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Самоосвітня 
діяльність учителя 

початкових класів на 
прикладах наукової і 
творчої діяльності 

видатних українських 
педагогів



Науково-методична проблема:

«Удосконалення професійної 
кваліфікації педагогічних кадрів, 

підвищення результативності і 
якості навчально-виховного процесу 

шляхом упровадження нових 
технологій навчання»



Зміст і форми 
самоосвітньої роботи вчителів:

 опрацювання законодавчих та нормативно-правових 
документів

 вивчення творчої спадщини великих педагогів, мислителів, 
філософів

 вивчення нових наукових ідей, найактуальніших 
педагогічних проблем

 опанування методики й методології педагогічного 
дослідження

 вивчення передового педагогічного досвіду
 робота над індивідуальною психолого-педагогічною 

проблемою
 самостійне опанування нових технологій навчально-

виховного процесу 
 активна участь у роботі науково-методичних семінарів і 

методичних об’єднань, різних творчих груп
 підготовка методичних розробок



Форми самоосвіти
Індивідуальні

- Стажування 
- Навчання у процесі контролю та експертної оцінки 
керівників школи
- Відвідування уроків учителів – наставників
- Публікації в пресі
- Презентація досвіду роботи
- Наставництво
- Майстер – клас
- Видавнича діяльність
- Експертна робота
- Проведення серії відкритих заходів



Форми самоосвіти
Групові

- Відвідування школи молодого вчителя, школи 
педагогічної майстерності, школи передового 
педагогічного досвіду, консультаційних пунктів, 
опорних шкіл
- Участь у різноманітних семінарах, конференціях, 
фестивалях педагогічних ідей на шкільному, міському, 
обласному та всеукраїнському рівнях
- Участь у роботі творчих та динамічних груп
- Участь у проектах професійного розвитку ЛОІППО
- Участь в апробації навчально-методичного комплексу



Педагогічний 
міст із 
минулого в 
сучасне



Григорій Савич 

Сковорода —
просвітитель, філософ і поет, 

видатний мислитель 

історичного минулого нашої держави



«Довго сам учись, 
якщо хочеш учити 

інших»

Г. Сковорода



Григорій Григорович 
Ващенко —
творець української 

освітньо-виховної системи



Переддошкільне і дошкільне     
виховання

Початкова школа
 Середня школа
 Висока школа
Позашкільна освіта
Науково-дослідні установи

Структура системи 
освіти у вільній Україні 

(за Г. Ващенком)



Формула української 
педагогіки Г. Ващенка: 

"Служіння Богові 
та Україні"



В
И
Х
О
В
А
Н
Н
Я
(за

Г.Ващенком)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ

МОРАЛЬНО-РЕЛІГІЙНЕ

ЕСТЕТИЧНЕ

ФІЗИЧНЕ



Наочність
як складова системи педагогічного впливу



Фоторепортаж з науково-практичного семінару 
“Роль матеріально-технічної та науково-методичної бази 

кабінету початкових класів у формуванні позитивного іміджу 

школи



Організація 

роботи 

в групі 

продовженого 











Кімната відпочинку







Софія Русова 
- класик 
вітчизняного 
дошкільного 
виховання



 гуманізм
 демократизм
 народність
 природовідповідність
 культуровідповідність
 особистісно орієнтований підхід
 соціальна обумовленість виховання
 загальнолюдські цінності



Лейтмотив багатьох творів 
С. Русової  

«витворити… людину 
в найкращому 

значенні цього слова»



Нічого не вимагати од дитини над її сили
 Викликати на допомогу для розв'язання 

якоїсь проблеми природну спритність 
дитини

Навчити дитину працювати
 Викликати бадьорість і утворити в класі 

таку піднесену атмосферу, щоб праця 
йшла жвавіше

Правила вчителя-професіонала
(за С.Русовою)



Василь Олександрович
Сухомлинський –

визнаний класик 
педагогіки ХХ століття



Гуманістична система  В. Сухомлинського 
включає систему блоків, кожен з яких – це:

 Систематичне піклування про всебічний розвиток 
дитини

 Любов до дітей і окремої дитини
 Повага до дитини, уміння бачити в кожній людині 

особистість
 Віра в дитину як запорука педагогічного успіху
 Глибоке знання дитини
 Бережливе ставлення до духовного світу і природи 

дитини



Портфоліо учня
як складова системи виховання



Мирослав Гнатович 
Стельмахович –

дослідник української 
етнопедагогіки 

та традиційного
родинного виховання



М. Стельмахович пропонує творчі 
методи навчання:

- метод оцінки "авансом", 
- метод особистого прикладу, 
- метод спілкування з совістю, 
- метод позитивної самовпевненості, 
- метод торжества ідей, 
- метод навчання "в борг", 
- метод добросусідства та інші



Олександра Яківна 
Савченко –

академік АПН України, 
дослідник та організатор 

вітчизняної освіти і 
педагогічної науки, 

талановита, вимоглива 
і доброзичлива людина 



Найважливіша цінність виховання -

суспільство, яке здатне
навчатися й розвиватися
впродовж життя





Семінари,засідання, тренінги…











Телевізійний проект
«Психолог і Я».

