
 Ковальчук Надія Петрівна  
  вихователь  

 дошкільного відділення  

 Навчально – виховний комплекс “ЗОШ І-ІІІ 
ступеня – дитячий садок” с. Жиричі Волинської 

області 



Дата народження: 16 вересня 1960 року. 

Освіта:   вища. 

Назва закладу, рік закінчення: Ровенський державний педагогічний інститут імені Д. З. 
Мануїльського, 1986 рік. 

Спеціальність:  Педагогіка та психологія (дошкільна). 

Кваліфікація:  викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному 
вихованню. 

Працює : із 1978 року. 

Педагогічний стаж: 29 років. 

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії». 

Державні та відомчі нагороди:  відмінник народної  

освіти УРСР, 1985р.;  

почесна грамота Ратнівської районної ради  

від 03.10.2010 р.; 

почесна грамота Ратнівської районної ради  

від 04.10.2015 р . 

  
 



Професійне зростання 



 Проаналізувати результати та досвід своєї роботи 

 Оцінити свої можливості у напрямках професійної 
діяльності  

 Систематизувати навчальні матеріали і 
напрацювання для презентації 

Мета портфоліо 



Мета і сенс моєї роботи 
 Досягти того, щоб кожна дитина в дитячому садку 

почувалася коханою, необхідною і від того 
щасливою. 

Золоті мої перлинки, чисті, як сльоза в росі. 

Мої любі вихованці, рідні ви мені усі. 

Кожний день я зустрічаю, посміхаюсь і дивлюсь, 

Доброти, любові, правди я у вас завжди учусь. 



Педагогічне есе 
 Професія вихователя це поклик серця. Ще з дитинства мене цікавив світ дітей 

їх взаємини. В шкільні роки мала дуже хороших вчителів і мені дуже кортіло 
бути на них схожою, адже так прекрасно нести знання дітям. Саме вони 
допомогли мені знайти своє покликання, ствердитися в ньому. 

        Ніколи в мене не було думки змінити своє ремесло. Скільки  на моєму 
педагогічному шляху було і є випробувань: заздрощі, ненависть, брехня, підлість, 
а я боєць. Який гартує свою волю день у день. Тільки вперед з часом і ні кроку 
назад. Мені не треба створювати особливі умови, підганяти, наставляти 
звикла вчитись сама. Саме праця над собою, цілеспрямованість, творчість, 
відповідальність, відданість своїй справі  дають хороші результати і 
задоволення роботою. В пам’яті згадуються слова В.О. Сухомлинського 
«Любити можна те, чому уже віддав частину душі». Я люблю своїх вихованців, я 
відчуваю їх довіру до мене, надію на мої поради та підтримку. Я задоволена 
їхньою цікавістю, досягненнями,  адже розумію – від мене залежить, якими вони 
виростуть.  

     Педагогічна діяльність – це нелегка праця і обрати шлях вихователя не кожен 
наважиться. Головним помічником та порадником мені слугує любов до дітей. 
Саме тому, відношення до професії з роками не зникає, а тільки стає мудрішим 
та глибшим. Скільки віддано справі за ці роки,  а скільки мрій…  
 



Модель організації 
навчального процесу 

 Організація роботи з дімьми ( ігрова діяльність), 
заняття, бесіди, екскурсії, спостереження) 

 Робота з обдарованими дітьми 

 Наступність зі школою 

 Співпраця з батьками 

 Самоосвіта 

 Взаємодія з колегами 

 



Пріоритетний напрям діяльності - 
народознавчий 

закріпити та поглибити знання дітей про рідний 

край, про Україну, 

виховувати у дітей любов до України, до рідного 

села, 

шанобливе ставлення до родини, 

 поваги до народних традицій і звичаїв,  

державної та рідної мови, національних 

цінностей українського народу, 

а також цінностей інших народів і націй, 

свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля. 

 



Наші будні  



Навчаємось 
залюбки  



Свята та розваги 





Вивчаємо історію  
рідного села 



  

 

 

 

Готую досвід з теми 



Методична робота 

Участь у методичних  

заходах НВК с. Жиричі 



 

Конспекти 
занять 

Перспективний план 
роботи з 

патріотичного 
виховання 

Методичні 
рекомендації 

для 
вихователів 

ПОРТФОЛІО НАПРАЦЮВАНЬ 

Добірка  
художніх 

творів, 
д/ігор 

Консультації, 
пам`ятки для 

батьків 



Дидактичні посібники 

Звукові годинники 

Сюжетно – рольові ігри 



Коректурні таблиці 



Співпраця з батьками 





Наші таланти 





 


