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вчитель початкових класів 
спеціаліст вищої категорії 

“Вчитель-методист” 
 



 



мислення                  пам’ять  
 
                        УВАГА 
 
уява                          сприйняття 

“Розвиток уваги молодших 
школярів” 



 УВАГА   
    обсяг       стійкість          концентрація               розподілення 

“Миттєве фото”          “Червоно-чорні таблиці” 
 
 
 
      “Муха”               “Пішла мама в магазин” 



Високий 
рівень 

Середній 
рівень 

Низький 
рівень 

Дуже 
низький 
рівень 

Рік проведення Загальна 
кількість 
учнів 

К-
сть % К-

сть % К-
сть % 

2014/дошкільня

та 

12 - - 6 50% 6 50% - 

2015/1 клас 12 2 17% 8 66% 2 17% - 

2016/2 клас 12 4 34% 8 66% - - - 



високий                    
 
середній 
 
низький 
 
 
 
 

                     2014    2015    2016 

Рівень стійкості уваги учнів класу 



*СЕМІНАРИ 
*МАЙСТЕР-КЛАСИ 
*ВІДКРИТІ УРОКИ 

 
*Ділюся досвідом з колегами 



 

 
Член обласної творчої групи  

з впровадження елементів вальдорфської 
педагогіки у традиційне навчання 



Міські та обласні семінари, практичні заняття з 
батьками, відкриті уроки 



 



*100% адаптація учнів до умов 
шкільного середовища 

*відсутність тривожності 

*позитивне ставлення до вчителя, до 
школи 

РЕЗУЛЬТАТИ 



 
*Технології сучасного проектного навчання 
*Інтерактивні технології 
*Ігрові технології 
*Елементи ейдетики/мнемотехніки 
*Елементи вальдорфської педагогіки 
*ІКТ 

У своїй роботі використовую: 



 
 
 
ВИСОКИЙ                               8 учнів – 28 % 
                                                                                   72% 
ДОСТАТНІЙ                          13 учнів – 44 % 
 
 
СЕРЕДНІЙ                                8 учнів – 28% 

Якість знань 



 



Переможець міського конкурсу 
“Вчитель року – 2017” 

Учасник обласного туру Всеукраїнського 
конкурсу “Вчитель року – 2017” 



Жодне бажання не дається людині 
окремо від сили, здатної його 
здійснити. 

життєва позиція 
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