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Відомості про педагога 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові    Кірія Анжела Віталіївна 

     2.   Рік народження          1973 р. 

3. Освіта                           вища, Слов’янський державний  

                                       педагогічний    інститут, 1999 р. 

4. Спеціальність за дипломом    дефектологія 

5. Місце роботи               Костянтинівська спеціальна загальноосвітня  

                                       школа-інтернат№ 32  Донецької обласної ради                                         

6. Посада                          вчитель-дефектолог                                        

7. Стаж безпосередньої педагогічної роботи    20 років 

8. Стаж роботи на даній посаді                           10 років 

9. Державні нагороди, звання, грамоти, подяки: 

 Почесна грамота УОН (наказ УОН від 29.11.2010 р. №1357-к) 

 Подяка УОН (наказ від 19.09.2012 р. №37-Н) 

10.  Результати підвищення кваліфікації: курси учителів спеціальних 

шкіл-інтернатів з проблеми «Психолого-педагогічні засади уроку», 

Донецький облІППО, квітень 2012 р. свідоцтво № 2340 

11.  Результати попередньої атестації  встановлено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» (наказ УОН від 24.04.2008р. № 

294-к). 

    10. На що претендує      вища кваліфікаційна категорія, звання «учитель-   

                                               методист» 

    11. Відповідальний член атестаційної комісії закладу освіти: Калашнік           

                                                                                                      Ірина Миколаївна 

                                                              

Директор школи                           М.В.Леонова 
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Анотація досвіду роботи 

вчителя-дефектолога 

Костянтинівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату № 32 Донецької облради 

Кірії  Анжели Віталіївни 

   Кірія А.В. – висококваліфікований спеціаліст, творчий ініціативний 

педагог, виявляє високий рівень професіоналізму, досконало володіє 

методикою викладання предметів у спеціальній школі. 

   Вчитель працює над проблемою «Проектування та науково-методичне 

забезпечення формування і розвитку  соціально компетентної особистості 

вихованця спеціальної школи-інтернату». Метою роботи є створення моделей 

корекційно-педагогічного супроводу, які б дозволили вирішити наступні 

завдання: 

 підвищити розумову та пізнавальну активність школярів з вадами 

психофізичного розвитку; 

 створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуватиме 

себе успішним, інтелектуально спроможним; 

 забезпечити набуття школярами життєво необхідного досвіду. 

 Для цього активно і ефективно використовує в своїй практиці адаптовані 

до умов спеціальної освіти сучасні педагогічні технології, а саме: технологію 

роботи в парах  або в малих групах; симуляції або імітаційні ігри, розігрування 

ситуації за особами та інші інтерактивні методи роботи, метод проектів. 

Постійно застосовує нестандартні форми проведення уроку, що сприяє 

підвищенню рівня навчальних досягнень учнів. 

     Кірія А.В. володіє широким спектром стратегій навчання; вміє 

продукувати оригінальні, інноваційні ідеї. Вона розробила систему роботи 

щодо  формування мовленнєвої компетенції учнів молодших класів в умовах 

допоміжної школи.  Проведення експериментального корекційно-педагогічного 

процесу з впровадження цієї системи роботи довело, що при даній системі 

роботи, яка спирається на послідовність, тренування та єдність емоційної, 

розумової та мовленнєвої діяльності, в учнів значно успішніше, ніж у 

звичайних умовах навчання, формується і розвивається мовленнєва 
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компетентність. Досвід схвалено науково-методичною радою Донецького 

облІППО (протокол №   5  від 07.12.2009р.) і використовується в системі 

корекційно-педагогічної роботи спецшкіл-інтернатів області.  

Пошук шляхів ефективного корекційно-педагогічного супроводу 

формування життєво важливих компетентностей школярів з вадами розумово 

розвитку дозволив Кірії А.В. визначити особливості впровадження методу 

проектів в умовах спеціальної освіти. Впровадження адаптованих проектних 

технологій допомогло виявити особливості проектної діяльності в умовах 

спеціального закладу освіти:  

- всі етапи реалізації проекту виконуються за допомогою дорослих 

(педагоги, батьки);  

- робота над проектом повинна бути коротка або середньої тривалості; 

- доступність, невеликий об’єм і  практична спрямованість матеріалу; 

- доцільно використовувати змішані види проектів (інформаційно-

міжпредметні,  інформаційно-міжпредметно-практичні та інш). 

Результати проведених навчальних проектів показали, що розумово 

відсталі діти з цікавістю беруть участь в проектній діяльності, різко 

підвищується пізнавальна активність дітей, виникає бажання бути кращим, 

знати більше за інших, допомогти слабшому тощо. Все це сприяє 

підвищенню рівня навчальних досягнень і виховує в учнів активну життєву 

позицію. 

