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“Навчаючи інших, 
навчаюсь сама”



МОЯ ПЕДАГОГІЧНА 

ФІЛОСОФІЯ

• РОЗВИВАТИ, НАВЧАТИ І 
ВИХОВУВАТИ ОСОБИСТІСТЬ;

• СТВОРЕННЯ ЗДОРОВОГО 
МІКРОКЛІМАТУ В ДТЯЧОМУ 
КОЛЕКТИВІ;

• ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ 
ЕМОЦІЙ, ВЗАЄМИН ЇХ 
РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ;

• СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
ІНТЕЛЕКТУ ШКОЛЯРІВ, ЇХНІХ 
ЗДІБНОСТЕЙ, ПІЗНАВАЛЬНИХ 
ІНТЕРЕСІВ.

ВИВЧАТИ, ШУКАТИ, 
ДУМАТИ, 

СПІВПРАЦЮВАТИ





КУРСОВА 

ПЕРЕПІДГОТОВКА

• КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної 

ради – 2018 рік 



Самоосвіта 

Тема: 

“Розвиток творчої 

компетенції 

молодших 

школярів”

Напрямки:

 Самореалізація особистості;

 Самооцінка діяльності;

 Самоаналіз уроків, виховних 

заходів;

 Самоконтроль;

 Самокритичність. 



Вивчення передового 

педагогічного досвіду

• Кучів С. В., Палієнко Л. Ф. 

Формування природознавчих 

компетенцій учнів, шляхом інтеграції 

змісту навчального матеріалу.

• Коваль Є. В. Ранкові зустрічі.





«Розвиток творчих здібностей учнів 
на уроках літературного читання»

„Навчіть у початкових класах всіх 

дітей читати так, щоб вони вміли, 

читаючи думати й, думаючи, читати”.

Василь Сухомлинський



Впровадження

нових форм 

і методів роботи

Створення умов 

для всебічного

розвитку дитини

Розвиток індивідуальних

особливостей учнів



НАВЧАННЯ





Участь в конкурсах та олімпіадах

• Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика (4 м.);

• Літературний конкурс Стежками “Каменяра”;

• Інтерактивний природничий конкурс “Колосок”;

• Всеукраїнський конкурс “Галерея кімнатних рослин”(3 м.);

• Всеукраїнський конкурс “Допоможемо зимуючим птахам”(3 м.);

• Трудова акція “Кролики”(подяка);

• Обласний конкурс “Поетичний вернісаж”;

• Конкурс “Букет замість ялинки”;

• Предметні олімпіади на платформі “На Урок”.

• Професійний конкурс “Перлина натхнення”(3 м.).







Друковані роботи на платформі 

“На Урок”

• Літературне читання “Не роби того, чого 

сам не любиш”;

• Виховний захід “Моє село – найкраще в 

Україні”;

• Презентація “Моє село”.



Відзнаки 

• Подяка відділу освіти Нововоронцовської районної 

державної адміністрації(29. 09.2016 р.);

• Грамота за 3 місце в конкурсі “Перлина натхнення”;

• Подяки і сертифікати за підготовку учнів до осінньої, 

зимової, весняної олімпіади на платформі “На Урок”;

• Подяка за підготовку учнів до олімпіади “Безпека життя”, 

“Безпечний інтернет” на платформі “Всеосвіта”.



Шкільні будні 



нонон



Розділ ІІІ

Виховна  робота





Свято Урожаю





Співпраця з дитячим 

садочком



Робота з батьками

• Батьківські збори;

• Родинні свята: “Тато і я – спортивна сім'я”, 

“Матуся рідненька”, “Бабуня – солодуня”, “Мій 

дідусь”, “Тато, мама і я – читацька сім'я”;

• Зустрічі “За чашкою чаю”;

• Екскурсії до лісу.



Тільки у дружній співпраці - можна 

досягти успіху!




