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«Кожну хвилину людина повна несправджених можливостей».
Л.С. Виготський
Як приємно усвідомлювати, як багато ти можеш зробити для своєї школи і
своїх учнів. Бути дефектологом, значить бути людиною цілеспрямованим,
мобільним, творчим. Незважаючи на перешкоди, досягати поставлених цілей і
намічати нові.
Я завжди мріяла присвятити себе дітям, відчувала потребу приносити
радість, користь і хотіла бути прикладом для наслідування. Дорослішаючи,
вирішила, що зв'яжу життя з роботою з дітьми. Моя дитяча мрія збулася. Я вчитель-дефектолог. Мої учні - це особливі діти. Вважаю, що дефектолог
повинен бути відповідальним, терплячим, уважним, чуйним, тактовним, стійким,
турботливим. Йому необхідні знання з педагогіки, психології, медицині,
генетиці та інших предметів.
Головне завдання людини, яка обрала професію дефектолога, навчати і
розвивати «особливу» дитину, допомогти їй адаптуватися в соціальному,
побутової, професійної та інших сферах.
Кожен день приходжу на роботу і відчуваю величезну відповідальність за
майбутнє кожного свого вихованця. Це дуже важка, але вдячна робота. Вчити
дітей з особливими потребами, бачити і радіти навіть невеликим їх досягненням,
саме в цьому і полягає моє покликання. Всю свою любов, доброту і турботу я
віддаю і буду віддавати дітям.
Прийшовши працювати до садочку, вчитель-дефектолог сам починає
вчитися. Так і я день за днем опановувала і продовжую опановувати
педагогічною майстерністю, шукаю і знаходжу індивідуальний підхід до
кожного з дітей, вчу їх знаходити і пізнавати нове, цікаве. Коли бачу результати
ефективної корекційної роботи. Відчуваю гордість навіть за маленькі перемоги
своїх вихованців.

Підвищення якості освіти висуває все нові і нові вимоги до навчання і
виховання дітей з особливими потребами. Щоб їх навчити, треба самому багато
знати. Для мене важливо дізнаватися нове і ділитися своїм педагогічним
досвідом, тому я беру участь і обмінююся багаторічним досвідом роботи з
навчання дітей з особливими потребами в рамках діяльності методичних
об'єднань, на семінарах, конференціях. Також ділюся досвідом з батьками своїх
вихованців. У своїй роботі використовую сучасні технології. Нагороджена
почесними грамотами, сертифікатами.
Дев’ятнадцять років я працюю у закладі дошкільної освіти з особливими і
дуже улюбленими мною дітьми. Намагаюся завжди бути доброзичливою і
чуйною з дітьми та колегами. Я жодного разу не пошкодувала, що отримала
корекційна освіта, тому що це дозволило мені допомогти багатьом сім'ям. Часто
батьки не надають значення важливості вчасно почати лікування і навчання. Мої
знання і педагогічна допомога допомагають визначити вірний шлях розвитку
маленьких дітей з особливими потребами: підказують,як виховувати, чому і як
навчати. У бесідах з батьками ділюся досвідом і можу точно сказати, що
труднощі, з якими стикається сім'я, можна вирішити і є багато фахівців, які
завжди прийдуть на допомогу і будуть поруч. У ці моменти мої слова надають
силу і допомагають родині стати впевненіше в завтрашньому дні.
Дефектолог - одна з найголовніших, відповідальних, затребуваних
професій. Люблю свою нелегку, але потрібну і цікаву роботу. Я пишаюся своєю
професією!
Дефектолог - фахівець, що допомагає дітям, які страждають від
психологічних і фізичних вад, адаптуватися в суспільстві.
Життєве кредо: "Щоб уникати помилок, треба набратися досвіду, щоб
набратися досвіду, треба робити помилки"Т. Фулпе
"Бачити у кожному учневі - Людину!"
Педагогічне кредо: «Уміння виховувати - це все-таки мистецтво,
як добре грати на скрипці або роялі, добре писати картини ». А.С.Макаренко.