Тележурнал, у якому діти говорять про дітей та 
для дітей

 Партнери та спонсори проекту:

Телеканал «Антел», БО «ОБРІЙ 2007»

 Мета проекту: Формування творчої особистості, 
пошук ефективних шляхів для розкриття творчого 
потенціалу з точки зору життєвих цінностей дітей, 
їх психологічного здоров’я, сприяння процесу 
самопізнання,  самореалізації та самоактуалізації.

 Завдання: - Спрямувати діяльність учнів на 
дослідження та визначення соціально-психологічних 
проблем дітей, формувати вміння узагальнювати 
психологічні факти;

- Активізувати процес самопізнання і саморозкриття, 
зміцнювати впевненість дітей у власних силах через 
розвиток адекватного розуміння  своєї  унікальності та 
значущості, оцінки досягнутих результатів своєї 
діяльності; підвищення самоцінності на основі своїх 
позитивних рис;

-Виховувати відповідальність , самостійність;

Учити висловлювати свої почуття, розвивати здатність 
до емпатії;

- Формувати навички позитивної соціальної поведінки, 
розвивати навички спілкування, почуття єдності, 
згуртованості - тренувати комунікативні навички, 
напрацювати новий досвід, актуалізувати особистісні 
ресурси, розвивати навички самоаналізу та прийняття 
рішень;

- Сприяти реалізації творчого та духовного потенціалу 
дітей. 



Інтегрований проект “Газета”
в початковій школі 

Gaza - скарб (з 
грецької)

Мета: формування
інформаційно-
комунікаційних навиків,
цілісного позитивного
світогляду, критичного
мислення, почуття
патріотизму та любові до
рідного міста

Завдання
- Учити знаходити потрібну 
інформацію, працювати з 
газетою як носієм 
інформації
- Залучати батьків до 
співпраці в проекті
- Налагодити співпрацю з 
редакцією міської  газети, 
міською бібліотекою, 
друкарнею, музеєм
- Розвивати цікавість до 
життя міста, його проблем, 
планів

Заходи
Знайомство з професіями 
людей, які створюють газету
Проведення уроків та 
позаурочна робота з 
використанням періодики та 
застосуванням ІКТ 
Творча діяльність у проекті
Практичні ігри «У світ газети», 
«Інтерв’ю», «Професія –
журналіст».
Співпраця з редакцією  
«Антрацитівського вісника»
Інтернет- екскурсії, зустрічі
Публікації матеріалів у 
«Антрацитівському віснику», 
формування дитячої сторінки 
газети 

Результати
Проект сприятиме 
формуванню  
інформаційно-
комунікаційної  
культури школярів,

соціальної активності
та творчої 

самовизначеності





Психологічний супровід процесу адаптації 
першокласників

Спецкурс для першокласників
«Психологічна абетка» спрямований на
формування в першокласників
характеристик психологічно здорової
особистості.
Мета: створити умови (середовища), які
допоможуть учителю краще зрозуміти й
відчути своїх учнів, а кожному учню
безболісно адаптуватися до нової ситуації,
тобто, пристосувати «школу до дитини, а
не тільки дитину до школи».

Арт-терапія в роботі з
першокласниками «Перший крок».
Програма корекційно-розвивальних
занять з учнями 1–х класів, що мають
проблеми адаптації.
Мета: допомогти першокласникам у
розвитку та вдосконаленні
комунікабельності й соціальної
адаптації в колективі ровесників,
психокорекція основних пізнавальних
функцій.



Реалізація проекту “Батьківська криниця”

Взаємодія школи з батьками – запорука 
успішної адаптації маленьких школярів

НАПРЯМКИ РОБОТИ                                               
В ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПІДГОТОВЧІЙ ШКОЛІ
•Батьківська конференція    
•Навчальний експеримент
•Прикладна інформатика, програма “Step 
up”з вивчення основ інформатики та 
англійської дітьми 5-6 років
•Вивчення психологічного стану 
першокласників (виявлення дітей, що 
мають високий рівень дезадаптації)
•Проведення індивідуальної роботи з 
адаптації 
•День відчинених дверей
•Психолого-педагогічні консультації для  
батьків
•Анкетування батьків
•Робота з  дітьми, які не відвідують 
дошкільні дитячі заклади

Маленькі школярики-учасники багатьох 
шкільних проектів(“ЕКО”, “Декада науки і творчості”

“Квіткове місто”









Презентація досвіду самоосвітньої 
роботи вчителів




	Презентация Титова 1
	Слайд номер 1
	 
	Науково-методична проблема:
	Зміст і форми �самоосвітньої роботи вчителів:�
	Форми самоосвіти
	Форми самоосвіти
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Фоторепортаж з науково-практичного семінару �“Роль матеріально-технічної та науково-методичної бази кабінету початкових класів у формуванні позитивного іміджу школи 
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Гуманістична система  В. Сухомлинського включає систему блоків, кожен з яких – це:
	Портфоліо учня�як складова системи виховання
	Слайд номер 31
	М. Стельмахович пропонує творчі методи навчання: 
	Слайд номер 33
	Найважливіша цінність виховання -
	Слайд номер 35
	Семінари,засідання, тренінги…
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Телевізійний проект� «Психолог і Я».�Тележурнал, у якому діти говорять про дітей та для дітей�
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Психологічний супровід процесу адаптації першокласників
	Взаємодія школи з батьками – запорука �успішної адаптації маленьких школярів
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Презентація досвіду самоосвітньої роботи вчителів
	Слайд номер 50


