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27. 12.2013
Про результати вивчення професійної
діяльності вихователя-методиста
Детинич Наталії Володимирівни

Згідно з планом роботи школи-інтернату на 2013/2014 навчальний рік та у
зв`язку з атестацією протягом жовтня–грудня 2013 року була вивчена
професійна

діяльність

вихователя

школи-інтернату

Детинич

Наталії

Володимирівни за напрямками: організація роботи дитячого колективу; ведення
вихователем документації; проведення навчально-ігрових занять; проведення
виховних заходів; виступи на засіданнях методичного об`єднання вихователів і
класних

керівників, надання

методичної

допомоги колегам;

наявність

друкованих робіт у методичних журналах «Виховна робота в школі»,
«Позашкільна освіта»; участь в обласних виставках-презентаціях педагогічних
ідей та технологій; організація роботи з батьками учнів, педагогічна освіта
батьків.
Детинич Наталія Володимирівна має повну вищу педагогічну освіту за
спеціальністю педагогіка і методика початкового навчання та працює
вихователем школи-інтернату з 1991 року. Детинич Н.В. має кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «виховательметодист».
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За час роботи у школі-інтернаті зарекомендувала себе як умілий
організатор

дитячого

колективу.

Компетентний,

висококваліфікований,

досвідчений, відповідальний педагог.
Наталія Володимирівна постійно підвищує свій професійний рівень
самоосвітою та через курсову підготовку. Виховну роботу здійснює за
календарним і щоденними планами згідно з планом роботи навчального
закладу та нормативними документами з питань виховання. Документацію веде
охайно, з дотриманням всіх вимог. Своєчасно надає необхідну звітну
інформацію.
Плідно працює над питаннями організації діяльності дитячого колективу
1 класу: вивчає психолого-педагогічні особливості кожної дитини; прищеплює
дітям навички особистої гігієни, самообслуговування; під час заходів, рольових
ігор формує навички культури здорового способу життя, виявляє і розвиває
творчі здібності і нахили першокласників, учить співпереживати, співчувати,
спів діяти з однолітками та дорослими; формує навички колективної творчої
праці, уміння жити і діяти в колективі; формує з 6-річок школярів.
Велику увагу Детинич Н.В. приділяє виробленню і закріпленню
навчальних навичок, логічного мислення, спостережливості учнів під час
проведення навчально-ігрових занять. Граючи, діти повторюють і закріплюють
вивчений

на уроках матеріал, проявляють зацікавленість у навчанні та

оволодінні новими знаннями, розвивають уяву, увагу, вчаться слухати і
відтворювати, давати повні відповіді на питання, розвивають дрібну моторику,
працюючи з кольоровими олівцями. У класі створена атмосфера

поваги і

любові до дитини, комфортні умови для розвитку кожної особистості.
Під час проведення виховних заходів Наталія Володимирівна уміло і
доцільно використовує інформаційно-комунікаційні технології, через гру
розвиває пізнавальні навички школярів, розширює їх світогляд. На високому
методичному рівні вихователем проведене свято для учнів 1–4 класів
«В гостях у Сонечка на галявині Здоров`я». У формі казкової подорожі
паравозиком «Букашка» діти дізналися про значення здоров`я для людини,
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шляхи його збереження і зміцнення. У цьому дітям допомогли казкові герої:
Режим дня, лікар Айболит, Шапокляк, Мийдодир, Королева Чистоти, Вітаміни.
Під час проведення літературної гри «Мандрівка казковими стежинами»
Детинич Н.В. ставила за мету розвиток пізнавальних інтересів дітей, інтересу
до самостійного читання, поглиблення знань про казки України та народів
світу. Гра-змагання команд хлопців і дівчат пробуджувала у дітей бажання
навчитись читати, розвивала допитливість, уміння фантазувати, збагачувала
словниковий запас. Добре

«спрацювала» наочність: чарівна скринька із

казковими предметами, яскраві слайди українських казок та казок народів
світу, виставка книжок з казками, що є у шкільній бібліотеці. Вихователь
приділяє достатньо уваги формуванню в учнів навичок милосердя, чуйності,
готовності допомогти, піклуватися про тих, хто слабкий, хворий і потребує
підтримки. Так під час години спілкування «Хто про хворих дбає, той гідною
людиною зростає» діти у доступній формі отримали інформацію про
Міжнародний

