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Закінчила педагогічний факультет РДПІ
ім. Д.З. Мануїльського 

за спеціальністю «педагогіка і методика 
початкового навчання». 

Педагогічний стаж 20 років.
Спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії,

Остання атестація - 2006 р. 



Моє кредо:
«Щоб у дітей душа розквітла,

Щоб легше йшли вони у світ.

Веду за руку їх до світла

З маленьких літ,

З маленьких літ…»



Професійне зростання



Підвищення педагогічної 

майстерності 



Участь у Всеукраїнському науково-

практичному семінарі у м. Львові

(березень, 2011р.)



Участь у V літній школі-семінарі з розвитку 

продуктивного мислення молодших 

школярів м. Львів (травень, 2012р.)



Участь в обласній творчій групі 

«Диференційоване навчання в 

початкових класах»



Восьмі Всеукраїнські Читання з гуманної 

педагогіки (листопад, 2013р.)



Учасник  IV Регіонального науково-

практичного семінару «Сучасний 

вчитель початкових класів: реалії та 

перспективи» (грудень, 2013р.)



Відкриті уроки

• Урок української мови .

(Для курсантів РОІППО, 
грудень, 2011 р.)

• Урок читання.

(Для курсантів РОІППО, 

травень, 2013 р.)

• Урок читання

(Для курсантів РОІППО, 
лютий, 2014)



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



Методична скарбничка
• « Цікаво вивчаємо 

цифри», навчально-
методичний посібник, 
2013р.

• «Вивчення тем 
«Прикметник» та 
«Числівник» у почаковій 
школі», посібник для 
вчителів, батьків, учнів, 
2013р.

• Співавтор методичного 
посібника 
«Диференційована робота 
над текстом у першому 
класі», 2013р.



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

«Використання 

інтерактивних методів та 

технологій у навчальному 

процесі"



Кредо інтерактивного 

навчання
Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я 

починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю я 

набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю 

майстром



Успіхи моїх учнів
Нагороди вчителя примножуються

нагородами його учнів

2012 р.

• Канюк І.. – 2місце в І етапі конкурсу знавців 
української мови імені П. Яцика. 

•Віюк А. – 3 місце в І етапі конкурсу знавців 
української мови імені П. Яцика

2013 р.

• Канюк І.. – 3місце в І етапі конкурсу знавців 
української мови імені П. Яцика. 

•Віюк А. – 3 місце в І етапі конкурсу знавців 
української мови імені П. Яцика



2014 р.

•Боліщук І. – 1 місце в I етапі 
олімпіади «Юне обдарування –

2014», секція «Я і Україна»;  

•Ковальчук А. – 1 місце в І етапі 
олімпіади «Юне обдарування –

2014», секція «Математика»;

•Чихарьова Д. – 3 місце в I етапі 
олімпіади«Юне обдарування –
2014», секція «Математика»;

•Канюк І. – 2 місце в I етапі олімпіади 
«Юне обдарування – 2014», секція 

«Укр. мова»;

•Віюк А. – 3 місце в I етапі олімпіади 
«Юне обдарування – 2014», секція 

«Укр. мова»;



Проектна діяльність



Участь у конкурсах 

"Кенгуру" та "Колосок"



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



Дякую за 

увагу!