Документи

Відомості про відвідані вебінари

Тема над якою працюю: «Психогімнастика як метод розвитку соціалізації та
емоційної сфери дітей з особливими освітніми потребами».
Законом України «про освіту» дошкільна освіта названа початковою ланкою
у системі безпосередньої освіти людини. Зміст дошкільної освіти визначається
сучасними потребами суспільства в освіті, обумовлюється суспільними
відносинами у державі, її потребами. Рівень компетентності дошкільника,
необхідний для його нормальної життєдіяльності, комфортного відчуття у
навколишньому

середовищі,

спільності

однолітків,

дорослих

визначено

проектом базового компоненту дошкільної освіти.
Безумовно, завдання формування якостей, безпоседньо пов'язаних із
шкільним

навчанням,

не

повинні

заступати

більш

віддаленого,

проте

фундаментального значення дошкільного виховання для формування всебічно
розвиненої особистості, реалізації нею власного особистісного потенціалу.
Стрімкий розвиток сучасного життя, потреби освідченої особистості
зумовлювлюють необхідність формування у дітей потребу до оволодіння
знаннями, вміннями та навичками, поглиблення і вдосконалення власних знань
впродовж всього життя. Перехід дошкільної освіти до особистісно-орієнтованої
моделі вимагає переосмислення змісту, критеріїв ефективності освітньої
діяльності педагога. Навчання у школі передбачає, що тисячі дітей одного віку
повинні набути однакових знань за певний час. Отже, і фундамент, на який
будуть закладатися знання, має бути більш, чи менш типовий.
Не можна не брати до уваги, шо всі діти проходять однакові стадії
психічного розвитку, хоча у кожної дитини такий процес відбувається
індивідуально, оскільки на розвиток впливають типологічні та індивідуальні
особливості у функціонуванні нервової системи, у мотиваційній сфері, у
здібностях, в інтелектуальних, емоційних, вольових процесах, моральних
якостях. Необхідно враховувати, що у дошкільників постійно змінюються
інтереси, мотиви, потреби, світосприйняття. І дитина, що сьогодні так би мовити

«відставала» з цілого ряду показників на завтра, образно кажучи, може не лише
наздогнати своїх ровесників, а навіть випередити їх.
По суті, особистість визначається й тим, наскільки вона фізично досконала,
що вона цінує, знає як спілкуватися, наскільки задовольняє свої естетичні
потреби.

Потрібно

обов'язково

аналізувати

засвоєний

дітьми

матеріал,

прогнозувати шляхи, засоби психолого-педагогічно корекційного впливу на
дітей, результативно здійснювати індивідуальний підхід до кожної особистості,
орієнтуючись, водночас, на найближчий ступінь розвитку дитини. Результати
психологічних досліджень переконливо свідчать:від своєчасного вміння набутих
навичок вчитися значною мірою залежить динаміка збагачення і сила
інтелектуального потенціалу дитини.
Важливо,

щоб

у

дошкільному

дитинстві,

використовуючи

методи

психокорекції, свідомість дитини була підготовлена була підготовлена до
сприймання навчання, як соціально значущої одиниці.
Педагогічна доцільність даного досвіду зумовлена розвитком соціалізації та
емоційної

сфери

дітей

з

особливими

освітніми

потребами

методами

використання елементів психогімнасти, зокрема на заняттях з логікоматематичного розвитку.
Об'єктом нашого дослідження є діти з особливими освітніми потребами.
Предметом

дослідження

виступає

вивчення

зумовлена

розвитком

соціалізації та емоційної сфери дітей з особливими освітніми потребами
методами використання елементів психогімнасти.
Мета досвіду полягає у виявленні особливостей розвитку , та емоційної
сфери дітей з особливими освітніми потребами методами використання
елементів

психогімнасти

обґрунтуванні

та

перевірці

дієвості

системи

використання елементів психогімнастики, спрямованої на розвиток соціалізації
та виховання позитивних емоцій у дітей з особливими освітніми потребами.

