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Щоранку я заходжу в клас.                                  
На дитячих обличчях – усмішка. 
Що я варта, діти, без вас? 
Ви – натхнення моє, мій успіх! 

Початкова школа – це казковий палац  
дитинства, в якому вчитель має бути 
певною мірою дитиною. Тільки тоді   
його пустять у свій світ, де яскраве 
 і виразне життя, гра почуттів  
та емоцій. 

 



Інформаційна картка 
Карась Галина Харитонівна 

 Дата народження: 22 квітня 1959 року 
 Освіта: вища, Ізмаїльський державний педагогічний інститут у 1980 

році. 
 Спеціальність: “Педагогіка і методика початкової освіти”. 
 Кваліфікація: учитель початкових класів середньої школи. 
 Трудовий стаж: 37 років. 
 Педагогічний стаж: 37 років. 
 Стаж роботи у ЗОШ №8: 24 роки. 
 Кваліфікаційна категорія: вища, “вчитель - методист”. 
 Курси підвищення кваліфікації: 07.04.2017, посвідчення №019022 

 



Життєве кредо 

 Любити життя та цінувати кожну його 
хвилину. Нести радість. У книгах шукати 
істину. У людях – мудрість. 

                        Професійне кредо 
           Праця наша, як маленька краплина, яка 

не силою своєю, а лише частим падінням і 
камінь шліфує. 



Від творчості вчителя до 
творчості учня 

  



Участь у методичному семінарі “Нова українська 
школа” 

• 31 жовтня 2017 рік 



Чудовий вчитель, як і чудовий музикант –  
 це той, хто додає до свого основного репертуару творчість 

і натхнення. 
   



 
 Виховна робота у 4 – А класі  

Вересень 2017 – 2018 н. р. 
Місячник «Увага! Діти на дорозі!»                  Акція «Діти допомагають дітям»  

(01.09 – 09.09) 

   01.09.17 – 08.09.17 11.09.17 - 15.09.17 18.09.17 – 22.09.17 25.09.17– 29.09.17 

Основні виховні заходи 1.«Свято першого дзвоника». 01.09 
2.Перший урок  01.09 
«Україна на карті Європи» 
3.Бесіда «Неповторність кожної 
людини». 08.09 

1.Відвідування вистави Львівського 
театру «Лис Микита». 13.09 
2.Конкурс малюнків «Увага! Діти на 
дорозі!» 11.09 

1.Конкурс малюнків  «Портрет мого 
батька» (до Дня батька).  18.09 
2.Бесіда «День партизанської слави». 
22.09 

1.Бесіда «Герой України – Анатолій 
Солов’яненко» 
25 .09 
2.Бесіда про поважне ставлення до 
людей похилого віку. 29.09 
3.Участь у святковому концерті до Дня 
учителя.  
29.09 

Індивідуальна робота з учнями Надання допомоги дітям соціально 
незахищених категорій в рамках акції 
«Діти допомагають дітям». 

Підготовка до  родинного свята 
«Козацька слава» (протягом тижня). 

Індивідуальна бесіда з Канюкою 
Михайлом про порушення дисципліни 
на уроці. 

Бесіда з Кіценком Б., Стояновим І., 
Кобиляном В. про порушення 
дисципліни. 

Робота з безпеки життєдіяльності і 
виховання здорового способу життя 

Вхідний інструктаж з ТБ: 
-правила поведінки в школі  
( на уроці, на перерві, в їдальні); 01.09 
-безпечний шлях в школу і зі школи; 
04.09 
-бесіда «Життя – найцінніший 
скарб».05.09 

Спортивне свято  у класі «Малі 
Олімпійські ігри» 14.09. 

Профілактика харчових отруєнь. Бесіда 
«Чисті руки». 

Робота з батьками Індивідуальна бесіда з батьками  
Мельнікова Миколи 

Індивідуальна бесіда з мамою Гогу 
Даніла «Як подолати дитячу 
повільність». 

Залучення батьків до привітання людей 
похилого віку з Днем міста. Підготовка 
подарунків. 



  
02.10.17 – 06.10.17 09.10.17 – 13.10.17 17. 10.17 – 20.10.17 23.10.17 – 27.10.17 

Основні виховні заходи 1.«Людські чесноти. Правда і неправда у 
людському житті. 03.10 

1.Бесіда до декади милосердя «Ніхто не 
має права ображати дитину». 09.10 
2.Родинне свято у початковій школі. 
Розважальна програма до  Дня 
захисника України. 
13.10 

1.Моделювання ситуацій «Сам удома. 
Обережно – газ!»   18.10 

1.Бесіда  «День  визволення України від 
фашистських загарбників». 27.10.17 
2.Шкільні олімпіади з української мови 
та математики. 
Осінні канікули   
30.10. – 03.11 

Індивідуальна робота з учнями Бесіда про взаємовідносини між 
хлопцями та дівчатками класу.   

Індивідуальна бесіда з порушниками 
дисципліни. 

Робота з обдарованими дітьми.  
І тур шкільного конкурсу «Учень року – 
2017». 
Українська мова. Участь у міському 
конкурсі ім. 
 П. Яцика 

Робота з безпеки життєдіяльності і 
виховання здорового способу життя 

Гігієна ротової порожнини. Бесіда з 
гігієни та санітарії. 

Рейд шкільного учнівського 
самоврядування «Про що може 
розповісти шкільний портфель». 

