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 Кредо: «Недостатньо тільки отримати знання, 

потрібно найти їм застосування. Недостатньо тільки 

бажати, потрібно діяти» 

 

Девіз: Працювати відповідально і жити по совісті. 

 

Педагогічний стаж:  4 років, 4 місяці 

 

Освіта: друга вища «спеціаліст» 

Полтавський національний педагогічний 

університет, 2018 рік. 

Кваліфікація: Дефектолог, Логопед, вихователь 

дітей з вадами психофізичного розвитку.  

 
 



    Підвищення кваліфікації 

 В 2019 році закінчила 

магістратуру в 

Полтавському 

національному 

педагогічному університеті 

де здобула кваліфікацію: 

ступінь вищої освіти 

магістр, спеціальність 

«Спеціальна освіта» 



Над якою проблемою працюю: 
«Розвиток мовлення та мислення у дітей ЗПР 

засобами коректурних таблиць та 

асоціативних карток» 



Педагогічна тема самоосвіти 
Мета: сприяти розвитку та вдосконаленню мовленнєвої діяльності та 

пізнавальної активності дошкільників за допомогою 

Завдання:  

- розвиток концентрації та обсягу уваги із супутнім удосконаленням 

здатності до переключення та розподілу уваги; 

- розвиток  довільної уваги; 

- розвиток пам’яті ; 

- розвиток слухового зосередження та фонематичного слуху; 

- розвиток мислення, швидкості мислення, розумових операцій 

(аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація); 

- розвиток тонкої моторики пальців рук; 

- розвиток дисциплінованості, організованості, вольової регуляції, 

уміння діяти за зразком; 

- удосконалення навичок спілкування, уміння працювати у групі. 

коректурних таблиць та асоціативних карток. 

                      
 

«Розвиток мовленнєвої активності 

дошкільників з ЗПР за допомогою 

коректурних таблиць та 

асоціативних карток» 

 



Модель корекційної роботи  

вчителя-дефектолога 

 

Взаємозв'язок  

з дітьми  

Діагностика 

Розвиток  і корекція 

 Профілактика  

 

Взаємозв'язок  

з батьками  

Діагностика  

Батьківські збори 

Консультування 

Просвітництво  

 

 

Взаємозв'язок  

з педагогами та 

спеціалістами  

 

Супровід  

Профілактика  

Консультування 

 



Мета моєї роботи 

 організація сприятливих умов для виховання та навчання дітей із особливими 
потребами; 
 

 створення корекційно-розвиткового середовища для дітей з особливими потребами; 
 

 реалізація прав дітей з особливими потребами; 
 

 адаптація та соціалізація даних дітей в умовах колективу;  
 

 індивідуалізація особистості дітей з особливими потребами; 
 
 прийняття та виховання толерантного ставлення дітей до дітей з особливими 

потребами. 
 



 Мої завдання 
 

 рання корекція вад психофізичного розвитку та максимальне наближення розвитку дитини 

до норми  

 розвиток корекційно-розвиткового навчання; 

 створення позитивного клімату в груповому середовищі; 

 співпраця із іншими педагогами та спеціалістами (логопедом, психологом, музкерівником, 

фізінструктором); 

 надання консультативної допомоги батькам, які виховують  дитину з особливими 

потребами. 

 

 



Участь в педагогічній раді закладу   
Виступ-презентація на тему:  

«Опис педагогічної технології. Коректурні таблиці» 



Участь в ІІІ засіданні РМО вчителів-логопедів та вчителів-

дефектологів:  
«Нейропсихологічні вправи в корекційній роботі вчителя-дефектолога». 

«Нейропсихологічні вправи    

в корекційній  роботі» 
підготувала вчитель-дефектолог 

Трофименко В.В. 

 
Можна виділити наступні етапи 

корекційно- розвивальної роботи: 

1. Дихальні вправи. 

2. Артикуляційна гімнастика. 

3. Логоритміка. 

4. Кінезіологія. 

5. Використання ударної техніки та 

музичних інструментів під час 

формування та корекції 

темпоритмічної сторони мовлення. 

6. Боді перкашн – як спосіб роботи з 

тілом і мовою. 