Одним із головних завдань спеціальної школи сьогодні є підготовка 

учнів до  сприйняття й опрацювання інформації, озброєння їх простими 

сучасними засобами та технологіями роботи, формування в них 

інформаційної культури. І це можливо виконати у сприятливому 

інформаційному освітньому середовищі, де педагог сам повинен володіти 

такою культурою, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні 

особистості учня. З метою підвищеня інформаційної компетентності педагогів 

школи  Кірією А.В. був організований  методичний середньостроковий проект 

«З комп’ютером на ТИ». Реалізація проекту дозволила сформувати у педагогів 
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здатність ефективно використовувати навчальні інтерактивні технології для 

розв’язання щоденних завдань (підготовка текстів, таблиць, збір, обробка і 

подання інформації, пошук необхідних даних і спілкування з іншими членами 

«електронного співтовариства»). Анжела Віталіївна є ініціатором створення 

творчої групи педагогів з  розробки «Моделі сучасного корекційно-

педагогічного процесу щодо впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій». Проведена  робота  дала змогу зробити висновки про те, що 

реалізація вказаної моделі у Костянтинівській спеціальній загальноосвітній 

школі-інтернаті  дозволила:  

- створити відкрите інформаційне навчально-корекційне середовище; 

- значно підвищити рівень інформаційної культури учасників навчально-

виховного процесу. 

Кірія А.В. – автор і адміністратор  двох освітніх сайтів (шкільний і 

власний  під назвою «Дефектолог–практик»). 01.12.2011р. вона 

стала переможцем  Першого Всеукраїнського конкурсу "Найкращий 

авторський освітній інтернет-сайт" у номінації "Сайти для заступників 

директорів", який був організований видавництвом «Шкільний світ» і 

благодійним фондом «Перше вересня». 

 Вчителька приділяє особливу увагу позакласній роботі – щотижнево, за 

власним бажанням, веде гурток «Юний інформатик». Робота з комплексом 

навчально-розвивальних ігрових програм підсилює корекційний вплив на 

розвиток логічного мислення, пам'яті і просторової уяви, уваги,  активізує 

пізнавальну діяльність та сприяє формуванню та розвитку інформаційної 

культури і соціальної компетентності  школяра з психофізичними вадами 

розвитку. 

      Дані моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 5-9 класів з курсів 

«Сходинки до інформатики» та «Основи комп’ютерної грамотності»  вказують 

на достатній рівень ефективності викладання предмету, а саме: 62% учнів 

мають достатній і середній рівні навчальних досягнень, вдало працюють в 

різних навчально-розвивальних програмах; 100% учнів 7-9 класів володіють 

стійкими навичками роботи в програмах Microsoft Office 2003 і вдало 
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використовують свої вміння під час реалізації проектів, оформлення класних 

куточків, стіннівок тощо.  

   Кірія А.В. постійно вдосконалює свою професійну майстерність 

засобами освітньої діяльності з використанням інформаційно – комунікаційних 

технологій , а саме: 

 пройшла тренінг з курсу цифрових технологій Microsoft «Цифрові 

технології» в онлайновій мережі «Партнерство у навчанні» і отримала 

сертифікат шкільного тренера; 

 є учасником Національного проекту «Відкритий світ» (сертифікат учасника). 

Анжела Віталіївна співпрацює з громадськими організаціями з приводу 

прищеплення пересічним громадянам інформаційної культури. У 2011 р. 

вчителька разом з керівниками громади сіл Александро-Калинове і Яблунівка 

Костянтинівського району, в яких проживають родини вихованців інтернату, за 

підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду 

«Відродження» організували  курси комп’ютерної грамотності для мешканців 

села. Заняття проводилися щосуботи у приміщенні сільської бібліотеки, селяни 

із зацікавленістю їх відвідували, результат – відвідувачі курсів стали активними 

користувачами мережі Інтернет. 

   Кірія Анжела Віталіївна – творча особистість, виявляє високий рівень 

професіоналізму. Вона відповідальна, дисциплінована, вимоглива до себе, 

користується авторитетом серед учнів, батьків, учителів. 

 

 

 

Директор школи                               М.В. Леонова 
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Відгук на педагогічну діяльність 

вчителя - дефектолога 

Костянтинівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату № 32 Донецької облради 

Кірії  Анжели Віталіївни 

  Учителька А.В. Кірія забезпечує високу результативність навчально-

виховного процесу. Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень  

показали, що 62% її учнів мають достатній і середній рівні навчальних 

досягнень. Це свідчить про високий рівень педагогічної майстерності вчителя. 

   В педагогічній діяльності Анжели Віталіївни чітко простежується 

системний підхід до організації корекційного навчально-виховного процесу, 

володіння широким спектром стратегій навчання дітей з психофізичними 

вадами розвитку. Вчитель творчо використовує передовий педагогічний досвід, 

новітні інтерактивні технології та поширює їх у професійному середовищі; 

постійно вносить пропозиції щодо вдосконалення корекційно-педагогічного 

процесу в навчальному закладі. 

Проблема, над якою вона працює- «Проектування та науково-методичне 

забезпечення формування і розвитку  соціально компетентної особистості 

вихованця спеціальної школи-інтернату», є актуальною на сучасному етапі 

розвитку спеціальної освіти.  

Матеріали з досвіду роботи Кірії Анжели Віталіївни, аналіз відвіданих 

років свідчать про те, що головним напрямом діяльності вчителя є організація 

процесу навчання в такий спосіб, щоб оволодіння знаннями проходило в 

умовах розвитку пізнавальних здібностей учнів, формування в них життєво 

важливих компетентностей.  Її уроки викликають цікавість в учнів, ведуть до 

успіху, стають джерелом розумового задоволення та душевної радості. Анжела 

Віталіївна створює на уроках насичене пізнавальне середовище, використовує 

варіативні та альтернативні завдання, здійснює особистісно-орієнтований 

підхід до кожного учня, створює позитивну мотивацію, що сприяє розвитку 

пізнавальної самостійності та  засвоєнню навчального матеріалу на 

достатньому рівні. Вчить дітей застосовувати здобуті на уроках знання в житті. 
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Добирає матеріал, який позитивно впливає на почуття, волю та свідомість учнів 

з особливими потребами. На основі здобутих знань та досвіду учнів формує  

предметну компетентність. 

