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Педагогічне кредо 
 

Працюй так,  

щоб дітям біля тебе  

було комфортно і затишно. 
 

Життєве  кредо 

 
Щоб досягти мети, 

треба перш за все йти. 
 

 

 



“Завдання сучасної школи - привчити учня 
до життя, розуміти його, знайти в ньому 

своє місце.” 
 
 

Ще Василь Олександрович Сухомлинський 
сказав:  

«Творчість –  
це не сума знань,  

а особлива спрямованість  інтелекту» 
 



Особливої уваги набуває зараз проблема 

формування самостійності учнів; спроможності 

отримувати, аналізувати інформацію та приймати 

оптимальні рішення; використовувати в 

практичній діяльності нові ІТ.  

Адже об’єм інформації з кожним роком зростає в 

геометричній прогресії. Тобто людина не в змозі 

мати повний об’єм знань з того чи іншого 

предмета.  

На перше місце виступає не здобуття суми 

знань, а вміння знайти потрібну інформацію та 

практично її використовувати. 



Тому я вважаю, що сьогодні сучасна школа 

повинна не лише дати учням обсяг знань і 

вмінь, а й сформувати людину, яка  

творчо мислить, приймає рішення,  

адаптується до умов життя.   

Тобто сприяти формуванню творчої 

особистості, яка вміє творчо мислити та 

діяти,  спілкуватися та знаходити 

правильні рішення в процесі 

своєї діяльності. 
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Завдання, які стоять переді мною. 
 

Забезпечити  умови  

для розвитку інтелектуальних та особистісних 

якостей учнів,  їхніх творчих та 

комунікативних якостей,  здібностей до 

самоосвіти, саморозвитку і самореалізації. 

Дати можливість  

повніше проявити та реалізувати можливості 

учня відповідно до його  рівня підготовки, 

здібностей, індивідуальних особливостей.  

 



 

Творчий, успішний, думаючий учень 

 
 

 
 
 
 

Очікуванний результат  
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Науково-методична  

проблема 

Удосконалення сучасних форм і 
методів навчання у процесі 

викладання інформатики 





Технології, методи та форми, що використовую 

в освітньому процесі  

Мультимедійні 

технології 

Робота в 

групах 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології 

Веб-квест  

Ігрова 

технологія 

Інтерактивні 

технології 

Проектна 

технологія 



Основною формою роботи під час вивчення 

інформатики є практична робота, яка сприяє 

активізації розумової діяльності учнів у процесі 

навчання, підвищує їхній інтерес до 

навчального предмета, забезпечує розвиток 

здібностей до технічної творчості. 

Саме активна, дійова позиція учня на уроці 

допомагає максимально засвоювати та 

використовувати знання, стимулювати розвиток 

мислення та уяви, викликати зацікавленість та 

позитивне ставлення до навчання. 



Веб-квест— це проблемне завдання з елементами 

рольової гри, для виконання якого 

використовуються інформаційні ресурси Інтернету і 

інтегруючи їх у навчальний процес, допомагають 

ефективно вирішувати цілий ряд компетенцій. 

 

В основі веб-квесту лежить індивідуальна або групова 

робота учнів з використанням інтернет-ресурсів.  

Результати виконання веб-квесту, залежно від матеріалу, 

що вивчається, можуть бути представлені у вигляді 

усного виступу, комп'ютерної презентації, буклетів, 

малюнків, текстових документів, програм. 

 

 



Учням необхідно вибрати одну з ролей, для 

проходження веб-квесту і виконати завдання відповідно 

до ролі. 

Обравши роль, вивчають завдання, яке їм належить 

виконати. В процесі виконання завдань вони можуть 

користуватися Інтернет-ресурсами.  

Підсумком такої роботи є звіт у вигляді презентації або 

текстового документа (доповідь) 

 

Веб-квест  з теми  «Алгоритми»  

"Мандрівка в країну алгоритмів" 

 



Груповий (колективний) метод. 

Цей метод передбачає організацію навчального процесу, 

коли навчання здійснюється в процесі спілкування між 

учнями у групах (група з двох і більше учнів). 

Наприклад, вивчення такої теми, як «Комп’ютерна 

мережа Інтернет» проводжу, використовуючи роботу в 

групах. Перед початком вивчення теми учні 

розподіляються в групи, кожній з яких повідомляється її 

тема. Кожна група отримує завдання підготувати та 

розкрити решті учням свою тему. Методи, форми, засоби 

для цього учні обирають самостійно. Вони опрацьовують 

теоретичний матеріал, готують презентації-доповідді.  



