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Cприймайте людину такою,якою 

вона є,і вона такою й лишатиметься. 

Сприймайте людину такою,якою вона 

може стати,ви зробите її 

кращою,аніж вона є сьогодні.

Засновник німецької літератури, філософ 

Йоганн Вольфганг фон Гете                     

Кредо



Напрямки педагогічної діяльності 

Модульно-
розвивальна 

система

Теорія 

розв’язання 

винахідницьки

х    задач

Розвиток 

критичного 

мислення

Проектні 

технології

Формування цінностей,сильних рис 

характеру і чеснот



1. ФІЗИЧНА ПОТРЕБА (бажання відчувати 

себе в безпеці, щоб ніхто не ображав і не 

погрожував)

2.ЕМОЦІЙНА ПОТРЕБА(важливо знати, 
що їх приймають, розуміють і довіряють)

3.МЕНТАЛЬНА ПОТРЕБА (учні хочуть 

відчувати, що вони прогресують і досягають 

успіху) 

4.ДУХОВНА ПОТРЕБА (наповненість смислом, 
участь і оцінка. Прагнення бути оціненим)

4 основні потреби, які впливають 
на те, наскільки впевнено учні 

почувають себе в школі



1. Наділяючи їх обов’язками лідера і 

відповідальністю..
2. Цінуючи їхню думку.

3. Допомагаючи їм знайти себе, розкрити 

свої таланти..

Є два загальні способи бути лідером:

1  Лідер самому собі.

Це означає керувати своїм життям. 

Мати план і чіткі цілі, бути дисциплінованим 

у їх досягненні.

2. Лідер для інших.

- Лідерство у сфері таланту (думки)
- -Надихаюче лідерство (бути прикладом)

- -Організаційне\командне 

лідерство(керування групою для досягнення 

мети)

Шляхи залучення учнів 
до лідерства



Тема досвіду:

Формування культури лідерства в 

учнів початкових класів

“Лідерство-це вміння передавати іншим людям розуміння 

їхньої цінності та потенціалу настільки чітко,що в них 

з’являється натхнення бачити їх у собі.”     Д-р Стівен Кові



Можливість створити 

середовище, що 

виховуватиме сильну 

особистість, лідера з 

необхідними в 21 столітті 
навичками

Актуальність теми



Виклики нової реальності

• Вивчення академічних предметів 

(вивчення і застосування наукових 

фактів,аналітичні здібності та критичне 

мислення,креативність,вміння розв’язувати

проблеми)

• Культура
(особистісна культура або культура 

взаємодії,вміння розважливо долати конфлікти);

• Життєві навички (лідерство)
(міжособистісне спілкування,робота в 

команді,вміння чітко викладати свої ідеї,вміння

встановлювати часові пріоритети);



Успішна реалізація проекту 
можлива за таких умов:

Повинні бути сформовані наступні навички:

планувати 

свою діяльність 

і реалізувати її 

відповідно до 

плану

колективно

(в парі, в групі) 

вирішувати 

навчальні завдання

оцінювати отримані 

результати на 

відповідність їх 

поставленій меті за 

певними критеріями, 

виділяти, аналізувати свої 

досягнення і труднощі

презентувати 

кінцевий продукт



• проблема для проекту повинна бути актуальною, 
цікавою, близькою для дитини, знаходитися в зоні її 
найближчого розвитку;

• проект має бути обмежений часом (1-2тижні), якщо він 
вимагає більшого часу для реалізації,його можна 
поділити на декілька підпроектів, об’єднаних однією 
темою;

• реалізація проекту завжди повинна бути успішною. 
Враховуючи емоційну незрілість учнів початкових 
класів, зауваження щодо роботи над проектом(якщо 
такі потрібні) повинні бути коректними, обґрунтова-
ними, направленими на успіх.

Урахування психолого-фізіологічних 

особливостей молодших школярів

Успішна реалізація проекту 
можлива за таких умов:



• мотиваційна;

• організаційна;

• інформаційна;

• технічна підтримка

Залучення батьків до співпраці

Види участі батьків у проектній діяльності:

Успішна реалізація проекту 
можлива за таких умов:



Калейдоскоп проектів
111 112

113
1. Одяг народів світу.

2. Традиції і свята українців.

3. Цікаве про тварин.



Чого хочуть 

батьки,вчителі,керівники бізнесу 

7 звичок,які формують культуру 

лідерства

Встановлення цілей..Ініціатива.

Планування.Відповідальність.Керування 

часом.Бачення.Організація.Доброчесність.

Звички 1-3(Незалежність)

Будь 

проактивним.Починай,думаючи

про закінчення.Починай з 

найважливішого.

Керування 

конфліктами.Повага.Уміння

слухати, 

співчувати.Чесність.Етика.Манер

и.Уміння говорити.Робота в 

команді.Уміння цінувати 

розмаїття.

Звички 4-6(Взаємозалежність)

Думай у категоріях “Виграв-
виграв”.

