
Творча   спільнота  

класних  керівників



Тема, над якою працює творча 

спільнота  класних  керівників:



Творча  спільнота  класних керівників               

ОЗЗСО І-ІІІ ступенів  с.Багринівці виявляє  

творчий  потенціал  учителя,  класного  

керівника, вихователя,  задовольняє їхні  

потреби  в актуалізації   індивідуального  

підходу  й  оригінальних  розробок, активізує  

позицію  кожного  вчителя, забезпечує  

колективне  вивчення  навчально – виховних  

завдань  і  творче  співробітництво                  

педагогів



Класний  керівник  повинен  

мати  мудрість  учителя,  

відповідальність   

старшого  товариша, 

доброту   матері, 

строгість  батька



Педагогічне  кредо 

Вміння    знаходити  обдарованих 

та  здібних  дітей – талант,   

вміння  його розвивати –

мистецтво. Але  найважливішим  

є  любов  до  дитини



Наша спільнота класних керівників

у 2021-2022 н.р. ставить такі завдання:
1. Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і

новаторського педагогічного досвіду.                                                                                                                       

2. Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів-новаторів шкіл району  

та області.                                                                                                                            

3.  Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати і

впроваджувати в своїй роботі досвід колег.                                                                                                                            

4. Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.                                                                                                                 

5.  Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми.                            

6. Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної

програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.                                                                                              

7. Залучати батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних

заходів.                                                                                                                            

8. Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму..                                                                                                                

9.  Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження основних

принципів особистісно- орієнтованої освіти.



Школа – це передусім простір  життя дитини, тут вона не готується                                            
до  життя, а живе. І  тому важливо вибудовувати виховний простір так,                                 

щоб він  сприяв  гармонізації відносин між дітьми і вчителями,                                                               
школою і родиною.

Данилюк  Людмила  Іванівна-

керівник спільноти  

Категорія : вища

Стаж роботи: 21 рік

Педагогічне кредо:

“Успіх приходить до того, хто  

робить те, що  найбільше  

любить”



Романюк  Людмила  Дмитрівна

Класний  керівник  1 класу

Категорія: вища, старший 

вчитель

Стаж роботи:  40 років

Педагогічне   кредо:

“Вся гордість учителя в учнях,                            

у зростанні зерен, посіяних 

ним”



Гуренко   Галина  Василівна

Класний  керівник 2 класу

Категорія: вища, старший  

вчитель

Стаж роботи:  37 років

Педагогічне кредо:

“Треба любити те, що ти робиш, 

і  йти крок за кроком вперед”

В.О. Сухомлинський



Продан Лідія  Петрівна

Класний  керівник  3 класу

Категорія : вища 

Стаж  роботи:  31 рік

Педагогічне кредо:

“Кожна дитина – таланту 

перлина. Щоб дати учневі 

іскорку світла, учителю 

потрібно запалити                                   

у собі сонце”



Кіпер  Надія  Василівна

Класний керівник 3 класу

Категорія: вища, старший 

вчитель

Стаж  роботи: 38 років

Педагогічне кредо:

“Паростки творчості є майже в усіх 

дітей. Треба лише створити 

умови для їх розвитку. У кожної 

дитини є сонце, тільки                                        

дайте можливість                                                  

його                                                  

засвітити”



Сабашук Людмила  Василівна

Класний  керівник 4 класу

Категорія: вища

Стаж роботи: 9 років

Педагогічне кредо:

“Учитель не той, хто  вчить, а  

той, у кого  вчаться”



Даценко  Лариса  Михайлівна

Класний  керівник 4 класу

Категорія: спеціаліст, 11 т. р

Стаж  роботи: 26 років

Педагогічне кредо:

“Даруй себе дітям!                                                  

Будь  терплячим і будь 

готовим  до зустрічі з ними в                   

дитинстві”



Нікітчук Світлана  Іванівна

Класний керівник 5 класу

Категорія:  вища, старший 

вчитель

Стаж  роботи :  8 років

Педагогічне кредо:

“Без прикладів неможливо ні 

правильно вчити, ні                                

успішно  вчитися”



Шостак  Валентина  Іванівна

Класний керівник 6 класу

Категорія: вища, старший 

вчитель

Стаж роботи: 34 роки

Педагогічне кредо:

«Хай буде вчитель Дзеркалом

добрих звичаїв: і нічого навчає

або навчати

збирається,                                            

те саме, як на                                                                         

зразкові,                                       хай  

показує»



Гусак  Наталія Григорівна

Класний керівник 7  класу

Категорія: вища

Стаж роботи:  8 років

Педагогічне кредо:

«Учитись важко, а вчить ще

важче. Але не мусиш

зупинитись ти. Як дітям

віддаси усе найкраще,                                  

той сам сягнеш

нової

висоти»



Чорна Марія Василівна

Класний керівник 7  класу

Категорія : вища

Стаж роботи : 28 років

Педагогічне кредо:

«…Найдосвідченіший педагог 

ніколи не повинен спинятися

на досягнутому, бо якщо

немає руху вперед, то 

неминуче                                            

починається

відставання»



Вальчук Віталій Михайлович

Класний керівник 8 класу

Категорія: вища

Стаж роботи: 2 роки

Педагогічне кредо:

« Стався до  людей  так, як 

хочеш, щоб вони ставилися

до  тебе»



Тимчишина  Лариса  Савівна

Класний керівник 8 класу

Категорія: перша

Стаж  роботи:  8 років

Педагогічне кредо:

«  Вміння знаходити

обдарованих та здібних дітей –

талант, вміння їх

вирощувати- мистецтво. Але 

найважливішим є любов до 

дитини»



Теклюк Тетяна Миколаївна

Класний керівник 9 класу

Категорія: вища

Стаж  роботи: 27 років

Педагогічне кредо:

«Щоб бути хорошим вчителем, 

потрібно знати те, чому

навчаєш і любити тих, кого 

навчаєш»



Чернега Наталія Михайлівна

Класний керівник 10  класу

Категорія: вища

Стаж роботи : 27 років

Педагогічне кредо:

«Віддай людині крихітку себе, за 

це душа наповниться

світлом»

Л.Костенко



Назаренко Наталія Демидівна

Класний керівник 11  класу

Категорія: вища, старший 

вчитель

Стаж роботи: 8 років

Педагогічне кредо:

« Без творчого вчителя не може

бути ні нової школи, ні

нового суспільства, ні вільної

України .”







Заповіді класного керівника

Люби  дитину.

Вір у дитину.

Розумій дитину.

Поважай дитину.

Знай  дитину.


