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Педагогічне  кредо :    
"Вміння знаходити обдарованих та 
здібних дітей - талант, вміння їх 

вирощувати - мистецтво. !" 

Федорчук  
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Володимирівна 
 

вчитель початкових класів 

 

Закінчила педагогічний факультет РДПІ 

 ім. Д.З. Мануїльського  

за спеціальністю «педагогіка і методика 

початкового навчання».  

Педагогічний стаж 23 роки. 

Спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії. 

Остання атестація -  2011 р.  

 



Проблемна тема: 
Впровадження в освітній 

простір системи 

супроводження навчання, 

виховання і розвитку 

академічно здібних і 

обдарованих дітей 



Актуальність 

 теми: 

необхідність застосування нових 

підходів до організації навчально-

виховного процесу академічно здібних 

та обдарованих дітей 



Підвищення 

інтересу до 

навчання 

Формування 

ціннісних 

інтересів 

успішного учня 

Практична 

значущість 

теми Формування 

вміння 

аналізувати 

проблему та 

шукати шляхи 

її реалізації 

Вироблення 

вміння 

працювати в 

парі, в групі, 

індивідуально 

та колективно 

Розвиток 

пізнавальних 

процесів 

школярів 



Особливості організації навчально-

виховного процесу: 

 
Міжпредметна інтеграція 

Врахування психофізіологічних особливостей дітей 

Системна робота щодо збільшення обсягу читання, 
прискорення темпу та усвідомлення прочитаного 

Широке та доцільне використання новітніх методичних 
підходів, ІКТ 

Розвиток логічного мислення та творчих здібностей 

Бажання дітей вчитися 

Формування навички роботи з географічною картою 

Самостійна та практична діяльність 

Здоров'язбережувальна функція 



Етапи інтеріоризації знань: 

1. Потреба в 
новій 

інформації 

2. Емоційне 
забарвлення 
інформації 

3. 
Усвідомлення 

інформації 
4. 

Практична 
діяльність із 

засвоєння 

5. 
Застосування 

знань в 
стандартних 

умовах 

6. Творче 
застосування 

знань 



Інтерактивні  вправи: 

За рівнем підготовки 

Потребують 

попередньої 

підготовки учнів 

Наприклад:   

"Піктограми", 

"Броунівський рух", 

"Вчитель", "Кола на воді" 

Не потребують 

попередньої 

підготовки учнів 

Наприклад: "Сорока і 

черепаха", "Папуга", 

"Правило Мудрої 

Сови", "Спів складів",  

"Фотоапарат"  



Інтерактивні вправи: 
За пріорітетною 

дидактичною метою 

Для 

розвитку 

пам'яті   

Наприклад: 

"Правило 

Мудрої Сови", 

"Повітряні 

кульки", 

"Фотоапарат" 

Для 

розвитку 

навички 

читання  

Наприклад: 

"Сорока і 

черепаха", 

"Папуга", 

"Спів 

складів"  

Для  розвитку 

пізнавальних 

процесів 

Наприклад: 

"Кола на воді", 

"Озвучення 

мультфільму", 

"Піктограми" 



Робота в  

науково – педагогічному 
проекті  

             «Інтелект України» 
 

 Керівник шкільної 
творчої групи 

 Керівник динамічної 
майстерні вчителів 

міста 

 Коуч школи 
технологічної 
майстерності 

 Коуч підготовчих 
курсів вчителів, що 

починають працювати 
за програмою Проекту 

 



Показові уроки  

• Людина і світ 
   (Всеукраїнський семінар 

науково-педагогічного проекту 
«Інтелект України», 2014 р.) 

 Урок навчання грамоти 

(Всеукраїнський семінар науково-
педагогічного проекту 
«Інтелект України», 2014 р.) 

• Урок навчання 
грамоти. 

   ( Для керівників МО шкіл міста, 
2014 р.) 

• Людина і світ 
   ( Для школи молодого вчителя, 

2015 р.) 

Л юдина і світ 

   ( Для заступників директорів 
шкіл, 2015 р.) 

 



Сучасний урок –  

це твір мистецтва, 

де педагог уміло 

використовує 

всі можливості для 

розвитку особистості 

учня. 
 



 

 
Свято «Входини в новий дім» 



Популяризація досвіду 

• посібник «Речення», 2012р.; 

 

• посібник «Займенник», 2015р. – лауреат 

«Ярмарку педагогічної майстерності»; 

 

• посібник «Рекомендації для вчителів, що 

починають працювати за програмою 

науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України», 2015р; 

 

• «Диференційована робота над текстом у 

першому класі», 2013р(співавтор).; 

• «Від творчого вчителя до творчого учня», 

2014р. ( співавтор); 

 

        « Реалізація Всеукраїнського             

науково-практичного семінару «Інтелект 

України» - створення освітнього середовища 

для розвитку здібної та обдарованої 

особистості», 2014р. (співавтор); 

  

 

 



Друк у фахових виданнях: 

Особливості та переваги роботи вчителя, 

 що навчає дітей за програмою                                             
науково-педагогічного проекту                                                   

«Інтелект України» 

 

 

 

 Шляхи вдосконалення математичної 

початкової освіти в проектних класах 

«Інтелекту України»  (співавтор)  

 

 

           

      

 

                   

 

 

 



Задачі педагогічної 

діяльності 

• Створити сприятливі умови, 

 у яких кожен учень відчуває себе 

 успішним, інтелектуально 
спроможним 

• забезпечити розвиток особистості 

 кожного школяра; 

• Формування вмінь здобувати 
знання. 

Результативність роботи: 

2012 р. – 3 місце на міському конкурсі 

«Шевченківські слухання» (Кондратюк 

Діана); 

2012р. – 1 місце в І етапі конкурсу 

«Відгук на прочитану книгу» (Кондратюк 

Діана); 

2012р. – 2 місце на міському конкурсі 

«Відгук на прочитану книгу»(Кондратюк 

Діана); 

2012р. – 1 місце у І, ІІ етапах виставки 

виробів технічного моделювання 

(Осіпова Анастасія, Шепелюк Дмитро); 

2012р. – 3 місце в І етапі конкурсу 

«Знавці української мови» (Кондратюк 

Діана); 

2015р. – 1 місце в І етапі конкурсу 

знавців української мови ім. П.Яцека 

(Данильчук Анастасія), лауреат ІІ етапу 

конкурсу; 

2015 р. – 2 місце у міському конкурсі 

«Літопис мого родоводу». 



Професійне зростання: 



«Тільки 

інтелектуальна еліта 

спроможна ініціювати 

системні позитивні 

зрушення в суспільно-

економічному та 

духовному розвитку 

суспільства.» 

Т. Веблен 



Кожна дитина 
народжується 

з зернятком в руці, 

а вчитель повинен 

Знайти 
плодючий  ґрунт, 

в якому це зернятко 
проросте. 

          В. Сухомлинський 

 



Дякую за 

увагу! 



 

 



“Дуже  важливо, щоб кожна дитина повірила у власні сили, раділа кожному 

шкільному дню, кожній зустрічі з педагогом,   кожному   дзвінку   на   

урок.  Принципово важливо,  щоб  шкільне  життя  стало для кожного учня 

сенсом його власного життя”.   

                                                                                         Шалва   Амонашвілі                           

                                                              

http://fotki.yandex.ru/users/alla-bobreshova/view/312928/?page=1

