


Косівський НВК “За 

Косівського НВК  

“Загальноосвітня школа І ст.  

гімназія – інтернат” 

 



•Дата народження                                  08 вересня 1965 р. 

•Який ВНЗ закінчила:                    Дрогобицький педагогічний          

інститут  

•Рік закінчення:                                      1986 

•Загальний педагогічний стаж              19 рік 

•Стаж роботи у даному закладі:           15 років 

•Який предмет викладає:                      виховател 

•Курси підвищення кваліфікації, рік, місяць: вихователь 

загальноосвітньої  школи – інтернату  22.11. 2013 р., видане 

Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної  

педагогічної освіти . 

•Категорія за останньою атестацією, рік:          встановлено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2010р. 

•Освіта:                                                    вища 

•Спеціальність за дипломом:                 вчитель початкових 

класів 

 



Педагогічне кред Педагогічне Педагогічне кредо Педагогічне кред Педагогічне  Педагогічне кредо 



Відчуваючи в серці бентежну 
тривогу 

І придатну заграву ясної мети,  
Вийшла я на широку дорогу,  
Щоб по ній вихованців вести. 
Десь можливо зустріну круті 

перекати 
І вітрів громовите шалене виття. 

Але буду я до мети крокувати  
Освячувать дітям шляхи в 

майбуття. 



  
Проблемне питання: 

Формування 

предметних 

компетенцій 

засобами ІКТ 



Сьогодні важко уявити наше життя без 

комп’ютерних технологій.  

Вони швидко ввійшли у всі сфери 

нашого життя,  

в тому числі ІКТ з’явилися і в сфері 

освіти. 

 



  

 Використання ПК: 
   1. Допомагає отримати інформацію в 
будь-якому вигляді (фото,рисунок, графіка, 
текст, відео, звук),змоделювати процес, 
причому цим процесом можна керувати; 
   2. Дуже впливає на мотивацію учнів до 
навчання,дає найбільш об’єктивну оцінку 
рівня знань учнів; 
   3.Дає змогу самому учневі під час 
індивідуальної роботи обирати швидкість і 
складність роботи;  
   4. Допомагає краще контролювати роботу 
учнів; 
   5. Враховує індивідуальні особливості 
учнів. 



Завдання 
•закріплення, збагачення та поглиблення знань, 
набутих у процесі навчання, застосування їх на 
практиці;  
•розширення загальноосвітнього кругозору учнів, 
формування в них наукового світогляду, 
вироблення вмінь і навичок самоосвіти;  
•формування інтересів до різних галузей науки, 
техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток 
індивідуальних творчих здібностей та нахилів; 
організація дозвілля школярів, культурного 
відпочинку та розумних розваг; 
• поширення виховного впливу на учнів у різних 
напрямах виховання. 

 



Успіх навчально –виховногопроцесу 
залежить від відносин між 

вчителем і учнем, які повинні 
будуватися на основі співдружності, 

співробітництва і ділового 
партнерства. 

Підвищенню результативності 
виховної роботи сприяє 

вдосконалення нових форм роботи, 
пошук нових систем виховання, 

впровадження розвиваючих 
технологій. 

 
 
  



Влив використання ІКТ на підвищення 
ефективності навчально-виховного 

процесу 
• мотивує учнів – 73 % 
• активізує участь кожного учня у груповій 

роботі – 77 % 
• дозволяє здійснювати диференційоване 

навчання – 71% 
• учні використовують ІКТ для презентації робіт  

62% 
• учні використовують ІКТ для вибору тем 

дослідних проектів та самостійних 
досліджень - 50 % 

• учні використовують ІКТ для здійснення 
групових проектів – 59 % 

 



Набуття учнями життєвих 
компетентностей 

– вміння оперувати інформацією (отримувати, 
обробляли оцінювати та застосовувати у 
навчальному процесі), використовуючи ІКТ 

– навички ефективної комунікації 

– планування та здійснення діяльності (на 
прикладі реалізації навчальних проектів) 

– інтерактивне застосовування засобів (ІКТ, 
інформаційні мережі, тощо) 

 



 

 





 





Реквієм пам’яті 



Українська пісня — це  
геніальна поетична                    
         біографія 
українського народу                      
              О. Довженко 



Душа народу в пісні забриніла 



Вивчаємо Червону книгу 

 рідного краю 



Інтелектуальні      ігри 



     Казки це-народний літопис, живий ,яскравий, 

сповнений барв, істини, який розкриває все життя 



“           Ми прагнемо зробити цей світ 

           красивішим і добрішим                











Захист творчих робіт 



Здоров’я -  найбільший скарб людини 





   Проведення 
      руханок 

  

•   



Вчителі та вихователі 

не здатні змінити світ 

–    вони можуть           

змінити    лише 

покоління… 