   Систематично і доцільно використовує ІКТ і  наочність на різних етапах 

уроку, допомагає учням у засвоєнні навчального матеріалу, формує вміння 

виділяти головне, бачити загальну закономірність та робити висновки.  

Кірія А.В. є автором досвіду з теми «Система формування мовленнєвої 

компетенції учнів початкових класів в умовах допоміжної школи», який 

схвалено науково-методичною радою Донецького облІППО (протокол №   5  

від 07.12.2009р.). 

Анжела Віталіївна постійно підвищує свою професійну майстерність 

шляхом самоосвіти, добре володіє комп’ютером. У вересні 2011р. вона 

створила  авторський освітній сайт «Дефектолог-практик» 

(deffektopraktik.ucoz/ua), на якому розміщені власні методичні розробки. В тому 

ж році стала переможцем  Першого Всеукраїнського конкурсу "Найкращий 

авторський освітній інтернет-сайт" у номінації "Сайти для заступників 

директорів", який був організований видавництвом «Шкільний світ» і 

благодійним фондом «Перше вересня». 

Вчителька бере активну участь в роботі методичних об’єднань школи, 

здійснює методичну дослідницьку діяльність, виступає з доповідями на 

обласних методичних заходах, проводить відкриті уроки, майстер – класи. Вона 

вміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал, аргументувати свою 

позицію та володіє ораторським мистецтвом. 

 А.В. Кірія завжди дотримується педагогічної етики, поважає гідність 

дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства. Підтримує тісні зв’язки з батьками, надає їм консультативну 

педагогічну допомогу з питань освіти, фізичного і психічного розвитку їх дітей. 

 А.В. Кірія має авторитет серед колег, учнів та їх батьків. 

 

Директор школи                         М.В. Леонова 
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Відгук на педагогічну діяльність 

вчителя - дефектолога 

Костянтинівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату № 32 Донецької облради 

Кірії  Анжели Віталіївни 

 

Педагогічна діяльність А.В. Кірії характеризуються проблемно-

пошуковою спрямованістю, великою різноманітністю сучасних прийомів та 

форм роботи.  Неухильно та послідовно вчителька домагається того, щоб її  

учні добре оволоділи навчальним матеріалом. Значна частина (62%)  її учнів 

володіють міцними знаннями і вміють використовувати їх  у повсякденному 

житті, що свідчить про високу результативність педагогічної діяльності 

вчителя. 

А.В. Кірія постійно працює над удосконаленням свого фахового рівня. 

Працює над актуальною проблемою сьогодення спеціальної освіти: 

«Проектування та науково-методичне забезпечення формування і розвитку  

соціально компетентної особистості вихованця спеціальної школи-інтернату». 

В межах роботи над цією темою вчителька розробила систему формування 

мовленнєвої компетенції учнів початкових класів, яка містила в собі створення 

мовного середовища як головної умови розвитку і корекції мовленнєвої 

діяльності дітей із психофізичними вадами. 25.03.2010 року відбувся творчий 

звіт про результати впровадження цього досвіду в систему корекційно-

педагогічної роботи школи-інтернату. Представлений досвід був схвалений 

науково-методичною радою Донецького облІППО (протокол №   5  від 

07.12.2009р.). 

   Великого значення  Анжела Віталіївна надає серйозній та кропіткій 

підготовці до кожного уроку, інтенсивній роботі вчителя та учнів під час уроку. 

Вона ретельно готується до кожного заняття, чітко формулює задачі та успішно 

їх реалізує. Вчителька  веде уроки організовано, раціонально використовуючи 

час. Вона вміло створює доброзичливу атмосферу на уроці, намагається 

включити до роботи всіх учнів без винятку. Вміло здійснює індивідуальний 
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підхід до учнів. А.В. Кірія часто використовує нестандартні форми проведення 

уроку, адаптує і активно впроваджує інноваційні форми та методи організації 

навчально-виховного процесу, що забезпечують  самостійність навчання учнів з 

психофізичними вадами розвитку. 

Цікаво і змістовно проходять заняття гуртку «Юний інформатик», яким 

керує Анжела Віталіївна. Гуртківці ведуть дитячу сторінку на сайті, де  вміло 

розміщують фотоматеріали, роблять короткі повідомлення про цікаві події у 

школі. Дана робота сприяє підвищенню інформаційної компетентності 

учасників корекційно-педагогічного процесу та рівня пізнавальної активності 

школярів. 

А.В. Кірія охоче ділиться новими методичними знахiдками з колегами 

через виступи на педрадах, засіданнях методичних об'єднань учителів школи-

інтернату, конференціях. Проведення нею майстер-класів  (на шкільному та 

обласному рівнях) показало можливості застосування адаптованих сучасних 

методик навчання в умовах спеціальної школи-інтернату.  

