
Представлення 
вчителя 
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Валентина Григорівна 
вчитель початкових класів  

 

Закінчила Дубенське  

педагогічне училище – 1995р., 

РДГУ – 2001 р. 

Педагогічний стаж 21 рік 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, 

старший вчитель. 

Остання атестація – 2012 р. 
Педагогічне кредо: 
Навчати  та виховувати  так,  

щоб   у кожному дитячому  серці   

запалити  вогник  пізнання,  мислення, добра. 



Педагогічні досягнення 







 участь у Восьмих Всеукраїнських Читаннях з гуманної педагогіки «Учитель»  в 

м. Києві (жовтень, 2013); 

 виступ на IV Регіональному науково – практичному семінарі «Сучасний учитель 

початкових класів: реалії та перспективи» (грудень, 2013 р.); 

 виступ на міському МО керівників ШМО (березень, 2014 р.); 

 участь у науково-практичній Інтернет - конференції «Сучасний вчитель 

початкових класів: традиції та інновації» ( РДГУ, грудень 2014р.); 

 участь у школі молодого вчителя та вихователя ГПД: тренінг.(січень,  2015 р.) 

 участь у методичному мості між початковою і середньою ланкою. «Педагогічна 

студія для учителів української мови 3, 4, 5 класів «Освітній проект: подолання 

педагогічних утруднень при переході з 4-го у 5-ий клас». (2015 р.); 

 участь у ІІ науково-практичній Інтернет - конференції «Сучасний вчитель 

початкових класів: досвід та перспективи» ( РДГУ, листопад 2015р.); 

 виступ на педагогічній раді кафедри української мови з доповіддю «Навчання 

української мови і літератури в розрізі інклюзивної освіти на етапі переходу з 

початкової школи у середню» (січень, 2016 р.); 

 участь у ІІІ науково-практичній Інтернет - конференції «Сучасний вчитель 

початкової школи: актуальні тенденції та пріоритети» ( РДГУ, грудень2016 р.); 

 участь в обласній науково-практичній конференції з теми «Педагогічні умови 

формування гуманних взаємовідносин вчителя та учнів у початковій школі як 

основа гуманізації навчально-виховного процесу» (грудень, 2016 р.). 

 



 урок читання для вихователів та вихованців дитячого садка №14, 

травень 2012р.; 

 урок читання  для слухачів курсів РОІППО, травень, 2013р.; 

 урок читання за програмою «Інтелект України» для вчителів 

західного регіону України, вересень, 2015 р.; 

 урок навчаємося разом за програмою «Інтелект України» для 

вчителів західного регіону України, листопад, 2015 р.; 

 урок математики за програмою «Інтелект України» для 

вчителів західного регіону України, лютий, 2016 р.; 

 урок читання за програмою «Інтелект України» для вчителів 

західного регіону України, квітень, 2016 р.. 

 урок з предмету «Людина і світ» за програмою «Інтелект 

України» на Всеукраїнському науково-практичному семінарі, 

лютий, 2017 р.; 

 урок з предмету «Людина і світ» за програмою «Інтелект 

України» для вчителів західного регіону України, березень, 2017 р.. 

 





Курси для батьків 
«Батьки за партою»  

                      (червень, 2016 р.)  



Майстер-клас 
«Батьківський лекторій»  

для заступників директорів та вчителів початкових класів 
(грудень, 2016 р.) 





2012 р. 

2013 р. 

2016 р. 
2017 р. 

• стаття «Інтерактивні технології навчання  

рідної мови в початкових класах» у посібнику 

«Професійний розвиток педагога»                   
(РДГУ, 2012 р); 

• стаття «Реалізація компетентнісного підходу в 

навчанні молодших школярів» у посібнику 

«Професійний розвиток педагога»  
      (РДГУ, 2013 р.); 

• стаття «Засади гуманного спілкування та 

співпраці учасників навчально-виховного 

процесу» надрукована на сайті «Освіта 

Рівненщини» (грудень, 2016 р.)   

2015 р. 