Згідно з метою досвіду можна висунути гіпотезу досвіду- негативні емоції, а
саме тривожність та агресивність значною мірою знижують рівень соціалізації та
руйнують емоційно-вольову сферу дитини.
Для досягнення поставленої мети та перевірки правильності висунутої
гіпотези було визначено такі завдання дослідження:
- Здійснити теоретичний аналіз стану розробки проблеми соціалізації
та розвитку позитивних емоцій дітей 6-го року життя з ООП.
- Обґрунтувати вибір методики тестування та вивчення емоційновольової сфери дітей 6-го року життя з ООП , а також експериментально
визначити вплив рівня тривожності на соціалізацію дітей.
- Виявити психологічні особливості дітей з ООП та згідно цього
розробити перспективне та потижнево-тематичне планування з логікоматематичного розвитку для дітей 6-го року життя з ООП.
- Розробити та впроваджувати на індивідуальних заняттях картотеку
ігор та етюдів з психогімнастики та впроваджувати її на індивідуальних
заняттях.
Отже, використання психогімнастики як метод розвитку соціалізації та
емоційної сфери дітей з особливими освітніми потребами на заняттях з логікоматематичного розвитку та в індивідуальній роботі дає можливість підвищити
рівень соціалізації дитини та виховати в неї позитивні емоції, стабілізувати
емоційно-вольову сферу.

2018 – 2019 н.р.
1. Затвердження проблемної теми і перспективного плану
роботи «Виховання позитивних емоцій у дітей дошкільного
віку».
2. Затвердження річного плану педагога.
3. Звіт за темою «Виховання позитивних емоцій у дітей
дошкільного віку».
4. Виступ за
дошкільника».

темою

«Збагачення

емоційної

сфери

5. Виготовлення добірки ігор «Емоції дитини».
6. Методичні (дидактичні) розробки «Лепбук на тему “Емоції
дитини»

2019 – 2020 н.р.
1. Затвердження та доповнення плану подальшої роботи за
темою “Психогімнастика як метод розвитку соціалізації та
емоційної сфери дітей з особливими освітніми потребами”
2. Річний звіт за темою “Формування емоційно-вольової
сфери у дітей з мовленнєвими порушеннями”.
3. Виступ на методичному об’єднанні за темою «Формування
позитивних емоцій методами психогімнастики».
4. Виступ на педвівторку: «Використання LEGO – технологій
у корекційній роботі з дітьми з вадами мовлення».
5. Виступ на педагогічній раді «Результативність роботи по
підготовці дітей до навчання в умовах НУШ».
6. Доповідь на семінарі «Алгоритм раннього виявлення дітей з
особливими потребами».
7. Методичні (дидактичні) розробки «Картотека ігор та
этюдів психогімнастика за М.І. Чистяковою».

2020 – 2021 н.р.
1. Доповнення та систематизація дидактичного матеріалу за
темою “Психогімнастика як метод розвитку соціалізації та
емоційної сфери дітей з особливими освітніми потребами”
2. Річний звіт за темою Звіт за темою “Психогімнастика як
метод розвитку соціалізації та емоційної сфери дітей з
особливими освітніми потребами”.
3. Виступ на методичному об’єднанні за темою
«Психогімнастика як метод розвитку соціалізації та
емоційної сфери дітей з особливими освітніми потребами».
4. Виступ на педвівторку: «Корекційні прийоми реалізації
індивідуального підходу до дітей з особливими освітніми
потребами».
5. Виступ на педагогічній раді «Розвиток мовлення дітей
засобами гейміфікації».
6. Виступ на засіданні атестаційної комісії «Творчій звіт за
атестаційний період за темою “Психогімнастика як метод
розвитку соціалізації та емоційної сфери дітей з особливими
освітніми потребами”».
7. Доповідь на семінарі «Розвиток соціальної толерантності
дошкільників в умовах інклюзивної освіти».
8. Методичні (дидактичні) розробки «Орієнтовне потижневотематичне планування з логіко-математичного розвитку 6
року життя з елементами психогімнастики».

9. Опублікування статті на Всеосвіті «Місце діагностики у
корекційно-педагогічного супроводі дітей дошкільного віку з
особливими освітніми потребами в умовах дистанційного
навчання».
10. Опублікування
ЛОГОЛЕНДІЮ».