Протягом атестаційного періоду була ініціатором і керівником шкільних 

методичних проектів: «Школа сучасного педагога» (2008-2009 н.р.), 

«Удосконалення форм і змісту корекційно-педагогічного процесу» (2010-2011 

н.р), «Методична шпаргалка» (2011-2012 н.р), «З комп'ютером на ти» (2011-

2012р.). Ця робота дозволила підвищити рівень професійної компетентності та  

інформаційної культури педагогів школи-інтернату.  

Анжела Віталіївна є  автором і адміністратором шкільного сайту, очолює 

роботу творчої групи з популяризації і наповнення його інформацією. Цей вид 

діяльності сприяє підвищенню інформаційної компетентності учасників 

корекційно-педагогічного процесу та іміджу школи-інтернату. 

У 2011 р. учитель створила авторський освітній сайт «Дефектолог-

практик», на сторінках якого розмістила власні методичні розробки  щодо 

поліпшення якості організації корекційно-навчального процесу в спеціальному 

загальноосвітньому навчальному закладі, матеріали вдалих уроків, 

педагогічних рад та інше. У  2011р. Кірія А. В. брала участь і стала переможцем  

Першого Всеукраїнського конкурсу на найкращий авторський освітній 
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інтернет-сайт в номінації «Сайт заступника директора», який був організований 

видавництвом «Шкільний світ» і благодійним фондом «Перше вересня». 

Учителька має ряд публікацій в журналі «Дефектолог»(2012 р.), у збірках 

«Сузір’я педагогічних талантів Донеччини» (2008 р.), «Спеціальна освіта 

Донеччини: досвід створення інноваційного простору» (2012р.). 

Зацiкавленiсть у своiй роботi, небайдужiсть та велика любов до дiтей, 

високий професiоналiзм дозволяють Анжелі Віталіївні досягти поставленої 

мети. 

 

 

Керівник методичного об'єднання 

 вчителів старших класів                                         М.В. Коптякова 

 

 

Директор школи                                                       М.В. Леонова 
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Опис педагогічної діяльності 

вчителя - дефектолога 

Костянтинівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату № 32 Донецької облради 

Кірії  Анжели Віталіївни 

Тема: Проектування та науково-методичне забезпечення формування і 

розвитку  соціально компетентної особистості вихованця спеціальної школи-

інтернату. 

Мета: Створення моделей корекційно-педагогічного супроводу щодо 

формування і розвитку  соціально компетентної особистості школяра з вадами 

розумового розвитку. 

 Завдання: 

 створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуватиме 

себе успішним, інтелектуально спроможним; 

 підвищити розумову та пізнавальну активність школярів з вадами 

психофізичного розвитку; 

 забезпечити набуття школярами життєво необхідного досвіду. 

 

                                                        Перед людиною до розуму три шляхи: 

                                                        шлях роздумів – це найблагородніший; 

                                                шлях наслідування –це найлегший; 

                                                             шлях власного досвіду –  найважчий шлях. 

Конфуцій 

Один з найвизначніших мислителів нашого часу, що вивчав філософію  

науки ХХ ст., англійський вчений Арнольд Тойнбі справедливо говорив, що 

суспільства, зорієнтовані на традиції, приречені на загибель; зорієнтовані на 

сьогодення, приречені на застій; і лише суспільства, що  націлені вперед, на 

нове, мають здатність до розвитку. Розвиток науки на  початку ХХІ ст. не є 

стихійним ринковим процесом, а відбувається у  сталому режимі розвитку 

суспільства, коли головною цінністю вважається   гармонізація особистості, 

висока культура та освіченість.  
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Освіта на сучасному етапі має задовольняти нові потреби та водночас 

зберігати свої сильні сторони, тобто від освіти вимагається відповідна 

гнучкість. 

У Державній  національній програмі „Освіта”  (Україна ХХІ століття) 

наголошується на необхідності вдосконалення освіти дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в системі закладів суспільного виховання, 

забезпечення їхньої повноцінної життєдіяльності та соціальної адаптації, 

розвитку адаптаційних можливостей.  

Основна мета спеціального навчального закладу полягає у створенні 

оптимальних умов для реабілітації, навчання та виховання кожного учня, 

розвитку його розумового потенціалу та полегшення подальшої соціальної 

адаптації.   

Актуальність інноваційної політики в освітній сфері, переведення 

системи освіти на інноваційний шлях розвитку зумовили вибір науково-

методичної проблеми: «Проектування та науково-методичне забезпечення 

формування і розвитку  соціально компетентної особистості вихованця 

спеціальної школи-інтернату». 

Вирішенню проблеми розвитку й адаптації дітей із психофізичними 

порушеннями приділяють увагу відомі вітчизняні вчені: В. Бондар, Л. Вавіна, 

Т. Вісковатова, В. Масенко, Т. Сак, О. Хохліна та ін.. У своїх працях вони 

переважно наголошують на труднощах адаптації до процесу навчання цієї 

категорії дітей. Проте поза увагою залишається така важлива складова 

соціальної адаптації, як формування мовленнєвої компетенції учнів початкових 

класів допоміжної школи. 

