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Моє кредо: 

•"Життя дитини повноцінне 
лише тоді, коли вона живе 
у світі гри, казки, музики, 
фантазії, творчості. Над 
цим і працюю"  
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Проблема, над якою я працюю 
 

Тема: Впровадження 
педагогічної технології «Школа 
успіху і радості» 

 
•Мета: максимальний розвиток 

особистості дитини в розумно 
організованому суспільстві, яке буде 
служити їй і якому вона сама буде 
служити.  
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Що я можу сказати про себе: 
 
 

 - Я аналізую свої почуття і досвід 

 

 - Перешкоди, які виникають, стимулюють мою 

 активність 

 

 - Я залишаю час для розвитку, якби я не була  

зайнята роботою чи домашніми справами 

 

 - Я отримую задоволення від засвоєння нового 
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Про мене сказали 
 

•Мої колеги кажуть, що я 
дуже емоційна, весела, 
позитивна. Але 
рекомендують бути більш 
строгою та стараннішою. 

.Білецька Ю.В. 2012 



 

Я прагну … 
   
…вивчити себе; 
 
…бути більш відкритою; 
 
…керувати своїм  
професійним розвитком; 
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Форми і методи роботи: 

.Білецька Ю.В. 2012 

Форми і методи роботи: 
Ніколи не навчати дитину так, 

як вчили мене, бо вона 

народжена в інший час, в 

інших умовах і житиме по-

іншому. 

Білецька Ю.В. 2012 

1. Пояснювально-ілюстративний  
метод: 

2. Діяльнісний метод: 

Постановка 
навчальної 

задачі 

Відкриття 
дітьми нового 

знання 

Первинне 
закріплення з 

коментуванням 

Самостійна 
робота з 

перевіркою в 
класі 

Розв'язування 
задач на 

повторення 

Розвиток 
тренувальних 

вправ 

Контроль   

Повідомлен
ня теми і 

мети 

Актуалізація 
знань 

Пояснення 
нового 

матеріалу 

Закріплення 
знань 

Контроль  



Мої методичні надбання: 

• Відвідуваня семінарів для молодих 
вчителів 

• Проведення відкритого заходу “ Мамина 
красуня” 

• Проведення відкритого підготовчого 
заняття “ Урок-казка “Білосніжка і 
семеро гномів” 
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Виховна робота 
 • Цікаві заходи і екскурсії 
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