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Моє педагогічне кредо:

Якщо вчитель поєднує в собі

любов до справи і до учнів, він –

досконалий учитель. Л. Толстой



 ПІП: Левченко Наталія Олегівна;

 Дата народження: 29.01.1988 р.

 Посада: вихователь та вчитель інформатики

 Місце роботи: Комунальний заклад «Харківська 

загальноосвітня школа-інтернат № 3» Харківської 

обласної ради;

 Загальний педагогічний  стаж: 5 років;

 Педагогічний стаж в школі-інтернат №3: 2 

роки;

 Категорія: спеціаліст.

Загальні відомості про педагога



Освіта
 1.  Харківський національний педагогічний університет імені  Г. С. 

Сковороди – спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. 
Хімія», кваліфікація: вчитель хімії та інформатики (2010 р.).

 2.  Факультет інститут післядипломної освіти Харківського  
національного педагогічного університету  імені Г. С. Сковороди –
спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та 
література (англійська), кваліфікація: вчитель англійської мови (2010 р.).

 3. Сумський Державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка  
кваліфікація: олігофренопедагог, логопед та вчитель з вадами розвитку, 
спеціальність: 016 Спеціальна освіта (2017 р.).



 1. На базі ХНПУ ім. Г. С. Сковороди отримала сертифікат про 
проходження програми  «Intel Навчання для майбутнього» з 
ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій 
при викладанні навчальних предметів згідно з Державним стандартом  
освіти України    (2007 р.).

 2. Сертифікат про проходженні навчання з використанням програмного 
продукту «Навчально-методичне забезпечення дисциплін шкільної 
програми» для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованою 
у системі управління навчанням «Moodle» (2010 р.).

 3. Приймала участь у внутришкільному конкурсі «Вчитель 2018».

Мої досягнення



«Корекційно-розвивальне навчання

та громадянське виховання -

необхідна

умова соціальної адаптації дітей».

ПРОБЛЕМНА ТЕМА ШКОЛИ
на 2017/2018 навчальний рік:



Інтерактивне навчання – це 
спеціальна форма 
організації пізнавальної 
діяльності.

ПРОБЛЕМНА ТЕМА МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
ВЧИТЕЛІВ

на 2017/2018 навчальний рік



Методична скринька
Учитель інформатики, що працює над 
вирішенням проблеми:
«Особливості викладання інформатики в корекційній 

школі».
 Ознайомлення учнів з призначенням обчислювальної 

техніки та інформаційних систем і процесів. 

 Формування в учнів навички використання
інструментів та можливостей комп’ютерних програм.

 Формування знаннь і уявленнь про комп'ютерні
технології та способи практичного застосування
отриманих знань у різних життєвих ситуаціях. 

 Розвиток пізнавального інтересу до використання
інформаційних та комунікаційних технологій, а 
також формування дружнього інформаційного 
середовища для учня.



 Тема: «Зміст та форми впровадження STEM-освіти в навчальному 
закладі у рамках освітнього проекту «Наукові обрії Харківщини».

 На семінарі було обговорено важливість ІКТ в навчальному процесі, 

розглянуто досвід впровадження STEM в НВК № 13, наголошено 

про важливість використання сучасних освітніх технологій.

 Після докладу  було проведено майстер-клас з робототехніки, в 

котрому приймали участь вчителі інформатики закладів 

інтернатного типу. Учасники майстер-класу сконструювали свого

власного робота та запрограмували його на рух з використанням

ультразвукового датчика та датчика освітленості. 

Участь у семінарі для вчителів  інформатики, яка відбувалася в 

Комунальному закладі «Харківський санаторний навчально-виховний 

комплекс № 13» Харківської обласної ради. 



 Мета  уроку –
закріпити
знання пристрої
комп'ютера, 
призначення та 
розташування
основних
клавіш
клавіатури. 

Відкритий урок з інформатики
(урок - презентація)

«Клавіатура. Основні групи клавіш»



 1. Побудова Комп'ютера 5 клас

 2. Маніпулятор Миша 5 клас

 3. Алгоритм - послідовність дій для виконання 
певного завдання. Приклади послідовності дій в 
житті. 6 клас

 4. Повторення. Складові комп’ютера 6 клас

 5. Папки та файли 7 клас

 6. Інформація та інформаційні процеси 7 клас

 7. Редагування та форматування тексту в текстовому 
редакторі MS WORD 8 клас.

 8. Редактор зображень. Робота з програмою Paint

8 клас

Розробки уроків



Індивідуальні                             Парні

Фронтальні

Форми роботи  на уроці



Форми роботи на уроці

Фізкульт-
хвилинки

Індивідуальне, 
ланцюжкове 

та хорове 
читання

Інтерактивні 
вправи, 

нестандартні 
питання

Вірші, 
ідеоматичні

вислови

Практична 
робота за 

комп'ютером

Кросворди, 
загадки, 
ребуси

Дидактичні
ігри

Малювання, 
асоціативний 

кущ

Вправи на 
логіку



Методична скринька
Вихователь, що працює над вирішенням проблеми:

«Вплив індивідуально-психологічних особливостей на 
комунікативну діяльність дитини з особливими потребами».