Прагни спочатку зрозуміти 

інших,а потім щоб інші зрозуміли 

тебе.

Синергія.

Фізична форма.Соціальні 

звички.Прагнення 

вчитися.Ментальні 

звички.Емоційна 

стабільність.Розваги.

Звичка 7(Цілісність особи)

Наточи пилку(догляд за 

тілом,розумом і духом)



Педагогічна та методична діяльність

-відкриті уроки та виховні заходи для вчителів та батьків

-співпраця з батьками

-робота з студентами-практикантами Київського 

міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка

-участьу роботі районного клубу “Берегиня”

-участь в районних та міських семінарах,конференціях

-участь в опрацюванні анкет і відборі найкращих вчителів 

України в рамках премії Global Teacher Prize Ukraine
-участь в проведенні районного конкурсу знавців 

української мови ім.П.Яцика

-публікація методичних рекомендацій щодо створення та 

оцінювання проектів в початкових класах на методпорталі

(електронний сертифікат №0000/64628)
-готуються до друку в шкільній газеті “ Діалог” перші 

зернятка дитячої творчості  



Проект “Стежками творчості Н. Забіли”

3 клас

Мета проекту: поглибити знання 

дітей про життя та творчість 

Н. Забіли; викликати інтерес до творів 

відомої української письменниці; вчити 

виступати перед аудиторією; 

формувати у молодших школярів 

життєві компетентності: уміння 

працювати з довідковою літературою, 

вибирати головне, використовувати 

засоби Інтернету; розвивати навички 

роботи в групі, виховувати любов і 

повагу до літературної спадщини 

Н. Забіли. 

Захист проекту проходив у вигляді уроку-подорожі.



Проект “ Чи можу я змінити світ?”

3 клас

В ході роботи над проектом 

учні збирали інформацію про 

первоцвіти (легенди, статті в 

Інтернеті, в журналах), з’ясо-
вували причини їх зникнення в 

природі, опитували батьків, 

учнів, вчителів про те, чи купу-
ють вони ці квіти. За результа-
тами опитування зробили 

висновок, що більше купують 

первоцвіти дорослі, а саме 

батьки. 

Діти звернулися до них із закликом  не купувати більше 

квітів, які занесені до Червоної книги і роздали створені 

буклети.



Проект “ Вибори президента класу ”

4 клас

Мета проекту: визначити риси 

характеру і здібності, необхідні 

лідерам; спланувати свою діяльність 

як майбутнього президента класу; 

вчитися виконувати взяті на себе 

зобов’язання і нести за них 

відповідальність. 

Результативність проекту: 

Микита Гуртовенко двічі обирався 

президентом класу в початковій 

школі. Завдяки сформованим 

якостям в 5-му класі, в новому 

колективі він був обраний знову 

президентом класу, а також

запрошений до органів самоврядування старшої школи.



Результативність
Зараз я вже можу говорити про результати своєї роботи. 

Мої випускники:

— вміють орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях;

— критично мислять, використовують сучасні технології;

— формулюють і відстоюють власну думку;

— вміють працювати з інформацією;

— комунікабельні, уміють працювати в колективі.

Вони займають ак-
тивну позицію: здій-
снюють дослідницьку 

роботу з теми, яка їх 

цікавить, спілкуються 

один з одним. Також 

підвищилися результа-
ти успішності навчан-
ня та пізнавальна 

активність учнів. 



Висновки
Робота над проектами дала змогу учням:

— аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до 

засвоєння навчального матеріалу;

— навчитись формулювати власну думку, 

правильно її висловлювати, доводити власну точку зору, 

аргументувати, дискутувати;

— знаходити спільне розв’язання проблеми;

— моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний 

соціальний досвід шляхом включення в різні життєві 

ситуації;

— вчитись будувати конструктивні відносини в групі, 

визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, 

розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу;

— навчитись слухати іншу людину, поважати 

альтернативну  думку.



Досягнення моїх учнів:
2017-2018 н. р.

• Ліцейна олімпіада з курсу “Я і Україна”: 

І місце – 1 уч., ІІ місце – І уч., ІІІ місце – 1 уч..

• Районна олімпіада з укр. мови: ІІ місце – 2 уч..

2018-2019 н. р.

• Ліцейна олімпіада з української мови: І місце – 1 уч., ІІІ місце – 2 уч..

• Міжнародний інтерактивний природничий конкурс

«Колосок весняний - 2019»: І місце – 9 уч., ІІ місце – 3 уч..

2019-2020 н. р.

• Міжнародний інтерактивний природничий

конкурс «Колосок  осінній - 2019»:

І місце – 21 уч., ІІ місце – 1 уч..



Дякую за увагу!

Рецепт вчительської молодості
Систематично вживайте: бальзам мудрості, 

коктейль творчості, каву бадьорості, відвар 

пунктуальності, настій терпимості, екстракт 

людяності. Залишайтесь вічно молодими!


