
 

 



Це доля вчительська така у нас, 

Що навіть в снах ми не знаходим спокій. 

Яка це радість – входити у клас, 

Який престиж – іти на «Вчитель року». 
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Ганна Петрівна 
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початкових класів, організатор 
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Посада:   вчитель початкових класів 
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Моє 

педагогічне кредо 

"Вперед! Завжди 

вперед, несіть мене, 

вітрила!" 



 



 

Навчально-методична 

проблема над якою працюю 

“Реалізація компетентнісного 

підходу у навчанні і вихованні 

молодшого школяра як один із 

шляхів побудови нової 

української школи”. 



         Державний стандарт 

початкової освіти 

побудовано на засадах особистісно 

орієнтованого, компетентнісного 

підходів. Сучасне суспільство вимагає 

підготувати компетентну особистість, 

здатну знаходити правильні рішення у 

конкретних навчальних, життєвих, а 

в майбутньому і професійних 

ситуаціях. 

 



      

Тому актуальним завданням 

сучасної школи є реалізація 

компетентнісного підходу в 

навчанні, який передбачає 

спрямованість освітнього процесу 

на формування і розвиток 

ключових компетенцій 

особистості. 

 



     Компетентнісна освіта — 

 це вихід за межі традиційної 

парадигми навчання. 

 

 



Працюючи в класі НУШ 

цілями для застосування 

компетентнісного підходу є: 

1. Учитель повинен глибоко знати кожного учня 



Цілі 

для застосування компетентнісного підходу: 

2. Клас– це творча лабораторія не тільки вчителя, 

але й учнів, які в ньому навчаються 





Цілі для застосування 

компетентнісного підходу: 

3. Навчання дітей пов’язую з їх життєвою 

компетентністю 





Цілі для застосування 

компетентнісного підходу: 

4. Навчаємося фінансової грамотності, підприємливості 



Цілі для застосування 

компетентнісного підходу: 

5. Розвиваємо читацьку компетентність, 

комунікативність 





Цілі для застосування 

компетентнісного підходу: 

6. Здійснюю постійний взаємозворотній зв’язок: 

сім’я – учень - вчитель. 



 



 Вправа 

“Приготування українського 

червоного борщу” 



 
 
 
 
 
 
 

 
Інгредієнти на  3,5-4 л води: 

- Яловичина 300-400 г; 

- буряк - 300-400 г; 

-картопля - 500 г; 

-морква - 100-150 г; 

- цибуля-  100-150 г; 

- томатна паста – 3 ст.л. (26 г); 

-капуста - 300 г; 

- квасоля – 200-330 г; 

- сметана - 300-400 г; 

-часник - 2-3 зубчики; 

-лавровий листок - 2-3 шт; 

-олія -100-150 г; 

-оцет - 1-2 ч. л. (6-12 г); 

-сіль, перець (за смаком); 

- кріп, петрушка та інша зелень (пучок). 



Послідовність  

приготування борщу: 

 
    
  
  

Картопля 

 
Варіння 1 год 

 
Картопля 

 
Варіння 10-15 хв 

 

Капуста 

 
Варіння 

10 хв 

Пасеровані овочі, 

тушкований 

буряк 

 

Заправлення 

 

М'ясо 

 
М'ясо 

 



Вправа "Терези" 

(робота в парах) 

Тема: Вимірювання маси предметів Тема: Вимірювання маси предметів 



 

 

 

 

 

 

1. Покладіть на праву руку дві мандаринки. 

 

2. На ліву руку покладіть три 

мандарини. 

 

3. Врівноважте обидві частини терезів. 

 

-  Поміркуйте, що важче 1 мандаринка зі шкіркою чи 

без шкірки? 

 

- Чим корисні мандарини? 

 



 

 



 

Корисні властивості мандарин 
- Свіжі мандарини корисні при захворюваннях шлункового-кишкового тракту,  

- які супроводжуються розладами. 

 

 - Мандариновий сік – дієтичний та лікувальний засіб, корисний і для дітей,  

і для дорослих. 

 

- При застуді та грипі, що супроводжуються високою температурою, мандарини та 

-  мандариновий сік втамовують спрагу. 

 

- Мандарини використовують при лікуванні астми та бронхіту. Мандарини містять 

-  високий рівень амінокислот, це чудовий засіб проти набряків. 

 

- Вживання мандаринової цедри заспокоює кашель та має чудовий відкашлюючий 

-  ефект. 

 

- Вживання мандаринової шкірки допомагає знизити рівень цукру в крові. 

 

- Мандарини використовують в якості засобів для зупинення кровотечі. 

- Корисні мандарини також при захворюваннях шкіри – свіжий сік мандарин  

- вбиває деякі грибки.  

- вилікувати шкіру та нігті від грибків, потрібно регулярно по декілька разів на 

-  день протирати їх соком або шкіркою мандарин. 

 



 
   Щоденний труд учителя – 

 це знахідки, новації, 

  

У молодих й досвідчених – 

різноманітність ідей! 

 

   Винагорода вчителю – 

не  орден, не овації. 

                                

Компетентнісний підхід – 

Це життєві  успіхи дітей. 



ДЯКУЮ ЗА 

УВАГУ!!! 


