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Вступ

Мета сучасної початкової школи – не просто
давати знання, а формувати особистість, яка
вміє і хоче вчитися, займає позицію активного
суб’єкта діяльності. Учитель має виступати в
ролі помічника, організатора педагогічної
взаємодії з учнем, спрямованої на розвиток
активності, самостійності, пізнавальних,

творчих здібностей,

формування пізнавального

інтересу, який

характеризується

ініціативністю пошуків,

самостійністю учнів у здобутті знань.



Слабоспицька Тетяна Леонідівна

гімназія № 172 «Нивки» м. Києва

Освіта :

Педагогічний стаж –

Стаж роботи в даному освітньому закладі

1. Педагогічний коледж при Київському

університеті ім. Тараса Шевченка, 1994р.

вчитель початкових класів

2. Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова, 1999 р.                              

вчитель української мови і літератури

та зарубіжної літератури

20 років

5 років



“Скажіть мені, і я забуду. 

Покажіть, і я запам’ятаю. 

Дайте можливість обговорити, і 

я зрозумію. Дайте можливість 

навчити іншого, 

і я досягну досконалості.”
Конфуцій



Моя педагогічна філософія

Розвивати, навчати і виховувати 

особистість одночасно

Створення умов для розвитку 

інтелектуальних здібностей  та

пізнавальних 

інтересів

Враховувати індивідуальні, вікові та 

психологічні  особливості учнів

Створення здорового мікроклімату 

в дитячому колективі, формування 

позитивних емоцій, взаємин їх 

регулювання  та корекція



Мої нагороди



1. Середня спеціальна

Педагогічний коледж

при  Київському університеті

ім. Тараса Шевченка

1991 -1994 р.р.

Спеціальність:

“Викладання в початкових

класах”

Присвоєно кваліфікацію:

вчитель початкових класів



2. Вища педагогічна

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

1994 -1999 рр.

Спеціальність:

“Українська мова і 

література”

Присвоєно кваліфікацію:

Вчитель української мови і 

літератури та зарубіжної 

літератури



Курсова перепідготовка



Самоосвіта. Інтернет-вебінари



Конкурс

ім. П. Яцика

Олімпіада з 
математики

2013-2014
ІІ місце – Аксаковська 

Валерія

2012-2013
ІІІ місце –

Тичинський-Мартинюк 

Віталій

Математичний квест 2013-2014

ІІ місце – Тичинський-Мартинюк 

Віталій, Пальчековський Олександр

ІІІ місце – Барановська Валерія



Наші досягнення

Брали участь у інтелектуальних конкурсах «Колосок» і «Кенгуру», 

де показали добрі результати

КОЛОСОК

2012-2013 – 3 клас

Срібний – 4

Учасників – 7

2013-2014 – 4 клас

Золотий – 1

Срібний – 5

Учасників – 3 

КЕНГУРУ

2013р. – 3 клас

Відмінно – 5

Добре – 3

Учасників – 3

2013-2014 – 4 клас

Добре – 8 

Учасників – 3 

2014 – 4 клас

Добре – 7

Учасників - 4



Тема над якою працює вчитель



Впроваджувати 

інноваційні методи

навчання і виховання

Створювати  умови 

для всебічного

розвитку дитини

Розвивати  

творчі здібності

учнів

Сприяти 

самоактуалізації

творчого потенціалу

учня

Здійснювати 

диференційне

навчання

Приділяти увагу

самоосвіті вчителя 

і учня

http://smajliki.ru/smilie-773762151.html
http://smajliki.ru/smilie-773762151.html


Концепція національно –

патріотичного 

виховання в початковій 

школі



Відкритий урок з  Природознавства 2 клас, 2015р.

Тема: Як утворюється лід на ставках



Відкритий урок з  Української мови 2 клас, 2015р.

Тема: Закріплення знань про іменник



Власний сайт



Основні напрямки виховної роботи





Новорічні пригоди 



Вітаємо вас, любі матусі! 



Зустрічі з видатними людьми
Письменницею Галиною Ткачук

Презентація книги 

«Вікно до собаки»



Зустрічі з видатними людьми
Юристом Галиною Палийчук

Презентація книги 

«Кримінальний кодекс для дітей»





Героїчний подвиг наших прадідів









Робота з батьками

Вивчення сімей 

учнів

Батьківський всеобуч Спільна робота

Спостереження

Анкетування

Вивчення 

родинних 

коренів

Бесіди , групові та 

індивідуальні 

консультації

Лекції, розгляд 

матеріалів з 

педагогічної преси

Відкриті навчальні 

заняття та заходи 

Виставки дитячих 

робіт та їх аналіз

Загальношкільн

і збори

Класні збори 

Спільні свята 

Громадські 

справи



Профорієнтаційна робота



Плани на майбутнє

Сприяти участі дітей у всеукраїнських, районних та 

шкільних конкурсах, олімпіадах.

 Працювати над розвитком творчої компетентності учнів, 

їх обдарованості.

 Надсилати методичні доробки, уроки, виховні заходи 

до інтернет-видань.

 Продовжувати роботу над власним  сайтом для обміну 

досвіду з колегами та тісної співпраці з батьками.

 З  метою  підвищення  педагогічної майстерності 

займатися самоосвітою. 

 Продовжувати приймати участь в інтернет-вебінарах.

 Підвищувати свій рівень педагогічної майстерності.


