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Педагогічний стаж - 15 років
Педагогічне кредо:  Люби , Вір , Знай, 

Поважай,Розумій!
Проблемна тема: Формування пізнавальних 

інтересів учнів на уроках рідної мови.

Загальні відомості



Моє педагогічне кредо :
“Люби! Вір! Знай! Поважай! 

Розумій!”
П’ять основних заповідей , якими керуюсь :

1. Люби дитину! Любов до дітей – серцевина педагогічної 
моральності , основа культури вчителя.

2. Вір в дитину! Без віри в дитину , без довіри до неї вся 
педагогіна мудрість , усі методи і прийоми навчання і 

виховання руйнуються , як будиночки з піску.

3. Знай дитину! Без знання дитини немає навчання , немає 
виховання , нема справжнього педагога і педагогічного 

колективу

4. Поважай дитину! Не вважай себе спроможним вирішувати ті 
питання , які належать юній особистості.

5. Розумій дитину! Вмій поставити себе на її місце , побачити 
світ її очима , зрозуміти , чим дитина живе , до чого прагне 

особистість.



Проблемна тема: “Формування
пізнавальних інтересів на уроках 

рідної мови”
Працюючи над проблемою , я намагаюся 

використовувати інноваційні підходи ,  
комп’ютерні та педагогічні технології. 

Систематично проводжу уроки з 
використанням електронних матеріалів: 

тестів , великих перегонів , конкурсів 
“Найрозумніший” , презентацій. 



Тому на кожному уроці я ставлю перед собою такі завдання:

-- Запалити в дитячому серці вогник допитливості ;

-- Розвивати різні види пам’яті;

-- Розвивати уяву і фантазію , увагу і спостережливість;

-- Формувати мовленнєві вміння , комунікативно творчі здібності;

-- Виховувати національну самосвідомість , духовність.

Головна ідея , яку я реалізовую у 
своїй практичній діяльності - це 

розуміння того , що спілкування є основою 
виховання дитини , оскільки людина існує в 

мові , через мову , через спілкування 
прокладає місток для порозуміння з іншими 

людьми.



 Працювати на учня

 Доброта + об’єктивність = 
позитивний результат

 Привчати слухати і чути

 Вчити дітей ініціативі , 
самостійності

 Втілювати у життя гасло : “Не 
кажи не вмію , а кажи навчусь! ”

Мої стилі роботи



Підвищення пізнавальної активності учнів
Розвиток творчої активності дитини
Розвиток логічного мислення
Віра у свого учня
Позитивний настрій
Підтримання бажання дітей приходити до школи і 

наполегливо здобувати знання, творчо 
розвиватися.

Щоб праця була успішною та приносила радість, 
задоволення.

Моя позиція у роботі











Зерна педагогічної творчості
складають такі форми, методи та 

прийоми навчання

*
• Впровадження у навчальну практику гуманістичного принципу організації освіти.

*

• Застосування диференційованого підходу до учнів,впровадження  різноманітних форм 
самостійної  та індивідуальної роботи.

*

• Впровадження активних методів навчання:нестандартні форми перевірки домашніх 
завдань, диспути, конференції, дослідження, експерименти.

*

• Застосування різноманітних форм уроків: урок-гра, урок-змагання, урок-подорож, 
урок-вікторина, урок-казка, урок-свято.

*

• Застосування різноманітного матеріалу,казкових сюжетів і казкових героїв.

• Розвиток фантазії,уяви,спонукання до дій.

*
• Пошукові завдання,евристичні бесіди,самостійні роботи з елементами творчості.

*
• Створення роботи в парах,роботи в групах,індивідуальний добір завдань.



Комп’ютерні 
технології

Творчі 
вправи та 
завдання

Інноваційні 
підходи



Науково-методична 
робота





• Працюю в тісній 
взаємодії з вчителями-

класоводами.
Беру участь у шкільних 

методичних 
об’єднаннях , 

засіданнях вчителів 
творчих груп, 
різноманітних 

семінарів,
тренінгів , 

конференцій.



Відкритий урок з письма  у 1 класі 
для вчителів західного регіону за 

проектом “Інтелект України”
(29.09.2016)





Групова та 
індивідуальна робота  



Продовжую далі творчо 

працювати

Дякую за перегляд !


