
Гуржій Надія Дмитрівна
Стаж роботи 39 років,

кваліфікаційна категорія

“Спеціаліст вищої категорії”

У 1973 році закінчила Кременчуцьке педагогічне

училище Імені А.С.Макаренка
за спеціальністю “Викладання в початкових
класах”

У 1979 році закінчила Полтавський державний
інститут Імені В.Г.Короленказа спеціальністю“

Російська мовата література”
1973 – 1982 роки - працювала в Тростянецькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів вчителем початкових класів

1982 – 1986 роки – працювала в СШ № 116 ПГВ м.
Веспрем (Венгерськанародна республіка)

З 1986 року працюю вчителем початкових класів
в Тростянецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів





Систематично на уроках

я створюю ситуацію,

яка сприяє розвитку 

мислення школярів.

Використовую такі форми 

роботи:

-математичні ребуси;

-математичні загадки;

-хвилинки - цікавинки;

-геометричні головоломки;

- математичні ігри;

- числові головоломки;

-задачі – жарти;

-розв’язування задач різними 

способами;

-логічні задачі.

Урок математики



Важливо те, щоб діти говорили і мислили на незвичайні теми, 

відповідали на нестандартні запитання, розв’язували складні 

проблемні ситуації, фантазували. Тому на уроках української мови 

використовую різні творчі  завдання:

-Робота в парах, групах;     - Складання тексту за запитаннями;
- Вікторини, кросворди;

- Складання речення за поданою схемою

- Творчі завдання;

- Відгадування загадок, складання речення із

словами - відгадками;          
- Створення власних текстів, казок.



На уроках читання використовую такі форми роботи:

-читання чистомовок, скоромовок;

-розчитування по складовій таблиці;

-зорові і дихальні вправи;

-відгадування загадок;
-“Хвилинки ерудита”(“Заримуй”, “Яка буква заблукала”,

“Додай слово”, 

-складання прислів’їв і слів;різні види читання;

-кросворди;читання “своєї  книжечки”;

-інсценізація казок.



Рівень навчальних досягнень учнів
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18,00

55

32
37

50

2011 - 2012 4 клас 2012 - 2013 1 клас

високий рівень %
достатній рівень%
середній рівень%



Переможці шкільного туру олімпіад з

української мови:

Листопад Аліна – I місце(2013р.)

з математики:

Корнет Анна – I місце(2012р.)

ХодосєвічАнаст

асія призер 

районного 

конкурсу поезій 

“Коли цвітуть  
тюльпани”2011р

Кожного року 

учні беруть 

участь у 

Всеукраїнськом
у конкурсі з 

українознавства 

“Патріот” і в 

Міжнародному 

математичному
конкурсі 

“Кенгуру”



ІДЕЯ  ДОСВІДУ  БАЗУЄТЬСЯ  НА 

ПОЛОЖЕННЯХ  ПРАЦЬ



Участь у роботі 

районного методичного об’єднання

вчителів початкових класів
2010 – 2011 навчальний рік 

Семінар вчителів початкових класів: “Формування 

навиків грамотного письма”

Відкритий урок з української мови в 3 класі.

2011 – 2012 навчальний рік.

Семінар учителів російської мови: “Обучение русскому 

языку на коммуникативной основе» 

Відритий урок в 4 класі

Участь в ярмарку педтехнологій
Родинне виховання 2010 р.

Ігри на розвиток мислення для

учнів початкових класів 2013р.



Участь у роботі шкільного 

методоб’єднання: 
=виступи з доповідями, повідомленнями;

=обмін  досвідом роботи з питань розвитку

мислення молодших школярів;
=проведення відкритих  уроків:

2010 рік – урок читання у 3 класі

Доповідь: “Розвиток мислення та фантазії на 

уроках читання”

2011 рік –урок російської мови в     4 класі:
“Правописание разделительного твердого знака”

2012 рік –урок навчання  грамоти у 1 класі:  

“Написання  букви О”

2013рік –урок  української мови у 2 класі:

“Узагальнючий урок по темі: “Звуки і букви””
Виступ: “Розвиток пізнавального інтересу, як засіб 

формування особистості молодшого школяра на 

уроках української мови”
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