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Закінчила у 1988 р. Кіровоградський 

педагогічний інститут ім О.Пушкіна 

факультет: педагогіка і методика 

початкового навчання 

відділення: денне 

Педагогічний стаж – 28 років 

Курсова перепідготовка – 2015р. 

Кваліфікаційна категорія – вища 



Педагогічне кредо: 
    

 
 

Скільки б ти 
не жив, усе 

життя 
треба 

навчатися. 
                                                                      

/Сенека/ 
 



Життєве кредо: 
  

Всі перемоги 
починаються з 

перемоги над собою.  

 



 

Проблемне питання: «Формування у молодших 

школярів навичок виразного читання» 

 

Актуальність.  
Читання - це одне з основних джерел знань. Важливо вміти 

швидко оперувати великою кількістю інформації, з-поміж 

усього вибрати основне , найцінніше, а значить – бути 

справжнім читачем. 

Предмет читання є провідним у навчанні і вихованні учнів 

початкових класів. 

 

«Читання – це віконечко, через яке діти пізнають світ і 

бачать самих себе.»                

                                                                   В.Сухомлинський 



Створення 
оптимальних 

умов для 
розвитку дитини: Сприяти 

самореалізації 
кожної особистості 

Стати для дітей 
другом, відкрити 
багатство її душі 

Розвивати, навчати і 
виховувати 
особистість 
одночасно 

Створити здоровий 
мікроклімат у 

дитячому колективі, 
формувати 

позитивні емоції 



2012-2013н.р.    

 Урок трудового навчання: 

«Робота з природними матеріалами. Природні матеріали. Виготовлення аплікації з 

природних матеріалів. «Їжачок» 

2013-2014н.р. 

 Урок літературного читання: 

«Українська народна казка «Лисиця та Їжак» 

 

                                                           2014-2015н.р. 

 Урок основ здоров'я: 

«Про продукти харчування. Практична робота: вивчення терміну придатності та умов 

зберігання харчових продуктів за їх маркуванням» 

                                                                2015-2016н.р. 

 Урок української мови: 

«Вживання особових займенників у текстах. Складання продовження твору» 

                                                                 2016-2017н.р. 

 Урок образотворчого мистецтва: 

«Родина кольорів. Поняття про основні та похідні кольори. Способи утворення 

похідних кольорів» 

 

Відкриті уроки: 
 



Інтерактивні 
технології 

Асоціативний 
кущ 

Рольова 
гра 



 Участь у конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», «Патріот» 

 Свято Букваря 2012-2013н.р. 

 Конкурс іграшок для новорічної ялинки  (І місце) 

 Участь в благодійних акціях – «Від серця до серця», 

«Святий Миколай дітям» 

 Виховна година «Дерево міцне корінням, а людина – 

друзями» 

 Конкурс для дівчат «Наші дівчата найчарівніші» 

 Екскурсії : «Рошен», «Лукас», «Свічковий завод», 

«Зоопарк» 

 Робота з батьками: лекції, бесіди 

 













 

 

Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької  

міської ради Полтавської області 

 

Кременчуцький міський науково-методичний центр 

 

Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 

Т.О.Глущенко 

 

Цікава граматика  

у початкових класах 
 

 

Кременчук, 2017 

Методичний 

посібник  

для вчителів початкових 

класів до уроків навчання 

грамоти, літературного 

читання та української 

мови 
 


