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Мої кредо:
«Навчати та виховувати 
так , щоб у кожному 
дитячому серці запалити 
вогник пізнання, 
мислення, добра»                                                                                        
«Найкращий спосіб 
зробити дітей хорошими-
це зробити їх щасливими»



Золоті правила педагога:

Підтримуй і допомагай тому, хто цього 

потребує.

Розвивай в дитині допитливість, 

творчу фантазію.

Умій зацікавити.

Переймай цікаве з досвіду інших.

Люби дітей і вони віддячать тобі.



Проблема, над якою 
працюю

«Формування читацької компетентності 

молодших школярів»



Актуальність проблеми
Набуті  учнями у початкових  класах навички читання, особистісні 

якості, пов’язані із формуванням  мовної культури особистості, стануть 

фундаментом для подальшого навчання, виховання, розвитку, 

самовираження, значною мірою зумовлять практичну, громадянську, 

професійну діяльність у майбутньому.

А головне – допоможуть дитині опанувати найвище мистецтво –

мистецтво життя!

Видатний педагог Василь Олександрович Сухомлинський писав: 

"Основной из истин моей педагогической веры является безграничная вера 

в воспитательную силу книги. Школа – это прежде всего книга… Книга –

это могучее оружие, без нее я бы был немым или косноязычным; я не мог 

бы сказать юному сердцу и сотой доли того, что ему надо сказать и что 

я говорю. Умная вдохновенная книга нередко решает судьбу человека."



Розвиток читацьких вмінь та 
навичок  молодших школярів

розвиває техніку 

читання                    

формує інтерес до 

читання

Учні  Батьки  
Відпрацьовує навички 

оптимальної 

швидкості, 

виразності, свідомості 

читання

Сприяють розвитку 

навички читацької 

самостійності

Вчитель



Методи ,що сприяють розвитку 
читацьких умінь та навичок

Словесні
Розповідь 

Бесіда

Пояснення 

Дискусія 

Наочні
Робота з книгою

Практичні
Тренувальні вправи

Ігри

Проблемні ситуації



Уроки з використанням 
інтерактивних технологій

Урок – казка                

Урок- мандрівка 

Урок – КВК           

Урок – диспут 

Урок – гра                    

Урок- зустріч                              

Урок - вікторина



Шляхи реалізації проблеми
Уроки з 

використанням 

інтерактивних 

технологій.

Проектне 

навчання

Позакласна 

робота з 

учнями.

Робота з батьками



Людина, для якої 
книжка вже з 

дитинства стала 
такою необхідною,як 

скрипка для 
музиканта, як пензель 
для художника, ніколи 
не відчує себе обділеною, 

збіднілою і 
спустошеною.                              

В. Сухомлинський



Виховна робота має не менш важливе 

значення, ніж навчальна діяльність. 

Діти з великим задоволенням 

приймають участь у позакласних 

заходах. Але всім виступам передує 

велика підготовча робота, розвиток 

творчих здібностей учнів на уроках, під 

час виховних заходів.

Виховна робота



Основні напрямки виховної 
роботи



Які вони,сучасні діти?

Неначе у садочку квіти,

для щастя й радості зростають,

в руках своїх весь світ тримають.

Красиві і талановиті,

Їх погляди й думки відкриті,

всі заслуговують уваги

та особливої поваги,

а ще й любові й розуміння

бо це - майбутнє покоління.

Такі вони – сучасні діти!

І ми не можем не радіти                         

Із приводу того ,що маєм:

Ми їх виховуєм й навчаєм!



Фотовернісаж                   
«Професійний шлях від 

вихователя до вчителя…»














