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старшого  вчителя
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Олени
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Учитись важко,

а учить ще важче,

але не мусиш

зупинятись ти.

Як учням віддаєш

усе найкраще,

то й сам сягнеш

нової висоти.



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

вирощувати - мистецтво. Але 
найважливішим є любов до 

дитини!"

Мусійчук 

Олена 

Олександрівна
вчитель початкових класів

Закінчила педагогічний факультет РДПІ

ім. Д.З. Мануїльського 

за спеціальністю «педагогіка і методика 

початкового навчання». 

Педагогічний стаж 24 років.

Спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії.

Остання атестація - 2015 р. 



Професійне зростання



Підвищення педагогічної 
майстерності 
 Науково-практична 

інтернет-конференція 
«Сучасний вчитель 
початкових класів: досвід 
та перспективи» (РДГУ, 
листопад 2015р.)

 Педагогічні читання, 
присвячені 100-річчю з дня 
народження 
В.О.Сухомлинського, 
«Педагогіка 
В.О.Сухомлинського в 
контексті Нової української 
школи», (РДГУ, вересень 
2018р.) 

 Майстер-класи  вчителів-
методистів  школи та міста.

 Конференція для вчителів 
початкової школи у межах 
Всеукраїнського Інтернет –
марафону «Пряма лінія з 
тренерами НУШ» з теми: 
«НУШ – це просто гра чи 
серйозне навчання?» 
(січень, 2019р.) 



Робота в 

науково – педагогічному 
проекті 

«Інтелект України»
 Коуч школи технологічної 

майстерності для вчителів, 
які впроваджують науково-

педагогічний проект 
«Інтелект України» в 

Рівненській та Волинській 
областях.

 Проводила майстер-класи 
для вчителів міста,області, 

західного регіону.



Відкриті уроки

• Людина і світ.
(Для вчителів міста і області, 

2018 р.)

• Урок української 
мови

(Для вчителів міста і області, 
2018 р.)

• Еврика
(Для вчителів міста і області, 

2018 р.)

• Навчаємось разом
(Для вчителів міста і області, 

2017 р.)

• Урок літературного 
читання

(Для курсантів РОІППО, 2017 р.)



Сучасний урок –

це твір мистецтва,

де педагог уміло 

використовує

всі можливості для 

розвитку особистості 

учня.



Виховна робота
( участь у шкільних конкурсах, змаганнях; екскурсії)



Методична скарбничка

 Конспект уроку з «Людини і світ» для 

3 класу на тему «Бактерії» 

опубліковано на сайті naurok.com.ua

(січень, 2020р.) 

 Конспект уроку з математики для 2 

класу на тему «Нумерація 

трицифрових чисел. Таблиця ділення 

на 4. Додавання трицифрових чисел 

без переходу через розряд. Ламана. 

Ланки та вершини ламаної» 

опубліковано на сайті vseosvsta.ua

(березень 2020).



Задачі педагогічної 

діяльності

• Створити сприятливі умови,

у яких кожен учень відчуває себе

успішним, інтелектуально 
спроможним

• забезпечити розвиток особистості

кожного школяра;

• Формування вмінь здобувати 
знання.



Тема досвіду

«Впровадження 
технології  розвитку 

критичного 
мислення у освітній 
простір початкової  

школи"



• „Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність 

навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й 

можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій 

праці...” В.Сухомлинський

• Завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; 

пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в 

кожному, бо закладене там природою.

Творча 
особистість

творча

діяльність

творче

спілкування

творчий

пошук

Творче

мислення

творча

активність



• Вважаю, що сучасному педагогові необхідно вибрати те "зерно", 
що дасть змогу створити свою міні-методику. А у творчого 
вчителя і учні прагнутимуть до творчості.

• У своїй педагогічній практиці апробовую спосіб інтеграції 
окремих елементів таких сучасних технологій навчання : 

• Проектне навчання;

• Інтерактивна технологія;

• Особистісно зорієнтоване навчання.

Інтеграція

Зорові схеми-опори

Інтерактивні
технології

Проектні 
технології

Особистісно
орієнтоване

навчання

Технології
розвитку 

критичного 
мислення



Складові ефективності й 
успішності уроку 

Зібратися разом 

– це початок,

Триматися разом 
– це прогрес,

Працювати 
разом – це успіх.

Генрі Форд

Ефективний 
урок

Креативний 
підхід 

учителя

Різноманітність 
форм роботи

Практичні 
навики

Глибокі

знання теорії 



Інтерактивні вправи на уроці

«Знайди помилку»
«Дикторська група»

«Порушена послідовність»
«Взаємні запитання»

«Винахідницькі задачі»
«Броунівський рух»

«Кола на воді»                
«Вчитель»



Школа - це 
майстерня, де 
формується думка 
підростаючого 
покоління, треба 
міцно тримати її в 
руках, якщо не 
хочеш випустити 
з рук майбутнє. 



Кожна дитина 
народжується

з зернятком в руці,

а вчитель повинен

Знайти 
плодючий ґрунт,

в якому це зернятко 
проросте.

В. Сухомлинський



Дякую за 

увагу!


