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Вчитель початкових класів  
НВК  

“ЗОШ І-ІІІ ступенів -ліцей” 
 смт. Любашівка 

Категорія: спеціаліст 
Стаж роботи: 9 років 

Така дісталась вже нам робота 
 Є в ній і радість, та є й турбота, 

                                          Є вічний пошук, безсонні ночі, 
                                          Та гріють душу дитячі очі. 

                                    Н. П. Уткіна 

  
 

http://smajliki.ru/smilie-679861575.html


                              “Бути правдивою, чесною,  

доброю, щирою, принциповою.” 

 

              “Вимогливість  

до учнів у поєднанні  

з повагою до їхньої  

особистості.” 

 
 

                                                       Ніколи не зупиняюсь на досягнутому.  

                     «Относись к людям так, как бы ты хотел, 

                     чтобы они относились к тебе» 



Мої  цінності 

 

 

 

 

 

 

Усі  відносини – і  сімейні,   і  

професійні - можуть   розвиватися  

тільки  на  їх  основі 

Родина Дружба 

Повага 

Розвиток Свобода 



• Розвивати, навчати і виховувати  

особистість одночасно. 

•Створення здорового мікроклімату  

в дитячому колективі, формування  

позитивних емоцій, взаємин їх  

регулювання  та корекція. 

•Створення умов для розвитку інтелекту  

школярів, їхніх здібностей, пізнавальних  

інтересів. 

•Сприяти самореалізації особистості та  

всебічному розвитку. 

•Враховувати індивідуальні, вікові та  

психологічні  особливості учнів. 



Як садівник доглядає молоді  

саджанці, так і я допомагаю  

своїм учням тягнутися до  

світла знань, бо вірю, що вони  

виростуть мудрими і творчими,  

здатними утверджувати і  

примножувати добро.  

Я вірю в своїх учнів! 

Мій  

2-б клас 





повна вища педагогічна 

Південноукраїнський державний педагогічний  

університет ім.К.Д.Ушинського 
 Факультет: початкові класи та соціальна педагогіка 
 
Кваліфікація: соціальний педагог, вчитель початкових класів 

Спеціальність: ”Соціальна педагогіка”  



Курсова підготовка  

2012 рік 





 Виховання доброти, чуйності, взаємоповаги в 

дітей молодшого шкільного віку. 

http://smajliki.ru/smilie-915252423.html
http://smajliki.ru/smilie-915252423.html


         індивідуальний       систематичність,              різноманіття 

             характер             регулярність                         форм, методів 
 

 
 

          науковість             наочність                               доступність 

 
           усебічність           об’єктивність                     диференційований 

                                                                                                       підхід 

 

            гласність             єдність вимог                       наступність, 

 

«Те, що я чую, я забуваю. 

 Те, що я бачу, я пам’ятаю. 
Якщо я чую, бачу, обговорюю, й роблю, -  
Я здобуваю знання і навички. 
Якщо я передаю знання і досвід іншим, 
Я стаю майстром.» 

http://smajliki.ru/smilie-500553831.html


Впроваджувати  
інноваційні методи 

навчання і виховання 

Створити  умови  
для всебічного 

розвитку дитини 

Розвивати   
творчі здібності 

учнів 

Сприяти  
самоактуалізації 

творчого потенціалу 
учня 

Здійснювати  
диференційне 

навчання 

Приділяти увагу 
самоосвіті вчителя  

і учня 

http://smajliki.ru/smilie-1098086151.html
http://smajliki.ru/smilie-773762151.html


«Ніколи не 

зупинятися на 

досягнутому» 

займатися 

самоосвітою 

«Вчити і 

вчитися 

самій» 

ділитися з 

дітьми 

своїм 

досвідом 

 намагатися 

бути 

прикладом 

для дітей у 

всьому 

відповідати 

сучасності та 

змінам у 

системі 

реформування 

освіти 

гармонія, 

свідома поведінка, 

уміння спрямувати активність особистості на її 

розвиток, 

передбачений і точний розрахунок, 

найкраще досягнення результату. 