     До редакції газети «Початкова освіта»:  

 Урок читання  в другому класі «І. Я.Франко. Лисичка та 

журавель»; 

 Перший урок  у першому класі: «Перший раз у перший 

клас»; 

 Виховний захід «Прощавай, початкова школо!». 

     До редакції журналу «Початкове навчання та   

     виховання»:  

 стаття «Методичні орієнтири. Організація роботи 

методичного об’єднання вчителів початкових класів»; 

 матеріали семінару «Батьківський лекторій. Інтелект 

України».  

 

Подано до друку  

у фахові видання  



Проблемна тема вчителя 
Створення креативного освітнього 

середовища та впровадження 

інтерактивних технологій, 

спрямованих на становлення й 

розвиток інноваційної особистості 



Завдання  
педагогічної діяльності 

 - Розвивати, навчати і виховувати  особистість 

одночасно. 

 - Створення здорового мікроклімату в дитячому 

колективі, формування позитивних емоцій, 

взаємин, їх регулювання  та корекція. 

 - Створення умов для розвитку інтелекту  

школярів, їхніх здібностей, пізнавальних інтересів. 

 - Сприяти самореалізації особистості та  

всебічному розвитку. 

 - Враховувати індивідуальні, вікові та  

психологічні  особливості учнів. 



Дитина на уроці  

Вчиться 
приймати 
рішення 

Шукає 
варіанти 
рішення 

проблеми 

Вчиться 
креативно 
мислити 

Самостійно 
обирає шлях 

Досліджує 
проблему 

Вчиться 
виражати свої 

думки 



Основні правила      

роботи 
Пам'ятати:          

“Важливо навчити 

дитину  вчитися". 

 

Займатися 

самоосвітою: 

“Вчити і вчитися 

самій”. 

Ніколи не 

зупинятися на   

досягнутому. 

 

Не шкодити 

душевному та 

фізичному 

здоров'ю дитини! 

Пов'язувати 

знання  

з умінням та  

досвідом. 



Досягнення моїх учнів 
2012 рік: 

• Кухарук Єлизавета – І місце в у міському конкурсі «Літопис мого роду»; 

• Костюкевич Ольга – ІІ місце у міській виставці-конкурсі з початкового технічного 

моделювання; 

• Кухарук Єлизавета – ІІІ місце у міській виставці-конкурсі з початкового технічного 

моделювання. 

2013 рік: 

• Кухарук Єлизавета – ІІ місце в І етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика; 

• Вінюкова Аліна – ІІІ місце в І етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика; 

• Кухарук Єлизавета – ІІІ місце у міській виставці-конкурсі з початкового технічного 

моделювання. 

2014 рік: 

• Кухарук Єлизавета – І місце у міській виставці-конкурсі з початкового технічного 

моделювання; 

• Кухарук Єлизавета – І місце в І етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика; 

• Кухарук Єлизавета – І місце в у міському конкурсі «Літопис мого роду». 

2015 рік: 
• Кухарук Єлизавета – І місце у міській виставці-конкурсі з початкового технічного моделювання; 

• Кирильчук Святослав – І місце в І етапі олімпіади «Юне обдарування» з природознавства; 

• Кухарук Єлизавета – І місце в І етапі олімпіади «Юне обдарування» з української мови; 

• Вінюкова Аліна – ІІ місце в І етапі олімпіади «Юне обдарування» з математики. 

 





Основні напрямки виховної роботи 

Взаємо- 

розуміння 

Формування 

учнівського 

колективу 

Творчість 

Розвиток 

особистості 

Толерантність 

 

Патріотизм 

Взаємодія 

вчитель-

батьки 



Виховні заходи 
(родинні свята; участь у шкільних конкурсах, змаганнях; екскурсії) 



Люблю я школу, дітей і роботу, 

Знаходжу в них радість і біль,  

                                        і турботу, 

І щастя, й проблеми, і забуття,  

І вічний пошук – стимул життя. 

Люблю свою роботу і пишаюсь, 

Самовиховуюсь, обожнюю дітей, 

Бо вірю в них, ціню і сподіваюсь, 

Що справжніх я виховую людей. 




