
Букало Оксана Миколаївна
• Педагогічний стаж: 24 роки

• Освіта: вища, закінчила Луцький 
педагогічний коледж у 1995р., 

• ВДУ ім. Лесі Українки у 1999р.

• Спеціальність: початкове навчання

• Посада: вчитель початкових класів



Я вірю в себе! Я вірю в дитину! 
Я вірю в свою справу!

• Життєве 
кредо:

 ніколи не пізно 
вчитися.

Педагогічне 
кредо:

щоб мати право 
навчати, треба 
постійно навчатися 
самому і кожному 
учневі віддавати 
частинку своєї душі.

• Творче кредо:

єдність у меті, 
свобода у 

творчості, у 
всьому – любов.



Проблемне питання:

«Формування ключових компетентностей  шляхом впровадження 
інноваційних технологій» в межах НПП «Інтелект України».

Провідна ідея досвіду:

•     визначення таких форм і методів, які найбільшою мірою 

• допомогли б дитині зростати успішними;

•    формувати в учнів мотивацію до успіху у навчанні.

Мета досвіду :

 дати дитині ключ до опанування предметних  компетентностей, 

які передбачають особистісний ріст, соціальний та

 інтелектуальний розвиток.



Науково-педагогічний проект 
«Інтелект України»

З 2017 року працює з дітьми,що навчаються 
за проектом 

« Інтелект України»,

лозунгом якого є:

   не кажи не вмію, а кажи навчусь!



Чому саме НПП «Інтелект України»?
 

Виховує любов 
до Батьківщини

Атмосфера 
впевненості в 

собі

Кругозір, 
зацікавленість

Просторова 
уява, увага

Пам’ять, логічне 
мислення, 

інтелект

Швидкочитання 



Хороший початок, хороший 
настрій –  половина успіху



Інтерактивні вправи



Інтерактивні технології навчання

Робота в групах
Робота в парі

Карусель



Основні методи навчання

словесний

практичний

метод прискорення

наочний





Форми роботи

Самостійна роботаІндивідуальна 
робота

Колективна робота



Прийоми соціального та 
особистісного розвитку

Ініціативність і самоконтроль
«Дикторська група» , «Учитель» , 

«Перегони»



                                

 

Прийоми соціального та 
особистісного розвитку

Тайм-менеджмент
Алгоритм складання 

раціонального дня учня ,
  аналіз розподілу часу.



Математика 
Рівень сформованості обчислювальних умінь і навичок, 

2 клас 2018р.



Читання
Рівень сформованості навичок читання,

 2 клас 2018р.



Спосіб читання, 2 клас 2018р.



Рівень сформованості культури
 писемного мовлення,

 2 клас 2018р.



Участь у конкурсі «Вчитель року»

• 2014 рік- лауреат ІІ етапу конкурсу (початкові класи);

• 2016 рік- переможець ІІ етапу конкурсу, лауреат ІІІ етапу 

            ( з предметів духовно-морального спрямування)



Робота на онлайн-платформі 
« Вчи.юа»



Робота з батьками

Батьки

Вчитель Учні

Плідна співпраця 
батьків та вчителя 
– запорука успіху

Анкетування 
Диспути

Сімейні свята
Тестування 
Виставки 
Проекти 



Саморозвиток – запорука 
компетентності вчителя

Участь у конкурсах, педрадах, предметних тижнях, секційних, діалогах проведення майстер-класів, керівник 
творчої групи початкових класів 2014-2016рр, учасник журі олімпіад та конкурсів.



Творчий звіт вчителя
№ Дата Тема

1 2016р. Участь у конкурсі «Вчитель –року» з предметів духовно-морального виховання1 місце I етапу , лауреат  IІ етапу.

2. 2017 р. Участь у семінарі заступників директорів на тему «Популяризація досвіду з духовно-морального виховання».

3. 2017р. Виступ на конференції  з теми «Успішна особистість Нової української школи».

4. 2017р. Виступ у ролі керівника літньої школи району серед вчителів 2 класів.

5. 2017р. Проведення майстер-класу у  школі молодого педагога «Орієнтир».

6. 2016-2017н. р. Член журі по перевірці олімпіадних робіт.

7. 2017-2018н. Р. Член журі  конкурсу «Вчитель-року» з предметів духовно-морального виховання.

8. 2018р Учасник районного заходу «Інновації в Новій українській школі»(круглий стіл).

9. 2018р. Участь у предметному тижні з математики.

10. 2018р. Учасник  обласної конференції з теми «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського».

11. 2018р. Діалог Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського для компетентного вчителя».

12. 2019р.    Виступ на педраді з теми    «  STEM-освіта у початковій школі».

Виховні заходи

1. 2017р Свято «Посвята в першокласники».

2. 2017р. Участь класу у шкільному проекті «Моя родина».Презентація проекту.

3. 2017р. Година спілкування «Ввічливість»

4. 2018р Участь у заході районної бібліотеки «Тиждень книги».

5. 2018р. Година спілкування «Нехай святиться ім`я твоє».



Підвищення кваліфікації, 

публікації, нагороди
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