
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мазаної Тетяни Василівни 

Презентація  досвіду   

вихователя ГПД 

Журжинецького 

НВК 

Лисянського району 

Черкаської області 



Загальні відомості 
       Мазана  
Тетяна Василівна 

Дата народження: 12 травня 1972р. 

Освіта: вища 

 Закінчила у 1993році  Таганрозький 

 державний педагогічний інститут  

за спеціальністю «Початкове навчання» 

Професія: вчитель початкових класів,вихователь ГПД 

Місце роботи: Журжинецький НВК  

Стаж роботи: 19років (вихователем ГПД 4 роки) 

Кваліфікаційна  категорія:  перша 

Курси підвищення кваліфікації пройшла в 2014 році. 

 



Перед собою ставлю таку мету : 



Завдання істинного виховання полягає в тому, щоб 
знайти зерно таланту, поставити людину на ту 
життєву доріжку, йдучи якою, вона засяє своїм 
неповторним блиском.  
                                       
                                             В.Сухомлинський 

Впровадження ідей 

особистісно 

орієнтованого   

навчання та виховання з 

метою формування 

творчої соціально – 

активної , всебічно 

розвиненої особистості  



Естетичне 

виховання  

Моральне 

виховання  

Трудове 

виховання  

Фізичне 

виховання 

Розумове 

виховання  

Всебічний та 
гармонійний 

розвиток 
особистості 



Знайомтеся – це МИ- група продовженого дня 
   



Правила роботи ГПД 

 Перше правило – учитись, щоб "12" получать. 

 Друге правило – трудитись, відстаючим помагати. 

 Бути чесним і правдивим – третє правило у нас. 

 Бути другом незрадливим: ми – за тебе, ти – за нас! 

 Наше правило четверте – наполегливо і вперто   книги 
й парти берегти. 

 П’яте правило – читати, малювати і співати, 

 Гратися з товаришами і дружити з малюками 



Всьому свій час 

 13.00 - 13.10     Прийом учнів до  групи 
         Взаємоінформація з класоводами 

   
 13.10 – 14.00   Прогулянка : 

                       - ігри на свіжому повітрі 
                       - спортивна година 

                       - освітньо-виховна година 
   

 14.00  -15.10   Самопідготовка.                                           
                        Розвивальні ігри. 

   
 15.10 – 15.50  Вільний час.  

                        Клубна година. 
                    Заняття за інтересами. 

   
 15.50 – 16.00  Збір дітей додому. 
                Прибирання класної кімнати 

   
 16.00.    Від’їзд дітей  с. П.-Гута  

   
 



В. О. Сухомлинський зазначав, що турбота 

про здоров’я – це найголовніша праця. Від 

життєрадісності,  бадьорості дітей  

залежить їхнє духовне життя, світогляд,  

розумовий розвиток, міцність знань, віра в 

свої сили.  



Хто день починає  з зарядки,  у того 
справи в порядку 



«Хто з фізкультурою на  «ти»,   в житті 
досягне він мети» 



Спортивна година 
Рухливі ігри  



Оздоровча хвилинка 
 



Дуже полюбляють учні подорожі та екскурсії, 
після яких залишаються незабутні враження 



«Чарівниця -  осінь завітала,  листячко 
розфарбувала» 



Розвиток творчих здібностей дітей : 

 діагностування творчих задатків; 

 

 створення такого середовища і такої системи 
взаємин, які б стимулювали  творчу діяльність 
дитини; 

 ненав’язлива, розумна допомога дорослих; 

 

 свобода у виборі діяльності, у чергуванні справ, у 
тривалості занять, у виборі способів праці; 

 

 постійне створення ситуацій успіху.  

 



Гурткова робота 
 

– практика  особистісно – орієнтованого навчання в  

процесі конкретної праці учня, на  основі  вільного вибору, 
з урахуванням  його інтересів. 

 

У світі казки (учні 1,3 класів) 

Працьовиті рученята (учні 2 класу) 

Чарівний завиток (учні 3 класу) 

Аплікація  (учні 4 класу) 

 

 



Працьовиті     рученята 



Чарівний завиток 



Аплікація 



              У світі казки 



Українську культуру вивчаємо, народні 
звичаї зберігаємо 





    Свято української пісні 

                     «Усі ми родом з України,  
пісенний край наш солов’їний» 

 



Музей села  



Сюжетно- 

рольові 

спортивні 

рухливі театральні 

народні 

Ігри 



Майбутні будівельники 



Заняття за інтересами 



День чистоти  
«Школа – наш дім,         я господар у нім» 



Свято  «Козацькому роду нема переводу» 
 



Конкурс малюнків на асфальті  



Екологічний проект «Природа -  наша мати і 
треба    її    оберігати».  



Рідна школа – святиня моя, люба і 
дружна  велика     сім'я   



Благодійні ярмарки 



Дорожнього руху правила єдині, знати їх 
усі повинні 



Конкурс скульптур «Ой весела в нас 
зима, веселішої нема» 



«Відчиняйте двері, йде Миколай, він благословить весь 
рідний край» 



Складові успіху : 

 Удосконалення професійного рівня 

 Віддаю  перевагу несподіванкам на заняттях  

 Вивчаю постійно дітей 

 Вчу дітей вчитися 

 Залучаю батьків до співпраці 

 Підтримка у дітей інтересу до школи 

 Інтерактивні та комп'ютерні технології 

 



Продовжую далі творчо 
працювати 

 
Дякую за перегляд ! 

 


