


      Загальні відомості 
Прізвище, ім'я, по батькові: Євтушенко 

Тетяна Сергіївна 

Дата народження: 24 березня 1981 року 

Освіта: Вища 
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училище, Прикарпатський університет ім. 
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Спеціальність за дипломом: Вчитель 

початкових класів, педагог - організатор  

Педагогічний стаж роботи: 20 років 

Категорія: Спеціаліст 
 

 

 

 











Життєве кредо:                                 

«Праця, оптимізм, постійне 

самовдосконалення – запорука 

життєвого успіху» 

  Педагогічне кредо: «Учитель, 

вихователь – музичний інструмент, 

який творить мелодію людської 

гармонії, що впливає на душу людини» 

 



                                 
Улюблений вислів: «Якщо хочеш щоб життя  тобі усміхнулось, 

спочатку сам усміхнися життю».  

 Основні заповіді, якими керуюся в роботі: 

Люби дитину! Любов до дитини – серцевина педагогічної 

майстерності, основа культури вчителя. 

Вір у дитину! Без віри в дитину, без довіри до неї вся педагогічна 

мудрість, усі методи і прийоми навчання і виховання руйнуються. 

Знай дитину! Якомога глибше знати духовний світ кожної 

дитини – найважливіше завдання педагога. 

Поважай дитину! Не вважай себе спроможним вирішувати ті 

питання, які належить вирішити юній особистості. 

Розумій дитину! Вмій поставити себе на її місце, побачити світ 

її очима, зрозуміти, чим дитина живе, до чого прагне.    
 



Хобі: англійська мова, йога, подорожі, 

шиття. 







  « Гра- це можливість віднайти себе у 

людському оточенні»                    Януш Корчак 

           «У дитячому віці гра – це норма, і дитина 

повинна завжди гратися, навіть коли робить 

серйозну справу.»                            А.С.Макаренко 

     «Гра – це іскра, яка запалює вогник   

допитливості, цікавості»       В.О.Сухомлинський 



Шкільне життя 

збережене у 

фотографіях: 



Сторінками уроків 



Нетрадиційні уроки 



Нетрадиційні уроки 



Духовні натхнення 



Дистанційне навчання… 



Дистанційне навчання… 



Робота в парах, групах 



Досліди, експерименти 



Позакласна виховна 

робота: 
Виховна робота з класом має не менше 

значення, ніж навчальна діяльність. 

Діти з великим задоволенням 

приймають участь у суспільному 

житті класу та школи. Після таких 

заходів залишаються незабутні 

враження.  



  Свята 



Відвідування пожеженої частини 



Позакласні заходи 



Майстер - класи 



 Свято 8 березня 



 Осінній ярмарок 



 Участь у акції “Посади дерево” 



Кольоровий тиждень… 





  Робота з батьками 

 



 

 

Педагог Сухомлинський казав, що в 

серці кожної дитини звучить 

своя струна. І звучить вона на свій 

лад. Завдання вихователя полягає в 

тому, щоб почути звук цієї струни і 

налаштувати на неї своє серце.  
Саме в цьому я вбачаю сенс своєї 

роботи! 

  Дякую за увагу. 


