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Гук Ольга Володимирівна 
 
Рік народження: 1977 

Освіта: вища, ТДПУ ім. В. Гнатюка 

Спеціальність : вч.початкових класів 

Стаж педагогічної роботи: 18 років 

Місце роботи : СЗШ №68 

Посада: вчитель початкових класів 

Кваліфікація: «Спеціаліст I категоріі » 

Курси при ЛОІППО 2011р. 



Мій повсякденний девіз: 
Тільки співпраця учителя з  

учнем здолає бар’єри і дасть 

результат. 



Моє творче кредо: 

Навчати з любов’ю, 

з душею, з терпінням. 

Докласти зусилля, 

додати уміння, 

бажання й старання. 

І все – залюбки! 



Моя власна формула успіху 

Любов до предмета + 

Любов до професії + 

Любов до дітей х 

на невтомну працю  

та постійне  

самовдосконалення  



Навчально-методична проблема 

над якою працюю : 

 “ Використання ІКТ у 

початковій школі як засіб 

формування інформаційно- 

комунікативної компетентності  

   кожного учня “  



 Напрацювання з даної проблеми 
Створені  презентації 

до свята Матері «Моя найдорожча, найкраща, свята…»; 

до свята « Зимова казка»; 

до уроку укр. мови « Будова тексту» ; 

до уроку читання  «Українська народна казка  

   « Кобиляча голова»; 

до уроку – гри « Повторення вивченого про іменник»; 

до уроку укр. мови « Особові займенники»; 

до уроку укр. мови « Дієслово.» 

до окремих уроків « Сходинки до інформатики». 

 



Науково – методична  

діяльність 

 Технології 

Відкриті уроки 

Участь у семінарах 



В своїй  роботі  використовую  

такі  технології: 
 

Інтерактивне мислення; 

Критичне мислення; 

Компетентісно-орієнтоване 

навчання; 

Нестандартні уроки. 



Нестандартні та  інтерактивні  

форми проведення уроку: 

Урок-гра; 

Урок-лекція; 

Урок-семінар; 

Урок-вікторина; 

Урок-ярмарок; 

Урок-казка; 

Урок-екскурсія 

Уроки однієї 

проблеми; 

Урок-проект; 

Урок-змагання; 

Урок-марафон. 



Відкриті уроки 

Березень,2014 

Дієслово. 
Змінювання 

дієслів за часами 
і числами. 



Відкриті уроки 
Урок-гра. Повторення вивченого про іменник 

Жовтень, 2013 



Відкриті уроки 
Робиш добро – не кайся, робиш зло – зла і сподівайся. 

Українська народна казка “ Кобиляча голова ”. 
Листопад, 2012 

Особові займенники. Робота в центрах 

Лютий, 2014 



На своїх  уроках  розвиваю  

 8 інтелектуальних  здібностей: 

 
  
Гнучкість мислення; 

Оригінальність; 

Точність у відпрацьовуванні кожної деталі; 

Цікавість; 

Швидке орієнтування у складній ситуації; 

Уява і фантазія; 

Почуття комфорту поміж  

складного і незвичного; 

Розкутість, невимушеність. 

  



Семінар « Розвиток інтелектуальних 

здібностей та емоційного інтелекту 

засобами навчальних проектів»  

Листопад,2013р. 

СЗШ №37 

Педагогічний практикум « вивчаємо 

Тараса Шевченка у початковій школі» 

04.03.2014р. 

ЗШ«Джерельце» 

Літні школи-семінари з розвитку 

продуктивного мислення молодших 

школярів» ( за серією посібників   

    О. Гісь « Планета міркувань»).  

ЛСЗШ «Джерельце» 

2011 – 2013рр. 

Методична робота 



Методична робота 

“ Казка як засіб розвитку 
словесної творчості та 

морального виховання”

СЗШ № 68

м. Львів - 2014

Семінар-практикум 
для вчителів  початкових класів 

Залізничного району



Конкурси 

 

       Екскурсії  

 

        Виховні заходи 



•Участь учнів у конкурсах « Кенгуру»,  

« Колосок» 2012р., 2013р., 2014р.( відмінні 

результати, золоті  колоски ) 

•« Олімпус » (осінь - 2013р., укр. мова) 

                            – 8 призерів; 

•« Читайлик – 2013»- Ракус Діана( конкурс 

читців)-  ІІ місце у районі; 

•  Всеукраїнський конкурс « Одуд – птах року 

2013» - Соловей Валерія-Анастасія-   

  ІІІ місце ( вірш про птаха); 



Презентація власного досвіду 
 

         Участь у міському етапі  

Всеукраїнського конкурсу 

Вчитель року - 2014 



“ Колесо фортуни ” 
2013-2014н.р. 

“ Математичний КВК “ 



“ Іде Святий Миколай…” 

2013-2014н.р. 



“ Прощання з колядою “ 

2013-2014н.р. 



Зустріч з письменницею у бібліотеці №42  

2012-2013н.р. 



“ Ти себе Українкою звала…” 

2012-2013н.р. 



Мандрівка  

  у Золочівський замок 



Міні – міс  школи 2013 



Учитель має принести в дар учню: 

уроки життя, радості, співпраці, 

розуміння, думок, пізнання, краси, 

мовчання, мудрості, любові… 

 

Ш.О.  Амонашвілі   



Дякую 

 за увагу! 


