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Педагогічне кредо 

Навчаючи інших, вчитись самій. 

В житті все робити з любов’ю. 

За кожний мій вчинок, щоб діти могли згадати 

мене добрим словом. 

 

Основне – віра в дитину, повага до неї, бажання 

допомогти в досягненні успіху. 



Мої досягнення 



Підволочиська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 



ПРОБЛЕМА ШКОЛИ 

“ Особистісно-зорієнтована 

система  освіти та її вплив  на 

розвиток інтелектуально-

пізнавальних та творчих 

здібностей учнів” 



Проблема, над якою працюю : 
“Використання інтерактивних 

технологій з метою розвитку 

творчої особистості молодшого 

школяра” 



Мій кабінет 



Методична робота 

Видання  

методичного посібника 

“Інноваційні технології на 

уроках в початкових класах” 

збірника інтерактивних 

ігор на уроках “Щоб 

навчання було цікавим” 



Обмін досвідом 
1. Районний семінар вчителів початкових класів на базі 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: “Педагогічне 

партнерство та співробітництво вчителя та учня у створенні 

сприятливих умов творчої взаємодії учасників навчально-

виховного процесу”, 2010 р. 

2. Районний семінар вчителів початкових класів на базі 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: “Тренінг як форма 

організації навчально-виховної роботи з учнями початкової 

школи”, 2014 р. 

3. Член журі районного етапу конкурсу знавців української мови 

ім.П.Яцика, 2012р., 2014р. 

4. Секційне засідання вчителів початкових класів. Тема виступу: 

“Використання інноваційних технологій з метою розвитку 

творчої особистості молодшого школяра”, 2013 р. 



Районний семінар вчителів початкових класів на тему: 

“Тренінг як форма організації навчально-виховної 

роботи” 



Ділова гра  

“Створення моделі випускника початкової школи” 



Мої нагороди 



Наші досягнення 

Конкурс знавців української мови ім. П.Яцика 

2010 р. Паньків Соломія, 4 клас – ІІ місце у ІІ етапі конкурсу 

2013 р. Мотика Дарина, 3 клас – І місце в ІІ етапі конкурсу 

2014 р. Тимошик Софія, 4 клас – ІІ місце в ІІ етапі конкурсу 



Наші досягнення 
Міжнародний природничий інтерактивний конкурс “Колосок” 

“Колосок” Клас Роки Учасників “Золотий” “Срібний” 

Осінній 2 2012 8 5 3 

Весняний 2 2013 8 6 2 

Осінній 3 2013 9 7 2 

Весняний 3 2014 16 9 7 

Осінній 4 2014 16 16 



Наші “Колосочки” 



Наші досягнення 
Міжнародний математичний конкурс 

“Кенгуру” 

Призери конкурсу:  

Білик Дарина 2013 р.,  

Гавришко Максим 2013 р.,  

Фурман Ольга 2013 р.,  

Тимошик Софія 2014 р.,  

Фурман Ольга 2014 р.,  

Габриєлів Анастасія 2014 р. 



Всеукраїнська гра “Соняшник” 

Габриєлів Анастасія – диплом І 

ступеня Всеукраїнський рівень 

Мотика Дарина – диплом ІІ 

ступеня регіональний рівень 

Тимошик Софія – диплом ІІ 

ступеня регіональний рівень 

Білик Дарія  – диплом ІІІ ступеня 

регіональний рівень, 2014 р. 

 



Динаміка результатів з читання 
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Перші успіхи, 

  перші зошити, 

     перші малюнки 

  Портфоліо учнів класу 





Видавнича справа 

1. Ділова гра “Створення моделі випускника початкової школи” 

Сайт “Методичного порталу” 

2. Тренінг як форма організації навчально-виховної роботи з 

учнями початкової школи 

Сайт “Методичного порталу” 

3. Урок позакласного читання в 4 класі “Наша слава не вмре, не 

загине” 

Сайт “Методичного порталу” 

4. Урок читання “Різнокольорові вірші. Диво-веселка” 

Сайт “Методичного порталу” 



Видавнича справа 


