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Життєва позиція 

        З  якого вийшов роду
                 і народу
      завжди і всюди мусиш
                пам’ятати.



Педагогічне  кредо 

“ Будьте самі шукачами, 
дослідниками.
 Якщо не буде вогника у вас, вам 
ніколи не запалити його в інших ”.
                               В.Сухомлинський.  



 Проблемне питання

 Формування ключових 
компетентностей 
молодших школярів                            
засобами етнопедагогіки  



Актуальність та інноваційність проблеми 

Актуальність та інноваційність викликана
потребою педагогів поєднувати навчання та  
виховання підростаючого покоління із
систематичним використанням найбагатшої 
спадщини українського народу, його звичаїв 
та традицій, усної народної творчості, 
дитячого фольклору.



 “ Кожен учитель повинен домагатися, щоб учень
 якнайкраще знав  близьке, дороге йому: Батьківщину і 
все, що її стосується, так само, як уміє читати, писати, 
лічити ”. 
                                                         К. Ушинський
                                                              
 “В навчально - виховний процес початкової школи 
мають обов’язково і гармонійно увійти народні казки і 
пісні,  свята і обряди, прислів’я і приказки, легенди і 
перекази”.
                                                          В.Сухомлинський



Завдання педагогічної роботи вчителя

-

                      - -Свобода  у виборі форм та методів роботи.
                      -Оцінення власної практики в контексті сучасних освітніх новацій.
                      -Створення сприятливого  освітнього  середовища.
                      -Реалізація діяльнісного  та компетентнісного підходу.
                      -Впровадження  ідеї  дитиноцентризму.
 -                    -Формування людини, як неповторної  творчої, успішної   особистості,
                      -Орієнтація на інтереси, досвід учнів, забезпечення права вибору.
                      -Практична спрямованість навчальної діяльності.
                      -Взаємозв’язок особистісного розвитку дитини з її практичним досвідом            
               
                      -Прилучення  дітей  до скарбниці української культури.                                         
                                               
                      -Виховання   почуття любові, гордості  та поваги до свого роду, народу.
                      -Партнерство з родиною учнів.



Принципи української етнопедагогіки

- Вчити не страшкою, а ласкою.
(Гуманне ставлення до дитини)
- Не бурчи, а навчи.
(Педагогічна компетентність)
- Хто людей питає, той і розум має.
(Вивчення передового педагогічного досвіду)
- Не все одразу, а потроху та помалу, то буде користі чимало.
(Послідовність та наступність)
- Хто собою керувати не вміє, той і іншого на розум не наставить.
(Вимогливість до вчителя)
- Ніщо не дійде до голови, як не побуває в серці.
(Емоційність навчання)
- Краще раз побачити, ніж тричі почути.
(Використання наочності)



   Шляхи реалізації проблеми 
-інноваційні методи навчання, 
-нестандартні уроки з елементами народознавства, 
-творчі завдання на основі народознавчого матеріалу, 
-індивідуальний підхід,
-використання перлинок усної народної творчості, 
-позакласна діяльність, 
-партнерство з родиною учнів.
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          Методи навчання
, 

Метод 
Прес 

Мікрофон

Броунівський 
рух   

Ажурна 
пилка

Асоціативний 
кущ

Мозковий 
штурм

Кластер  

Навчаючи
- учусь 

Кубування



                                  

 
 

Урок - 
конференція

Урок - гра Інтегрований 
урок

Урок -
подорож 

Бінарний урок 

Урок - суд

Урок -
презентація 

Урок - КВК 

Нестандартні  
                  

уроки



Уроки сплітаю із традицій рідного краю
Урок літературного читання     
”Усна  народна творчість ”

Відкритий урок для батьків   
Прийом  в однокласники 

Святковий  урок  “ 
Перший раз у перший 
клас ”

Урок математики
“ Виростимо колосок ” Інтегрований урок української мови 

та літературного читання ” 

Зустрічаємо весну ” 

Урок - КВК “ Дзвенить 
струмочком рідна  мова ”
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0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

46.2 46.2

7.7

Літературне читання 
4 клас

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

23.1

46.2

23.1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

30.8

46.2

15.4

30.8

38.5

30.8

Математика 4 клас

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

23.1

46.2

30.8

Математика 3 клас

38.5

23.1

Літературне читання 
3 клас

46.2



                                  

Результативність  роботи
-2015-2016 н. р.- III місце в районному етапі 
Міжнародного конкурсу з української мови
- ім. Петра Яцика (Коширець О.)
-2016-2017 н. р.- IV місце в районному етапі 
Міжнародного конкурсу з української мови
- ім. Петра Яцика (Коширець О.)
- 2016-2017 н. р.-I місце в олімпіаді 
з української мови (Коширець О.)
- 2016-2017 н. р.-III місце в олімпіаді 
з математики (Приходько А.)
- 2016-2017 н. р.-II місце в олімпіаді
з природознавства ( Карпук  Д.)