7. Застосування звукових доріжок, як 

передумови розвитку складової та 

ритмічної сторони мовлення. 

8. Ритмічні вправи з м'ячами. 

9. Синхронне малювання обома 

руками, як засіб регуляції 

м'язового тонусу і роботи з 

ритмом. 
 

 

1. Дихальні вправи сприяють 

формуванню правильного 

діафрагмального дихання, 

тривалості видиху, його сили та 

поступовості. Такі вправи можна 

комбінувати з рухами рук, тулуба, 

голови (форсований видих, 

чотирьохфазне дихання лежачи, 

сидячи, стоячи). 

    

                                 
 

2. Артикуляційна гімнастика – 

сукупність спеціальних вправ, 

спрямованих на зміцнення м’язів 

артикуляційного апарату, розвиток 

сили, рухливості і диференційованості 

рухів, що беруть участь в 

мовленнєвому процесу органів. 

 

3. Логоритміка, мовленнєві ігри та 

вірші є основою для розвитку 

просодичних компонентів 

мовлення: ритмічності, мелодики, 

інтонаційної виразності. 

                   
 

4. Кінезіологія – наука про розвиток 

розумових здібностей та фізичного 

здоров’я через виконання певних 

рухових вправ, які спрямовані на 

активізацію великих півкуль кори 

головного мозку. 

                         
                 

                                
 

1. Використання звукових доріжок як 

передумови 

розвитку 

складової та 

ритмічної 

сторони 

мовлення. 
                                     

            
                                               

 

2. Використання ударної техніки і 

музичних інструментів під час 

формування та корекції 

темпоритмічної сторони 

мовлення. 
 

                         

 
                         

3. Body percussion чи музика тіла це 

є перкусія тіла (body percussion) – 

найдавніша форма музики, 

натхненна нашим серцебиттям, 

пульсацією крові і диханням.   

Передбачає чотири базових звуки: 

 Удари; 

 Оплески; 

 Тупотіння; 

 Клацання. 
 

4. Ритмічні вправи з м’ячами. 

Вправи розвивають загальну 

моторику, зоровомоторну 

координацію, функції переробки 

кінестетичної, слухової, зорово-

просторової інформації, серійної 

організації рухів та довільної 

регуляції. 
 

 

5. Синхронне малювання обома 

руками, як засіб регуляції 

м’язового тонусу і роботи з ритмом. 

                                         

Синхронні рухи обох рук активізують 

одразу обидві півкулі. Створюючи 

нові нейронні зв’язки, таким чином, 

процеси аналізу та синтезу отриманої 

інформації проходять значно швидше, 

а в комплексі з розвитком 

звуковимовної 

сторони 

мовлення 

прискорюються 

та 

вдосконалюються процеси 

автоматизації, диференціації, 

генералізації. 

 

 Таким чином, для успішного 

навчання і розвитку, дитині необхідна 

ефективна робота обох півкуль 

головного мозку і сформованість 

міжпівкульної взаємодії. 

 

   Тренуємо мозок.   



«Нейропсихологічні вправи в корекційній роботі 

вчителя-дефектолога» 



Всеукраїнський професійний конкурс 

Учасник ХІ міжнародної виставки  

“Інноватика в сучасній освіті”  

(член творчої групи) 



Мої публікації 
Стаття “Інноваційна технологія «Ейдетика» в 

роботі з дітьми з особливими освітніми потребами» в 

збірнику матеріалів всеукраїнської науково-практичної   

конференції “Становлення особистості дитини в умовах 

сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, 

психологічний, корекційний та медичний аспекти”  



Участь у семінарах та вебінарах 
 



Участь у фестивалях та конференціях 



Участь у семінарах - практикумах 



Участь у науково-практичних 

семінарах 



Участь у семінарах та тренінгах 



Участь у вебінарах 



Участь у науково-онлайн 

конференціях 



НАВЧАННЯ З ДІТЬМИ 



          НАВЧАННЯ З ДІТЬМИ 



          Консультативна робота  

з батьками 



          УЧАСТЬ У СВЯТКОВИХ РОЗВАГАХ 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ  


