
Представлення

вчителя 

початкових класів



Кожна дитина народжується 
з зернятком в руці, 
а вчитель повинен 

знайти плодючий ґрунт,
в якому це зернятко проросте. 

В. Сухомлинський 



Педагогічне кредо:
Навчати та виховувати так, щоб у кожному 

дитячому серці запалити вогник

пізнання, мислення, добра.



Навчаючи навчаюсь



Регіональний науково-практичний семінар   
«Сучасний вчитель початкових класів: 
зростання професіоналізму в системі
безперервної освіти»

Семінар з розвитку продуктивного мислення 
молодших  школярів ( за серією посібників 
О. Гісь « Планета міркувань»), м. Львів

Всеукраїнські Читання з гуманної 
педагогіки «Учитель», м. Київ,

«Дні початкової освіти» при РОІППО,



Показові уроки
• Урок української мови 

у 1 класі (вересень, 2015р.)

• Урок літературного читання 
у 1 класі (листопад, 2015р.)

• Урок «Людина і світ» у 1 
класі (квітень, 2016 р.)

• Урок літературного читання
у 2 класі (листопад, 2016 р.)

• Урок «Людина і світ» 
у 2 класі (лютий, 2017 р.)

• Урок «Людина і світ» 
у 2 класі (березень, 2017 р.)

• Урок літературного читання 
у 3 класі (березень, 2018 р.)

• Урок літературного читання 
у 4 класі (лютий, 2019 р.)



Друковані напрацювання



Подано до друку у фахові видання:

➢ Співавтор посібника «Професійний розвиток педагога», 
матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції 
«Сучасний вчитель початкових класів: досвід та 
перспективи» (листопад, 2015р., РДГУ)

• Перший урок  у першому класі: «Перший раз у перший 
клас».

➢ Співавтор посібника «Професійний розвиток педагога», 
матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції 
«Сучасний вчитель початкових класів: актуальні 
тенденції та пріоритети» (грудень, 2016р., РДГУ)

• Конспект уроку української мови в 1 класі «Правий 
півовал».



Тема досвіду

Формування ключових 
компетентностей 

та розвиток логічного 
мислення 

молодших школярів 
на уроках математики 





2017 рік:

• Дементьєва Олена – І місце на I етапі 
Міжнародного конкурсу з української мови імені 
П.Яцика;

• Дементьєва Олена – лауреат на ІI етапі 
Міжнародного конкурсу з української мови імені 
П.Яцика.

Досягнення моїх учнів



Участь у конкурсах 

"Кенгуру" "Колосок"

"Я голосую за мир" "Початкове 
технічне моделювання"



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




