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            Така дісталась вже нам                     

                         робота, 

                 Є в ній і радість, є і    

                         турбота, 

          Є вічний пошук, безсонні      

                        ночі,  

               Та гріють душу дитячі  

                      очі. 



                            Іванюк 

                            Лариса 

                         Василівна 

                  Вчитель початкових класів 

          Закінчила педагогічний факультет 

                                РДПІ 

             за спеціальністю”педагогіка та      
методика початкового навчання з                      
додатковою спеціальністю      

                           “музика “” 

            Педагогічний стаж-25 років 

             Спеціаліст вищої категорії, 

             старший вчитель 

            Остання атестація-2011 рік 



Задачі педагогічної діяльності 

    Намагаюся достукатися до серця кожної 
дитини, відчуваю свою відповідальність за 
її майбутнє. А головне допомогти кожній 
дитині повірити в себе, в свої сили та свої 
можливості. 

 
 “Віддай людині крихітку себе, 

 за це душа наповнюється світлом.” 

                                     Ліна Костенко 



Тема досвіду 

 Формування екологічної культури 
молодших школярів у навчально – 
виховному процесі 

 

 

 

 В екології природи й 

 екології душі – 

 єдиний шлях. 



Екологічна 
культура 

Науково-системний 
аналіз 



Методична скарбничка 
• Методичний посібник «Твоє здоров’я в твоїх руках» 

     (конспекти уроків,інтерактивні ігри, матеріали  для 
позакласної роботи)  

•  «Вивчаймо Рівненщину» 

       (екскурсійний  путівник) 

• Стаття «Використання екологічної казки в нав- 

      чально-виховному процесі. «Екологічний театр».» 

     ( методичний посібник міської творчої групи 

       з природознавства)  

•   Методичний посібник «Проектна діяльність  

       у початкових класах»  (для вчителів, батьків) 

•  «Екологічна стежка» 

     (розробка навчально-виховної екскурсії по 

      вивченню  об’єктів живої природи) 

 

 



Підвищення педагогічної 
майстерності 

• Курс “Використання засобів нових інформаційних технологій у 
початковій школі”(“Елітар”, листопад 2011р.) 

• Семінар-тренінг “Формування читацьких компетентностей молодшого 
школяра.Прийоми літературного та риторичного аналізу художнього 
твору” (РОІППО, березень 2012р.) 

• Член міської творчої групи вчителів початкових класів “Інтерактивне 
навчання в системі викладання природничих наук вчителів початкових 
класів”(2007-2012р.) 

• Майстер класи вчителів школи та міста. 

• Курси підготовки вчителів до роботи в класах за Всеукраїнським 
педагогічним  проектом  “Інтелект України”(Мелітополь, червень 
2014р.) 

• Член міської творчої групи “Динамічна майстерня вчителя”(2015р.) 



Педагогічні  досягнення 



На семінарах і творчих групах 



Виїздні засідання міської 
творчої групи 



     Курси  підготовки  вчителів  до  роботи в                
класах  за  Всеукраїнським науково-педагогічним  
проектом  “Інтелект України”  

Знання  ніколи  не 
буває  багато, а 
вчитися  ніколи  не  
пізно. 



                      Робота в   
                 науково- педагогічному 
          проекті  «Інтелект України» 

  Майстер клас з  впровадження  в навчально-виховний процес 

цікавих  інтерактивних вправ  у науково- педагогічному проекті 

  «Інтелект України». 

 

Засідання школи молодого 

 вчителя та вихователя ГПД. 

 



Відкриті уроки 

• Урок  Навчання грамоти 

 Обласний семінар-Нарада 

 заступників директорів 

• Урок  Людина і світ 

 Нарада-семінар  для вчителів міста,  

області та Західного регіону 

   Урок Навчання грамоти 

 III  засідання школи технології майстерності 

•  Урок  Навчаємося разом 

 IV засідання школи технології майстерності 

•  Урок  Навчаємося разом 

 IX засідання школи технології 

  майстерності   

  

 

     



Урок – перше вогнище,  

зігрівшись біля якого людина 

 прагне стати мислителем. 



Проектна діяльність 

 



Участь у програмі телеканалу РТБ  
«Невгамовні дослідники» 



            Виховна  робота 



Фестиваль “Нова радість 
стала” 



Екскурсії 



Мелодія починається з першої ноти, 
саме вона визначає характер. 

Початкова школа – своєрідна перша 
нота шкільного життя. 




