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Діти для мене – це нерозкрита 

скарбниця мудрості, щирості, 

любові, прагнення до нових 

відкриттів. І коли я знаходжу 

ключик до цієї скарбнички, то 

почуваюся справжнім 

чарівником, що пробуджує до 

життя найкращі скарби. 

Тоді я щаслива як вчитель і як 

людина.



Лапчук

Віра Богданівна

30.09.1969р.н. 

Закінчила Рівненський державний 
педагогічний інститут, 28.06.1994 р., за 
спеціальністю ,,Педагогіка і методика 

початкового навчання".

Стаж роботи – 25 років. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної    
категорії.

Старший вчитель.

Проблемна тема:

«Формування ключових    
компетентностей учнів 

початкових класів» 



Жодна велика перемога не можлива 

без маленької перемоги над собою



Участь у Міжнародному науково-практичному семінарі 

«Від сталого розвитку до сталого суспільства: 

координація роботи шкіл-учасниць у реалізації нового 

культурологічного освітнього Інтернет-проекту»



Участь в українсько-нідерландському 

освітньому проекті «Перші проліски»



Семінар «Що таке продуктивне 
мислення і як його розвивати у 
молодших школярів»

Майстер-клас І.І.Дівакової
«Інтерактивні технології навчання 
у початкових класах»

Виступ на міській науково-практичній конференції «Реалізація принципу 

наступності при вивченні математики – необхідна умова забезпечення якості 

шкільної математичної освіти»



Учасник I туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель
року—2014»



Друковані напрацювання
 доповідь:  «Формування особистості вчителя в 

сучасному освітньому просторі»  надруковано у 
віснику кафедри педагогіки початкового 
навчання «Професійний розвиток педагога», 
квітень 2011 р.;

 урок – екологічна стежинка «Березнівський
дендропарк » та проект «Будиночок для птахів» 
укладено в посібнику «Пізнаємо Європу 
разом», який було представлено на ІІІ 
Міжнародній виставці «Інноваційні заклади 
освіти» у м.Києві, 2012 р. 



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

«Формування ключових    

компетентностей учнів 

початкових класів» 



Модель компетентного випускника

початкової школи

 Інформаційна компетентність

 Політична компетентність

 Життєтворча компетентність

 Комунікативна компетентність

 Компетентності життєздатності

 Соціальна компетентність

 Професійно-трудова компетентність

 Компетентність навчатися впродовж 
життя



Урок – не самоціль, це інструмент виховання 

та розвитку особистості. 

*



Виховні заходи
Свято Букварика Козацькому роду нема 

переводу



Андріївські вечорниці



Участь учнів у Міжнародному конкурсі



Участь у Всеукраїнському творчому конкурсі від 

журналу «ЖИРАФА РАФА»



Участь в українсько-нідерландському 

освітньому проекті «Перші проліски»





Екскурсії в природу

Осінь щедра, осінь золота.



ПІЗНАЙ СВОЄ МІСТО



Участь у конкурсі 

«Літопис мого роду»



Участь у телепередачі «Невгамовні 
дослідники» на каналі РТБ



УСПІХИ МОЇХ УЧНІВ 
НАГОРОДИ ВЧИТЕЛЯ ПРИМНОЖУЮТЬСЯ

НАГОРОДАМИ ЙОГО УЧНІВ

 2012 р. – ІІ місце в І етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу з 
української мови ім. П. Яцика (Килюшик Євген);

 2013 р. – ІІ місце в І етапі ХІV Міжнародного конкурсу з 
української мови ім. П. Яцика (Килюшик Євген, Вілімець
Альона);

 2013 р. – ІІ місце в ІІ етапі конкурсу ,,Літопис мого роду" 
(Мельник Ілона);

 2013 р. – ІІІ місце в ІІ етапі конкурсу ,,Літопис мого роду" 
(Тихончук Андрій).



Результати участі у конкурсах



Успіх приходить до того, 

хто робить те, що

найбільше любить.

М.Форбс



Дякую за увагу!


