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ВІЗИТНА КАРТКА

• Кіщенко Надія Володимирівна

• Вчитель, вихователь початкових 

класів КЗ «Харківська 

спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат №3» 

Харківської обласної ради

• Стаж роботи -19 років

• Така дісталась вже нам 

робота: є в ній і радість, 

та є й турбота, є вічний

пошук, безсонні ночі, та 

гріють душу дитячі очі. 

Н. П. Уткіна



ЖИТТЄВЕ КРЕДО

• Мій життєвий
принцип: Мети досягає
той, хто її прагне. 

• «Хай буде вчитель
«Дзеркалом» добрих
звичаїв: і чого навчає
або навчати
збирається , те саме, 
як на зразкові , хай 
показує на самому 
собі.» 

• Ніколи не зупиняюсь на 
досягнутому. 







ПЕДАГОГІЧНА ФІЛОСОФІЯ
Розвивати, навчати і виховувати
особистість одночасно. Створення
здорового мікроклімату в дитячому
колективі, формування позитивних емоцій, 
взаємин, їх регулювання та корекція. 
Створення умов для розвитку інтелекту
школярів, їхніх здібностей, пізнавальних
інтересів. Сприяти самореалізації
особистості та всебічному розвитку. 
Враховувати індивідуальні, вікові та 
психологічні особливості учнів. Вивчати, 
шукати, думати, співпрацювати.



ОСВІТА

РОЗДІЛ ІІ



ОСВІТА
• ХДПІ ім. Г.С. Сковороди у 

1998 р. за спеціальністю 

«Педагогіка і методика 

початкового навчання»;

• Навчально-науковий 

інститут педагогіки і 

психології СДПУ ім. А.С. 

Макаренка у 2015 р. за 

спеціальністю 

«Олігофренопедагог. 

Вчитель дітей з вадами 

розумового розвитку. 

Логопед. Вчитель дітей з 

порушеннями мовлення»

• Захищена дипломна 

робота на тему: 

«Забезпечення 

наступності навчання у 

роботі дитячого садка та 

початкової школи»;

• Захищена дипломна 

робота на тему: «Розвиток 

лексичної складової 

усного мовлення 

молодших школярів із 

легким ступенем 

порушення інтелекту»



КУРСОВА ПІДГОТОВКА

• ОТРИМАЛА   СЕРТИФІКАТ  ПРО 

ПРОХОДЖЕННЯ  БАЗОВОГО  КУРСУ З 

ЛОГОПЕДИЧНОГО  МАСАЖУ



ПРОБЛЕМНА ТЕМА ШКОЛИ:

«КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ТА 

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ – НЕОБХІДНА 

УМОВА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ»

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ 

ВИХОВАТЕЛЬ:

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ В РОБОТІ 

ПОЧАТКОВИХ ТА СТАРШИХ КЛАСІВ»

МЕТОДИЧНА СКРИНЬКА



ПРИНЦИПИ РОБОТИ:

• - науковості

• - систематичності і послідовності

• - доступності

• - активності і свідомості

• - наочності

• - міцності знань

• - корекційної спрямованості

• - індивідуального та 

диференційованого    підходів

• - виховуючої спрямованості 

навчання



МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

ВИХОВАТЕЛІВ

тема:

«Впровадження прогресивних

педагогічних концепцій, 

інноваційних

технологій, моделей, оптимальних

форм і методів організації виховної

роботи з учнями».



НАПРЯМИ

ВИХОВНОЇ   РОБОТИ:

-Ціннісне ставлення особистості до суспільства і 

держави;

-Ціннісне ставлення до себе;

-Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

-Ціннісне ставлення до культури і мистецтва;

-Ціннісне ставлення до природи;

-Ціннісне ставлення до праці;



НАШ ДРУЖНИЙ КЛАС



НАШ ДРУЖНИЙ КЛАС

НАВЧАННЯ ТА ДОЗВІЛЛЯ








