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Тема методичної проблеми 

«Психологічна основа індивідуалізації 

навчання» 

Педагогічне кредо 

«Повноцінними є тільки ті 

знання, які дитина здобула власною 

активністю» 

           (Песталоцці) 



Думка стати педагогом, прийшла до мене на ІV 

курсі університету, під час педагогічної практики. 

Професія здалася мені цікавою, захоплюючою, 

необхідною і, якщо можна так висловитися, власне 

моєю з усіх відомих мені. Я знаю: педагогами не 

стають, ними народжуються. Хоча, звичайно, 

учитель – це не тільки Божий дар, а й дуже 

відповідальна та наполеглива праця і серце, віддане 

дітям.  Вчитель, як і медик, не має права на помилку  

І перш за все, моя щоденна праця – учити 

“світлому, доброму, вічному” 



Моє життєве кредо: 

Кожен день – це нові перемоги над собою. 

Провідна ідея моєї роботи:  

підвищення розумової та пізнавальної 

активності; 

створення комфортних умов навчання, за яких 

кожен учень відчуває себе успішним, 

інтелектуально спроможним; 

набуття життєво необхідного досвіду 

 



 «Опанування нового, плекаючи старе – шлях до справжнього вчителя»  

Конфуцій 

«Учитель живе до того часу, поки 

навчається, як тільки-но він перестає 

навчатися, в ньому помирає педагог» 

                           К. Д. Ушинський 



Основні заповіді мого успіху: 

 
1.  Роби все вчасно і професійно. 

2.  Завжди будь люб'язною, привітною і доброзичливою. 

3.  Ніколи не говори зайвого. Думай про наслідки сказаного тобою. 

4.  Пам'ятай, що успішна робота – це професіоналізм плюс порядність.  

5.  Дбай про своє добре ім'я – це найвища цінність сучасного вчителя. 

6.  Думай про інших, а не лише про себе. 

                                        7. Турбуйся про своїх колег, учнів – вони створюють твій імідж. 

                             8.  Дбай про свій зовнішній вигляд. Пам'ятай: привабливий зовнішній                   

                                                     вигляд – запорука позитивного іміджу. 

                                          9.  Говори і пиши гарною мовою. Твої мова й мовлення – ознаки           

                                                                           інтелекту. 

                                            10.  Пам'ятай, що впевненість у собі не повинна заважати  

                                                     скромності 



Одноманітність у роботі стомлює не лише учня, але й 

учителя, тому  на уроках я застосовую різноманітність 



Звичайно беру участь у методичній 

роботі навчального закладу 

Участь у інструктивно-методичних нарадах. 

Педагогічні читання. 

Круглі столи, семінари-практикуми. 

Відкриті уроки, взаємне відвідування уроків. 

Робота над колективною науково-методичною проблемою. 

Індивідуальна науково-методична робота. 

Вивчення передового педагогічного досвіду. 

Консультації, самоаналіз. 

Творчий звіт викладача. 

Вернісаж педагогічних ідей. 

Складання і обговорення поурочних і методичних розробок. 

Розробка методичних рекомендацій. 

Різноманітні види спільної практичної роботи викладачів. 
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Успішність учнів  

успішність 



Підсумки  


