
Презентація системи роботи 

 Грудік Валентини Володимирівни

вчителя початкових класів

ОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Пнівне»




Грудік 

Валентина 
Володимирівна

Вчитель початкових класів

Освіта вища (ВДУ імені 
Лесі Українки, 2003р.)
Педагогічний стаж – 15 років
Кваліфікаційна категорія – 
«спеціаліст вищої категорії»




Новаторів - науковців Колег - педагогів

В. О. Сухомлинського Демидюк Т.М.

О. І. Пометун, 
Л. В.Пироженко

Рудчик Т.А.

 Є.С. Полат  Папіж С.В. 

Ш. Амонашвілі Соняк Н.Л.

Використовує досвід





«Формування 
математичної 

компетентності учнів 
початкових класів»

 

Методична проблема





Повага до особистостіПовага до особистості

Доброзичливість  і 
позитивне ставлення

Доброзичливість  і 
позитивне ставлення

Довіра у відносинах Довіра у відносинах 

Діалог – взаємодія - 
взаємоповага

Діалог – взаємодія - 
взаємоповага

Проактивність, право 
вибору

Проактивність, право 
вибору

Соціальне партнерствоСоціальне партнерство

«Якщо вчитель став другом 
дитини, якщо ця дружба осяяна… 

поривом до чогось світлого, у 
серці дитини ніколи не з’явиться 

зло. (В.О. Сухомлинський) 




Форми 
роботи 

на уроці




Інтегровані уроки, 
уроки на природі





Позакласн
а

 робота





Результати роботи з обдарованими

Навчальни
й рік Предмет 

Результат 
участі

2015/2016

Міжнародний конкурс з 
української мови імені 
Петра Яцика

ІІІ

2016/2017

Природознавство І
Математика ІІІ
Українська мова ІІІ
Міжнародний конкурс з 
української мови імені 
Петра Яцика

ІІІ




Рік Назва заходу Тема Реалізація

2015 Науково-
практична 
конференція  

«Компетентнісний підхід у вивченні 
природознавства»

Виступ

2015

Секційне 
методичне 
засідання 
вчителів 
початкових класів

«Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного 
процесу в 2-х класах 
загальноосвітніх навчальних 
закладах  у 2015-2016 н.р.»

Повідомлення

2016

Секційне 
методичне 
засідання 
вчителів 
початкових класів

«Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного 
процесу в 4-х класах 
загальноосвітніх навчальних 
закладах  у 2016-2017 н.р.»

Повідомлення

2017

Секційне 
методичне 
засідання 
вчителів 
початкових класів

«Особливості підготовки й 
проведення мультимедійного уроку» 

Обмін 
досвідом

Секційне 
методичне 
засідання 
вчителів 
початкових класів

«Впровадження інноваційних 
технологій у початковій ланці 
освіти».

Майстер-клас
 

Участь у представницьких масових 
заходах





 Активний 
творчий
пошук

Журі конкурсу читців 
поезії Т. Шевченка





 «Уміє вчити той, 
 хто вчить цікаво»

Творче кредо




Дякую за увагу
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