
FokinaLida.75@mail.ru

Педагогічний портрет
заступника директора 

з навчально-виховної роботи
НВК №12

вчителя вищої категорії,
вчителя – методиста

Карабанової
Ганни

Володимирівни
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«Серед вогників 
інтелектуальної культури, 

які сяють навколо школяра,
вчитель мусить бути 

найяскравішим вогником»

В.О.Сухомлинський
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Карабанова 

Ганна 

Володимирівна
вчитель початкових класів

заступник директора з навчально-
виховної роботи

Закінчила педагогічний факультет 
РДПІ  ім. Д.З. Мануїльського 

за спеціальністю «педагогіка і методика 
початкового навчання». 

Педагогічний стаж  43 років.

Спеціаліст  вищої кваліфікаційної 
категорії., вчитель-методист

Педагогічне кредо:

Працювати з дітьми так, 
щоб не було соромно 

заглянути їм  у вічі через 
десять років
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Професійне зростання
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Підвищення педагогічної 
майстерності 

• Виступ “Реалізація в закладі НПП 

«Інтелект України»” (2015 р.)

• Виступ на засіданні школи заступників 

директорів по впровадженню НПП 

“Інтелект України” (березень, 2016 р.)

• Проведення занять для батьків 

майбутніх першокласників 

“Батьківський лекторій”                   

(2016 – 2018 рр.)

• Виступ “Особистість учителя –

вирішальний фактор освітнього 

процесу НУШ” . Круглий стіл “Освітнє 

середовище НУШ: нові педагогічні 

підходи, методики, 

технології”(березень, 2019 р.)
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Скільки б ти не жив, усе життя слід 
навчатися.    

 Учасник науково-практичного семінару 
«Поліфункціональний урок у початковій школі НПП 
«Інтелект України»               (Харків, 2016 р.)

 Учасник науково-практичного семінару директорів та 
заступників директорів з навчально-виховної роботи 
закладів загальної середньої освіти «Реалізація 
Концепції НУШ в НПП «Інтелект України» (грудень, 
2017 р.)

 Учасник І Всеукраїнського батьківського форуму НПП 
«Інтелект України» «Педагогіка партнерства» (м. Київ, 
2017 р.)
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 Виступ на засіданні школи 
молодого вчителя та вихователя 
ГПД (січень,2015)

 Організатор проведення засідань 
школи технологічної майстерності 
учасників науково-педагогічного 
проекту «Інтелект України»

 Учасник онлайн-курсів для 
вчителів початкової школи
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Методична скарбничка
• Автор методичного посібника «Створення образів 

літер українського алфавіту»

• Автор  методичного посібника «Особливості 

формування навички письма – один з пріоритетних 

напрямків роботи вчителя початкових класів»( І 

місце на конкурсі «Методична скарбниця-2010)

• Методично-інформаційні збірники  для вчителів 

«Розвиток звязного мовлення школярів у системі 

шкільного навчання» та «Система роботи з 

підвищення орфографічної грамотності учнів 

початковихкласів»

Лауреат І туру XII обласного конкурсу-

ярмарку педагогічної творчості в 

номінації «Початкова освіта» (2015 р.)
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Має значення тільки те знання, 
яке використовується на 

практиці.
• «Урок - перше вогнище, зігрівшись біля 

якого людина прагне стати 
мислителем»

Г.О. Пуліна
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Тема досвіду

Впровадження 
інтерактивних форм  в 
організацію навчання 
молодших школярів 

рідної мови
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Мово моя, ти для мене криниця,

Я навіки з тобою, допоки я є.

П’ю з твого джерела і не можу напиться,

Ти для мене любов і натхнення моє.

Ти і казка, і пісня чудова лірична.

Ти і дума, і правда, і мрія людська.

Неповторна і щира, ласкава й музична,

Українському серденьку завжди близька.

Ніби мати, така дорога і єдина.

Ніби Всесвіт — велика й велична для 

нас.

Ми з тобою — народ і велика родина!

І тебе берегти саме час, саме час!
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Упровадження в навчальний процес сучасних інформаційних 
технологій відкриває нові шляхи й надає широкі можливості для 

формування ключових компетентностей учнів: інформаційної, 
комунікативної, саморозвивальної.

Заповіді
педагога

Люби 
дитину 

Розумій 
дитину

Поважай 
дитину

Знай 
дитину

Вір у 
дитину
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Свою педагогічну діяльність 
спрямовую на:

•розвиток мовленнєвих 
здібностей;
•розвиток логічності мислення й 
точності мовлення;
•розвиток навичок діалогічного 
спілкування;
•створення ситуації успіху в 
навчанні.
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Основні ознаки інтерактивних 
технологій: 

•навчання побудоване на активній  взаємодії кожного 
учня з іншими;
•спосіб організації навчання через дію (колективна 
діяльність);
•навчання через досвід.

Застосування інтерактивних технологій у 
навчанні дає змогу учням:

•творче  підходити до засвоєння нового матеріалу;
•поважати альтернативну думку;
•створює доброзичливу атмосферу;
•активізує творчу діяльність;
•підвищує інтерес до навчання;
•покращує результативність і якість навчальної 
діяльності.
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Прийоми інтерактивного 
навчання:

• Акваріум

• Коло ідей

• Мозковий штурм

• Метод «прес»

• Мікрофон

• Ток-шоу

• Займи позицію
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Щоб відкрити перед учнями 
іскорку знань, учителю треба 
ввібрати море світла, ні на 
хвилю не відходячи від 
променів вічно сяючого 
сонця знань людської 
мудрості.

В.О. Сухомлинський
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Дякую за 
увагу!


