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Педагогічне кредо: 

Стержнем усієї 
педагогічної роботи 
вважаю доброзичливе 
педагогічне 
спілкування, 
зорієнтоване на 
актуальні та 
перспективні потреби 
учня. Вміти спострігати 
за дітьми, відчувати  
зміни їх духовного 
стану, розуміти 
причини поведінки, 
бути терплячим, 
гуманним до дітей, 
поважати їхню гідність. 

 Бачити в кожній 

дитині спочатку 

людину, а потім 

учня.  

 



Основні педагогічні правила:  

 Дитині, як і дорослому потрібна свобода 

думок; 

 розвивай в учня допитливість, творчу 

фантазію; 

 допомагай знайти істинну в ході дискусії; 

 підтримай і допоможи тому, хто цього 

потребує; 

 умій зацікавити; 

 переймай цікаве з досвіду інших; 

 люби дітей і вони віддячать тобі тим же; 
 



Тема над якою працюю:  

 

Робота над виразністю читання. 
 

 

Сутісне ядро досвіду:           
      

     Вихователь, який не 
затискує, а визволяє, 

     Не пригнічує, а підносить,  

     Не мне, а формує, 

     Не диктує, а вчить. 

     Не вимагає, а запитує,  

     Переживає разом з 
дитиною  

     багато натхненних 
хвилин…  

 
 



Підвищення фахової кваліфікації 

• Заклад: РОІППО 

• Дата: 19 березня 2015 року. 



Участь у роботі науково-практичної 

інтернет-конференції «Сучасний 

вчитель початкових класів: 

традиції та інновації» 



Пришкільний літній табір 



Людина, що не знає нічого, може навчитися,  

справа тільки в тому щоб запалити в ній  

бажання вчитися. 

                                                             Д. Дідро 

   Інтерактивні методи 
навчання 

Стимулюють розумову 
діяльність; 

Забезпечують якість 
засвоєння нових знань; 

Розвивають пізнавальні 
інтереси; 

Стимулюють активність; 

Розвивають інтерес до 
навчання; 

Формують самооцінку; 

Виховують самостійність; 

Урізноманітнюють 
навчальний процес. 



Провідні методи навчання і виховання. 

Самостійна практична діяльність учнів (у 

співпраці з вчителем). 

Відверті та щирі бесіди – діалоги. 

Спостереження. 

Дослідно-пошукова діяльність. 

Принцип свободи вибору. 

Схвалення, підбадьорення. 

Впевненість в успіху. 



Основні принципи роботи 

НАВЧАННЯ 

Доступність 

Наочність 

Наступність 
Індивідуальний 

підхід 

Творчість 



Я вчитель – 

успішно реалізую такі стратегії: 

Мозковий штурм 

Асоціативний кущ 

Дискусії 

Запитання до автора 

Робота в парах 

Мікрофон 

ЗХВ (Знаю. Хочу знати. Вивчу.) 



 

Мої функції на уроці 

 

 Психолог 

 Партнер 

 Помічник 

 Носій інформації 

 Авторитетна, довірена особа 

 Психотерапевт 

 Актор 



 

 

Спрямованість на уроці 
  

 
o Активність 

o Самостійність 

o Допитливість 

o Упевненість 

o Відповідальність 

o Почуття власної гідності 



Основні напрямки на уроці 

Впровадження 

нових форм  

і методів роботи 

Створення умов  

для всебічного 

розвитку дитини 

Розвиток індивідуальних 

особливостей учнів 



Я виховую 

«Багато чого я навчилася у своїх 

наставників, ще більше у своїх 

товаришів, та найбільше у своїх учнів». 

Діти з великим задоволенням 

приймають участь у:  

 

 

Усних 

журналах 

Класних 

годинах 

Змаганнях Вікторинах 

Позакласних 

заходах 
Родинних 

святах 



Основні напрямки виховної роботи 

Взаєморозуміння 
Формування 

учнівського 

колективу 

Взаємодія 

вчитель-батьки 

Творчість 

 
Толерантність 

 

Патріотизм 

Розвиток 

особистості 



Головний вчитель – життя, 

Основний вихователь – родина, 

Справа вчителя – пов’язати перше 

з другим і додати щось від себе. 



  

 

 

 

 

Бажаю вам успіхів і дякую  за 

увагу! 


