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“ Створення умов для творчої 
самореалізації особистості способом 
використання вчителем  
демократичного стилю 
 спілкування з учнями .” 



 Працюючи над проблемою, я використовую інноваційні  технології. 
Систематично проводжу уроки з використанням електронних матеріалів: 
відеофільмів, презентацій. Мої учні беруть участь у конкурсах : 

  Конкурс знавців української мови ім. П.Яцика 
2012-2013 н. р. – Мороз Валерія 
          Математичний конкурс «Кенгуру» 
2012-2013 н. р.  -Дяур Андрій – добрий результат  
Конкурс «Кришталева сова» 
2011-2012 н. р. – Мицик Олена – диплом ІІ ступеня 
                                 Гладченко Вікторія – диплом ІІ ступеня 
                                 Пасічник Іван – диплом ІІ ступеня 
                                 Неверова Крістіна – диплом ІІІ ступеня  
Учасник конкурсу«Соняшник» 
2012-2013 н. р. – Мицик  Олена 
Учасник конкурсу «Бобер» 
2012-2013 н. р. – Гладченко Вікторія 
Учасники конкурсу «Русский медвежонок» 
2011-2012 н. р. – Волкова Юлія – добрий результат  
2012-2013 н. р. – Гладченко Вікторія 
                                   Мицик  Олена 
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“ Створення сприятливого             
      фону для формування      

дружнього  колективу .” 
 



    Працюючи з колективом класу, 
створюю умови для гуманних 
взаємин між дітьми;  

    сприяю формуванню моральних 
якостей;  

    організовую соціально - ціннісні 
взаємини й переживання дітей у 
класному співтоваристві. 
 











 
Збори-знайомство з батьками майбутніх 

першокласників 



А перший учитель, як сонячна ласка. 
 Як чисте, живе джерело. 
 До діток приходить з ним радість і 
ласка 
 І мудрість та ніжне тепло. 
 Він вперше для них дивосвіт відкриває, 
 За руку веде в майбуття. 
 І вперше у дружбі й любові єднає 
 Та робить цікавим життя. 
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