 

http://smajliki.ru/smilie-326316999.html


Стиль Роботи 
•Працювати на учня; 

•Доброта + Суворість + справедливість = 

Позитивний результат; 

•Вчити дітей самостійності, 

відповідальності, самоконтролю; 

•Прислухатися до думки учня; 

•Вчити своїми вчинками, діями, справами; 

•Відкидаю поняття “не хочу”, “ не вмію”, 

“не знаю” - вчу цьому дітей. 





•Самореалізація особистості 
•Самооцінка діяльності 
•Самоаналіз уроків, виховних  
заходів 

•Самоконтроль 

•Самокритичність 

http://smajliki.ru/smilie-504819015.html


Наші відкриті уроки 

Математика 1 клас 

http://smajliki.ru/smilie-544854087.html


Читання 2 клас 

Вірші – діалоги 
 

http://smajliki.ru/smilie-815009511.html


Читання 2 клас 

http://smajliki.ru/smilie-815009511.html


http://smajliki.ru/smilie-815009511.html
http://smajliki.ru/smilie-560976039.html


Математика 2 клас 



Математика 2 клас 

http://smajliki.ru/smilie-779210055.html






http://kilat.ru/prirod21.htm


http://kilat.ru/prirod21.htm


http://smajliki.ru/smilie-786247239.html


http://smajliki.ru/smilie-458197671.html
http://smajliki.ru/smilie-458197671.html
http://smajliki.ru/smilie-328845063.html
http://smajliki.ru/smilie-164498727.html
http://smajliki.ru/smilie-850128903.html
http://smajliki.ru/smilie-239497959.html
http://smajliki.ru/smilie-850128903.html
http://smajliki.ru/smilie-328845063.html


http://smajliki.ru/smilie-458197671.html
http://smajliki.ru/smilie-458197671.html
http://smajliki.ru/smilie-164498727.html
http://smajliki.ru/smilie-239497959.html
http://smajliki.ru/smilie-328845063.html
http://smajliki.ru/smilie-850128903.html
http://smajliki.ru/smilie-850128903.html
http://smajliki.ru/smilie-328845063.html


http://smajliki.ru/smilie-732596103.html
http://smajliki.ru/smilie-743351463.html
http://smajliki.ru/smilie-500657319.html


http://smajliki.ru/smilie-636625767.html
http://smajliki.ru/smilie-799781991.html
http://smajliki.ru/smilie-752510151.html
http://smajliki.ru/smilie-662039463.html
http://smajliki.ru/smilie-773496039.html


http://smajliki.ru/smilie-662039463.html
http://smajliki.ru/smilie-636625767.html
http://smajliki.ru/smilie-799781991.html
http://smajliki.ru/smilie-773496039.html


http://smajliki.ru/smilie-636625767.html
http://smajliki.ru/smilie-773496039.html
http://smajliki.ru/smilie-799781991.html
http://smajliki.ru/smilie-752510151.html


http://smajliki.ru/smilie-783881799.html
http://smajliki.ru/smilie-587247207.html


http://smajliki.ru/smilie-783881799.html
http://smajliki.ru/smilie-587247207.html


Дозвілля 

http://smajliki.ru/smilie-895116615.html
http://smajliki.ru/smilie-232068999.html
http://smajliki.ru/smilie-505536039.html


Дозвілля 

http://smajliki.ru/smilie-232068999.html
http://smajliki.ru/smilie-505536039.html
http://smajliki.ru/smilie-895116615.html


Конкурс на кращу 

квіткову композицію 

http://smajliki.ru/smilie-457399335.html


Пізнати і навчити дитину у цій складній справі немає 
готових рецептів. Але вважаю, що насамперед треба 
зрозуміти дитину як особистість, розгледіти її 
індивідуальні особливості. "Прив'язуючи" навчальні 
завдання до життєвого досвіду дитини, 
використовуючи сучасні технології досягаю 
поставленої мети самореалізації кожної дитини. 

Завданням для мене є зробити процес навчання та 
виховання захоплюючим та радісним. І тут важливе 
все: посмішка, доброзичливий тон, мистецтво 
спілкування, почуття гумору. 
 
АЛЕ НАЙВАЖЛИВІШИМ  Є  
ЛЮБОВ ДО ДИТИНИ!  



http://smajliki.ru/smilie-117788679.html