 Метод проектів - це організація навчального процесу, 
при якій вибір педагогічних засобів та темпу навчання 

враховує індивідуальні особливості учнів, рівень 
розвитку їх здібностей та сформованого досвіду. 

Проекти можуть бути:  

    особистісні, парні, групові; 

    короткочасні, середньої тривалості, довготривалі.  

Короткочасні проекти використовую в межах одного 
уроку, наприклад, при вивченні теми «Текстовий 
процесор», коли за обмежений час учні повинні 

створити обкладинку до улюбленої книжки  

та оформити її засобами Microsoft Word. 

Проєкти середньої тривалості пропоную як залікові 
роботи в кінці певної теми. Так, після вивчення розділу 

«Презентації Power Point» учні повинні представити свої 
презентації. (Казка «Колобок»,«Моє хоббі»,  

«Я на карантині»…) 

 



При створені проектів на уроках 

інформатики, учні, перш за все вчаться 

аналізувати та застосовувати навчальний 

матеріал, отримуючи на виході результат 

своєї праці – Готовий проєкт. 

 
 

Проєкт «Найкраща Презентація» 

Проєкт «Обложка до улюбленої книжки» 

Проєкт «Публікація «Меню» 

Проєкт «Мій перший Буклет» 

 

 

 

 
…. 





Проєкт 

 «Юний художник» 

Малюнки виконанні в Раіnt 





Проєкт 

 «Казка  про Безпечний 
Інтернет» 

 





Ігрові технології навчання.  

Ще однією ефективною формою навчання є ділова гра. 

Види ігор: 

 навчальні, тренувальні, узагальнюючі; 

 пізнавальні, виховні, розвиваючі; 

 репродуктивні, продуктивні, творчі. 

Високий ефект дають ділові ігри, спрямовані на 
розв’язання профільних задач.  

Наприклад, під час вивчення тем «Текстовий процесор», 
«Електронні таблиці» учні створюють та представляють 
свої візитки, рекламу здорового способу життя, певного 
виду спорту і т.д., створюють фінансові звіти, таблиці й 
діаграми. 

На різних етапах уроку я застосовую такі елементи гри: 

«Склади та розгадай кросворд». 
 





Інтерактивне навчання – 

 це спеціальна форма організації пізнавальної активності за 
умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.  

Які інтерактивні технології я використовую? Це: 

1. «Мозковий штурм». Учні по черзі висловлюють всі свої 
думки з приводу поставленого питання. 

2. «Мікрофон». Один учень може почати відповідь, а інший – 
доповнює, завершує відповідь. 

3. «Навчаючись учу». Кожен учень отримує завдання з певної 
теми, опрацьовує його, доповідає однокласникам.(«Бажаючі 
можуть проводити уроки») 

4. «Незакінчене речення» («кодування відповіді»). Учням 
пропонується перелік запитань у вигляді незакінчених 
речень. Діти повинні продовжити думку.  

(*Продовж речення або відгадай слово* у ПШ ) 

 



 

 

 

Мультимедійні технології  
пов’язані із використанням мультимедіа-продуктів: 

електронних книг, енциклопедій, відеоуроків, он-лайн 

лабораторій.  

Сьогодні розроблені програми для підтримки навчання 

будь-якого предмету (математики, фізики, хімії, біології, 

іноземних мов і т.д).  

Використовуємо їх і при проведенні позакласних заходів. 

Часто використовую програми для проведення 

комп’ютерного тестування, яке підвищує мотиваційну 

складову набуття учнями нових знань. 

Тестування дозволяє перевірити весь обсяг знань з теми 

за короткий термін часу.  



 

Учнівські роботи - проекти, відеомонтаж 



Мережеві технології  
призначені для спілкування, доступ до баз даних через 

мережу Інтернет. Формами мережевої комунікації є: 

 Електронна пошта; 

 Телеконференції; 

 Відеоуроки. 
 



Незалежно від типу уроку в тій чи іншій мірі я 

намагаюся розвивати самостійність учнів в процесі 

навчання, націлюючи їх на самоосвіту: не можна на 

все життя вкласти учню потрібний об’єм знань, тим 

більше в галузі інформаційних технологій. 

Майбутній випускник сам повинен опанувати нове 

програмне забезпечення.  

Тому моя задача  – навчити учнів вчитися.  

Крім того, недостатньо лишень опанувати ту чи 

іншу інформаційну технологію. Необхідно в першу 

чергу навчити учнів правильно, оптимально і 

нешкідливо застосовувати комп'ютер як інструмент 

пізнавальної, професійної, творчої діяльності 

людини. 