Сучасні дослідження в області дефектології ( Р.Є. Левіна, Г.А. Каше,  

Н.А. Нікашина, Л.Ф. Спірова, А.Р. Лурія, Є.Ф. Соботович і ін.) дозволяють 

встановити, що структура недорозвитку мовлення розумово відсталих учнів 

залежить від порушення інтелекту.  

Діти з відхиленням психофізичного розвитку мають, як відомо, сталу 

соціальну дезадаптацію, яка обмежує можливості їх інтеграції в соціум. З 

огляду на це необхідно впроваджувати заходи щодо поліпшення стану 
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соціальної адаптації, особливо вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої 

діяльності.           

А.В. Кірія розробила систему роботи щодо формування мовленнєвої 

компетенції учнів початкових класів, яка містить в собі взаємозв’язок всіх 

сфер життя школяра в школі-інтернаті. Метою реалізації вказаної системи 

роботи стало створення мовного середовища як головної умови розвитку і 

корекції мовленнєвої діяльності дітей із психофізичними вадами. 

Система корекційно-педагогічної  роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування мовленнєвих умінь молодших школярів відбувалося під час 

спеціально організованого педагогом навчального спілкування, до якого були 

залучені вихователі, учитель-логопед, практичний психолог, батьки. Педагоги 

постійно створювали природні мовленнєві ситуації під час корекційно-

педагогічного процесу. 

 Анжела  Віталіївна використовувала різні методи, прийоми і форми  

роботи щодо вдосконалення мовленнєвої діяльності учнів початкових класів: 

програвання проблемних ситуацій, рольові ігри,  ймовірне прогнозування, 

складання діалогів та монологів за життєвою ситуацією, картиною, опорними 
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словами; складання загадок до лексичної теми („Весна”, „Зима”, „Дикі 

тварини”), казкотерапія; інтерактивні методики: «Сніжний ком”, „ Шлях до 

мрії”, „Прес-конференція”, „Асоціативний кущ”, « Мікрофон» і т.д. 

Протягом експериментального навчання  проводився моніторинг стану 

мовленнєвої компетентності учнів. На кінець експерименту було проведено 

чергове обстеження мовленнєвої компетентності школярів, яке показало 

наступні результати: 

Результати моніторингу стану мовленнєвої компетентності учнів 

 

 

 

 

 

 

 

Дані моніторингу мовленнєвої компетентності учнів вказують на 

успішність проведеної роботи  з корекції та розвитку мовленнєвої діяльності 

розумово відсталих молодших школярів.  

Проведення експериментального корекційно-педагогічного процесу з 

впровадження цієї системи роботи довело, що при даній системі роботи, яка 

спирається на послідовність, тренування та єдність емоційної, розумової та 

мовленнєвої діяльності, в учнів значно успішніше, ніж у звичайних умовах 

навчання, формується і розвивається мовленнєва компетентність.  

Практичне значення цього досвіду: науково-методичне забезпечення 

процесу набуття учнями знань про мовлення (усне і писемне, діалог і монолог, 

про особливості висловлювань, про ситуацію спілкування); методичні 

рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу мовленнєвого розвитку 

молодшого школяра, моніторингу сформованості мовленнєвої діяльності учнів; 

модель випускника початкової школи. Опис роботи висвітлено в статті 

«Система формування мовленнєвої компетентності молодших школярів в 
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умовах допоміжної школи», яка надрукована у збірці «Сузір’я педагогічних 

талатнів Донеччини» (2008 р.) 

Досвід узагальнено і схвалено науково-методичною радою Донецького 

облІППО (протокол №   5  від 07.12.2009р.) і використовується в системі 

корекційно-педагогічної роботи спецшкіл-інтернатів області.  

Аналіз отриманих результатів щодо ефективності проведеної роботи 

показав, що серед сучасних педагогічних технологій, які спрямовані на 

формування навичок життя  в суспільстві, сприяння набуттю життєвих 

ціннісних орієнтацій, розвиток вмінь приймати рішення, застосування 

інформаційних і комунікаційних технологій, найпродуктивнішим виявився 

метод проектів. Тому постало питання адаптації сучасних проектних 

технологій до умов спеціальної освіти. А.В. Кірією був організований 

практично орієнтований  довготривалий проект «Проектна діяльність в 

умовах допоміжної школи-інтернату». Учасниками цього проекту стали 

педагоги і вихованці школи-інтернату, батьки. 

Мета і завдання проекту: 

 Забезпечення підвищення якості освіти шляхом: 

- переходу до компетентнісно орієнтованої моделі навчання та 

виховання в  спеціальній школі - інтернаті; 

- адаптування  нових освітніх технологій   для впровадження їх в 

роботу з розумово відсталими дітьми  . 

 Створення максимально сприятливих умов для: 

- підвищення професійної майстерності педагогів – дефектологів, 

розкриття їхнього творчого потенціалу; 

- стимулювання й активізації  проектної діяльності педагогів і учнів 

школи. 

