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Освіта

 В 1989 році закінчила Харківський 

державний педагогічний інститут ім. 

Г.С. Сковороди, кваліфікація: вчитель 

початкових класів



Освіта

 В 2017 році пройшла кваліфікаційну 

підготовку у Комунальному вищому 

закладі “Харківська академія  

неперервної освіти” за програмою 

 “ Початкові класи ”



Курс спеціальної підготовки



Тема: “Корекційно-розвивальне 

навчання-необхідна умова 

соціальної адаптації учнів”
 Задля досягнення позитивних 

якісних змін у процесі 
організації корекційно-
розвивальної роботи   
дотримуюся  принципів:

 ❖ системності корекційних, 
профілактичних і розвивальних 
задач;

 ❖ єдності діагностики та 
корекції;

 ❖ діяльнісний принцип 
корекції;

 ❖ врахування вікових та 
індивідуальних особливостей 
дитини;

 ❖ комплексності методів 
психологічного впливу;

 В роботі:

 *проваджую динамічне 
спостереження за 
просуванням кожного 
учня.

 *формую   та  розвиваю 
спостережливість.

 * використовую  види 
завдань, які 
максимально 
стимулюють активність 
учнів.



Методи та форми роботи:

 *Вправи на розвиток 
пізнавальної та 
емоційно-вольової 
сфери.

 *Комунікативні, 
дидактичні та рухливі 
ігри.

 *Вправи на розвиток 
моторики.

 *Релаксаційні вправи

 *Психогімнастика.

Важливим фактором 
соціальної адаптації 
учнів є найближче 
соціальне оточення, 
в якому проходить 
життя і діяльність 
дитини-
школа,колектив, 
товариші, вчителі. 



Принципи в роботі 

соціалізації учнів:

 *Зрозуміти і 

допомогти.

 *Позитивне 

ставлення до життя.

 *Прагнення до 

кращого.

 *Корекція та 

формування 

творчої активності.

 *Доброзичливе 

ставлення.

 *Збагачення 

внутрішнього світу 

учня враженнями.



Життєве кредо: “Мети 

досягає той, хто її 

прагне”



Педагогічне кредо: хай буде вчитель дзеркалом 

добрих звичаїв чого навчає, або навчати збирається, те 

саме, як на зразкові, хай показує на самому собі.

Моя педагогічна філософія: розвивати, навчати і 

виховувати особистість одночасно.



МЕТОДИЧНА СКРИНЬКА.

Проблемна тема вчителя: “Корекційно-розвивальне навчання-необхідна умова 

соціальної адаптації учнів”



ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ:

 Зміст роботи класного керівника

 Вивчення учнів.

 Об’єднання учнів у колектив.

 Робота з батьками

 Співпраця з культурно-освітніми та позакласними установами.

 Співпраця із шкільним психологом.

 Індивідуальна робота з учнями.

 Співпраця з вчителями-предметниками щодо дотримання єдиних педагогічних вимог у 
класі.

 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В РОБОТІ З КЛАСОМ

 Організація колективу, формування культури поведінки на уроках та в позаурочний час, 
закріплення основ загальнолюдської культури поведінки.

 Прищеплювати учням любов до навчання, створювати умови для засвоєння навчальних 
програм і розвитку творчих здібностей.

 Виховувати загальнолюдські моральні якості: людяність, доброту, чесність, правдивість, 
ввічливість, повагу до людей, любов до праці.

 Надавати допомогу батькам у питаннях виховання.

 Виховувати творчі здібності.

 Виховувати любов до України, свого народу, сім”ї, друзів. Бережливе ставлення до свого 
здоров’я та здоров’я оточуючих.



Досягнення в роботі



Результати моєї праці









Формування творчої 

активності



Створення емоційно-

комфортної атмосфери:



Виступ на педагогічній раді за темою «Особливості образотворчої 

діяльності в умовах спеціальної школи.

Виступ на засіданні методичного об'єднання за темою:  Корекційно-

розвивальне навчання - необхідні умови для соціальної адаптації 

учнів» Розробка методичних рекомендацій за темою: «Розвиток 

мовлення учнів на уроках  навчання грамоти. “



Виховні заходи:













Дякую за 

увагу!


