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         Проблема, над якою працює: 

   «Розвиток творчих здібностей молодших 
школярів шляхом використання сучасних 
педагогічних технологій»



Актуальність
На сучасному етапі роль учителя стає роллю одного з партнерів  в 

освітньому процесі, адже просто необхідно залучати всіх учнів до 
активного одержання знань, до творчої діяльності. Тому доповнення 
традиційних методів та прийомів роботи інноваційними, дає значно 
кращий результат: активізує мислення, мотивує навчання, заохочує 
учнів.



Основні цілі діяльності : 
  збудити прагнення учнів до самоосвіти;
  підвищити практичну спрямованість навчання;
 сформувати певний набір знань; 
 формування систем дій, необхідних для пізнавальної діяльності;



особистісно орієнтоване навчання та 
виховання;

технологія групової навчальної діяльності,
технологія навчання як дослідження,
розвиток критичного мислення,
інформаційно-комунікаційні  технології,
здоров’язберігаючі технології навчання,
інтерактивні технології,
проектні технології,
ігрові технології.

Технології навчання



Кожен учень  -  активний учасник 
освітнього  процесу…



Інтерактивні методи навчання:Інтерактивні методи навчання:
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„Мікрофон” 

„Карусель” 



„Коло ідей” 

„Робота в групах” 



„Асоціативний кущ” „Робота в парах” 



Використання ІКТ



Типи уроківТипи уроків

- Інтегрований  урок;

- урок вивчення нового 
матеріалу;

- урок контролю і корекції 
знань;

- урок узагальнення і 
систематизації знань;

- урок засвоєння навичок і 
вмінь

Види 
нестандартних 

уроків

Види 
нестандартних 

уроків

- урок рольова гра;

- урок – подорож;

- урок – конференція;

- урок – тренінг;

- урок – дослідження;

- урок – диспут

У своїй практиці використовує:



Урок – подорож математичним океаном, 4 клас. 
Тема: Знаходження значень виразів на дії 
різного ступеня. Розв’язування задач.

Тема: Чому батьки і Батьківщина схожі 
(споріднені)  слова (Я досліджую світ),  1 клас. 



Урок - вікторина, 4 клас
Тема: «Тарас Шевченко. Сторінки життя 
та творчості»

Урок - дослідження, 1 клас
Тема: «Сукупність предметів (множина). 
Лічба. Правила лічби. Назви чисел в межах 
10»



Презентує досвід своєї 
роботи через:

• проведення відкритих уроків
• виступи на педагогічних радах

• проведення МО на базі школи
• участь у проблемних, постійно діючих семінарах, 

вебінарах

• участь у психолого – педагогічному консиліумі,  
психолого – педагогічних семінарах

• проведення методичних тижнів, позакласних 
заходів



Педагогічні читання:
«Василь Сухомлинський – 
реалізація ідей у сучасній 
освіті»

Психологічний консиліум: 
«Особливості роботи з учнями 1 класу в 
період адаптації»

Психолого-педагогічний практикум з елементами 
тренінгу:
«Роль вчителя у профілактиці шкільного булінгу»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ



Районний семінар вчителів початкового навчання 
«Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної 

активності учнів»

Інтегрований урок (математика, природознавство) , 4 клас 
Тема: Одиниці виміру часу. Перетворення одиниць вимірювання часу. 
Населення Землі. Умови життя на Землі 



 
Участь у виставці 

«Творчі сходинки педагогів Волині»

 

 

•«Інтеграція 
навчального 
процесу як чинник 
розвитку 
пізнавальної 
активності учнів», 
2018 р.



Освітнє середовище 4-А класу



Організація освітнього середовища в НУШ



«Нова українська школа»: цікаво вчителю, цікаво учням…



Ранкові зустрічі



Хвилинка відпочинку

Пальчикова гімнастика

Руханка під музику



                           Виховна робота

Година спілкування 
"Хліб - святиня, хліб - життя" 

Новорічне свято
 «Лист до Діда Мороза"



Свято “Коли співає 
мама навесні”

“День іменинника”



Родинне свято ” У колі дружної  родини”                

   



Тематика батьківських зборів

• Настановча батьківська конференція  «Мандрівка до НУШ»
• Проблема адаптації першокласників
•Як допомогти обдарованій дитині

Розвиваємо фантазію дитини                Світ дитячих фантазій                        
     Родинні гостини                                       Розвиваймо дар слова

                                               

•Тренінг «Розвиваємо творчу уяву.  На шляху до взаємодії »
•Уроки з поетики для дітей і батьків
•Круглий стіл з обміну досвідом про особливості родинного виховання 
«Калейдоскоп ідей»
•«Освітній хакатон»  (батьківські уроки) 

Індивідуальні бесіди та 
консультації

Нестандартні форми роботи з 
батьками



Тренінг для батьків та дітей 
«Розвиваємо творчу уяву.  На шляху до 
взаємодії »

Робота з батьками

   

•Настановча батьківська конференція  
«Мандрівка до НУШ»



Моніторинг

українська мова літературне читання математика природознавство 
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Робота з обдарованими дітьми
 ІІ (районний)  етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад

Олімпіада з математики – ІІ місце
(Сидорчук Наталія)

Олімпіада з природознавства – ІІІ місце
(Швиднюк Іван)



НАГОРОДИ



              Із глибини душі…



Я так хотіла грати чесні ролі
У п`єсі, що колись назву “Життя”.
Роль вчителя багато літ у школі
Я граю з вірою у світле майбуття. 
                               Мені хотілось грати добрі ролі ,
                               Щоб радістю запалювать серця.
                               Щоб всі відчули, навіть вітер в полі,
                               Людина добра й чиста до кінця. 
                                                    Та грати в мене зовсім не виходить.
                                                    Не можна одурити почуття.
                                                    Живу по правді, бо у ній проходить
                                                     Щасливе, чесне й радісне життя.
 

              Демидюк Л. А.
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