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                        Загальні дані: 
Литвинюк  Євгенія  Павлівна. 

Дата народження:   30  січня 1958 року. 

Місце народження: Дніпропетровська  область,  Апостолівський  район, село  

Ленінське. 

Стаж  роботи:  загальний  34 роки,  у  тому  числі  педагогічний   31 рік. 

Стаж  роботи  на  посаді  14 років,  у  закладі    11  років. 

Освіта:  повна  вища.  Кам’янець - Подільський  національний  університет   

ім. І. Огієнка,  2009 р.,  за  спеціальністю  «Дефектологія». 

Кваліфікація:  вчитель  шкіл  для  дітей  з  порушенням  мовлення,  логопед. 

Проходження   курсової   перепідготовки:  місце – ДОІППО,   

09.04. 2019р.   

Кваліфікаційне  посвідчення  №2084. 

Атестація: 04.04.2018 рік.  Відповідає  займаній  посаді,  присвоїти кваліфікаційну  

категорію  «спеціаліст  вищої  категорії» та педагогічне звання «старший учитель» 

Електронна скринька: geneiy29@ukr.net 



Життєве  кредо: 
«ПРАЦЮЙ ТАК, ЩОБ ДІТЯМ БІЛЯ ТЕБЕ 

БУЛО КОМФОРТНО І ЗАТИШНО» 
 

Педагогічне кредо: 
«НАЙВАЖЛИВІШЕ У ПЕДАГОГІЧНІЙ    

ДІЯЛЬНОСТІ – ЦЕ ГАРМОНІЯ У 

СТОСУНКАХ З ДІТЬМИ, ЇХ БАТЬКАМИ 

ТА КОЛЕГАМИ, ПОСТІЙНИЙ ТВОРЧИЙ 

ПОШУК І САМОВДОСКОНАЛЕННЯ»  



Проблема, над якою   працюю: 
 
«ФОРМУВАННЯ  ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ  ТА 
              СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ    

КОМПЕТЕНТНОСТІ  ДОШКІЛЬНИКІВ  ІЗ ЗПР» 
 





«Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку за освітньою лінією 

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 
(діагностичний альбом) 

 

                            

Питання діагностики на сучасному етапі є актуальним 

та своєчасним як для практиків дошкільної освіти так і 

спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів. Великою 

проблемою в діагностиці на сьогодні є відсутність у 

педагогів практичних посібників, які б допомогли їм 

вирішити питання діагностики за певними напрямками. 

Своєчасність зазначеного  діагностичного альбому 

полягає у наданні педагогам , батькам правильно 

спланованої покрокової організації та проведення 

досліджень актуального стану знань у дітей за 

напрямком «логіко-математичний розвиток».    Основною 

метою  діагностичного альбому є: методичне 

забезпечення проведення індивідуального дослідження  

логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку на 

основі ілюстративно-дидактичного матеріалу. 

"Моніторинг досягнень" як комплексний процес цілісного 

дослідження таких блоків – «Сенсорні еталони», 

«Елементарні математичні уявлення» компетентності 

дітей в умовах особистісно-орієнтованого навчання.  





Сенсорний розвиток дитини − це розвиток її відчуттів і 

сприймань,формування уявлень про зовнішні властивості предметів: 

форму,колір,розмір,положення у просторі. 

 

Ігри з логічними блоками З.Дьєнеша дозволяють: 

•ознайомити з формою, кольором, розміром, товщиною 

об’єктів; 

•розвивати логічне мислення , уявлення про множини, 

операції над множинами (порівняння, розрізнення, 

класифікація, абстрагування, кодування і декодування 

інформації); 

•засвоїти елементарні навички алгоритмічної культури 

мислення; 

•розвивати уміння виявляти властивості в об’єктах, 

називати їх, узагальнювати об’єкти за їх властивостями, 

пояснювати схожість і відмінності об’єктів, 

обґрунтовувати свої міркування; 

•розвивати увагу, пам’ять, сприймання, розумові 

операції; 

•виховувати самостійність, ініціативу, наполегливість у 

досягненні мети; 

•розвивати творчі здібності, уяву, фантазію, здатність до 

моделювання і конструювання; 

•розвивати мовлення. 

 







Участь у районному методичному засіданні  для вчителів-дефектологів та вчителів-логопедів:  

«Інновації у корекції розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами». 











  
(консультації,педради,круглі столи,проблемні столи,ярмарки 

інновацій ,семінари,майстер-класи…) 

 





 Створення тесту: «Вживання прийменників» 

  Підвищення фахової майстерності

 Створення римівок на автоматизацію звуків С і З 
 Створення мнемотаблиці на автоматизацію звука С у речені. 

 Дидактичні ігри створені для роботи з дітьми вдома. 
 Питання-відовіді (телефонний зв’язок). 
 Консультації для батьк 

 Сторінка дефектолога. 

 




