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«Щоб у дітей душа розквітла, 
Щоб легше йшли вони у світ. 
Веду за руку їх до світла
З маленьких літ, 
З маленьких літ…»

Моє кредо 



Тема досвіду

"Формування навичок

раціонального читання"



Підвищення педагогічної 
майстерності

➢учасник Міжнародної науково-практичної  інтернет-

конференції “Сучасний вчитель початкової  школи: 

Європейський вимір”, 24.11.2017 р., м. Рівне.; 

➢учасник педагогічних читань, присвячених 100 -

річчю з дня народження В. О. Сухомлинського 

“Педагогіка В. О. Сухомлинського в контексті Нової 

української школи”, 27.09.2018р., м. Рівне; 

➢учасник Всеукраїнського  науково-практичного 

семінару по впровадженню проекту “Інтелект  

України “, 02.02.- 03.02.2017 р., м. Рівне; 

➢учасник науково-практичного семінару “Реалізація 

компетентнісного підходу  в основній школі науково-

педагогічного проекту ”Інтелект України“, м. Харків, 

08.11.- 09.11.2016 р.



Професійне зростання



Показові уроки
Українська мова

• ”Звук “б”, букви Бб. Українська народна казка “Котик і Півник” 

(12,10,2018 р.);

• “Дієслово. Часи дієслів” (06.04.2017 р.);

• ”Передній плавний елемент. Написання малої літери “л” 

(12.11.2014 р.)

Навчаємось разом

• ”Переносити справи на завтра нерозумно: що станеться завтра, 

нам невідомо” (02.02.2017р.;

• “О мово моя - душа голосна України!”(16.12.2015 р.); 

Людина і світ

• “Клас Плазуни. Ряд Лускаті”(02.04.2015 р.); 

• “Людина. Як шкіра захищає людину” (16.12.2015р.);

• ”Материки. Австралія”( 17.12.2014р.); 

Математика 

• “Натуральні числа. Арифметичні дії. Додавання чисел. Число і 

цифра 8. Написання цифри 8 ”( 02.10. 2014 р.)



Методична скарбничка

«Цікаво вивчаємо цифри»,
навчально-методичний посібник

«Вивчення тем 

«Прикметник» та «Числівник» 

у почаковій школі»

Співавтор

методичного посібника

«Диференційована робота 

над текстом 

у першому класі»



Успіхи моїх учнів 
Нагороди вчителя примножуються

нагородами його учнів

І етап

Олімпіада «Юне обдарування»

• Дятлик Соломія – І місце – математика

• Бульба Богдан – 2 місце – математика

• Кавлюк Ірина – І місце – українська мова

• Крот Каміла – ІІІ місце – українська мова

• Андріюк Іван – І місце – природознавство

Міжнародний  конкурс знавців 

української мови імені Петра  Яцика.

• Кавлюк Ірина – І місце



Олімпіада «Юне обдарування»

ІІ етап

Кавлюк Ірина – 3 місце – українська мова

Міжнародний  конкурс знавців 

української мови імені Петра  Яцика

ІІ етап, ІІІ етап

Кавлюк Ірина – 1 місце

Успіхи моїх учнів 

Олімпіада «Юне обдарування»

ІІ етап
Дятлик Соломія –ІІІ місце – математика



Виховна робота
( участь у шкільних святах, конкурсах, змаганнях; екскурсії)



Робота з батьками



Дякую 
за увагу!


