


“ “ Якщо хочеш виховати в Якщо хочеш виховати в 
дітях сміливість розуму, дітях сміливість розуму, 

самостійність як особистісну  самостійність як особистісну  
рису, то створи такі умови, рису, то створи такі умови, рису, то створи такі умови, рису, то створи такі умови, 

щоб спалахи їх думок щоб спалахи їх думок 
утворювали царство думки, утворювали царство думки, 

дай їм можливість відчути дай їм можливість відчути 
себе в ньому володарями. ”себе в ньому володарями. ”

Ш. Ш. АмонашвіліАмонашвілі
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КРЕДО ВЧИТЕЛЯ

Любов та повага до дитини – «золотий» 
ключик вчителя, яким треба вміло 
проникати в потаємні куточки душі й 
робити їх сонячними»робити їх сонячними»

Вчити дитину дивитися у звичне і вона 
побачить несподіване. Вчити дитину 
дивитись у мале - і вона побачить 
велике .
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Відзнаки, нагороди, 
визнання



Актуальність теми
Визначається в тому, що використання

інтерактивних технологій дозволить 

Використання   інноваційних технологій на 
уроках природознавства

інтерактивних технологій дозволить 
школярам краще засвоювати матеріал, 
знаходити ефективні рішення для будь-яких
проблем. 

Дасть можливість особистості досягти
бажанного результату, творчо підходити до 
підготовки до уроків, самореалізуватися.



Розвиток соціальної 
та громадянської 

компетентності дитини

МЕТА

Створення 
оптимальних умов 

для 
розвитку творчих 

здібностей
дитини

Забезпечення  
атмосфери 

співробітництва, 
взаємодії вчителя 

та учня



ДоповідіДоповіді

СемінариСемінари

Використання  інтерактивних  технологій  для 
розвитку логічного мислення  школярів .

“Особливості використання інформаційних технологій 
у практиці початкової школи”
“Духовно-моральне виховання молодших школярів :
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“Духовно-моральне виховання молодших школярів :
сучасний аспект .”
“Поєднання традиційних методів  виховання з 
використанням  інноваційних технологій  і методик .”
“Формування пізнавальних інтересів та активного  
ставлення до навчального процесу .”
“Педагогічна творчість учителів початкових класів у 
створенні особистісно орієнтованого навчального 
середовища учнів “
“Активізація пізнавальних інтересів учнів за допомогою 
сучасних інтерактивних технологій  “



У своїй роботі 
використовую:

Методику аналізу 
загальної 
підготовки 

готовності дитини 
до навчання

Методику 
визначення 
психологічної 

готовності дитини до 
навчання

Роботу з 
обдарованими учнями

до навчання

Методику 
організації

Ігрової діяльності 
учнів

Методику 
диференціації в 

початковій 
школі

Педагогічну діагностику 
у роботі класного 

керівника

Сходинки творчого 
зростання



Результати фахової майстерності

Переможці :

2010-2011 н. р.-- Карпенко   Олександра

II  місце   олімпіади з української мови  

2009-2010 н. р. – Мусієнко  Віктор  і Костюков Нікіта
III місце   з математики 

2010-2011 н. р. – Мусієнко  Віктор       

I місце з усного рахунку.

Учні  беруть участь   у:

математичному конкурсі  “КЕНГУРУ “ , 
природничому конкурсі  “ КОЛОСОК”

2010 -2011 н. р. – 8 срібних  колосків  

2012-2013 н. р. -- 30  золотих колоски і  2 срібних  
колоски
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Неможливо уявити собі сучасну 
успішну людину, яка б не 
володіла комп’ютером. Школа 
має готувати майбутнє 
покоління відповідно до вимог 
часу.

Застосування 

Електронні Електронні 
посібники посібники 

Розробки уроків з Розробки уроків з 
Застосування 

комп’ютерних технологій не 
лише допомагає уникнути в 
процесі навчання буденності, 
допомагає унаочнити нові 
поняття, підтримує інтерес до 
навчання, але й завжди носить 
творчий характер як для 
вчителя, так і для учнів. 