 



Основні ключові компетентності концепції «НУШ»: 

спілкування державною та іноземними  мовами, математична 

грамотність, компетентності в природничих науках і 

технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння 

навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські 

компетентності, підприємливість, загальнокультурна, 

екологічна грамотність і здорове життя, гармонійно входять у 

систему STEM-освіти, створюючи основу для успішної 

самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина. 

Впровадження системи STEM-освіти продиктовано 

вимогою «нової економіки» - бути конкурентоспроможною 

як всередині країни, так і на міжнародній арені.  

Здобуття сучасних професій потребує всебічної підготовки  та 

отримання знань із різних освітніх областей природничих наук, 

інженерії, технологій та програмування, напрямів які охоплює 

STEM-освіта.  

 



Життя після уроків… 



Шкільний веб-сайт 



 
 
 
 

Впровадження  та допомога в організації  
дистанційного навчання учнів гімназії на 

платформі G Suite 



Реєстрація на сайті NZ 

Електронні щоденники та журнали 



Участь у міжнародних і всеукраїнських 

конференціях, семінарах… 

Тема конференції - Модернізація змісту освіти в 

умовах полікультурного середовища та 

формування інклюзивної компетентності 

вчителя. Назва секції - Правові та організаційні 

засади формування та розвитку інклюзивного 

освітнього середовища. Проблеми організації 

інклюзивної освіти в закладах освіти. 



Моя публікація 

«ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ 

 ДЛЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ   

МОЖЛИВОСТЯМИ  ЗДОРОВ’Я  

В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ  

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ» 

2021 рік 
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Мої  курси 



Мої  нагороди 
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Учасник науково-практичної Інтернет-конференції 

"Інформаційні технології в освітньому процесі 2017". 

Участь  учнів гімназії в онлайн  конкурсі «STOP  СНІД – 2016»  

у номінації «Інформаційний простір» анімаційний ролик 

Участь учнів гімназії у Всеукраїнському конкурсі з 

інформаційних технологій  «Бобер» 

Учасник науково-практичної Інтернет-конференції 

«Інформаційні технології у навчально-виховному процесі» 

Участь у конкурсах, конференціях 



Виховна робота 



Виховна робота з класом має не менше значення, 

ніж навчальна діяльність.  

Як класний керівник приділяю багато уваги 

формуванню та розвитку колективу.  Діти  з великим 

задоволенням приймають участь у класних та 

позакласних заходах. Але всім виступам передує велика 

підготовча робота, розвиток творчих здібностей учнів на 

уроках та під час виховних заходів. Учням класу дуже 

подобаються класні години, свята, вікторини, конкурси, 

родинні свята. Вони завжди із задоволенням беруть у 

них участь. 

Постійно підтримую зв’язок з батьками учнів. Спільно 

вирішуємо питання поведінки, навчання та атмосфери 

класного колективу. 







Ознайомитися із системою моєї виховної роботи  

можна на сайті гімназії за посиланням  

kremen-school3.com.ua/sites/default/files 

Як класний керівник ставлю перед собою такі завдання: 

1. Виховувати  учнів добрими, чуйними, бережливими. Прививати любов 

до праці. Вчу поважати батьків, цінувати родину. Берегти шкільне майно. 

2. Сприяти творчому розвитку особистості учнів, формувати навички 

здорового способу життя. 

3. Виховувати моральні якості дитини: вихованість, скромність, чесність, 

дружелюбність, відповідальність за доручену справу. 

4. Виховувати учнів гідними громадянами своєї держави, справжніми 

господарями рідної землі. 

5. Прививати любов до краси. Приділяю увагу етичному і естетичному 

вихованню. 

Ці завдання  реалізовую під час проведення виховних годин, годин 

спілкування, інформаційних хвилин, тренінгів, уроків доброти та 

екології, родинних свят. 

https://kremen-school3.com.ua/sites/default/files/_svr_8-b_leleka.pdf
https://kremen-school3.com.ua/sites/default/files/_svr_8-b_leleka.pdf
https://kremen-school3.com.ua/sites/default/files/_svr_8-b_leleka.pdf


“Не зупиняйся, Вчителю, не треба! 

Іди вперед, бо в цьому суть життя. 

Ти робиш чистим і безхмарним небо, 

Ти твориш віру в краще майбуття” 

                                           Дмитро Павличко 

 









Дякую за увагу 


