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Самотій О.Б.

Самотій  Оксана  Богданівна

•Вчитель початкових класів

опорного закладу “Івано-

Франківська  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів імені Івана Франка”

•Стаж роботи: 37років

•Кваліфікаційна  категорія :

вища,звання  “Старший 

вчитель”



 Спеціальність:викладання в початкових класах

 Спеціальність :”Педагогіка і методика початкового навчання”



 ГОЛОВНЕ- СЕРЦЕМ НЕ СТАРІТИ,

ГОЛОВНЕ- ЗАВЖДИ ІТИ ВПЕРЕД.

 ГОЛОВНЕ-ОПТИМІСТИЧНО ЖИТИ,

 НІКОЛИ НЕ ЗВАЖАТИ НА СУМНЕ



МОЄ  ПЕДАГОГІЧНЕ  КРЕДО

“НАЙДОСВІДЧЕНІШИЙ ПЕДАГОГ  НІКОЛИ  НЕ 

ПОВИНЕН  СПИНЯТИСЯ  НА  ДОСЯГНУТОМУ,  БО 

ЯКЩО  НЕМА  РУХУ  ВПЕРЕД,  ТО  НЕМИНУЧЕ 

ПОЧИНАЄТЬСЯ  ВІДСТАВАННЯ”

В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ



Підвищення 

кваліфікації
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Участь  у  тренінгах



Мій успіх-успіх моїх учнів
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НАУКОВО – МЕТОДИЧНА 

ПРОБЛЕМА
Інтерактивні методи навчання,як засіб 

розвитку пізнавальної діяльності та 

творчого потенціалу учнів

-

-“Зібратися разом – це  початок,

триматися разом – це прогрес,

працювати разом –це успіх”.

Генрі Форд



ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ

І. Навчання – повинно бути цікавим, 

якісним,,ефективним,емоційно-образним.

ІІ. Інноваційні технології:

-розкривають потенційні можливості та 

здібності дітей;

-підтримують розвиток пізнавальної 

активності і самостійності учнів;

-сприяють розвитку творчого мислення



“Дерево рішень”, “Кубик 

Блума””Асоціативний кущ”

“Мікрофон “,”Робота в 

групах”,”Робота в парах”

“Крісло автора” ,

”Коло бажань”…
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ  :



ШЛЯХИ  РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАУКОВО-

МЕТОДИЧНОЇ 

ПРОБЛЕМИ

Робота

в групах

Індивідуальні

завдання

Інтерактивна

вправа



Конкурси,

ребуси,

творчі завдання



Метод проектів.

Приклади дитячих проектів ,рефератів

 Навчальний проект з 
погляду учня-це 
діяльність,що 
дозволяє проявити 
себе,спробувати свої 
сили,прикласти свої 
знання,принести 
користь і показати 
публічно досягнутий 
результат,це-розвиток 
критичного мислення.
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Працюва-ти 

на учня

Доброта 

+вимогли-

вість

+справед-

ливість

=позитив-

ний результат

Вчити дітей 

самостійно-

сті,відпові-

дальності.

самоконтролю,

творчості

Прислухатис

я до думки 

учня

Намагатися 

бути 

прикла-дом 

для дітей у 

всьому

Уміння спрямувати активність особистості на її 

розвиток,вчити діяти по принципу

”Не кажи-не вмію,а кажи-навчуся”-

найкраще досягнення результату.

СТИЛЬ РОБОТИ
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Не шкодь 

душевному та 

фізичному 

здоров'ю дитини!

Пов'язуй знання 

з умінням та 

особистим 

досвідом.

Ніколи не зупиняйся 

на   досягнутому.



Мої творчі доробки:

Розробки

сценаріїв
Самотій О.Б.

•Працюю над розробкою творчих 

завдань з української мови для 

самостійної роботи учнів



Шкільне життя 

збережене у 

фотографіях:



Урок “З Україною в серці”



Урок “ Ми-діти Європи””



Урок

“Вінок  пам’яті  Кобзареві”



Козацькі забави



Благодійний ярмарок



Зустріч з письменницею Л.Качур



Виховна година “У Країні ввічливості і 

доброти”



“Природа – наш дім, а ми – господарі в

нім»                    Екскурсія у ведмежий притулок  с. Домажир

Акція «Посади дерево»



Я намагаюсь організувати роботу так, щоб учні зрозуміли, 

що в кожної людини є свої таланти, здібності.

І кожен з них важливий для нашого суспільства



“Вчимося граючись “

1-А клас НУШ



Мій клас



“Ранкова  зустріч”



Тематичний тиждень

“Ми –підприємливі”



Тематичний тиждень “Театр”

Зустріч зі  Святим Миколаєм (екскурсія у  

Львівський театр юного глядача)



Тематичний тиждень

“Ми- дослідники,ми-винахідники”



Тематичний тиждень “Моє довкілля”

Екскурсія в заповідник  “Розточчя”



Вивчаємо рідний край

Екскурсія в  Яворівський національний парк



Маленькі читачі

Шкільна бібліотека

Зустріч з письменником 

Олександром Зімбою



Кожен   учень - талант
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Родина

Розвиток
Дружба

Взаєморозуміння



Вивчення сімей учнів:

спостереження,анкетування, 
вивчення родинних коренів.

Батьківський всеобуч:

бесіди групові та індивідуальні 
консультації,лекції, відкриті навчальні 
заняття та заходи, виставка дитячих робіт 
та їх аналіз.

Спільна робота:

загально шкільні збори, класні збори, 
спільні свята,громадські справи.

Самотій О Б.





Дитина – це сонце, навколо 

якого 

мають обертатися всі 

засоби навчання.

Учитель повинен 

створювати лиш 

атмосферу,

В якій дитина має 

можливість 



Самотій О.Б.


