
Лагутіна  

Наталя Павлівна 

    Категорія вища,  

старший вчитель. 

    Стаж роботи 37років 



Життєве і професійне кредо  

Учень – це не посудина, 

яку треба наповнити, а 

факел, який треба 

запалити. 

              К.Д.Ушинський 



Для мене 
• Школа - Майстерня 

Людяності! 

• Школа - Майстерня 
Гуманності! 

• Школа - Співтовариство 
вчителя та учня! 

• Школа – це радість 
пізнання! 



Психологічна 

атмосфера в класі 

    Будую позитивні 

взаємини з учнями й 

створюю умови для 

розвитку 

довгострокових 

відносин між учнями. 

 



Створення ситуації 
успіху 

     Для створення ситуації успіху 

велике значення має формування 

комунікативної компетентності у 

школярів - це розвиток уміння 

сприймати інформацію, усунення 

емоційного напруження, створення 

сприятливої атмосфери на уроках, 

гармонійний розвиток особистості. 



Створення ситуації успіху 
• Створення ситуації успіху породжує радість.  

• Радість, створена ситуацією успіху, є 

запорукою успіху дитини, досягнення 

високих результатів, суспільне визнання 

особистості, яке направлене на подальше 

життя дитини.  

• Для створення ситуації успіху я залучаю 

батьків  

• Успіх, якщо його дитина переживає 

неодноразово, відкриває період визволення 

прихованих можливостей особистості, 

перетворення та реалізації духовних сил, 

внутрішньої досконалості, висоти духу  





Моя самоосвіта 

В своїй роботі дотримуюсь 

слів В. Сухомлинського 

“Далеко не кожен стане 

вченим, письменником, 

артистом, далеко не 

кожному судиться винайти 

порох або велосипед, але 

майстром своєї справи має 

стати кожен” 



Виховна робота 

Тема: «Формування в 

школярів культури 

спілкування, 

інтелігентності, як 

вищої  якості 

виховання» 



 
Сформованість комунікативної 

культури особистості визначається за 

такими групами критеріїв:  

 *культура спілкування, 

*товариськість;  

*культура мовлення;  

*комунікативні вміння;  

*комунікативне мислення;  

*ціннісні орієнтації;  

*дозвіллєві інтереси.  



Музеї 

«Зелені хутори» 

Рідне місто 

Позакласна робота 

На хлібзаводі 



Зустріч з дитячою письменницею 

Іриною Грунською 



Виховні заходи 

Зустріч з 

ветераном 

Новорічне 

свято 



Спільні 
батьківські збори 

Збори  

“ тет – а – тет ” 

 

Анкетування  

Домашнє 

завдання 

для батьків 

Збори – 

консультації 

Лекторії для 

батьків 

Круглий стіл 

Вечір запитань і 

відповідей 

 

Тренінги 

Використовую в своїй роботі 

такі форми роботи з батьками: 



Висновок  

Вся моя робота спрямована 

на формування життєво 

важливих   

компетентностей,  що 

забезпечує  дитині  

можливість орієнтуватися   

в сучасному суспільстві,    

інформаційному просторі. 


