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Освіта: неповна вища. У  1988 році закінчила 
Артемівське педагогічне училище за 

спеціальністю “Вихователь в дошкільних 
закладах” 

Стаж роботи:    25 років 4 місяці  

Кваліфікаційна категорія: на рівні 
одинадцятого тарифного розряду  

Курси підвищення кваліфікації:    

“Донбаський державний педагогічний 
університет”  у 2018 році 

Інформація про педагога 
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ТЕМА ДОСВІДУ 

Формування 
 патріотичних цінностей у дітей  

з вадами мовлення  
через художнє слово 

«Це , як дихати – любити Батьківщину» 
                             В. Сосюра 3 



формування патріотичних цінностей у дітей з вадами 
мовлення з використанням усної народної творчості, 
української класичної та сучасної літератури 

ЗАВДАННЯ 

МЕТА:  

У процесі формування у дітей 
патріотичних цінностей 

викликати інтерес до різних 
форм та способів мовленнєвої 
діяльності, розвивати здатність 

використання мови як 
інструменту самовираження. 

Виховувати сталий інтерес, 
повагу до державної мови та 

бажання оволодіти нею, 
спілкуватись українською 

мовою 

У взаємодії з батьками сприяти 
оволодінню дітьми 

українською мовою на засадах 
національно-патріотичного 

виховання 

Мета та завдання досвіду 
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Форми роботи з учасниками 
освітнього процесу  
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6 

НАОЧНІ розгляд творів народно – прикладного мистецтва 

перегляд ілюстрацій до фольклорних творів 

створення  куточку народознавства, літературного куточку «Моя країна – 
моя Україна» 

 СЛОВЕСНІ бесіди 

пояснення прийомів виконання декоративних робіт 

використання  художнього слова, музичних творів 

аналіз робіт  

ІГРОВІ сюрпризні моменти 

створення ігрових ситуацій 

сюжетні заняття 

дидактичні ігри 

ПРАКТИЧНІ оволодіння практичними навичками, умінням створювати                   
декоративно – прикладні роботи 

екскурсії до бібліотеки   

участь у святах, творчих виступах 

Методи та прийоми роботи 
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Робота з дітьми 

Підготовка до конкурсу відеороликів - візитівок з 
національного виховання «Національне виховання – 

майбутнє держави» серед навчальних закладів 
Донецької області  

Інтегроване заняття  
«Стежинками улюблених 

казок» 

Участь у акції «Створи добро» 
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Робота з дітьми 

Участь у обласному семінарі «Збережемо наш 
скарб -  рідну мову» за проектом «Оволодіння 

дітьми українською мовою в ДНЗ засобами 
художніх творів» 

Участь у створенні патріотичного календаря  
«Знай історію, плекай майбутнє» 

Участь у роботі гуртка 
«Бібліопарасолька» 
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Участь у методичній роботі закладу 

Участь у роботі міської методичної 
комісії для вихователів груп дітей з 

вадами мовлення 

Участь у міському семінарі – практикумі 
за темою «Організація освітнього 
процесу для дітей із особливими 

освітніми потребами»   



10 

Участь у методичній роботі закладу 

Участь у роботі творчої групи за 
проектом «Оволодіння дітьми 

українською мовою в  ДНЗ засобами 
художніх творів» 

за планом обласної творчої лабораторії                  
з реалізації проекту «Я і моя Україна» 

Участь у семінарі 
«Сталий розвиток дошкільника»  
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Робота з батьками 

Участь у обласному семінарі 
«Збережемо наш скарб -  рідну мову» 

Інтегроване заняття «Подорож до 
зимового лісу» 

Участь у роботі консультативного 
центру 

Виставка родинних робіт за мотивами 
літературних творів 
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Показники рівня розвитку дітей середнього 
дошкільного віку (6 дітей)                                                    

за програмою «Дитина» 

• Соціальний розвиток • Мовленнєвий 
розвиток 
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Показники рівня розвитку дітей старшого 
дошкільного віку (7 дітей) за програмою 

«Впевнений старт» 

• ПІЗНАВАЛЬНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

• МОВЛЕННЄВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
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Досягнення 



Робота надана на рецензування до  Ресурсного центру педагогічного 
факультету ДДПУ 
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Досягнення 



Дякую за увагу! 
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