день

інвалідів,

людей

з

обмеженими

можливостями,

познайомилися з правилами доброти, вчились висловлювати власну думку під
час обговорення ситуативних завдань.
При підготовці до заходів з учнями 1 класу Детинич Н.В. активно
використовує гру, продумує наочність, музичний супровід, відповіді у
малюнках на екрані для перевірки. Проводячи інтелектуальну гру «Скарбничка
спостережливих і допитливих», вихователь запропонувала учням об`єднатися у
команди за кольором квадратів, самостійно обрати капітанів команд, обрати
назву («Маша», «Міша»). Змагаючись у командах, учні розширили свої
уявлення і знання про оточуючий світ, розв`язували командою ігрові завдання
на логічне мислення, вчилися діяти колективно, допомагаючи одне одному. У
кінці гри виставлені за конкурси бали підраховували вголос, всі учні отримали
нагороди – «золоті» шоколадні медалі.
Детинич

Наталія

Володимирівна

готує

виступи

на

засіданнях

методичного об`єднання вихователів і класних керівників з різних питань
виховання, надає методичну допомогу колегам. Ділиться досвідом своєї роботи
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з вихователями школи-інтернату, колегами України. Розробки виховних заходів
Детинич Н.В. опубліковані на сторінках методичних журналів «Виховна робота
в школі», «Позашкільна освіта».
Бере активну участь в обласних виставках-презентаціях педагогічних
ідей та технологій. У 2012 році її робота «Взаємодія сім`ї і школи як запорука
ефективності виховного процесу в умовах санаторної школи-інтернату»
відзначена дипломом ІІ ступеня ХІХ Харківської обласної виставки-презентації
педагогічних ідей та технологій.. У 2013 році підготувала на ярмарок
педагогічних ідей збірку «Самопідготовка як важливий чинник організації
навчального процесу в умовах санаторної школи-інтернату». Узагальнила
матеріали з досвіду роботи за темою: «Формування здоров`язберігаючої
компетентності молодших школярів”.
Детинич Н.В. працює у тісному контакті з батьками, залучає їх до участі
у виховних заходах, регулярно проводить класні батьківські збори, на яких
висвітлює різні питання виховання учнів молодшого шкільного віку, надає
батькам індивідуальні консультації щодо навчання і виховання кожного учня.
Вихователь володіє навичками роботи на комп`ютері, використовує
сучасні

інформаційно-комунікаційні

технології

під

час

підготовки

та

проведення виховних заходів.
Завдяки професіоналізму та вмінню спілкуватися з колегами, батьками,
дітьми Детинич Н.В. користується авторитетом серед колег, батьків, учнів.
Та в роботі з учнями 1 класу є питання, над вирішенням яких треба
продовжувати працювати: створення дитячого колективу, формування в учнів
навичок навчальної праці, самообслуговування, бережливого ставлення до
громадського і особистого майна, формування навичок культури поведінки,
гуманного ставлення до навколишнього світу.
Виходячи з викладеного
НАКАЗУЮ:
1. Визнати високим рівень виховної роботи вихователя Детинич Н.В.
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2. Детинич Н.В.
2.1. Взяти участь в обласній виставці-презентації педагогічних ідей та
технологій з роботою «Самопідготовка як

важливий чинник організації

навчального процесу в умовах санаторної школи-інтернату».
Березень

2014

2.2. Провести виховні заходи для педагогів школи-інтернату:
- годину спілкування «Наша Батьківщина–Україна»
28.01.2014
- гру-мандрівку «Країна Безпеки»
20.02.2014
2.3. Спрямувати роботу з учнями 1 класу на створення дитячого колективу,
формування

в

учнів

навичок

навчальної

праці,

самообслуговування,

бережливого ставлення до громадського і особистого майна, формування
навичок культури поведінки, гуманного ставлення до навколишнього світу.
Постійно
3. Схвалити досвід виховної роботи вихователя Детинич Н.В. з теми
«Формування здоров`язберігаючої компетентності молодших школярів”,
рекомендувати його для впровадження в роботу вихователів школи-інтернату.
Постійно
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи Семенець А.П.
Директор школи-інтернату
З наказом ознайомлені:
№
П.І.Б.
з/п
1. Семенець А.П.
2. Детинич Н.В.

Підпис

В.І.Куліш

