
І

ЯХНИЦЬКА  МАРІЯ  ПАВЛІВНА
• Учитель початкових класів Опорного закладу «Івано-
Франківська ЗОШ І− ІІІ ступенів імені Івана Франка»;

• Стаж роботи − 34 роки;
• Категорія − спеціаліст вищої категорії.



II

Рік попередньої 
атестації − 2014

Проблема, над якою я працюю: «Ігрова діяльність 
як джерело розумової активізації школяра»

Актуальне кредо: 
«Учительська професія − це 
людинознавство, постійне 
проникнення в складний 

духовний світ людини, яке 
ніколи не припиняється»

(В.Сухомлинський)



III

МОЇ ДОСЯГНЕННЯ:



ІV

МЕТОДИЧНА РОБОТА
• Працюю регіональним тренером НУШ

• Брала участь у тренінгах:
1. «Інклюзивний простір. Практичні кроки»;
2. «Компетентнісний підхід як основний напрям модернізації 

сучасного освітнього простору»;
3. «Створення гуманно-особистісного простору в школі».

• Підготувала доповідь «В. Сухомлинський і НУШ» для історико-
просвітницького семінару



V

АКТУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:
• Забезпечення особистісного 

зростання учнів

• Згуртування дитячого 
колективу

• Виховання любові до малої 
батьківщини та України

• Підвищення рівня 
загальної культури учнів

• Вироблення навичок 
здорового способу життя

• Формування позитивного 
мікроклімату у колективі



VI

ТРАДИЦІЙНІ І НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ 
НАВЧАЛЬНОЇ  РОБОТИ:

• Розпочинаємо тиждень із ранкового 
кола: діти діляться новинами, 
складають плани, співають Гімн 
України.

• Нетрадиційні заходи:
1. Флешмоб «Я люблю Україну»;
2. Проект «Вчитель добра і краси» до 

100-річчя В. Сухомлинського;

3.   Інтегроване заняття 
«Запали свічку»;
4.   Благодійний ярмарок.



VII

Учні 4−В класу зіграли у квест-гру «Запалюємо зірки»
«Напередодні дня Святого Миколая у кожній домівці панує особливий 

настрій, який діти у передчутті свята приносять і до школи, тож учителю 
початкових класів Яхницькій Марії Павлівні вдалось майстерно спрямувати 
невгамовну енергію дитячих задумів у корисну, пізнавальну і вельми 
захопливу квест-гру «Запалюємо зірки». Учні 4−В класу з неабияким 
ентузіазмом зустріли ініціативу класного керівника: командний дух зумів 
поєднати неповторні характери, а креативне мислення – підкреслити 
унікальні погляди дітей на відчуття краси і гармонії…»

Зі сайту школи



VIII

ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ:

«Я люблю Україну»
«Правила молодшого 
школяра. Безпечний 

шлях до школи»

«Учитель добра і краси, 
присвячено 100-річчю 

В. Сухомлинського»

Бесіда «Професія − 
школяр»

«Козацькому роду 
нема переводу»

«Плекаймо рідну мову». 
Конкурс віршів, 

калейдоскоп прислів’їв.

«День пам’яті 
жертв 

Голодомору»

Благодійний 
ярмарок «Навчи 

мене, ангеле, добро 
творити»



IX

ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТА МАТЕМАТИКИ

• Тиждень української мови: вікторина «Вчимося, друзі, слово любити»; 
мовний турнір  «Значення слова. Синоніми. Антоніми».

• Тиждень математики: «Математичний крос» (усі учні виконують 
завдання, які щоразу складнішають); «Подорож країною Математика» 
(мандрівка на острів Задач через море Прикладів); «Математична 
риболовля» (закріплення знань і вмінь із математики, командна робота).



X

• «Україна − 
європейська держава»

• «Родина, родина: від батька до 
сина» (година народознавства)

• «Дисципліна і культура»
(година ввічливості)

• «Фарби осені» (година 
милування природою)

• «Олена Дашкевич − українська 
національна героїня»

• «Як стати 
добрим»

(година доброти)

• Гра-бесіда
«За що ми 

відповідаємо»

• Гра-вікторина «Що 
покласти у рюкзак»

• Конкурсна програма 
«Шляхетні дівчатка та 

лицарі хлопці»

• «Чорнобильська трагедія» 
(година пам’яті)

• «Великдень. Великий 
день» (виховна година) • «Я − маленький 

громадянин» 
(виховна година)

• «Посиденьки у 
бібліотеці» (читання 
віршів Т. Шевченка)



XI

«Свято коляди»
(26.12.2017)

«Найдорожча
у світі»

(15.05.2018)

«Мова наша 
солов’їна»

(20.02.2019)

НАШІ СВЯТА:



XII

ЕКСКУРСІЇ:
• Екскурсія визначними 

місцями рідного селища

• «Як красиво у лісі: 
екскурсія до розсадника 

СНВЛК» • Екскурсія у заповідник 
«Розточчя» і «Ведмежий 

притулок»



XIІІ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

© Марія Яхницька
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