
1

Презентація педагогічного досвіду

КЗСОР «Глинська 

спеціальна школа»

Вчителя природознавства, 

географії, 

основ здоров'я, образотворчого 

мистецтва

Крикун Олени 

Анатоліївни



2

Візитна картка

Вчитель природознавства, 

географії, 

основ здоров'я, 

образотворчого мистецтва,

Спеціаліст 1 категорії

Педагогічний стаж  - 14 

років

Освіта - вища



Олігофренопедагог.Вчитель дітей з вадами розумового 

розвитку. Логопед. Вчитель дітей з порушеннями мовлення.
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Вихователь дітей дошкільного віку

Кваліфікація



Залишити слід в
ДИТЯЧИХ ДУШАХ…

«Гуманність і 

творчість – два крила 

педагога!»
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Педагогічне кредо:



Правила педагогічної майстерності:

Відповідати

сучасності та 

змінам у системі

освіти

Ділитися з 

дітьми своїм 

досвідом

Намагатися бути 

прикладом для 

дітей у всьому

Гармонія в 

усьому

Займатися 

самоосвітою

Майстерність

вчителя



-

Завдання на кожен урок:
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Формувати ключові компетентності

учнів

Сприяти психологічій адаптації та 

соціальній реабілітації

Розвивати та корегувати усне і писемне

мовлення

Розвити і корегувати психічні процеси

учнів

Формувати особисті якості дитини

Пробуджувати інтерес до навчання



Науково-методична проблема:

Використання інформаційно-
комп'ютерних технологій в процесі 

розвитку та корекції культури 

поведінки учнів з порушеннями 

інтелектуального розвитку



Розвивати творчість – виховувати у дітей 

інтерес до знань, самостійність у навчанні.
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Метод гри

Пізнавальні завдання

Інтерактивні методики



Цікаво      знаю      вмію 10

Дерево добрих справ

Використання наочності 

Малювання, ліплення

Слухання музики і 

фантазування на основі 

сприйнятого



Гра дитини – це творче переосмислення 

пережитих вражень
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«Продовж 

речення»

«Порівняй»

«Зайве слово»

«Так чи ні»

«Лабіринт»

«Відшукай»



Творча 
діяльність

Творче мислення

Творча активність

Творчий пошук

Творче спілкування
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Що 

необхідно?

Пізнавальне завдання



Інтерактивні методики
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Сенкан

Мікрофон

Асоціативний кущ

Робота в групах

Мозковий штурм

Робота в парах

Незакінчені речення



Робота в групах сприяє одночасному залученню 

до роботи всіх дітей 
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ДЕРЕВО ДОБРИХ ВЧИНКІВ 
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Використання наочності- запорука успіху 

корекційної роботи 
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Мій клас- моя творча майстерня
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Заходи, свята…
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Заходи, свята…
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Підвищую власний педагогічний рівень

22



Наша школа гарна та затишна,

тут  працює та навчається велика та  

дружня сім’я!
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https://www.facebook.com/ja.maica.393

Дякую за увагу!