В ході практичної частини етапу реалізації проекту вчителем у співпраці з 

іншими педагогічними працівниками школи була організована проектна 

діяльність для різних вікових категорій школярів: навчальний проект з курсу 

«Основи споживчих знань» - «Ми споживачі» (навчальна тема: «Захист прав 

споживачів на Україні» 8 кл.), з курсу «Основи комп’ютерної грамотності» – 
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«Світ розвивається, а іноді божеволіє» (навчальна тема: «Всесвітня мережа 

Інтернет»7-9 кл); низка міжпредметних проектів - з   курсів «Основи здоров'я» і 

«Сходинки до інформатики» (навчальні теми: «Шкідливі звички» і «Безпека 

при роботі з комп'ютером» 6 кл.); «Основи комп’ютерної грамотності» і 

географія (навчальні теми: «Ріки Європи» і «Створення мультимедійної 

презентації») та інші. Серед результатів  даної роботи стали друковані 

матеріали і мультимедійні презентації до вивчених тем, які виконали учні 6-9 

класів за допомогою Кірії А.В.  Вся проектна  діяльність  була спрямована на 

практичне використання надбаних знань в особистому житті кожного учня, 

часто учитель створювала ситуації, в яких  діти повинні були спиратися на свій 

життєвий досвід, що сприяло підвищенню рівня мотивації навчання, 

усвідомлення актуальності  і значущості  матеріалу, який вивчають, для їх 

подальшого життя.  

Результати впровадження проектної діяльності в корекційно-навчальний 

процес показали, що розумово відсталі діти з цікавістю беруть участь у 

проектах, різко підвищується пізнавальна активність учнів, виникає бажання 

бути кращим, знати більше за інших, допомогти слабшому тощо. Все це сприяє 

підвищенню рівня навчальних досягненьучнів, саме тому по закінченню 

проекту майже у 65- 67%  учасників проектів оцінки за вивчене в ході 

проектної діяльності на достатньому і середньому рівнях. 

Протягом реалізації проектів  значна роль відводилася моніторингу рівня 

навчальних досягнень і вихованості  учнів. Такі дослідження є надійним 

інструментом аналізу різноманітних аспектів освітнього процесу. 
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Аналіз успішності школярів старших класів за період роботи над 

методичним проектом «Проектна діяльність в умовах допоміжної школи-

інтернату» показав зростання рівня навчальних досягнень на 6%. Важливу роль 

у цьому відіграє майстерність, професіоналізм педагога в організації 

пізнавальної діяльності учнів. 

Модель корекційно-педагогічного процесу щодо впровадження        

проектної діяльності в умовах спеціального закладу освіти 
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Впровадження адаптованих проектних технологій дозволило виявити 

особливості проектної діяльності в умовах спеціального закладу освіти: 

 всі етапи реалізації проекту виконуються за допомогою дорослих (педагоги, 

батьки);  

 робота над проектом повинна бути коротка або середньої тривалості;  

 доступність, невеликий об’єм і  практична спрямованість матеріалу; 

 доцільно використовувати змішані види проектів (інформаційно-

міжпредметні,  інформаційно-міжпредметно-практичні та ін.). 

Проаналізувавши  ефективність роботи з впровадження адаптованих 

проектних технологій в корекційно-педагогічний процес педагог дійшла 

висновку, що участь дітей з вадами розумового розвитку в навчально-виховних 

проектах сприяє підвищенню якості соціально-адаптаційної підготовки до 

самостійної  життєдіяльності учнів; формуванню в  них психофізичних якостей, 

загальнолюдських і національних цінностей, важливих для самостійного життя 

у суспільстві. Це свідчить про позитивну результативність реалізації проекту 

«Проектна діяльність в умовах допоміжної школи-інтернату».  

Одним з продуктів даного проекту є стаття  Сєдої Н.В. у співавторстві з 

Кірією А.В. «Проектні технології у педагогічній діяльності логопеда», яка 

надрукована в журналі «Дефектолог» (№ 8, 2012 р.). 

Досвід з теми ««Особливості використання в управлінській діяльності 

методу проектних технологій щодо формування професійної компетентності 

педагога-дефектолога» був представлений А.В. Кірією на Міжнародній 

науково-практичній конференції  у м. Донецьку (5-6 листопада 2008 року) і 

надрукований у збірці матеріалів цієї конференції.  

Але самооцінка проведеної роботи щодо  впровадження проектної 

діяльності в корекційно-педагогічний процес показала, що рівень ІКТ-

компетентності учасників НВП не відповідає сучасним вимогам, тобто є 

потреба в негайному  вдосконаленні  роботи щодо використання інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.  

 Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчально-виховному процесі певною мірою висвітлено в працях В. Г. 
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Болтянського, В. П. Безпалька, В. Ю. Бикова, Ю. О. Дорошенка, А. П. Єршова, 

М. І. Жалдака, В. М. Монахова, Н. В. Морзе, В. Д. Руденка, О. О. Жука та ін. 

Методичні рекомендації  щодо практичного застосування пакету Microsoft 

Office, комп’ютерної  графіки, Інтернет тощо у роботі педагогічних і керівних 

кадрів надані Волобуєвою Тетяною Борисівною в посібнику «Інформаційні 

технології в освіті». 

Вітчизняні й зарубіжні вчені В. І. Бондар, М. І. Бурда, С. У. Гончаренко,  

Л. І. Даниленко, Г. А. Дмитренко, Г. В. Єльнікова, М. І. Кондаков, Ю. А. 

Конаржевський, В. І. Луговий, В. М. Мадзігон, Ю. І. Мальований, В. І. Маслов, 

Н. М. Островерхова, В. Ф. Паламарчук, В. С. Пікельна, М. М. Поташник, І. П. 

