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Загальні відомості про учителя 

Литвищенко Тетяну Іванівну

Дата народження: 2 листопада1965 року.

Освіта – вища: Бєлгородський Державний педагогічний 
інститут1987 рік, вчитель російської мови та літератури; 
Харківській обласний інститут удосконалення вчителів,1998 рік; 
логопед-дефектолог.

Посада: заступник директора з навчально-виховної виховної 
роботи.

Предмет викладання: соціально-побутове орієнтування

Кваліфікаційна категорія - «спеціаліст вищої категорії», 
учитель-методист.

Педагогічний стаж  – 31 років.

Стаж роботи у КЗ ХСЗОШІ № 3 – 19 років.

Курси підвищення кваліфікації: Донбаський державний 
педагогічний університет, свідоцтво 12 СПВ 119287 від 30.10.2014 
№ 86/14 (вчитель дефектолог). Харківська гуманітарно-
педагогична академія, свідоцтво  від 03.03.2017 № 01-12/250



Узагальнення  досвіду

професійної діяльності

учителя

соціально-побутового 
орієнтування

за міжатестаційний
період

з 2012 по 2017 роки 



Педагогічне кредо учителя 

Литвищенко Т.І.

Пізнай сам –

поділись та навчи 

інших



Проблемна тема роботи 

учителя:

Розвиток пізнавальної 
активності учнів спеціальної 
школи на уроках соціально-

побутового орієнтування 
засобами індивідуалізації 

навчального процесу



Актуальність досвіду

Виховання творчого, працьовитого, 
знаючого господаря своєї держави –
одне з основних завдань сучасної 
школи. Трудове виховання учнів 
тільки тоді зможе досягнути успіху, 
коли високою є результативність і 
ефективність їх праці в процесі якої 
діти набувають позитивного досвіду 
оволодіння вміннями і навичками, які 
необхідні їм у майбутньому.



Мета досвіду
Формування освіченої особистості.

 Виховання професійної адаптивності, 
готовності до неперервної професійної освіти, 
конкурентної боротьби на ринку праці, потреби 
ініціативно включатися в систему нових
економічних відносин. 

Спрямовання роботи учнів на ґрунтовне і
свідоме засвоєння програмового матеріалу, 
вчити учнів виділяти зі змісту вивченого
головне, належну увагу приділяти його
багаторазовому повторенню та засвоєнню
безпосередньо на уроці.

Уміння лаконічно, образно і виразно подати 
матеріал.



Серед багатьох засобів активізації навчання 

на уроках соціально-побутового орієнтування 

можна виділити два основних:

- проблемне навчання 

(створення проблемних ситуацій);

- самостійна робота.

Індивідуальний 
підхід забезпечує

усунення 
труднощів у 

навчанні

можливості 
розвитку творчих 

здібностей



Навчально-методична робота

 Участь у семінарах і проектах.

 Виступи на засіданнях методичних об’єднань і педрадах.

 Проходження курсів підвищення кваліфікації в 
міжатестаційний період.

 Розміщення власних методичних розробок уроків і виховних 
заходів  у періодичних виданнях, освітніх інтернет-порталах.

 Створення презентацій до уроків.

 Розробки конспектів нестандартних уроків, сценаріїв 
виховних заходів, дидактичних матеріалів до уроків.

 Проведення відкритих уроків та виховних заходів.

 Використання інноваційних технологій навчання.

 Вивчення навчального матеріалу з погляду сучасних форм і 
методів.

 Використання міжпредметних зв'язків.





Досягнення учителя Литвищенко Т.І.
2012 рік - нагороджена грамотою Всеукраїнської громадської організації «Українська 

асоціація корекційних педагогів»

2014 рік надруковані дві статті у збірнику «Педагогіка здоров`я» видавництво ХНПУ  

ім..Г.С.Сковороди «Особливості супроводу виховного процесу при роботі з розумово 

відсталими учнями» та «Корекційно-педагогічна діяльність спеціальної школи». 

 2015 рік у тому ж збірнику надрукована стаття «Характеристика альтернативних 

(нетрадиційних)  методів реабілітації  в корекційній педагогіки». 

2015 рік - отримала  диплом І ступеня на ХХІІ Харківської обласної виставки-

презентації педагогічних ідей та технологій за роботу «Громадянські та національні 

приорітети корекційно- розвивального навчання учнів з особливими потребами»

2015 рік - диплом І ступеня ХХІІ Харківської обласної виставки-презентації 

педагогічних ідей та технологій за роботу «Реалізація системи патріотичного виховання 

в процеі логопедичної роботи в спеціальній школі»,

 2015 рік  - прослухала інформаційний семінар «Особливості роботи з дітьми з 

порушеним розвитком», та отримала сертифікат. 

2016 рік – отримала сертифікат  «Методи ефективного використання інклюзивної 

освіти».

2017 рік - надрукована стаття «Активізація навчальної діяльності учнів з порушенням 

розумового розвитку в процесі трудового навчання» у науково - методичному журналі 

«Джерело».





«...Щоб відкрити перед учнями

іскорку знань, учителю треба 

ввібрати море світла, ні на хвилю

не відходячи від променів вічно

сяючого сонця знань людської

мудрості…»

В.О. Сухомлинський