конспекту

занять

«Подорож

у

11. Прийняла учать у вебінарах:
 Освіта для сталого розвитку - модний тренд чи
необхідність.
 Математика для дітей в інтегрованих дидактичних
модулях.
 Усе про внутрішню систему вивчення освітнього процесу
в дитсадку.
 Емоційне
вигорання:
сутність,
діагностика,
профілактика.

Ігри з дітьми

Моє захоплення

Участь у святах

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №65 (ясла-садок)
комбінованого типу» Криворізької міської ради

Конспект заняття
«Подорож у ЛОГОЛЕНДІЮ»

Підготувала
вчитель-дефектолог
Норенко О.В.

«ПОДОРОЖ У ЛОГОЛЕНДІЮ»
Конспект комплексного заняття з пріоритетом логіко-математичних
завдань для дітей із особливими освітніми потребами старшого
дошкільного віку (6-й рік життя)
Характеристика заняття: фронтальне, комплексне, з пріоритетом логікоматематичних завдань, навчально-ігрове.
Інноваційна
ідея
заняття: ефективне
використання
елементів
психогімнастики та специфічного дидактично-ігрового матеріалу для
формування логічних та мисленнєвих умінь: порівняння, аналізу, класифікації,
узагальнення, кодування та декодування інформації, засвоєння елементарних
навичок алгоритмічної культури.
Мета: Навчальна: формувати у дітей математичну та сенсорно-пізнавальну
компетенції, а саме – познайомити з цифрою «7», яка позначає число «сім»,
закріпити склад числа «7»; удосконалювати навички лічби від 1 до 7 і навпаки;
вправляти у розв’язуванні задачі за допомогою паличок Кюізенера та викладати
розв’язання за допомогою цифрових карток. Закріпити знання про геометричні
фігури (вміння розташовувати їх за певними правилами).
Розвивальна: розвивати навчально-пізнавальні навички – уміння слухати,
міркувати, приймати й виконувати завдання, асоціативно-образне мислення,
тактильні відчуття, пам’ять, увагу, вміння зосереджуватися, виявляти готовність
до розв’язання проблемних ситуацій.
Виховна: виховувати активність, самостійність;бажання працювати у
команді; викликати позитивні емоції від спільного процесу.
Демонстраційний матеріал: м’яка іграшка Білка; комплект кольорових
паличок Кюізенера; великі «веселі цифри»; картка-цифра «7»; сніговик для
дидактичної гри; книга «Арифметика-малятко»; ілюстрації до казок «Білосніжка
і сім гномів», «Вовк і семеро козенят»; веселки; картки зі сніговиками; «цікаві
фігури»; цифри.
Роздатковий матеріал: палички Кюізенера (10 комплектів); блоки
Д’єнеша (5 комплектів); картки-властивості (по комплекту на кожну дитину);
атрибути до дидактичних ігор «Засели будиночок», «Обладнай майданчик»,
«Веселі пасажири», «Пішли-пішли», «Прикрась сніговика»; картки зі
сніговиками; набори цифр та знаків «+», «-», «=».

Хід заняття
І. Вступна частина
1. Організаційний момент.
Грає музичний супровід, який повідомляє дітям, що вже час збиратися у
коло.
Психогімнастика «Вітання»
Дефектолог:
- Колом сонечко іде.
За собою день веде.
Станьмо разом, станьмо в колі –
Станьмо сонечком у Більчиній школі!
Прийшов час ранкової зустрічі, займіть, дітки, свої місця у колі друзів
2.Мотивація діяльності дітей.
Дефектолог:
Діти, сьогодні до нашого садочка кур’єр Нової пошти приніс пакунок. Я
його відкрила, а там – ось ця скринька. (Дефектолог показує дітям скриньку)
Дефектолог :
Це скринька, яка наповнена незвичайними завданнями!
Вона допоможе цифри знати,
І навчить вас рахувати:
1, 2, 3, 4, 5...
Скільки пальців є в усіх,
Скільки в небі журавлів,
Скільки ми знайшли грибів,
Скільки квітів запашних,
Скільки вікон у хатині,
Кошенят у господині,
Скільки на гілках птахів,
Скільки тигрів-хижаків,
Скільки крилець у курчат
Та гостинців для малят,
Дід Мороз – Червоний ніс,
Скільки в Новий рік приніс
Розповість про все спочатку
Чудова скринька нам, малята!
Дефектолог:
А чи здогадались дітки, хто міг прислати нам цю скриньку? (Діти
висловлюють свої припущення).

