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Освіта

Підвищення 

кваліфікації

Майстер - класи

Поширення 

власного досвіду

Конкурси

Результати 

виховання 

Профорієнтація

Робота з батьками

Виховна робота

Меню:

Навчальні матеріали

Педагогічні технології

Складові успішного виховання 

здобувачів освіти

Робота з  здобувачами 

освіти



Педагогічний стаж –
15 років

Кваліфікаційна 
категорія –спеціаліст 

Кредо :

“ Пізнай самого себе і 
допоможи в цьому 

своїм учням ”.

24.02.1972 р.н.

Меню



Результат від використання педагогічних 
технологій

Подача 

навчального 

матеріалу

Постановка 

цілей

Оцінка

Створення 

передумов до 

сприйняття

матеріалу

Мотивація

Меню



Теми презентацій для проведення 
виховних та інформаційних годин:

• “Скажи наркотикам “НІ”

• “Шкідливий вплив паління на підлітковий організм”

• “Становлення Незалежної України. Небесна сотня назавжди в 
історії нації”

• “Адаптація в середовищі обраної професії”

• “Гуманістичне виховання сучасної молоді за теорією В. 
Сухомлинського”

• “Ненормативна лексика, яка заполонила мовний простір”

• “Молимося за Вас лицарі української незалежності”

• “Батьківський контроль чи домашнє насилля?”

• “Пам`ятні міста Дніпропетровщини”



Основні складові успішного 
навчання та виховання учнів

Меню



Кожен педагог є дослідник, який має творчу 
лабораторію формування особистості і не 
має жодного права на помилку, бо перед ним 
майбутнє його держави.

В.О.Сухомлинський.

Меню



Тиждень гуманітарних 
дисциплін, приурочений 

до Дня народження 
Великого Кобзаря



В рамках вивчення творчості великого Кобзаря,

провели екскурсію до науково-юнацької бібліотеки імені

Кирила та Мефодія.



Для здобувачів освіти ВПУ №17 було проведено

відкриту виховну годину на тему “Кулінарні

вподобання Тараса Шевченка ”.



Підготовлено до конкурсу читців-дикламантів поезії Тараса

Шевченка здобувачку освіти групи НП20-38/9 Габорець

Олександру.



Світ, де житимуть наші діти, 
змінюється в чотири рази швидше, ніж наші школи.

Віллард Дерджетт

Комп`ютерні технології – потреба часу. Медіадидактика на 
уроках світової літератури.

Використання інтерактивних методів 
навчання в поєднанні з мультимедійними 

технологіями на уроках зарубіжної 
літератури як підвищення ефективності 

уроку



Для мультимедійного уроку властиві:
Практична значимість

Принцип адаптивності 

(пристосування комп`ютера до індивідуальних особливостей здобувача освіти)

Керованість 

(у будь-який момент можлива корекція викладачем процесу навчання)

Інтерактивність і діалоговий характер навчання

Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи

Підтримка в учня стану психологічного комфорту при спілкування з комп`ютером

Безлімітне навчання



Переваги використання ІКТ
Індивідуалізація навчання

Інтенсифікація самостійної роботи здобувачів освіти

Урізноманітнення форм подання інформації і типів навчальних завдань

Зріст об`єму виконаних на уроці завдань

Розширення інформаційних потоків при використанні мережі Інтернет

Посилення мотивації та пізнавальної активності

Процес навчання більш цікавий, різноманітний, інтенсивний

Занурення здобувача освіти в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації

Стимулює професійний ріст викладача

Швидкий зворотній зв`язок, широкі можливості діалогізації навчального процесу

Засвоєння ІКТ здобувачами освіти - це проявити свої творчі здібності



ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ З  СУЧАСНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ 

ТЕХНОЛОГІЯМИ:

КОМУНІКАТИВНИМИ (навчання у співпраці, взаємонавчання, робота в 
парах, навчальний діалог, дискусія)

ПОШУКОВИМИ (проблемне навчання, метод проектів)

ІГРОВИМИ )ділові та рольові ігри, ігри-мандрівки, тощо)



Педагог – це та людина, яка 

любить дітей, володіє 

педагогічною майстерністю, 

постійно пробуджує в юному 

серці бажання бути сьогодні 

кращим, ніж учора, почуття 

поваги до самого себе.

Вище професійне училище 

№17 м.Дніпро

Дякую за увагу!

Меню


