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Розвиток особистості 

відбувається тоді, коли створено 

необмежені  можливості діяти 



Я щоранку заходжу в клас 

На дитячих обличчях – усміх, 

Що я варта діти без вас? 

Ви натхнення моє, мій успіх, 

Щоб любові вогонь не згас, 

Щоб віддати дітям серце і душу 

Я щоранку заходжу в клас 

Я – учитель, я вчити – мушу. 



Стаж –  19 років 
Спеціаліст  вищої категорії 

Освіта: вища 
       Закінчила Дрогобицький педагогічний 

інститут 
ім. І.ФРАНКА  у 1986р.  

Спеціальність: вчитель початкових  класів 
Остання атестація: 2010 р. 

Рік проходження курсів:  2014 р. 



« Будьте самі шукачами, дослідниками. 

Не буде вогника у вас – вам ніколи 

не запалити його в інших ». 
ВАСИЛЬ СУХОМЛИНЬСЬКИЙ 



Передумовою успішного навчання, є умови в 
яких перебувають учні під час уроків 



   Проблемне питання: 

Використання елементів 
сучасних технологій у 

навчально- виховному процесі 

Мета: закласти фундамент для комплексного бачення, 

 підходу і розв’язання складних проблем реальної діяльності. 



Завдання: 
•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;  

•  збагачення словникового запасу, культури усного і писемного 

мовлення; 
•цілеспрямований розвиток загально мовленнєвих  умінь і навичок 

учнів; 

 

 



Традиційний урок Інноваційний урок 
Мотивація 

Зовнішня Внутрішня 

Завдання 
Засвоїти певний  обсяг знань,  
виробити  уміння й навички 

 їх застосування 

Оволодіти соціально-
культурним досвідом в контексті  

психосоціальниго  
зростання особистості 

Уміння 
Пізнавальні Пізнавальні, діяльнісні,  

комунікативні 

Учитель 

“Джерело знань” – подає  
предметні знання 

найчастіше  
інформаційно-

пояснювальним  
методом 

Організатор, консультант –  
організовує пошук вирішення  

навчальних завдань через  
діалог, рольову гру, рефлексію 



Стиль спілкування 

Авторитарний Демократичний 

Учень 

Виконавець вимог  
педагога, навчальну  
роботу не аналізує,  

не визначає способів  
досягнення результатів 

Рівноправний партнер 
учителя, бере участь у 

постановці нових  
навчальних завдань, аналізує 

навчальну діяльність, свій  
психологічний стан 

Діяльність 

Переважає монологічна 
педагогічна 

 діяльність учителя,  
навчальна праця учнів  

здійснюється у вузькому  
просторі самостійних 

дій 

Спільна творча діяльність,  
самостійна пошукова 

активність;  
постійне співробітництво з 

усіма учасниками 
освітнього процесу,  
розширення поля 

внутрішньої свободи 



Урок стає:  
засобом розвитку 
особистісних рис учня,  
збагачення його суб'єктивного 
досвіду,  
середовищем для повноцінної 
реалізації можливостей 
школяра. 



1. Організаційно-вступна частина (підготовка учнів до роботи, 
створення психологічного настрою). 
2.  Актуалізація досвіду і корекція опорних знань учнів 
(перевірка домашнього завдання, фронтальне, індивідуальне 
опитування, письмові завдання тощо). 
3. Мотивація навчальної діяльності. Постановка завдань 
уроку (внутрішні мотиви до активної творчої діяльності, 
встановлення особистої значущості навчального матеріалу, 
створення «ситуації успіху»). 
4.   Сприймання  нового матеріалу  (сприймання  та  
осмислення  фактичного  матеріалу,   первинне 
запам'ятовування матеріалу, співпраця вчителя І школярів). 



