
Цимбалюк 

Наталії Дмитрівни



Візитна картка

•Місце роботи: 

Одеська

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №43

•Предмет викладання: 

початкові класи

•Освіта: вища

•Категорія: спеціаліст



Педагогічне кредо:

Правило трьох "Н": 

у цьому житті немає

нічого неможливого.



ПРИНЦИПИ МОЄЇ РОБОТИ: 

❖помиляючись – навчайся;

❖ кожна думка має право на існування;

❖ принцип індивідуальності;

❖ принцип навчання разом з учнями;

❖принцип спонукання дитини до мислення.



Основні напрямки роботи з 

класом:

Виховання 

академічної 

доброчесності

Партнер

ство: 

вчитель –

учні-

батьки

Аналіз

медіа, що

оточує нас 

всюди

Виховання

через поразку, 

аналіз та підйом



На стандартних уроках працюю нестандартно:
1. Етап актуалізації + класична музика мотивація через аналіз відео та 

помилки вчителя

2. Дискусія під час уроку + уміння доводити свою думку - це успіх учня

3. Бути фасилітатором важливо, але не завжди легко. Наставником може бути 
учень.

4. Уміння працювати в команді та залишатись особистістю в ній.

5. Правила та вимоги встановлені класом та мною забезпечують повагу, як до 
особистості дитини так і до особистості вчителя.

6. Цікавий урок – це не тільки гарно підібраний матеріал . Це готовність учнів до 
сприйняття, розуміння та засвоєння. З боку вчителя готовність доносити, 
пояснювати, відчувати та бути готовим, що ідеальний матеріал, на його погляд, 
не цікавий учню. Отже, вчитель – новатор має бути готовим до повного
протилежного розвороту та в будь який момент, змінити подачу і вміти уважно
не просто слухати, а й чути своїх учнів. Під час «успішних уроків» змінюю подачу, 
принцип та підхід. Аналізую не тільки урок, а й момент перед ним. 



Сучасний вчитель поєднує в собі :

Однієї із компетонтності НУШ – є навчання впродовж

всього життя.

Вважаю, що в сучасній тенденції розвитку освіти ця

компетентність, має бути одним із головних принципів

встановлення моєї особистості як вчителя.

Коуча ЕдвайзераФасилітатораМентора Тьютора



Основні напрямки методичної роботи

Створення добірки 

навчальних 

відеороликів та 

презентацій

Підвищення 

кваліфікації,

самоосвіта

Методична допомога 

колегам з 

впровадження 

цифрових технологій 

Участь у роботі ШМК 

вчителів початкових 

класів. З вересня 2020 р. 

Керівник ШМО вчителів 

початкових класів
Участь у 

загальношкільних 

проєктах

Участь у міських 

проєктах «Одеса 

дає уроки» і 

«Одеса записує 

уроки»

Самовдосконалення, 

професійне 

зростання, участь у 

методичній роботі 

школи та міста



Мої нагороди



Підвищення кваліфікації



Методична робота

Участь у міському

проєкті

«Одеса проводить 

уроки»



Методична робота
Участь у міському проєкті «Одеса онлайн уроки»



Методична робота

 Впровадження інформаційно- комунікаційних технологій, 

підвищення цифрової грамотності. Допомога колегам.



Методична робота
 Участь у заходах декади початкових класів



Виховні заходи

Відчуваючи - говори



Дистанційка – це круто!

Та в школі краще!



Результативність роботи 
з обдарованими дітьми.

Міжнародний 

математичний 

конкурс «Кенгуру»:

Татаринський Роман

Матюшенко Валерія

Медведєв Тимофій

ВсеукраЇнський

конкурс «Колосок»:

Довганюк Кристина

Пучков Єгор

Сідорова Тіна

Всеукраїнська

українознавча гра

«Соняшник»:

Прядко Софія

Прутян Михайло

Всеукраїнський конкурс 

«Логічне мислення»:

Татаринський Роман

Сідорова Тіна

Русескул Микола


