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КВАЛІФІКАЦІЙНА  КАТЕГОРІЯ: 

“ спеціаліст вищої категорії ” 
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ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО: 

«Своєчасне оволодіння мовленням 

– основа розумового розвитку 

дитини, запорука її повноцінного 

спілкування з оточуючими» 

 



ДЕВІЗ: 

«Ніколи не зупинятися на 

досягнутому, бо життя – це процес, 

тому потрібно завжди рухатися 

вперед» 

 



Тема самоосвіти: 
“ Формування ігрової 

діяльності як засіб 

мовленнєвого розвитку у 

дітей з особливими 

потребами ” 



 «Без гри немає і не може бути 
повноцінного розумового 

розвитку.  

Гра – це величезне світле 
вікно, через яке в духовний 

світ дитини вливається 
живлющий потік 

представлень, понять.  

Гра – це іскра, що запалює 
вогник допитливості.» 

 В.А. Сухомлинський. 

 



Своєчасне оволодіння мовленням – 

основа розумового розвитку дитини, 

запорука її повноцінного спілкування з 

оточуючими  

Мої 
принципи 

роботи 

Особисте 
орієнтування на 

дитину, її 
психоемоційні 

особливості 

Емоційна 
підтримка – 

створення на 
заняттях 

комфортної 
обстановки 

Ігровий контекст 
занять – 

формування 
позитивної 

мотивації навчання 

Взаємодія з 
вихователями, 

батьками 



Перевагу надаю ігровим методам і прийомам, 
що сприяє кращому засвоєнню кожною 

дитиною необхідних знань.  

Використання різних 

методик і технологій 





Справжній педагог 

повинен працювати 

на майбутнє 



Гра - найбільший ефективний засіб 

для розвитку фонематичних 

процесів 

Головна мета 

ігор - 

відкрити для 

дитини 

особливий 

світ 

звуків,зробит

и їх 

привабливим

и, значними, 

повідомляюч

и про щось 

важливе 

Ігри на 

розпізнавання 

не 

мовленнєвих 

звуків 

Диференціаці

я складів та 

фонем 

Ігри на 

розрізнення 

висоти, сили, 

тембру голосу 



• 2019 р. ХІ Міжнародна виставка «Інноватика закладів 
освіти» на якій, як співавтор, представила досвід роботи 
«Інноваційні технології в контексті супроводу дітей»; 

• 2020 р. науково-практична конференція МОН України, 
ПНПУ, НПУ Драгоманова, МНУ Сухомлинського 
«Становлення особистості дитини в умовах сучасного 
розвитку суспільства як соціально-педагогічний, 
психолого-педагогічний і медичний аспекти»; 

• 2020 р. Всеукраїнська наукова-практична конференція 
«Класичні та інноваційні підходи у роботі вихователя 
сучасного закладу дошкільної освіти»; 

• 2021 р.  Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Особливості корекційно-ігрової діяльності у роботі 
вихователя дошкільної освіти». 

• З 2019р. керівник районного методичного об'єднання 
вихователів спеціальних груп . 

 





• газета «Дефектолог» №4(148), 

квітень 2019р.  

• Всеукаїнський сайт “Всеосвіта”; 

• Всеукаїнський сайт “На Урок”; 

 

 





Досвід роботи  

«Формування ігрової 

діяльності у дітей з 

особливими потребами». 

рецензована  ДВНЗ 

Криворізьким                   

державним педагогічним 

університетом в 2020р . 

 





Підвищення професійного 

рівня 
•   





ДЯКУЮ   
ЗА  УВАГУ !  


