
Писарчук  
Надії 

Миколаївни 



УЧИТЕЛЕМ НЕ КОЖЕН МОЖЕ БУТИ, 
НЕ КОЖНЕ СЕРЦЕ ВМІЄ ГОВОРИТЬ… 
УЧИТЕЛЬ ЛИШЕ ТОЙ, ХТО ВМІЄ ЧУТИ, 
ОКРИЛИТИ, НАВЧИТИ І ЛЮБИТЬ. 
ТЕНДІТНУ ДУШУ ЛАСКОЮ ЗІГРІТИ 
І ДОБРОТОЮ НИВУ ЗАСІВАТЬ, 
БЕЗМЕЖНО, ЩИРО ЦІЛИЙ СВІТ 
ЛЮБИТИ 
І ДІТЯМ УСЬОГО СЕБЕ ВІДДАТЬ. 
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Миколаївна 

 Вчитель-логопед 
Закінчила: 
1Дубенський педагогічний 

коледж: Початкове 
навчання. 

2 Рівненський державний 
гуманітарний 
університет:Початкове 
навчання. 

3 Кам’янець-Подільський 
університет імені 
І.Огієнка: 

Корекційна педагогіка. 
 



Педагогічні досягнення 



Підвищення педагогічної 
майстерності 

• Семінар консула “Аутизм – Європа” Інни 
Сергієнко “Проблеми та досягнення в 
сфері аутизму в світі та Україні” 2014р. 

• Семінар “Особливості розвитку і навичок 
спілкування у дітей з синдромом Дауна і 
шляхи їх подолання” 

• Семінар консула “Аутизм – Європа” Інни 
Сергієнко “Проблеми та досягнення в 
сфері аутизму в світі та Україні” 2016р. 



Семінар по роботі з дітьми з 
синдромом Дауна  



Виступала на міському методоб’єднанні 
вчителів – логопедів ЗНЗ з презентацією на 

тему:Метод наочного моделювання в 
роботі з дітьми із ЗНМ 

 



З 2015 року є членом міської творчої 
групи логопедів ЗНЗ м. Рівного. 

Робота над посібником.  



Мої педагогічні цілі 

• Сприяти самореалізації кожної 
особистості 

• Стати для дітей другом 

• Розвивати, навчати і виховувати 
особистість всебічно 

• Враховувати індивідуальні, вікові та 
психологічні особливості учнів 

 



Найбільше духовне багатство народу 
- мова. Основне завдання логопеда – 
дбати про багатство народу – мову. 





Логопедичні заняття носять 
комбінований та ігровий характер, 

включають в себе роботу над: 
• Рухливістю артикуляційного апарату. 

• Звуками мовлення. 

• Розвитком фонематичного слуху. 

• Лексико-граматичним складом мови. 

• Зв’язним мовленням. 



Нації вмирають не від інфаркту. 
Спочатку їм відбирає мову. 



Робота з дітьми з особливими потребами 
в умовах інклюзивного навчання 



Навчатись тоді легко, коли цікаво 



Тема досвіду 
Причини дисграфії та шляхи її 

усунення 



Основними напрямками роботи по 
корекції дисграфіїї є: 

• розвиток просторових і часових уявлень; 

• розвиток фонематичного сприймання 
та звукового аналізу слова; 

• кількісне та якісне збагачення словника; 

• удосконалення складового та 
морфемного аналізу й синтезу слів; 

• засвоєння сполучуваності слів та 
усвідомлена побудова речень; 



Успіх у навчанні-єдине джерело внутрішніх сил 
дитини,які породжують енергію для переборення 
труднощів,бажання вчитися. В.О.Сухомлинський 



Головною потребою школяра мають стати 
праця, самостійна думка, відкриття істини. 



Завдання кожного громадянина – 
любити, знати та вивчати рідну 

мову 



Проведення бінарних уроків з 
метою попередження дисграфії. 



Підготовчі вправи для правильної 
артикуляції звуків 



Робота над звуковим аналізом 



Коли я чую, бачу, обговорюю й 
роблю я набуваю знань і навичок. 



Ваша сила – віра в себе. Ваша 
свобода – відповідальність за 

власний розвиток. Ваші 
здібності – культура 

самостворення.  
(А. Смоловик) 



Дякую за увагу 


