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Мети досягає той,хто її прагне    
Стежки, стежки мереживом снуються, 

Нема їм ні початку, ні кінця. 

Вузькі, широкі-всі в одну зіллються, 

В оту дорогу, що звемо життям… 



Навчаючи інших, навчаюсь сама 



Родина 

Повага 

Дружба 

Розвиток 
 

Свобода 

 





Впровадження 

нових форм  

і методів роботи 

Створення умов  

для всебічного 

розвитку дитини 

Розвиток індивідуальних 

особливостей учнів 



НАВЧАННЯ 

Доступність 

Наочність 

Наступність 
Індивідуальний 

підхід 

Творчість 



Поганий учитель 

надає істину, 

 хороший -  як її 

знайти. 

Пам'ятай:          

"Навчити  

неможливо,              

навчитися - можна". 

 

Не шкодь 

душевному та 

фізичному 

здоров'ю дитини! 

Пов'язуй знання  

з умінням та 

особистим 

досвідом. 

 

Ніколи не зупиняйся 

на   досягнутому. 

 



Який цікавий світ навколо, 

Ти, друже, тільки придивись! 

На небі сонця жовте коло, 

А поруч з домом – сад і школа, 

Живи, дорослішай і вчись! 



Урок для вчителів  

старшої школи 

Участь у роботі ШМО 

(доповіді, виступи) 

Урок-змагання з  

фізичної культури 

Участь у підготовці  

збірника завдань з  

української мови 

Участь у панорамі  

творчих уроків 



В своїй роботі практикую такі уроки як урок-

подорож, урок-змагання, урок-екскурсія, урок-

дослідження, інтегровані уроки, що допомагає 

уникнути одноманітності у навчанні, діти вчаться 

працювати у парах, групах. 



Народна мудрість каже: «Здоров’я 

прибуває краплинами, а зникає 

пудами». 

Ми за здоровий спосіб життя!!! 

2014 р. – відкритий урок-змагання між 2-Д та 2-З 

класами «Зимові старти»;  

2015 р. – відкритий урок-змагання «Спортивні 

естафети» між 3-Е та 3-З класами. 



Ми творчо працюємо над проектами 







Учні мого класу брали участь в акції 

«Милосердя», конкурсі малюнків на 

тему «Безпечна поведінка», конкурсі 

«Дари осені», конкурсі «Нумо, 

козачата» математичному конкурсі 

«Кенгуру» та природничому конкурсі 

«Колосок», конкурсі «Я голосую за 

мир», за що нагороджені грамотами та 

подяками. Щорічно відвідуємо 

краєзнавчий музей м. Рівного з 

навчальною та виховною метою. 



Протягом атестаційного періоду мої вихованці 

брали участь у шкільних олімпіадах та 

конкурсах.  

2013 р. – «Юне обдарування», 1 місце – 

Янківська Божена; 

2013 р. – Українська мова, 2 місце – 

Колодинська Анастасія; 

2015 р. – конкурс з української мови ім. П. 

Яцика, 2 місце, Мещишин Ігор; 

2015 р. – конкурс «Дерево мого роду», 1 

місце – Новохатній Денис, 2 місце – 

Мещишин Ігор. 





2013 р. – ІІ місце з 

олімпіади «Юне 

обдарування» 

(Янківська  

Божена) 



2014 р. – підвищила професійний рівень на курсах 

підвищення кваліфікації з теми: «Мотивація 

навчальної діяльності на уроках математики в 

початкових класах» 





2015 р. – взяла участь у роботі ІІ науково-практичної 

інтернет-конференції «Сучасний вчитель початкових 

класів: досвід та перспективи» з теми: «З досвіду 

організації навчально-виховного процесу в початковій 

школі» 





Систематично беру участь у 

пришкільному таборі 

«Веселка» 



Щорічно беру участь у змаганнях з 

волейболу серед вчителів шкіл м. Рівне. 




