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вчителя вищої категорії 
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Володимирівни 



Візьми промінь світла 

І спрямуй його туди, 

Де панує темрява... 

  Візьми усмішку  

  І подаруй її тому,  

  Хто так її потребує.  

Візьми доброту  

І яви її тому, хто сам  

Не вміє віддавати.  

  Візьми віру 

  І віддай кожному, 

  Хто не має її. 

Візьми любов    

і неси її всьому світові.  



  

Гисюк  

Наталія 

Володимирівна 
 

08.03. 1970 р. н 

 

 Закінчила Рівненський державний педагогічний 

інститут ім. Д.З.Мануїльського, за спеціальністю 

“Педагогіка  і методика початкового навчання”. 

З 1996 року працюю в НВК № 12. 

Педагогічний стаж 29 років, 

спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії,  

старший вчитель 

 
 

Педагогічне кредо: 
Будь майстром, поетом, 
художником у справі яку 

ти робиш. 



Професійне зростання 
Хто багато чим захоплюється, багато чого набуває. 

Клодель 



Восьмі Всеукраїнські Читання  
з гуманної педагогіки «Учитель» 

Ш. Амонашвілі  (Київ, листопад,2013 р.) 



Участь у міському семінарі керівників ШМО 
(березень, 2014 р.) та школи молодого вчителя та 
вихователя ГПД: тренінг. (21.01.2015 р.) 
 



Участь у міській науково –  
практичній конференції 
«Реалізація принципу  
наступності при вивченні 
математики – необхідна  
умова забезпечення якості шкільної 
математичної освіти«  
(лютий,2013 р.)  
 

Участь у міській серпневій 
конференції «Презентація кейса 

вчителів 1 класів».  
(серпень,2013 р.) 
 



участь у методичному мості між початковою і середньою 
ланкою. «Педагогічна студія для учителів української 
мови 3, 4, 5 класів «Освітній проект: подолання 
педагогічних утруднень при переході з 4-го у 5-ий клас». 
(2015 р.); 
 
 виступ на педагогічній раді кафедри української мови: 
«Наступність у викладанні укр.. мови та літератури при 
переході з початкової ланки в середню» січень, 2016 р. 
 
участь у  науково-практичній Інтернет - конференції 
“Сучасний вчитель початкової школи: актуальні традиції 
та інновації”( РДГУ, грудень 2014 року, 
грудень 2016 року ); 
 
участь в обласній науково-практичній конференції з теми 
«Педагогічні умови формування гуманних 
взаємовідносин вчителя та учнів у початковій школі як 
основа гуманізації навчально-виховного процесу» (19-25 
грудня, 2016 р.) 
 

Виступ на педагогічній раді кафедри математики : 

«Особливості викладання математики в початковій школі 

згідно вимог державного стандарту» (березень, 2015 р.); 
 



Друковані напрацювання Друковані напрацювання 

2012 р. 

2014 р.,  
лауреат 2015 р. 

Всеукраїнський конкурс 
візитівок таборів 
загальноосвітніх 

закладів, диплом  ІІ 
ступеня , 2012 р.  

 стаття «Професійне та особистісне зростання 
майбутнього вчителя початкових класів на різних 
рівнях його становлення» у посібнику «Професійний 
розвиток педагога». (РДГУ,2012 р.) 

 стаття « Управління інноваційним розвитком в 
умовах формування загальноєвропейського простору 
вищої освіти» у посібнику «Професійний розвиток 
педагога». ( РДГУ, грудень 2014 р.); 

 уклала посібник «Реалізація Всеукраїнського науково-
педагогічного проекту «Інтелект України» - 
створення освітнього середовища для розвитку 
здібної  та обдарованої особистості» ( лауреат,2015 р.); 

 стаття «Основні напрямки розвитку педагогічної 
науки» у посібнику «Професійний розвиток 
педагога».  (РДГУ, листопад, 2015 р.); 

 конспект уроку читання у 1 класі у посібнику 
«Професійний розвиток педагога».  (РДГУ, грудень 
2016 р.) 

 стаття «Засади гуманного спілкування та співпраці 
учасників навчально-виховного процесу» 
надрукована на сайті «Освіта Рівненщини, грудень, 
2016 р. 