Інструктаж з ТБ під час осінніх канікул: 
ПДР 
ППБ 
«Сам удома» 

Робота з батьками Бесіда «Як допомогти дитині вчитися». Індивідуальна бесіда з окремими 
батьками про результати рейду. 

Батьківські збори «Наші проектні 
роботи».27.10 

 
 

Жовтень 2017 – 2018 н. р. 
                 Декада милосердя (02 .10 – 05.10)           

   Місячник безпеки під час використання газу в побуті.            
  Тиждень морального виховання. 



 
 

Листопад  2017 – 2018 н. р. 
Декада толерантності ( 06.11 – 10.11)               Тиждень правознавства (27.11 – 30.11) 

 
  

06.11.17 – 10.11.17 13.11.17 – 17.11.17 20.11.17 – 24.11.17 27.11.17 – 30.11.17 

Основні виховні заходи 1.Правила спілкування між людьми на 
вулиці. Культура взаємовідносин. 07.11 
2.День української писемності та мови. 
09.11 

1.Бесіда «Дмитро Антонович – історик, 
громадський діяч». 14.11 

1. Правила гостинності. 
Правила поведінки у гостях. Правила 
поведінки за столом.21.11 
2.Бесіда «День пам’яті жертв 
голодоморів». 25.11 

1.Бесіда «Знай свої права, дитино!»30.11 

Індивідуальна робота з учнями Індивідуальна робота  
«Сумлінне виконання доручень». 

Робота з обдарованими учнями. Участь у 
міжнародному природничому конкурсі 
«Колосок»  

Індивідуальна бесіда з учнями, які 
потребують особливої уваги. 

Робота з безпеки життєдіяльності і 
виховання здорового способу життя 

Профілактика застудних захворювань. 
08.11 

Індивідуальна бесіда щодо правил 
поведінки на перерві. 23.11 

Правила поведінки в громадських місцях. 

Робота з батьками Поради батькам.  «Як залучити дітей до 
активного читання». 

Бесіда «Як допомогти організувати свій 
робочий час дитині». 



 
Грудень 2017 – 2018 н. р.    

                                                                                            
 Декада порозуміння з ВІЛ - інфікованими 

 
  01.12.17– 08.12.17 11.12.17– 15.12.17               18.12.17 – 22.12.17 25.12.17– 29.12.17 

Основні виховні заходи 1.Толерантне ставлення до ВІЛ – 
інфікованих.01.12 
2.До Дня Збройних  Сил України. 
«Дорогою героїв». 
(6 грудня) 
06.12. 

1.Міжнародний День прав людини. 
12.12 
2. «День вшанування  учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЄС».14.12 

1.День Святого Миколая». 19.12 
2. «У гості до Діда Мороза і 
Снігуроньки». Новорічна ялинка. 
За запрошенням. 

Зимові канікули. 

Індивідуальна робота з учнями Надання допомоги дітям соціально 
незахищених категорій в рамках акції 
«Діти допомагають дітям». 

Індивідуальна бесіда «Як користуватися 
підручником». 

Індивідуальна бесіда з учнями щодо 
вміння товаришувати. 

Робота з безпеки життєдіяльності і 
виховання здорового способу життя 

«Негативний вплив шкідливих звичок 
на здоров’я» - бесіда 

Інструктаж «Заборона користування 
піротехнічними засобами». 
Інструктаж з ТБ під час проведення Новорічних 
свят. 
Інструктаж з ТБ під час зимових канікул: 
ПДР 
ППБ 
Правила поведінки на водоймах 
Сам удома 

Робота з батьками Як навчити дитину швидко вчити вірші 
напам’ять». Тренінг. 

Залучення батьків до організації 
Новорічного свята. 

Батьківські збори. 
Інтелектуальна гра «Найрозумніші». 
22.12 



Фотозвіт 
Гості Буратіно та Мальвіна Свято   Букварика 



Малі Олімпійські ігри 
 

 



Ярмарок у школі 
  

На спектакль до Палацу 
Культури 



Родинне свято у початковій школі 

  
Тато, мама і Іванко Стоянов 



Тиждень початкової школи 

Найкращі зачіски 
  



І знову вересень покликав нас до 
школи 

Мандруємо Україною 
  

Україна на карті Європи 



Патріотичне виховання 
  



Чим багата українська земля… 

людьми 
  

та хлібом - сіллю 



Козацькі забави 

  
козачата 



Втнули гопака 
  А як же без українських 

вареників! 



Міжнародний математичний конкурс 
“Кенгуру”  2017 

Учасники конкурсу 
  

Переможці –  І місце – 
червоні сертифікати 



Міський науково – дослідницький 
проект “Еврика – 2017” 

Підготовка та захист роботи 
 “Вода – рухоме джерело енергії» 

  
Нагорода переможців 



І тур (шкільний) конкурсу знавців 
української мови ім. П. Яцика  

09.11.17 

 
 І місце – Канюка Михайло Віталійович 
                             ( 31 б. з 32 б.) 
ІІ місце – Подоба Денис Миколайович 
                             (30 б. з 32 б.) 
ІІІ місце – Федорова Тетяна Вячеславівна 
                              24 б. з 32) 



ІІ тур (міський) конкурсу знавців 
української мови ім. П. Яцика  

18.11.17 

 ІІІ місце – Канюка Михайло Віталійович 
 (серед учнів 4 – их класів) 
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