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«Діти, як квіти. 

Доторкнись до кожної з них –

і вона задзвенить, 

і розсиплеться аромат, 

не схожий один на одного».



Педагогічне кредо:
Відкрити в кожній дитині душу творця,
Дати їй змогу пробудитися і розквітнути.



Педагогічні досягнення



Підвищення педагогічної 
майстерності 

Семінар-тренінг «Підготовка вчителя 
початкових класів 
до роботи з обдарованими       
учнями» (2010 р.)

Всеукраїнський семінар «День 
початкової освіти» ( РОІППО, 2012 р.)

8 Всеукраїнські читання з гуманної 
педагогіки «Учитель» (Київ, 2013 р.)

Майстер-класи  вчителів-методистів  
школи та міста.

Комп’ютерні курси «Сходинки 
до інформатики при викладанні 
у початкових класах» (травень, 
2013р.) 



Методична скарбничка



Подано до друку 
у фахові видання 

 виховний захід для учнів початкових класів 
«Родинне свято», 2012р.;

 інтегрований урок математики і Я і України, 2012 р.



Показові уроки
• Урок математики.

(Для Управління освіти і науки  
обласної держадміністрації, 2011 р.)

• Урок математики.
(Для батьків першокласників, 2011 р.)

• Урок математики.
(Для вихователів та вихованців  
дитячого закладу № 14, 2012 р.)

• Інтегрований урок математики.
(Для слухачів курсів РОІППО, 2013 р.)



Участь у конкурсах 
"Кенгуру" та "Колосок"



Виховна робота
Родинні свята Екскурсії 

Конкурси



Задачі 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.



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 інноваційних 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.

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

• Створення умов для роботи в парах, роботи в групах, індивідуальний 
добір завдань.



Тема досвіду

" Використання 

інноваційних технологій 
на уроках математики 

з метою розвитку 
творчої особистості "



Інноваційна діяльність – це гарно організована, 
раціональна і систематична робота.

На сучасному етапі роль учителя 
стає роллю одного  з партнерів 
у навчальному процесі, 
адже просто необхідно залучати всіх 
учнів до активного одержання знань, 
до творчої діяльності. 
Тому доповнення традиційних 
методів та прийомів роботи 
інноваційними дає значно кращий 
результат: 
активізує мислення, мотивує 
навчання, заохочує самовираження 
учнів.



Інтерактивні технології:

• дозволяють розв'язати одразу кілька завдань: 
розвивають комунікативні вміння й навички, 
допомагають встановленню емоційних контактів 
між учасниками процесу;

• забезпечують виховне завдання, оскільки 
змушують працювати в команді, прислухатися 
до думки кожного;

• знімають нервове напруження, дають 
можливість змінювати форми діяльності, 
переключати увагу на основні питання.



Інтерактивні технології навчання:

• технології кооперативного навчання;
(робота в парах, ротаційні трійки, карусель, акваріум)

• технології колективно-групового
навчання;

(«Мікрофон», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка», «Навчаючи – учусь»)

• технології ситуативного моделювання;
(рольові ігри, імітаційні ігри, розігрування ситуації за ролями)

• технології опрацювання дискусійних
питань.
(метод «Прес», обери позицію, зміни позицію, дискусія в стилі 
телевізійного ток-шоу)



Робота в групах 

Займи позицію

Коло ідейАжурна пилка 

Рольові ігри



Проектна діяльність

«Мистецтво навчання 

не в умінні повідомляти, 

а в умінні збуджувати, 

будити, оживляти.»                         

А. Дістерверг



 Уміють спостерігати, аналізувати,
використовувати одержану інформацію
в різних ситуаціях.
 Володіють елементарними прийомами 
запам'ятовування, творчою уявою і 
мисленням.
 Мають великий словниковий запас. 
 Можуть вільно висловлювати  свої думки.
 Можуть співпрацювати в групах і парах,
самостійно організовувати свою роботу.

Переваги використання  

інтерактивних технологій
Учні:



Досягнення моїх учнів 
2009 р.

• Канюк Д. – І місце в І етапі Міжнародного  
конкурсу з української мови ім. П. Яцика.  

2010 р.

• Канюк Д. – І місце в І етапі олімпіади  
«Юне обдарування»(українська мова і читання).

• Канюк Д. – ІІ місце в ІІ етапі олімпіади  
«Юне обдарування»(українська мова і читання).

• Скрипнюк М. – І місце в І етапі  
олімпіади «Юне обдарування» (математика).

• Скрипнюк М. – ІІІ місце в ІІ етапі  
олімпіади «Юне обдарування» (математика).

2013 р.

• Оліневич С. – І місце в І етапі ХІV Міжнародного  
конкурсу з української мови ім. П. Яцика.  

• Войтович П. – ІІІ місце в І етапі ХІV Міжнародного  
конкурсу з української мови ім. П. Яцика.  



Школа – це дитинства
несміливі кроки,

це веселі друзі, 
шлях у майбуття.

Школа – це перерви, 
школа – це уроки,

школа – це частинка 

нашого життя!




