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Освіта :
Кіровоградський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка.
Фах за дипломом :
вчитель початкових класів, організатор початкового навчання.
Кваліфікаційна категорія :
спеціаліст вищої категорії.
Стаж роботи : 26 років.
Міжатестаційний період: 2014-2019 роки.
Педагогічне кредо :
Навчати та виховувати так, щоб запалити 
у кожному дитячому серці 
вогник пізнання, мислення, добра . 
Індивідуальна науково-методична проблема :
Дидактичні ігри на уроках у початкових класах.
Нагороди :
Грамота Яворівської райдержадміністрації
(серпень 2017 року)



Підвищення кваліфікації у Комунальному закладі Львівської 
обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» за освітньою програмою для вчителів 
початкових класів «Нова українська школа» з 18.10.2017 до 
31.08.2018



Участь у семінарах-тренінгах 
на базі опорного закладу



 Тренінг «Змішане навчання – ключ до змін» 28 березня 2017р.

 Цикл занять з Гуманної Педагогіки «Створення гуманно-
особистісного простору в школі» серпень 2017р. - травень 
2018 р. 

 Навчальний семінар-тренінг «Компетентнісний підхід як 
основний напрям модернізації сучасного освітнього простору» 
14 березня 2018 р



Курси підготовки вчителів початкових класів НУШ 
 Тренінг «Багатофункційне використання LEGO»»

• Загальноосвітня школа «Дивосвіт» місто Львів

• 18 червня 2018 рік



Об’єкт дослідження:
дидактичні ігри на уроках

Предмет дослідження:
  застосування гри як 

найефективнішого 
засобу розвитку 
пізнавальної активності 
дітей



Дидактичні ігри - найефективніші засоби 
розвитку пізнавальної активності дітей; це 

практичні вправи з вироблення оптимальних 
рішень, застосування методів і прийомів у 

штучно створених умовах.
  

   Дидактична гра  -  гра, спрямована на формування 
у дитини потреби в знаннях, активного інтересу 

до того, що може стати їх новим джерелом, 
удосконалення пізнавальних умінь і навичок.



Різновиди ігор«Чарівний мішечок»
    Набір предметів змінюється залежно від мети навчання; це іграшки, у назвах яких є потрібні 

літери; дрібні речі, які треба описати.
«Мікрофон»
   Під час підсумку уроку пропоную відповісти на такі запитання: «Чого навчились на уроці? Яке 
завдання найбільше сподобалось? Чия відповідь сподобалась?.
 «Листоноша»
    Діти отримують листи із завданням для складання невеликих оповідань за малюнком чи 
опорними словами. Використовую для сильніших учнів.
«Відгадай»
    На столі іграшки або предметні малюнки. Дітям пропоную уважно розглянути їх і вибрати 
один з них. Один учень повинен розповісти про цей предмет, не називаючи його, щоб всі інші 
здогадались, про що йдеться. 
        «Який предмет зайвий?»  « Доміно»  « Сигнальник» «Яка літера заблукала?»

            



Робота в парах або в малій групі.
— Знайти звукову схему до предметного малюнка або навпаки.
— Вибрати предметні малюнки, в назвах яких є тверді чи м’які приголосні 
звуки; 1,2, 3-складові слова; які відповідають на питання хто? або що?, які 
означають назву одного або кількох предметів.

 Робота в парах: складання діалогів:
покупець — продавець, лікар — хворий;      розмова по телефону тощо.





Уроки на свіжому повітрі



Позакласна робота





Висновок
   Потреба у грі ніколи не зникне. Для дитини 

особлива цінність гри полягає не лише в тому, 
що вона дає їй можливість загального, 
фізичного, духовного зростання, а й у плані 
підготовки до різних сфер життя. Гра для 
дитини наділена дослідницьким змістом, який 
дає змогу моделювати все те, що існує поза 
грою. Саме через гру дитина швидше 
знайомиться з правилами та нормами 
спілкування з оточенням – із світом природи, з 
людьми; швидше опановує навички і звички 
культурної поведінки..
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