Дефектолог:
- Діти, нам цю скриню прислала Білонька, а разом зі скринькою ще й
запрошення надійшло. Тітонька Білонька запрошує нас до країни «логолендія»!
Приймаємо запрошення? (Так)
ІІ. Основна частина
Дефектолог:
А щоб потрапити до математичної країни логолендії, нам потрібно
показати, як ми вміємо рахувати.
Психогімнастична вправа «Ґудзики»
Мета: розвиток уміння рахувати за допомогою тактильних відчуттів.
Вихователь пропонує дітям стати в коло, завести руки за спину. У руки
кожній дитині вкладається картка з нашитими ґудзиками. На слова вихователя:
«Покажіть 1, 2, 3, 4, 5... ґудзиків», діти, попередньо полічивши на дотик,
показують картку з відповідною кількістю ґудзиків.
Білонька :
Молодці, діти! Справились із завданням. Можна йти до математичної
школи. А що потрібно брати із собою до школи? (Портфель, книги, зошит,
олівці, ручку...) А ми з вами візьмемо з собою цю книгу.
Діти підходять до «Математичної школи у логолендії» (імпровізований
будиночок).
Білонька:
Добрий день, діти! Я дуже рада, що ви вмієте рахувати і готові навчатися в
моїй математичній школі. Запрошую вас на перший урок до класу «Веселих
цифр» (дзвенить дзвоник).
Діти підходять до цифр.
Психогімнастика «На що схожа цифра?»
Мета: розвивати асоціативно-образне мислення.
Білонька:
Цифра «1»
Ось один, чи одиницяІ тонка, й пряма, як спиця.
(Діти показують «один»).
Цифра «2»
А оце ось цифра «два».
В неї кругла голова,
Довгий хвіст, зігнута шийка
Отака , як бачиш, двійка!
Цифра «3»
Перші цифри – дві сестри,

Ось і третя – цифра «3».
Трійку , третій із значків
Складено із двох гачків.
Цифра «4»
Ось чотири - жартівливо
Випинає лікоть вліво.
Цифра «5»
Потім вийшла погуляти
На папері цифра «5»,
Руки вправо простягнула
Ніжку бубликом зігнула.
Цифра «6»
Цифра «6» - немов замок:
Знизу – круг, вгорі – гачок.
Дефектолог:
Сподобались вам цифри? (Так)
Логічна розминка від тітоньки Білоньки (мультімедія):
Дефектолог:
Веселі цифри приготували для вас цікаві запитання:
- Скільки горішків в пустій склянці? (діти: «0»)
- Скільки горішків у Білочки в кошику? (діти: « »)
- Скільки хвостів у 3-х котів? (діти: «3»)
- Скільки грибочків Білонька запасла на зиму? (діти: « »)
Білонька:
Молодці. Правильно відповіли.
А зараз ми познайомимося із новою веселою цифрою. Хочете дізнатися з
якою? Тож починаємо!
Вивчення нового матеріалу (дзвенить дзвоник)
Дефектолог:
Діти, покладіть перед собою на столі 6 сніговиків. Порахуйте. А якщо до
них додамо ще одного сніговика, скільки всього стане сніговиків? (Сім)

