
Вчитель початкових класів

НВК  №157 м. Київ

1987 р. – закінчила КМПУ імені Н.К. Крупської

1997 р. – закінчила УДПУ імені М.П. Драгоманова

2010 р. – закінчила Університет менеджменту 

освіти НАПН України; захистила магістерську 

роботу з проблем управління  НЗ нового типу

2004 р., 2009 р., 2013 р., 2019 р. -

курси підвищення кваліфікації в

Інституті післядипломної педагогічної освіти

Київського університету імені Б. Д. Грінченка

Педагогічний стаж: 33 роки

Категорія: вища, старший вчитель, методист

Молчанова  Наталія  Іванівна



“Кожній дитині – світло знань!

І кожній дитині – можливість творити!”



Тема: Розвиток комунікативних   

вмінь молодших школярів



Актуальність теми:

• Зростання вимог до якості початкової 

освіти

• Перехід освіти на нову структуру  і 

зміст

• Молодший шкільний вік – основа 

гармонійного розвитку й навчання учнів

• Комунікативна компетентність  -

шлях до успіху, пізнання, нових 

можливостей та самовираження



Завдання:
• Формувати у молодших школярів  комунікативні

вмінння та навички, при яких  мовлення  виступає, 

як  необхідний  засіб  спілкування, а міжособистісне 

взаєморозуміння є взаємодію в освітньому середовищі 

•Навчати учнів бути відповідальними ,вміти 

організовувати свою діяльність і творчо працювати 

з навчальним матеріалом

•Сприяти розвитку всіх видів мовленнєвої 

діяльності  на основі національних традицій 

українського суспільства

•Створювати комфортні умови для самовираження 

учнів та їх  особистісного  зростання



Складові комунікативної компетенціїї

молодшого школяра 

Вміти 

ефективно

взаємодіяти з 

оточенням

Вміти 

контролювати і 

оцюнювати себе, 

долати 

комунікативні 

бар’єри

Володіти знаннями,
уміннями і 
навичками 

конструктивного 
спілкування



Комунікація як культура мовлення

Мова – це інструмент  спілкування, 

а мовлення  - це  гра на цьому інструменті. 



Комунікація як партнерство

і взаємодія



Спілкування ушляхетнює і прославляє.
Л .Фейєрбах



Спілкування  звеличує, єднає і надихає



Спілкування  - це  радість і насолода почуттів

Це вміння позитивно мислити

і робити  крок до успіху



Комунікація  як  захоплення і діяльність



Поезія - це струни відчуттів,

Це музика Вселенської любові,

Поезія - це скарб усіх віків,

Це діамант величиною в слово!



Учнівська  творчість 

На землю падає сніжок.

Він білий, легкий, мов пушок.

Поля і стежки застеляє

І мишку в нірці зігріває.

А зайчик весело стрибає

І з Новим рокам всіх вітає!

Аліса Янчук



Роздуми

Прокинувся вітер над сивим Дніпром

І дме навкруги та показує силу. 

Потім втомився й заснув міцним сном.

А хурделиться віє, кружляє,

Річку сніжком  застеляє.

Ось вечір тихенько на землю упав

І з Новим роком мене привітав!

Олексій Задависвічко

Слон

Вийшов слон на перон.

Сів в останній вагон.

Їде в поїзді й мудрує

Як він мавпі подарує

Золотий кулон,

Коли зійде на перон.

Соломія Чікало



На  уроках діти вчаться

• Слухати, розмірковувати.

• Аналізувати, синтезувати почуте.

• Створювати модель, алгоритм, схему.

• Ставити запитання. 

• Відстоювати власну думку.

• Критично мислити.

• Взаємодіяти в команді.

• Домовлятися.

• Робити висновки.

• Оцінювати свою роботу та досягнення.

• Пізнавати нове.



Професійні досягнення

2016 – 2017           ІІ місце - 6 уч.

2017 – 2018           І місце - 1 уч.  

ІІ місце – 12 уч.

2018 – 2019

2016 – 2017            І місце -2 уч.  

ІІ місце – 19 уч.

2017 – 2018           І місце -18 уч.  

ІІІ місце – 3 уч.

2018 – 2019 



2016 – 2017 н.р.

Районний тур олімпіади

з української мови  серед 

учнів 3 класів ІІІ місце – 1 уч.

Районний тур олімпіади 

з математики  серед 

учнів 3 класів                                ІІІ місце – 1 уч.

Шкільний тур олімпіади  

з математики серед                    І місце – 1 уч.

учнів 3 класів:                               ІІ місце – 1 уч.



2018 – 2019    

Шкільний тур олімпіади  

з української мови І місце – 2 уч.     

серед учнів 3 класів                                     ІІ місце – 3 уч.

Всеукраїнський                Диплом 

Конкурс                          “Експерта 

Логічного                          Логічного

Мислення                         Мислення” – 1 уч.

“ Диплом

Чемпіона Логічного

мислення” – 1уч.



При спілкуванні з дитиною

пам’ятаю і раджу іншим

• Будь обережним!

• Не помились!

• Не нашкодь!

• Стань надією для школяра!

• Даруй себе дітям!

• Знай, чого прагнеш!

• Постійно шукай в дитині багатство її душі !


