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 Спеціальність за дипломом: початкова освіта 

  Кваліфікація: організатор початкової освіти. 

Вчитель початкової школи. Вчитель інформатики 

початкової школи  

Посада: вихователь 

Педагогічний стаж роботи : 10 років 

Категорія: спеціаліст 

Курси підвищення кваліфікації: 2020 р. 

 

 

 

 

 



     У 2009 р. закінчила Сарненський педагогічний  

 коледж РДГУ 

 Спеціальність: початкове навчання 

 Кваліфікація: вчитель з початкової освіти, керівник    

 гуртка компютерної підготовки в школі. 



У 2013 р. закінчила Міжнародний економіко – 

гуманітарний університет ім. академіка С. Дем'янчука 

Спеціальність: початкова освіта 

Кваліфікація: організатор початкової освіти. Вчитель 

початкової школи. Вчитель інформатики початкової 

школи. 



Курси підвищення кваліфікації: 

РОІППО 2020р. 



Педагогічне кредо 
Учень – це не посудина, яку потрібно 

заповнити, учень – факел, який треба 

запалити. 

    (Стародавня мудрість) 

 

Життєве кредо 
Людина віддзеркалюється у своїх 

вчинках.  

(Йоган Фрідріх Шиллер)  

 



 

 

 

 

Вихователь – це перший, після мами, вчитель, 

який зустрічається дітям на їх життєвому 

шляху. Вихователі – люди, які в душі 

залишаються дітьми. Я не відчувала труднощів у 

виборі ким бути – вибір зроблено. Тепер це мій дім, 

в якому мене чекають, в який я поспішаю ідеями 

та гарним настроєм. Моїм бажанням є стати 

для своїх малюків найближчим другом, хочеться 

віддати їм всі свої знання, уміння, показати який 

      чудовий навколишній світ. 

                Я – щаслива особистість. 

Есе 



 

 

 

 

Проблемна тема над якою 

працюю: 

«Розвиток творчих здібностей 

дітей молодшого шкільного віку 

з особливими освітніми 

потребами» 



 

 

 

 

Модель реалізації  

виховного процесу 

• Організація роботи з 

дітьми (заняття, бесіди, 

екскурсії, спостереження) 

• Співпраця з батьками 

• Самоосвіта 

• Взаємодія з колегами 



 

 

 

 

Напрямки роботи 
 

• Впроваджувати інноваційні вправи в 

навчально-виховній роботі. 

• Створювати умови для всебічного розвитку 

дітей . 

• Розвивати творчі здібності у дітей  та 

створювати умови для самореалізації  їх 

творчого потенціалу. 

• Приділяти увагу самоосвіті . 



Дидактичні ігри на 

розвиток пам'яті, 

мислення, уваги, уяви 



 

 

 

 



 

 

 

 







 

 

 

 





Розповідання 

казок за 

ілюстраціями 



Веселий  

ярмарок 









 

 

 

 

ДЕНЬ 

НАРОДЖЕННЯ  

ЗАЙЧИКА 



«Щоб навчатись, 

розвиватись – 

будемо з пісочком 

гратись» 











Наші 

розваги 









 

 

 

 

У своїй діяльності та у житті  

дотримуюсь таких правил: 

 У будь – якій життєвій ситуації 
пам’ятаю про те, що я– вихователь, з 
якого беруть приклад діти. 

 Прагну берегти та поважати гідність 
інших людей, бути толерантною за будь – 
яких обставин.  

 Не нав’язую своїх думок і смаків іншим. 

 Пам’ятаю золоте правило етики: 
ставлюсь до людей так, як би  хотіла, 
щоб вони ставились до мене. 
 

 



Дякую  

за увагу 


