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Педагогічний стаж 28 роки 
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Спеціальність за дипломом : 
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 Атестується на встановлення кваліфікаційної 
категорії   

              «Спеціаліст I категорії» 





Підвищення фахової 

майстерності 





  

Життєве кредо 

«Цінуй те, що маєш, але не 
зупиняйся на 
досягнутому!» 

Педагогічне кредо 

« До кожної дитини ключ знайти, 
У праці результат хороший 
мати, 
Упевнено і творчо до мети іти: 
З любов’ю серце дітям 
віддавати»  



Самоосвіта 

Тема: Ігрова діяльність в коррекційно - відновлювальній 
роботі з дітьми ЗПР 

  

Актуальність 

Розвиток 
психічних 
процесів 

Розвиток 
мовлення 

Розвиток 
комунікат

ивних 
здібностей 

Розвиток 
емоційно-
вольової 

сфери 



Принципи організації гри 

ПОСИЛЬНІСТЬ 

ДОСТУПНІСТЬ 

СИСТЕМАТИЧНІСТЬ 



Навчально - виховні завдання 

Розвивати у дітей інтерес до різних ігор та вміння гратися в них; 

Формувати спільну діяльність у невеликих групках (по 2 -3 дитини), 
розвивати дружні партнерські стосунки у грі; 

Розвивати вміння використовувати іграшки та предмети відповідно до 
задуму; 

Формувати  вміння узгоджувати  рольові дії з діями ровесників; 

Розвивати пам’ять, мислення, увагу, зв’язне мовлення , збільшувати 
словниковий запас 



«Віконечко».Програма 

розвитку, навчання та 

виховання дітей 

дошкільного віку із 

затримкою психічного 

розвитку. Міністерство 

освіти та наук України 

Київ2013 

«Корекційне навчання 

з розвитку мовлення 

дітей старшого 

дошкільного віку із 

загальним 

недорозвитком 

мовлення 

Л.І.Трофименко .Київ 

2012р 

Використовую такі програми 

Програма 

розвитку дитини 

дошкільного віку « 

Українське 

дошкілля» 

О.І.Білан 

,Л.Возна.Тернопіл

ь 

«Корекційне 

навчання з розвитку 

мовлення дітей 

молодшого 

дошкільного віку із 

ЗНМ» 

Ю.В. Рібцун 2010р. 

«Корекційне 

навчання з розвитку 

мовлення дітей 

середнього 

дошкільного віку із 

загальним 

недорозвитком 

мовлення 

Л.І.Трофименко 

.Київ 2007р 



Модель роботи  

вчителя-дефектолога 

  

ДЕФЕКТОЛОГ 

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. 
ВИХОВАННЯ 

ПСИХОЛОГ 

ВИХОВАТЕЛЬ 

МУЗИЧНИЙ 
КЕРЫВНИК 

МЕДИЧНА 
СЕСТРА 

БАТЬКИ 





Робота з батьками 



Співпраця з колегами 



     Мій кабінет 



Форми і методи педагогічного керівництва 

ігровою діяльністю дітей 

Планомірне 
педагогічно 

активне 
формування 
практичного 

досвіду дитини 

Виокремлення під 
час організації 

навчальних ігор 
головного 

Своєчасне 
оновлення ігрового 
середовища, підбір 

іграшок та 
ігрового матеріалу 

Організація 
спілкування з 

дітьми 



Де гра – там і радість 
Уявити дитинство без гри 

неможливо. 
Хочеш бути здоровим – 

грайся, 
Хочеш бути розумним – 

грайся, 
Хочеш бути щасливим – 

грайся. 



Колекція дидактичних ігор та 

посібників 









   ЛЕПБУК  

«Весела граматика» 



ЛЕПБУК  

«Весела математика» 



Ігри з блоками 

Дьенеша 



Ігри з паличками 

Кюїзенера 



Граючись – 

 навчаємось 







«У грі дитина 

відкриває для 

себе цілий світ 

образів і фарб. 

На скільки 

яскравий, 

багатий та 

реальний буде 

цей світ, 

залежить від 

нас дорослих» 

К.Н. Ушинський  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ. 

 

ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ! 


