
Воробець Галина Зіновіївна

Підсумки роботи 2017-2022 роки



Вчитель початкових класів

32 роки педагогічного стажу

22 роки вчитель початкових класів

«Вчитель-методист»

Вища кваліфікаційна категорія



Сенс моєї роботи



Робота з колегами

Освітні проєкти

Шкільне дозвілля

Методична діяльність

Співпраця з школою Українознавства Нью Джерсі

Проєкт «Культура добросусідства»

Міжнародні проєкти

Навчальні посібники

Критичне мислення

Навчальна діяльність

Організація навчальної 

діяльності в ПШ «Один , 

два, три»

Виховна діяльність

Свята , розваги, 

подорожі

Робота з батьками
Батьківські уроки

Працюємо унісон
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Напрямки роботи



Освітня перспектива

«У серце увійде лише

те, що йде від серця»

Освітнє кредо

«Знай дитину, розумій дитину, 

поважай дитину, будь 

частиною життя дитини»

Життєве кредо

«Будь добрим до 

ближнього і добро 

повернеться до тебе»

Освітня ціль
Виховувати вільних відкритих патріотів

Освітні орієнтири

Гармонія з 

собою і світом



Навчальна діяльність







Зустріч з авторами Букварика



Вчимося мислити критично



Спільно навчаємося



Оцінювання



Уроки дослідження





Уроки експерементування





ЛЕҐО



Спільне навчання



Пізнаємо вечірній Львів



Дистанційне навчання



Дитячі навчальні проєкти



Очні і дистанційні



Виховна діяльність



Виховуємо допомагаючи



Патріотичне виховання



Вогонь єднання



Спільно працюємо



Спільно приймаємо рішення



Білівлінгова казка 

«Попелюшка»



Веселе дозвілля



У пошуках Святого Миколая



Навчаємося подорожувати



Подорожі реальні і віртуальні



Спільні пікніки



Дослідження довкілля



Робота з батьками
Вплив батьківських установок на розвиток дітей

Ми позбавляємо дітей майбутнього, коли продовжуємо вчити сьогодні так, як 

вчили цьому вчора.                                                                                                                          

Д.ДьюніНегативні установки Наслідки Позитивні установки

« Не слухатимеш, з тобою

ніхто не 

товаришуватиме»

Замкнутість, відчуженість, догідливість « Будь собою , 

в кожного є 

друзі»

« Горе ти моє…» Почуття провини, низька самооцінка, 

вороже ставлення до 

оточення, конфлікти

з батьками

« Щастя ти моє, радість

ти моя»

« Плаксій – скиглій» Стримування емоцій, 

внутрішня озлобленість, 

тривожність, глибоке 

переживання незначних

проблем, підвищене 

емоційне напруження, 

страхи

« Поплач, буде легше»

« Не твоя справа» Низька самооцінка, 

затримка у психічному

розвитку, відсутність

своєї думки, боязкість, 

конфлікти з батьками

« А як ти вважаєш?»

« От дурний, все роздає» Жадібність, труднощі в

спілкуванні з однолітками, егоїзм

« Молодець, що 

ділишся з іншими»



Смачні уроки



Батьки завжди з нами



Батьківські читання



Робота з колегами





Онлайн навчання колегами 

у школі



Методична діяльність



Навчальний посібник 

для 1 циклу навчання



Навчання колег м. Львова



Онлайн навчання для 

вчителів Львова

«Наша праця – формування

людини, і це покладає на нас 

особливу відповідальність, яку ні з 

чим не зіставити»

В. Сухомлинський



Міжнародні проєкти

Онлайн-гутірка «Світові стандарти 

початкової освіти: а як там у вас?»

Тетяна Федак, 

директор «Рідна школа 

українознавства» 

США, Пассейк-

Кліфтон, Нью-Джерсі

Олександр Пустовий, директор 
суботньої української школи, 
Польща, Варшава

Інна Григорович, Голова Спілки 
українських вчителів і вихованців у 
Великій Британії, Лондон



Робота над Державним стандартом початкової школи



Культура добросусідства



Співпраця з ДСЯО

у Львівській області



Відзнаки моєї педагогічної 

діяльності



Надруковані напрацювання

• Вітаємо переможців 

Всеукраїнського конкурсу освітніх 

технологій — 2020

• Щороку редакція журналу 

“УПШ” проводить Всеукраїнський конкурс 

освітніх технологій (початкова школа), 

де кращі статті визначають читачі. 

Публікуємо результати конкурсу і щиро 

вітаємо переможців!

• Галина Воробець, учитель-

методист, тренерка НУШ, методист 

НМЦ міста Львова, учителька 

початкових класів, ПШ “Один, два, 

три”, м. Львів, за розробку 

батьківських зборів у 2-4-х класах 

“Яким ми бачимо сімейне 

виховання, щоб діти мали вчитися 

бажання” (№ 4).

Розвиток критичного мислення 

учнів 1-4 класів

Навчально-методичний посібник

«Культура добросусідства»

Методичний посібник 2,3 клас



Дбаймо про власне і вчительське Щастя!

Працюймо й живімо із задоволенням!


