаємоконтролю, графічні та табличні способи 
систематизації та узагальнення матеріалу, рольові ігри, індивідуально-

групові завдання різнорівневого характеру, тестові форми контролю знань, 
залучаючи при цьому учнів в активну пізнавальну діяльність з вивчення 

біології. У процесі занять використовує інтерактивні форми та методи  та 
поширює їх у професійному середовищі шляхом проведення відкритих 

уроків, виховних заходів, виступів на засіданнях шкільних та районних 
методичних об’єднань. Уроки проводить на високому та достатньому 

методичному рівні, широко використовує творчі та проблемні завдання, що 
стимулює творчу ініціативу та самостійність учнів. Кожний урок оснащений 

наочністю. Учителька впевнена, що  однією з найголовніших умов  
підвищення ефективності уроку є впровадження  різних форм  і методів 
роботи. Порівняльний метод, ілюстративний, демонстраційний,   

спостереження,  досліди, екскурсії, захист творчих робіт, презентацій.  
Головний акцент  робить на глибокому розумінні та самостійному 

використанні знань у нестандартних ситуаціях, в успішному розв’язанні 
проблемних  завдань. Досконало володіє комп’ютером: створює коп’ютерні 

презентації, текстові документи, таблиці. 
Вчителька працює  над  оновленням кабінету біології, поповненням  

матеріальної бази. 
 Сніжана Ігорівна  постійно  працює над удосконаленням  свого  

теоретичного рівня,  проводить відкриті уроки для  районного семінару 
вчителів біології, для  засідань шкільного  методоб’єднання.  Щедро ділиться  

своїми здобутками в навчально-виховному процесі. Уважно вивчає  й 
реалізує в житті досягнення інших  творчих вчителів. У 2018 році на базі 



школи пройшов семінар вчителів біології де Сніжана Ігорівна дала два 
відкритих навчальних заняття: 8 клас урок – практика «Пам'ять. Види 

пам’яті. Розвиток пам’яті»  та у 9 класі інтегрований урок-конкурс 
«Біосфера».  
Учителька неодноразово друкувалась у газеті «Вісті» , також  розміщує свої 

доробка на  освітньому порталі « На Урок». 
Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, активна в 

громадському житті школи. Користується авторитетом серед учнів школи та 
батьків.    

Кудря С.І. відповідає займаній посаді та може бути атестованою на 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 
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