Раченко, С. О. Сисоєва, Т. І. Шамова та ін.) додержуються думки, що соціальні 

зміни й інформаційні збудження найбільше впливають на організацію 

педагогічного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. 

Одним із головних завдань спеціальної школи сьогодні є підготовка 

учнів до  сприйняття й опрацювання інформації, озброєння їх простими 

сучасними засобами та технологіями роботи, формування в них 

інформаційної культури. І це можливо виконати у сприятливому 

інформаційному освітньому середовищі, де педагог сам повинен володіти 

такою культурою, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні 

особистості учня.  

А.В. Кірією було організовано довгостроковий проект «Удосконалення 

форм і змісту корекційно-педагогічного процесу». Одним з основних  

напрямків роботи над даним проектом стало створення і втілення «Моделі 

сучасного корекційно-педагогічного процесу щодо впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій» як нагальної потреби часу та 

суспільства. 

         На першому етапі інформатизації школи-інтернату було проаналізовано 

потужність наявних ІКТ,  готовність педагогів до їх активного використання в 

педагогічній діяльності, можливості та бажання школярів отримати знання з 

основ  інформатики. Показники вище перелічених аспектів інфомаційно-
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комунікаційної забезпеченості навчально-виховного процесу вказали на 

основні напрямки роботи з інформатизації  корекційно-педагогічного процесу. 

Модель сучасного корекційно-педагогічного процесу щодо 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

 

З метою підвищеня інформаційної компетентності педагогів школи  

Кірією А.В. був організований  методичний середньостроковий проект «З 

комп’ютером на ТИ». Завдання даного проекту: сформувати вміння 

педагогічних працівників школи-інтернату користуватися засобами новітніх 

інформаційних технологій, підвищити інформаційну компетентність педагогів. 

Форми роботи: семінари-тренінги, практикуми. В межах цього проекту 

Анжелою Віталіївною (має сертифікат шкільного тренера) було організовано 

навчання педагогів школи з курсу цифрових технологій Microsoft «Цифрові 

технології в онлайновій мережі «Партнерство у навчанні».  

Результат роботи над вказаним проектом - 100% педагогічних 

працівників школи-інтернату пройшли онлайнове тестування і отримали  

сертифікати від компанії  Microsoft. Реалізація проекту дозволила сформувати у 
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педагогів здатність ефективно використовувати навчальні інтерактивні 

технології для розв’язання щоденних завдань (підготовка текстів, таблиць, збір, 

обробка і подання інформації, пошук необхідних даних і спілкування з іншими 

членами «електронного співтовариства»).  

Одним з видів діяльності з впровадження ІКТ у корекційно-педагогічний 

процес стала реалізація варіативної складової навчального плану, тобто 

викладання Кірією А.В. адаптованих інтегрованих курсів «Сходинки до 

інформатики» (5-6 класи) та «Основи комп’ютерної грамотності» (7-9 класи), а 

також  щотижнева робота гуртка «Юний інформатик». Саме робота з 

комплексом навчально-розвивальних ігрових програм підсилила корекційний 

вплив на розвиток логічного мислення, пам'яті і просторової уяви, уваги,  

активізувала пізнавальну діяльність та сприяла формуванню та розвитку 

інформаційної культури і соціальної компетентності  школяра з 

психофізичними вадами розвитку. Для цього А.В. Кірія активно і ефективно 

використовувала в своїй практиці адаптовані до умов спеціальної освіти сучасні 

педагогічні технології, а саме: технологію роботи в парах  або в малих групах; 

симуляції або імітаційні ігри, розігрування ситуації за особами та інші 

інтерактивні методи роботи, метод проектів. Постійно застосовувала 

нестандартні форми проведення уроку, що сприяє підвищенню рівня 

навчальних досягнень учнів.  

З метою зацікавлення учнів у вивчанні «Основ комп’ютерної 

грамотності», формування їх інформаційної культури А.В. Кірія організовувала 

навчальні, пошукові, інформаційні проекти. Наприклад, в листопаді 2012 року 

вчителем було організовано інформаційно-навчальний проект «Світ 

розвивається, а іноді божеволіє» (7-9  класи). Ключове питання ціє пошукової 

роботи: «Хто керує: світ Інтернетом чи Інтернет світом?» 

Реалізація проекту дозволила: 

 Вдосконалити в учнів навички збирання даних кількома способами, 

аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про 

історію та принципи функціонування  мережі Інтернет. 
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 Навчити школярів  переконливо демонструвати відомості про позитивний 

вплив Інтернету на життя людини, добираючи відповідні  засоби 

візуалізації даних. 

 Закріпити навички створення мультимедійних презентацій, які  будуть 

переконливими для однолітків. 

Практика викладання адаптованих курсів з основ інформатики 

показала, що у діяльності з формування інформаційної культури у дітей з 

психофізичними вадами розвитку можна виділити наступні напрямки: 

 розуміння ролі інформації в житті суспільства;  

 знання інформаційних ресурсів і готовність до сприйняття 

інформації; 

 вміння ефективно здійснювати пошук та вибирати інформацію з 

різних джерел;  

 здатність до  використання та створення нової інформації.  