  Досвід роботи передає через
-Участь у методичному об’єднанні вчителів початкових класів. Виступ на тему “ Розвиток 
пізнавальних здібностей молодших школярів засобами народознавства ”
Відкриті уроки: урок математики в 1 класі “ Лічба в межах 20”; 
урок української мови ” Неозначена форма дієслова ”
інтегрований урок літературного  читання та образотворчого  мистецтва  
” Рушник – найдавніший  оберіг ”.
- Участь в психолого-педагогічних консиліумах.
- Участь в методичному марафоні ” Модернізація змісту освіти в умовах реалізації 
Державного стандарту початкової освіти ”.
-Участь у окружних  психолого-педагогічних  семінарах ” Реалізація принципу наступності у 
 формуванні  компетенцій ”, “ Від теорії до практики . Крок до впровадження 
концептуальних засад нової української школи ”.
-Участь у круглому столі ” Педагогіка партнерства, як продуктивна форма взаємодії вчителя 
та учня ”.
-Участь в педагогічному тренінгу ” Сходинки успіху в роботі вчителя ”
- Участь у шкільному турі  конкурсу  “ Вчитель року ”.
-Наставництво.
-Участь у предметних тижнях.



                                  

- Участь у районних семінарах вчителів початкових класів.
- Участь у науково-практичній конференції . Презентація  
педагогічного досвіду .
- Участь у Всеукраїнській акції ” Педагогічна творчість - чарівний ключ 
дитячої творчості ” в номінації “ Творчий вчитель ”
 -Участь у  V Всеукраїнському науково-методичному семінарі:
 ” Модернізація мовно-літературної освіти у початковій школі: 
    надбання, пошук і перспективи розвитку ”.
 Доповідь на тему ” Формування національної самосвідомості учнів на 
уроках української мови та літературного читання ”



Участь у виставці дидактичних і методичних матеріалів 

“ Творчі  сходинки педагогів Волині ”
 Методична розробка проекту

” Його величність - годувальник Хліб ” 
Збірник диктантів та переказів 
народознавчої тематики.

Добірка дитячих народних ігор 
“ Годі, діточки, вам спати!”

 Збірник завдань народознавчої 
тематики з української мови ”.



д
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На душі радості багато – всіх об’єднало родинне свято
Різдвяний Вертеп

Свято ”Коса-
дівоча краса”

Свято ”Сорочка -
берегиня роду”

Свято  ”Прощавай, 
Букварику “

  Свято “Маму 
вітаємо щиро”

Свято  “Вартий 
пошани сивий 
волос”



                                  

Публікації в газеті “ Полісся ”



                                  

Що без батьків ми в світі варті?

Вальс з бабусями на 
святі ”Вартий поваги 
сивий волос”

Екскурсія до 
храму

Батьки – журі  КВК 
”Дзвенить струмочком 
рідна мова”

Відкритий урок 
для батьків

Матері-учасники свята  
”Коса- дівоча краса”



                                  

“ Дубровойка ” в гостях у дітей



                  Нагороди 
Грамота Волинської 
ОДА управління  освіти 
і науки.

Грамота відділу освіти і 
науки  К - Каширської 
РДА.

Грамота Волинської  ОДА  
управління освіти, науки 
та молоді.

Грамота відділу освіти  
К-Каширської  РДА.



 
 “ Честь і хвала тим батькам і учителям, 
які змалку у душах дітей сіють  добірне  зерно народолюбства, 
а в серцях - безмежну любов до рідного  народу України...
  Не цураймося ж своєї правічної культури!
Мусимо знати й пам’ятати наш родовід, розумно користуватися 
тією мудрістю, яка жила в народі з давніх давен ”.    
                                      Академік Мирослав Стельмахович

Дякую за увагу !
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