Розробки уроків з 
використанням 
комп'ютерних 

технологій

Метод  Метод  
проектівпроектів
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Мій особистий сайт
http://startwap.net/lvd/



Навчальна діяльність

Використання комп'ютерних 
технологій забезпечує: 
якісний рівень знань, 

досягнення максимального 
взаєморозуміння і співпраці 

між учителем і учнем

Спілкування в грі — біологічна 
потреба молодших школярів, 
тому саме у грі діти краще 

засвоюють складний матеріал.

Використання інтерактивних 
методів навчання сприяє 

співробітництву, викликає інтерес 
до пізнання, розвиває творчий 
потенціал особистості, розумову 

та емоційну сфери.

Активізація пізнавальної 
діяльності є однією з умов 
ефективності і підвіщення 
якості навчально-виховного 

процесу.



Завданням учителя, 
зацікавленого в результатах своєї 
праці, є постійний творчий пошук, 
системна робота, апробація нових, 
нетрадиційних форм і прийомів нетрадиційних форм і прийомів 
навчання і, водночас, 
вдосконалення та відшліфування 
давно відомих, традиційних.



Застосування творчих 
вправ та завдань на 
уроках дає  поштовх до 
розвитку учня, що 
передбачає поступове 
зростання його 
організаційної й розумової 

Творчі вправи 
та завдання

Розробки уроків з 
організаційної й розумової 
самостійності, 
стимулювання уяви, 
інтересу до книг, творів 
мистецтва, природи, 
тобто розвиток 
особистості в 
цілому.

Розробки уроків з 
використанням 

творчих вправ та 
завдань
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Без знання психологічних 
особливостей учнів, їх інтересів 
важко правильно побудувати 
навчально-виховний процес, 
знайти підхід до кожної дитини. 
Допомагає виявити ці 
особливості ряд тестів, 

Ми Ми 
всі всі 

різнірізні особливості ряд тестів, 
інтерпретувавши результати 
яких, можна  краще пізнати 
дитину, причини її поведінки. А 
значить побудувати навчально-
виховний процес згідно 
принципів особистісно 
орієнтованого підходу.

різнірізні
!!



На сучасному етапі роль учителя стає роллю 
одного  з партнерів у навчальному процесі, адже 
просто необхідно залучати всіх учнів до 
активного одержання знань, до творчої 
діяльності. Тому доповнення традиційних 
методів та прийомів роботи інноваційними дає 
значно кращий результат: активізує мислення, 
методів та прийомів роботи інноваційними дає 
значно кращий результат: активізує мислення, 
мотивує навчання, заохочує самовираження 
учнів.
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Інтерактивні методи навчання, які використовую
Мікрофон 
Асоціативний  кущ
Групова  робота
Мозковий  штурм
Дидактичні  ігри



Відкритий урок з курсу ”Я і 
Україна “



ВІДКРИТИЙ УРОК  з української мовиВІДКРИТИЙ УРОК  з української мови



Проект  енергозбереження



Результати моєї роботи

Проект
“Здоровий

спосіб 
життя “

Презента-
ції до 

Дидактич-
ний

матеріал з
Я і Україна 

Перетво-
рюємо

клітинку 
на 

тваринку 
(цікаві 

завдання)

Проект 
Енергозбе-

реження

життя “
(бесіди)

ції до 
уроків 

природи,
основ 

здоров”я



Як класний керівник і 
вихователь ГПД приділяю 
багато уваги формуванню та 
розвитку колективу.  Учні 
класу активні в суспільному 
житті класу та школи, житті класу та школи, 
систематично беруть участь у 
конкурсах. 

Дуже полюбляють учні 
подорожі та екскурсії, після 
яких залишаються незабутні 
враження.
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Виховна робота з класом має не менше значення, 
ніж навчальна діяльність. Діти  з великим 
задоволенням беруть участь у позакласних 
заходах. Але всім виступам передує велика 
підготовча робота, розвиток творчих здібностей підготовча робота, розвиток творчих здібностей 
учнів на уроках, під час виховних заходів.

Учням класу дуже подобаються класні години, 
пов’язані з творчими завданнями, різноманітні 
турніри, вікторини. Вони завжди із задоволенням 
беруть у них активну  участь.
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ПРОЩАВАЙ , БУКВАРИКУ !



Зустрічі з письменниками
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