Опис досвіду,  
2017 р. 



Задачі педагогічної діяльності 
• Створити сприятливі умови, 

 у яких кожен учень відчуває себе 

 успішним, інтелектуально спроможним 

• забезпечити розвиток особистості 

 кожного школяра; 

• Формування вмінь здобувати знання. 



Тема досвіду 
 

Урізноманітнення методів 
і прийомів роботи на 
уроках математики з 
метою формування логіко-
математичної 
компетентності учнів  

 



Інноваційна діяльність 
вчителя 

Навчання – це процес дослідження невідомого, здійснення 

помилок, їх виправлення і пошуку правильних відповідей. 

Тільки відкриваючи для себе щось нове, людина здобуває 

знання. 

• Інтерактивні методи навчання 

• Розвиваюче навчання 

• Проектна діяльність 



Очікувані результати 

Учні: 

- Розуміють і приймають мету 
діяльності 

- Вміють організувати свою 
працю і працювати з іншими 
дітьми 

- Контролюють і оцінюють 
результати своєї праці 

- Не пасують перед труднощами 



Додаткові засоби реалізації технології 

Використання: 
- Елементів технології розвитку 

 критичного мислення 

- Різнорівневих та диференційованих 

 завдань 

- Методів самоконтролю та 

 самооцінювання 

- Технології створення ситуації 

 успіху 



Шляхи реалізації 

Стратегія навчання і виховання 

 

Новітні  Активна  Тісна 

педагогічні позакласна співпраця 

 технології діяльність з батьками 



Відкриті уроки «Школа 
технологічної майстерності» 

за програмою «Інтелект України» (2016-17 н.р.) 

 урок для батьків першокласників, 2013р.; 
 урок читання за програмою «Інтелект України» для 

вчителів західного регіону України, жовтень, 2016 р. 
 урок «Людина і світ» за програмою «Інтелект 

України» для вчителів західного регіону України, 
листопад, 2016 р. 

 урок читання за програмою «Інтелект України» на 
Всеукраїнському науково-практичному семінарі, 03 
лютого 2017 р.  

 урок математики за програмою «Інтелект України» 
для вчителів західного регіону України,  

16. 03.2017 р. 



Робота з батьками 

Вивчення  Батьківський  Спільна 

сімей учнів  всеобуч   робота 

        школи та сімей 

- спостереження - бесіди,консультації           - загальні збори 

- анкетування  - відкриті навчальні  - класні збори 

          заняття та заходи 

- вивчення  - виставки дитячих         - спільні свята 

  родинних    робіт          - громадські 

  коренів        справи 



Тренінг з батьками щодо оцінювання 
учнів у 2 класі на засіданні «Круглого 
столу» - «Партнерство батьки-школа. 

Шлях до успіху»,  
09 лютого, 2017 р. 



Метод проектів та 
дослідницька діяльність 



Активна позакласна діяльність 
Екскурсії: музей пожежної частини,бурштину, «Рум’янець» 



Екскурсія в музей лісу та шкільну 
бібліотеку 



Виховні заходи 

«Свято 
Букварика» 

«Новий рік та  
св. Миколай» 



Успіхи моїх учнів  

Нагороди вчителя примножуються 
нагородами його учнів 

Янчук Кирило 

ІІ місце у міському 

конкурсі «Літопис мого 

роду», 2013 р. 

Артюшкевич Дарія – переможець у 

міській виставці-конкурсі з початкового 

технічного моделювання, 2015 р. 

 

«Колосок» 

Джигар Володимир 

Призер (II місце) 

ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування» з  

математики , 2016 р. 

Лебідь Софія – І місце в І етапі Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика; 

 

Негодюк Софія - ІІІ місце в І етапі 

Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика, 2014 р. 

 



Покликання наше — навчати. 

 (Це хобі — писати вірші). 

 На крила дітей піднімати, 

 Бо вчитель — це скульптор 

душі. 

 Він ласкою мусить зігріти, 

 Добром напоїти серця, 

 І вірно, безмежно любити. 

 Ось вчительська мудрість уся. 



Дякую за увагу! 


