
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.



Педагогічні досягнення



III Регіональний науково-практичний семінар   
«Сучасний вчитель початкових класів: 
зростання професіоналізму в системі
безперервної освіти», грудень 2012р.;

Семінар з розвитку продуктивного мислення 
молодших  школярів ( за серією посібників 
О. Гісь « Планета міркувань»), м. Львів, травень 2012р.;

VІІІ Всеукраїнські Читання з гуманної 
педагогіки «Учитель», м. Київ, жовтень 2013р.

«Дні початкової освіти» при РОІППО,
березень 2012 р.

IV Регіонального  науково-практичного семінару
«Сучасний вчитель початкових класів: 
реалії та перспективи», грудень 2013р.;

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



Показові уроки
• Урок навчання грамоти .

( Для батьків першокласників, 
грудень, 2011р.)

• Урок навчання грамоти.
( Для вихователів та 

вихованців дитячого садка 
№14, травень 2012р.)

• Інтегрований урок читання.
( Для ШМО, грудень, 2011 р.)

• Урок читання.
(Для курсантів РОІППО,  
травень,2013 р.)



Друковані напрацювання



Подано до друку у фахові видання:

• Доповідь «Інтерактивні технології навчання  рідної мови в 
початкових класах» надруковано у  віснику кафедри 
педагогіки початкового навчання «Професійний розвиток 
педагога», грудень   2012 р.

• Подано до друку матеріали до редакції газети «Початкова 
освіта» видавництва  « Шкільний  світ» 2011 р.: 

Урок читання  в другому класі «І. Я.Франко. Лисичка та 
журавель».

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

Виховний захід «Прощавай, початкова школо!»



Тема досвіду

Використання 
інтерактивних технологій 
на уроках української  мови

в початкових класах



Завдання:
 цілеспрямований розвиток загальномовленнєвих

умінь і навичок учнів;
 розвиток  в учнів пізнавальної активності, інтересу 

до навчання, формування вміння висловлюватись і 
доводити свою точку зору;

 інтелектуальний розвиток і здатність зберігати 
минулий досвід;

 організація й утримання уваги, сприйняття та 
пам’яті; 

 проведення занять із необмеженими 
можливостями для розвитку мови, збагачення 
словникового запасу, культури усного і писемного 
мовлення.



Навчання – це процес дослідження невідомого, здійснення

помилок, їх виправлення і пошуку правильних відповідей.

Тільки відкриваючи для себе щось нове, людина здобуває

знання.

• Інтерактивні методи навчання





Дитина на уроці

Вчиться 
приймати 
рішення

Шукає 
варіанти 
рішення 

проблеми

Вчиться 
креативно
мислитиСамостійно 

обирає шлях

Досліджує 
проблему

Вчиться 
виражати свої 

думки





2010 рік:

• Надійко Ілля – ІІІ місце в I етапі олімпіади «Юне 
обдарування» з математики;

• Омельчук Владислав – ІІ місце в I етапі   конкурсу « 
Відгук на  сучасну дитячу прозу»;

2013 рік:

• Нисинець Лілія – ІІ місце  в I етапі XIV 
Міжнародного конкурсу з української мови імені 
П.Яцика;

• Шумакевич Юлія – ІІІ місце в I етапі XIV 
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 )



Під небом, синім і високим, 
Стежина в’ється чарівна,
Через простори, через роки
Веде до істини вона.

Туди, де сонце світить ясно,
До мрій, надій і сподівань.
Велика праця і прекрасна –

Вести дітей в Країну Знань.