5.  Усвідомлення вивченого матеріалу  
(засвоєння теоретичних знань). 
6.  Систематизація та узагальнення 
навчального матеріалу (творче перенесення 
набутих знань у нові умови діяльності). 
7. Рефлексія (розвиток здатності до оцінних дій, 
самооцінка). 
8. Підсумок уроку. Оцінювання знань учнів 
(об'єктивність, аргументація). 
9. Пояснення домашнього завдання 
(диференціація: завдання для обов'язкового 
опрацювання, творчі завдання; стислий 
інструктаж щодо їх виконання). 



Завдання оцінювання на інтерактивному 
уроці: 
• визначення рівня навчальних досягнень 
учня; 
• визначення рівня навчальних 
можливостей; 
• створення умов для саморозвитку і 
самовдосконалення; 
• створення «ситуації успіху»; 
• мотивація до подальшого навчання й 
отримання знань; 
• з'ясування необхідності в корекції 
навчання, встановлення зворотного 
зв'язку; 
• визначення рівня особистісного 
зростання. 



Інтерактивні 
технології навчання 

Індивідуальні Парні Кооперативні Фронтальні 

•Індивідуальні і парні технології передбачають 
самостійну роботу учнів. 

•Кооперативні технології застосовують у груповій 
формі навчальної діяльності. 

•Фронтальні технології поєднуються з парними у 
виконанні одного завдання. 



«Робота вчителя — це гармонія серця і розуму». 
В. Сухомлинський. 

 
Опановуючи нові технології, педагоги досягають 
тісного взаємозв'язку навчального, розвивального 
і мотиваційного компонентів навчальної 
діяльності. 



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 активних 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. 

• Розвиток фантазії,уяви,спонукання до дій. 

 * 
• Пошукові завдання,самостійні роботи з елементами творчості. 

 * 
• Створення роботи в парах,роботи в групах,індивідуальний добір завдань. 



У своїй роботі використовую: 

Педагогічну 
діагностику у 

роботі класного 
керівника 

 Методику аналізу 
загальної готовності  
дитини до навчання 
           

Методику   визначення 
психологічної 
готовності  

     учнів до  навчання. 

            Методику  
диференціації  

  в початковій школі. 
 

Методику 
організації 

ігрової 
діяльності учнів. 

Сходинки 
     творчого 

зростання. 

Роботу з 
обдарованими 

учнями. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В процесі роботи в школі  приймала активну участь в 
проведенні  тижнів 

початкової освіти , проводила відкриті уроки та 
тематичні виховні заходи. 

 



 Відкритй  урок  з  української  мови  





Математика – наука 
Дуже точна й правильна. 

Добре той її вивчає, 
Хто розум і  увагу проявляє. 



РАНКОВА ЗУСТРІЧ 

 



        Ранкова   зустріч 
Бережи здоров’я змалку 



 Виставка учнівських зошитів 



Конкурс знавців української мови (3-4 класи) з теми  

   “ Мово українська, гордосте моя ” 



Інтелектуальна гра  
      “Я люблю Україну” 



          



 В и с т а в к а    м а л ю н к і в 
            “Україна – чарівний край” 





Конкурс стінгазет 



Виставка творчих саморобок “Таланти твої, школо  ” 



      

 

  “ Стежинами здоров’я – 

           за здоровий          

          спосіб життя ” 









Робота з батьками: 

Педагогічний практикум –  

,, Час батьківства’’ 

Психологічна допомога - ,, Як зробити 
батьків і  дітей щасливими’’  

Круглий стіл,,Проблеми батьків і дітей’’ 



Моя позиція у роботі 

Підвищення пізнавальної активності учнів 
Розвиток творчої активності дитини 
Розвиток логічного мислення 
Віра у свого учня 
Позитивний настрій 
Підтримання бажання дітей приходити до 

школи і наполегливо здобувати знання, 
творчо розвиватися. 

Щоб праця була успішною та приносила 
радість, задоволення. 



Досягнення моїх учнів 





Продовжую далі творчо 

працювати 

 

Дякую за перегляд ! 