Дефектолог:
Число 7 позначається цифрою 7.
Діти, знайдіть цифру 7 з поміж інших цифр. (Діти знаходять дану цифру).
Число «7» можна позначити особливим значком – цифрою «7».
(Діти розглядають цифру «7»). Цифра «7» складається з хвилястої
горизонтальної лінії і похилої вертикальної палички. Давайте ми її напишемо
вказівним пальцем на папері, а тепер у повітрі.
Дефектолог:
Діти, а зараз для вас задача:
До логолендії в Білочки прискакало 6 зайчиків, потім прийшла 1 лисичка.
Скільки всього звіряток прийшло?
- Скільки всього звіряток прийшло до школи? (Сім)
Графічні трансформації цифри «7»
Дефектолог:
Наші веселі цифри вже зачекалися свою подружку – цифру «7». А ви хочете
дізнатися, на що схожа цифра «7»?
(Дефектолог показує на мультімеді з цифру «7» - прапорець. Ви впізнали,
що це за прапор? Правильно – це прапор нашої Батьківщини.)
Квітне стяг у всій красі,
А я бачу цифру «7»,
Бо у «сімці» є усе,
Що нам радість принесе.
В.Тименко

Дефектолог:
- Дітки, ви трішки втомилися. Пропоную зробити розминку.
Фізхвилинка «Баба снігова» (дзвенить дзвоник)
Ми взяли сніжечку зовсім трішки (нахил вперед, показують набирання снігу
у жменьку)
Невеличкі, ось такі, зліпили сніжки (стають прямо і зображують кистями
рук формування сніжки)
Перевертом далі сніжки покотили (рухаючись вперед, показують, як
скачується снігова грудка)
Отаку велику грудку ми зробили (зупиняються, присідають і руками перед
собою описують велике коло)
Ось найбільша грудка – ноги (притупують на місці)
Трохи менша грудка – тулуб (проводять руками від плечей донизу)
А найменша – голова (руки на щоках, ритмічні повороти головою)
Здрастуй, бабо снігова! (роблять крок вперед, простягаючи руку для
привітання).
Дзвенить дзвоник
Дефектолог:
- дітки наступна пригода у «логолендії» – це незвичайна гра з двома та
трьома обручами. Ділимося на 2 команди.
Ігри з двома та трьома обручами
Розвивальна гра з двома обручами
Мета: розвивати вміння класифікувати геометричні фігури одночасно з
врахуванням двох ознак; визначати які з предметів задовольняють дві дані
умови (підготовка до введення, поняття загальної частини множини).
Матеріал: блоки Д’єнеша, два обручі різного кольору (за кольором блоків),
картки-властивості.
Хід гри: на підлозі – два різнокольорові обручі (синій і червоний), обручі
перетинаються, тому мають спільну частину. Вихователь пропонує дитині
розкласти блоки за двома властивостями – форми і кольору (червоні і круглі). В
спільній частині (1) розміщуються червоні круглі блоки.

Розвивальна гра з трьома обручами
Мета: класифікація блоків за трьома властивостями.
Матеріал: блоки Д’єнеша, три обручі (червоний, жовтий, синій).
Хід гри: вихователь пропонує іншій дитині розмістити блоки в трьох обручах, які
перетинаються, за допомогою трьох властивостей (бути червоним, бути квадратним,
бути великим). В спільних частинках будуть:
(1) – квадратні червоні великі блоки;
(2) – всі квадратні червоні блоки;
(3) – квадратні великі блоки;
(4) – великі червоні блоки.

ІІІ. Підсумкова частина
Дзвенить дзвоник
Діти підходять до тітоньки Білоньки.
Білонька:
Діти, вам сподобалося бути учнями «Логолендії тітоньки Білоньки»?
- З яким новим числом та цифрою ви познайомилися в «Логолендії тітоньки
Білоньки»?
Де зустрічається число «7»?
І у житті цім нам усім
Не обійтись без цифри «сім».
Сім кольорів веселка має,
Сім гномів в лісі проживає,
Сім козенят в кози було.
І у тижні є днів сім –
Також відомо нам усім.
- А чи використовуємо ми свої математичні знання в житті?
(Дефектолог показує ілюстрації веселки до казок: «Білосніжка і сім гномів» та
«Вовк і семеро козенят».) Прислів'я: сім раз відмір, а один - відріж; семеро одного не
чекають.
Дефектолог:
Діти, ви виконали всі завдання, які підготувала для вас тітонька Білонька. Я дуже
задоволена вами і підготувала для вас сюрпризи! (сюрпризний момент).

