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Дорогоцінний 
камінь не можна 
відполірувати без 
тертя. Також і 
людина не може 
стати успішною 
без достатньої 

кількості важких 
спроб. 

Д а л е к о  н е  к о ж е н 
с т а н е  в ч е н и м , 
п и с ь м е н н и к о м , 
артистом, далеко не 
кожному призначено 
винайти порох, але 
майстром у сво їй 
с п р а в і  п о в и н е н 
стати кожен…



•  Розвивати, навчати і виховувати 
особистість одночасно.

• Створювати здоровий мікроклімат 
відносин в дитячому колективі, 
формувати позитивні емоції.

• Створювати умови для розвитку 
інтелекту школярів, їхніх здібностей, 
пізнавальних інтересів.

• Сприяти самореалізації особистості та 
всебічному розвитку.

• Враховувати індивідуальні, вікові та 
психологічні  особливості учнів.
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Модель творчої 
особистості учня:

Творча 
особистість

Творче 
мислення

Творча 
діяльність

Творча 
активність

Творчий пошук
Творче спілкування



Впроваджую на 
уроках:

ТЕХНОЛОГІЮ ШЕСТИ КАПЕЛЮХІВ 
МИСЛЕННЯ

ЕДВАРДА ДЕ БОНО



ХМАРА  СЛІВ – НОВИЙ 
ІНСТРУМЕНТ  СУЧАСНОГО 

ВЧИТЕЛЯ
Хмарини слів

   Кольорова хмара зі слів 
приковує погляд до об'єкта і 
змушує нас зосередиться на 
матеріалі.  Хмара містить в 
собі як візуальну інформацію 
(наприклад, форма хмари), 
так і смислове навантаження 
- сам текст.    Хмара слів 
краще запам'ятовується.



Ментальні карти ідеально підходять для використання 
на уроках, можуть бути застосовані у будь-яких видах завдань, 
залучають учнів різного віку до активного творчого мислення, 
організації й вирішення проблем. Гнучкість цих карт дозволяє 
розглядати будь-яку тему або навчальне питання. 



Ментальні карти мають свої переваги: 
− запам'ятовування (підготовка до всіляких іспитів, 

заучування списків, таблиць і т.д.);
− навчання (оптимізація конспектів, написання творчих 

завдань і краще засвоєння підручників);
− мозковий штурм (колективна робота, нові ідеї); 
− презентація (виділення головного і ефективна передача 

спільної мети і думки);
− планування (розробка власних проектів і стратегії 

поведінки, а також уміння якісно планувати власний 
час);

− прийняття р ішень (глибокий аналіз ,  зважені  і 
обгрунтовані висновки).

 



Прийом «Фішбоун»





Кубик 
Блума



Педагогічні прийоми, які 
використовую на уроках

“Так-ні”
“Місткий 
кошик”

“Пінг-
понг” 

“Пізнай мене”

“Загадкова 
торбинка”

“Словограй”“Знайди 
зайве” 



Творчі вправи та 
завдання

Застосування творчих вправ та 
завдань на уроках дає  поштовх до 
розвитку учня, що передбачає 
поступове зростання його 
організаційної й розумової 
самостійності, стимулювання 
уяви, інтересу до книг, творів 
мистецтва, природи, тобто 
розвиток особистості в цілому.



Вважаю, що 

Формування 
навички 

толерантного 
спілкування, 

вміння 
аргументувати 

свою 
точку зору, 
знаходити 

альтернативне 
рішення 

проблеми;

У роботі задіяні
 всі учні класу;

Кожна дитина
має можливість

пропонувати свою думку;

Створюється 
“ситуація успіху”;

За короткий час 
опановується багато

нового матеріалу;Формується доброзичливе 
ставлення до опонента;

Учні вчаться 
працювати у команді;

ІННОВАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ 

МАЮТЬ 
ПЕРЕВАГИ:



Творчий пошук
• У своїй роботі використовую такі активні форми роботи: 
•  інтегровані (міжпредметні) уроки; 
•  уроки-дискусії (урок-діалог, урок-диспут, урок запитань і 

відповідей, урок-практикум, урок - прес-конференція
•  уроки-дослідження (урок-знайомство, урок - панорама ідей, урок-

пошук, урок-самопізнання, урок "Слідство ведуть знатоки", урок 
"Що? Де? Коли?"); 

•  уроки-звіти (урок-аукціон, урок-інтерв’ю, , урок-ерудит,   урок-
концерт, урок - огляд знань, урок-презентація, урок-ярмарок); 

• уроки-змагання (урок - брейнг-ринг, урок-вікторина, урок-КВД - 
конкурс винахідливих та допитливих, урок-КВК - конкурс веселих 
та кмітливих, урок-конкурс, урок - мозкова атака, урок-турнір); 

• уроки-мандрівки (урок-екскурс, урок-екскурсія, урок-марафон, урок-
подорож); 





Основні напрямки виховної роботи

Взаєморозуміння Творчий підхід

Формування 
учнівського 
колективу

Толерантність

Співпраця 
вчитель-
батьки

Виховна робота з класом має не менше значення, ніж 
навчальна діяльність. Діти з великим задоволенням 
беруть  участь у позакласних виховних заходах, 
проявляючи зацікавленість та активність при цьому.



Кажу собі:
Я – класний 

керівник!
І намагаюсь 
бути справді 

класним.
І зустрічаю 
учнів я своїх,

Щоб кожен день 
їх видався 

прекрасним! 















Для мене діти – це і щастя і турбота, 

Відповідальність і тривога теж.

Без відпочинку й вихідних робота, 

Любов така, яка немає меж! 



Сприяти та 
заохочувати  дітей 

до участі у 
шкільних 

конкурсах, 
олімпіадах

Надсилати 
методичні 

розробки, уроки, 
виховні заходи до 

періодичних 
видань

З метою 
підвищення 
педагогічної 
майстерності 

займатися 
самоосвітою

Поповнювати 
матеріали уроків, 

шкільних та 
позашкільних 

заходів

Приймати участь в 
професійних 

конкурсах

Підвищувати свій 
професійний 
рівень і не 

зупинятися на 
досягнутому 

Створити 
власний сайт 
для обміну 
досвіду з 

колегами та 
тісної співпраці з 

батьками

Працювати над 
розвитком 

пізнавальної 
активності учнів

Удосконалювати 
власні методи 

викладання 

Продовжувати 
впроваджувати у 

навчальний 
процес 

інноваційні 
методи навчання



Рецепт вчительської 
молодості

Систематично вживайте: бальзам 
мудрості, коктейль творчості, каву 
бадьорості, відвар пунктуальності, 
настій терпимості, екстракт людяності.

Виконуй все це ретельно і будеш вічно 
молодим, Учителю!