 Розумово відсталі школярі з певними типами особистості 

(інтровертовано-пасивним, інфантильним, тривожним) мають нижчий 

рівень сформованості комунікативної діяльності; статистично значущі 

кореляційні зв’язки між типом особистості (за методикою Р. Кеттела) та 

рівнем сформованості комунікативної діяльності доводять необхідність 

концентрувати увагу психолого-педагогічного супроводу на інтра-

індивідуальному рівні особистості школяра.

 Полярність емоцій у комунікативних реакціях розумово відсталих 

школярів, повільну вербалізацію мислення, низький рівень готовності 

до комунікативних контактів, обмеженість комунікативного репертуару, 

що доводить необхідність удосконалення процесу психолого-

педагогічного супроводу з формування комунікативної діяльності 

розумово відсталих школярів



НАПРЯМКИ 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 праці.

• Ціннісне ставлення до природи.

• Охорона життя та здоров'я дітей. Попередження

дитячого травматизму.



 1. Лінійка «Мій біль - Афганістан».

 2. Лінійка «До дня вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні та 

Революції гідності «Герої не вмирають»».

 3. 9 травня День перемоги та примирення над нацизмом в 

Європі в роки II світової війни. (2 слайда)

 4.  Виступ до свята 1 квітня – Пісня «Ой, під вишнею».

 5. «Андріївські вечотниці».

Заходи на національно-
патріотичну тематику



 1. Година спілкування «Як поводити себе з вихователями та 
вчителями».

 2. Година спілкування «Дав слово – дотримуй його».

 3. Хвилина спілкування «Права та обов'язки учнів. Чи знаєш ти
їх»?

 4. Бесіда  «Рід, родина, сім'я».

Розробки виховних годин  «ціннісне ставлення до 
культури і мистецтва»

1. Виховний захід «Читання і обговорення байок Леоніда
Глібова».

2. Літературна  година «Вірші про зиму».

3. Гра-подорож «Дивовижний світ книг».

4. Гра-подорож «Весняні прикмети».

Розробки виховних годин  «ціннісне ставлення до 
себе, сім'ї , родини, людей» 



 1. Практичне заняття «Квіти – краса життя. Як 

потрібно доглядати за кімнатними рослинами».

 2. Практичне заняття «Генеральне прибирання

класу».

 3. Практичне заняття «Правила догляду за 

підручником».

 4. Практичне заняття «Сервірування святкового 

столу».

Розробки виховних годин  «ціннісне 
ставлення до праці»



 1. Відкритий захід  Усний журнал «Людина – частина 
живої природи». 

Розробки виховних годин  
«ціннісне ставлення до природи.



Індивідуальні                             Парні

Фронтальні

Форми роботи  у виховній роботі:



Форми роботи  у виховній 
роботі:

Фізкульт-
хвилинки

Індивідуальне, 
ланцюжкове 

та хорове 
читання

Інтерактивні 
вправи, 

нестандартні 
питання

Вірші, 
ідеоматичні

вислови,
Пісні

Проблемне 
питання, 

Мікрофон

Кросворди, 
загадки, 
ребуси

Дидактичні
ігри, 

вікторини

Малювання, 
розфарбову

вання

Асоціативний 
кущ



Напрямки роботи

Здійснювати
корекційно-розвивальне

навчання та 
громадянське виховання

Створити умови 
для всебічного 
розвитку учня

Впроваджувати 
інноваційні 

методи навчання і 
виховання

Розвивати 
творчі здібності 

учнів

Створити умови для 
соціалізації учнів, 

підготовка до 
дорослого життя

Здійснювати 
індивідуальний та 

диференційований 
підходи у навчанні та 

вихованні учнів



Зерна педагогічного досвіду

Інтерактивні 
методи навчання 

та виховання

Інноваційні методи 
навчання та 
виховання

Диференційоване 
навчання та 
виховання



Корекція знань та умінь учнів: 
Багаторазове повторення нових  назв, 
термінів, визначення, правил як 
учителем так і учнями.

Принципи роботи
Індивідуальний 

характер

Наочність

Доступність, 
всебічність

Систематичність, 
регулярність

Диференційований 
підхід

Різноманіття 
форм, методів



1. Добірка розробок виховних годин.

2. Розробка виховних заходів.

3. Розробка дидактичного матеріалу.

Мої пріоритети

1. Згуртування колективу.

2. Виховання любові до Батьківщини.

3. Прищеплення любові  до праці.

Методична робота



1. Благодійний ярмарок продаж дитячих робіт 
«Збережи у серці добороту».

2. Участь у фестивалі «Натхнення».

3. Конкурс «Живемо разом і змінюємо світ»

4. Виставка дитячих робіт «Японія очима 
дітей».

5. Всеукраїнський фестиваль писанок.

6. Благодійна акція «Подарунок бійцям АТО».

7. Конкурс-огляд «Новорічний настрій».

Участь дітей у виставках та 
конкурсах



Стіннівки 



Поробки



Мій 8 клас




