
Дащинська Олена Анатоліївна
• учитель початкових класів

НВК № 157 м. Києва;

• вища кваліфікаційна категорія;

• педагогічне звання 
«вчитель - методист»;

• освіта вища - Київський державний 
педагогічний інститут ім. М.П. 
Драгоманова у 1993 р 
(вчитель початкових класів) ;

• трудовий стаж – 31 рік;

• стаж роботи в НВК № 157 – 28 років;

• нагороджена знаком 
“Відмінник освіти України”



вчитель
початкових класів

НВК №157 м. Києва
Дащинська

Олена Анатоліївна



Нагороди та подяки



Курси підвищення кваліфікації



Проходження спецкурсів



Проходження спецкурсів



Участь у вебінарах



Участь у вебінарах



Моє педагогічне кредо

Дивитися на світ 
очима дитини, 

радіти, творити і 
пізнавати нове 
разом із нею



Якими шляхами йду у педагогічному житті?

• використання сучасних педагогічних технологій;

• створення для кожного учня ситуації успіху;

• проява довіри та толерантності у взаємодії з 
учнями;

• використання різноманітних форм спілкування;

• поєднання колективної роботи з активною 
самостійною діяльністю кожного учня;

• надання кожній дитині можливості розкрити свої 
здібності та підготуватися до життя у 
високотехнологічному конкурентному світові

Ніколи не зупинятися на досягнутому!



Поганий вчитель підносить істину,
хороший – вчить її знаходити

А. Дістервег
Информаційно-
комунікаційні

технології

Здоров’язберігаючі
технології

Рівнева 
диференціація

навчання
Ігрові технології

Розвиток
критичного
мислення

Модульно –
розвивальне

навчання

Проектне
навчання

Особистісно
орієнтоване
навчання та
виховання

Інноваційні 
технології 
навчання



Як навчати дітей?



Нова методика навчання: від ідеї до втілення

Інтегроване 
навчання

Міст між 
навчанням і 

кар'єрою 

Розвиток 
інтересу до 
предмету

Використання 
науково-технічних 
знань у реальному 

житті

Розвиток 
критичного 
мислення

Впевненість у 
власних силах

Командна 
робота



Інтегрований урок 

Тема.  Хортиця – одне із семи чудес України. 
Урок розвитку зв’язного мовлення. 
Робота з деформованим текстом.
Упорядкування частин тексту з опорою 
на матеріал із різних галузей.

Тип уроку: віртуальна мандрівка
Мета: формування вмінь, навичок та норм діяльності, які допомагають здійснити 
перехід від локального, ізольованого розгляду різноманітних предметів та явищ 
дійсності до їх взаємозв’язку, комплексному вивченню; застосування знань із різних 
галузей у ситуаціях, наближених до життя; формування мотивації до активного 
пізнання оточуючого світу; розвиток уміння самооцінювати набуті знання, самостійно 
працювати з додатковою довідковою літературою, логічно мислити та висловлювати 
свої думки; виховання широко ерудованого учня, який вміє працювати у команді, 
поважає та будує дружні стосунки з однокласниками, любить і пишається своєю 
Батьківщиною, дбайливо ставиться до пам’яток культури, національної спадщини.
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Які навички отримує дитина 
в процесі навчання?



Розповсюдження педагогічного досвіду

Публікація мультимедійної розробки в 

журналі «Відкритий урок: розробки, 
технології, досвід»



Нестандартність рішень, адаптивне мислення





Атмосфера

доброзичливості

Висока мотивація 

передбачувальних дій

Налашування

на позитивний

результат

Оцінювання не тільки 

результатів, а й самого 

процесу навчання

Заохочення 

прагнень 

учня знаходити 

свій спосіб роботи

Педагогічна 

підтримка

Створення

ситуації 

успіху

У душі кожної дитини є невидимі струни.

Якщо торкнутися їх вмілою рукою, вони красиво зазвучать
В.Сухомлинський







Виховна робота

Години спілкування

Участь у благодійних акціях, 

ярмарках та виставках

Ігри - подорожі



Виховна робота

Різноманітні конкурси, 

змагання

Проведення родинних свят



Виховна робота

Навчальні екскурсії, 

відвідування театрів, музеїв



Виховна робота

Зустрічі з письменниками 

Ю.Садовським та  

М.Кашницьким



Цифрові освітні ресурси

Навчальні презентації

Інтернет-ресурси



Сучасні засоби навчання
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Результативність досвіду

• підвищення якості знань учнів;

• виховання інтересу до пізнання, до пошуку нових 
джерел інформації;

• набуття навички самостійно організовувати свою учбову 
діяльність;

• активізація творчої та пізнавальної активності учнів;

• формування позитивних особистісних якостей;

• позитивна атмосфера у класі;

• діти більш відкриті для спілкування,

співпраці



Дякую за увагу! 

У презентації було 
використано матеріали 
Центру розвитку 
«Покоління Z»