У кінці листопада 2011 року було проведено аналіз результативності 

роботи щодо впровадження ІКТ у навчально-виховний процес. Аналітичні дані 

показали, що всі педагоги школи (100% ) вміють користуватися глобальною 

мережею Інтернет. 62%  є активними користувачами Інтернет. 100% вчителів і  

вихователів мають стійкі навички роботи з програмами Microsoft Office 2003, 

2007. Це доводить ефективність проведеної роботи щодо підвищення рівня 

комп’ютерної грамотності та  інформаційної культури педагогів школи.  

     Опитування, тестування, результати тематичного оцінювання з курсів 

«Сходинки до інформатики» та «Основи комп’ютерної грамотності»  

вихованців школи-інтернату (5-9 кл.) з метою з’ясувати рівень опанування 

основ інформатики виявили, що 62% учнів мають достатній і середній рівні 

навчальних досягнень, вдало працюють у різних навчально-розвивальних 

програмах. 100% учнів 7-9 класів володіють стійкими навичками роботи в 

програмах Microsoft Office 2003 і вдало використовують свої вміння під час 

реалізації проектів, оформлення класних куточків, стіннівок тощо.  

Реалізація вказаної вище «Моделі сучасного корекційно-педагогічного 

процесу щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
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Костянтинівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті»  дозволила: 

створити відкрите інформаційне навчально-корекційне середовище; значно 

підвищити рівень інформаційної культури учасників навчально-виховного 

процесу.  

Досвід з теми «Інформатизація корекційно-педагогічного процесу як 

механізм стійкого інноваційного розвитку спеціальної школи-інтернату» 

представлений на  Галереї перспективного педагогічного досвіду «Джерело 

творчості» для керівних та педагогічних працівник інтернатних освітніх 

закладів на базі Відділу освіти осіб з особливими потребами Донецького 

облІППО (07.12.2012 р.), надруковано у збірнику «Спеціальна освіта 

Донеччини: досвід створення інноваційного простору» (2012 р.) та розміщена 

на сайті «Методичний портал» видавництва «Шкільний світ» (сертифікат від 

19.11.2012 р.). 

З метою активізації впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій, залучення педагогів до подальшої творчої діяльності, популяризації 

освітнього закладу  одним з напрямків методичної роботи А.В. Кірії  була 

обрана тема «Шкільний сайт як засіб організації внутрішньошкільної 

методичної роботи щодо формування інформаційної компетентності 

педагогів-дефектологів».  

21 вересня 2010 році А.В. Кірією був створений шкільний інтернет-сайт 

(konstdop.ucoz.ua),  інтернет-ресурс якого спрямований на вирішення наступних 

завдань: 

 доступ педагогів, учнів, батьків та інших інтернет-користувачів до  

інформації про організацію і якість надання освітніх послуг у 

спеціальному навчальному закладі; 

 активізація впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

корекційно-педагогічний процес; 

 залучення педагогів школи-інтернату до подальшої творчої діяльності; 

 популяризації освітнього закладу; 

 обмін педагогічним досвідом; 
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 формування й розвиток інформаційної та комп’ютерної компетентності 

педагогів і вихованців інтернату; 

 активне обговорення актуальних  освітніх проблем з колегами, учнями, 

батьками, педагогічними колективами інших шкіл і т.д. 

Анжела Віталіївна розробила і представила на розсуд методичної ради 

школи «Модель шкільного сайту» та запропонувала створити творчу 

динамічну групу педагогів для роботи з сайтом. 

Методичною радою школи-інтернату  було створено творчу групу 

ініціативних педагогів,  які  пройшли курси підвищення кваліфікації за 

програмою « Intel – навчання для майбутнього»  або мають досвід роботи у 

мережі Інтернет, для роботи з наповнення сайту інформацією.  

А.В.Кірія спланувала і організувала заходи щодо  наповнення сайту 

інформацією силами педагогів школи за таким алгоритмом: 

1. Визначити цільову аудиторію сайту. 

2. Обговорити і визначити зміст сайту. 

3. Обрати координаторів на кожний блок сайту. 

4. Визначити періодичність поповнення інформації. 

На сторінках сайту школи-інтернату адміністратором (Кірією А.В.) 

розміщено інформацію про школу, методичні наробки педагогів школи, 

матеріали педагогічної ради, спецсемінарів, атестації педпрацівників, 

методичних і навчально-виховних  проектів, інформація для батьків тощо. 

Школярі, які займаються в гуртку «Юний інформатик», під керівництвом 

Анжели Віталіївни ведуть дитячу сторінку на сайті, де  вміло розміщують 

фотоматеріали, роблять короткі повідомлення про цікаві події у школі. 

Звичайно, ця робота ведеться  у тісному співробітництві з дорослими.  

До створення сторінки «Поради батькам» було залучено шкільного 

психолога, що сприяло підвищенню рівня психолого-педагогічної обізнаності  

батьків щодо подолання труднощів, пов’язаних із віковими особливостями 

розвитку дітей.  Дана робота сприяє підвищенню інформаційної компетентності 

учасників корекційно-педагогічного процесу та іміджу школи-інтернату.  
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Методичний блок 

 методичні доробки 
педагогів школи 
(розробки уроків, 
мультимедійні 
презентації до них),  

 матеріали 
педагогічної ради, 
спецсемінарів,  

 матеріали атестації 
педпрацівників, 

 аналітичні накази. 
 

Інформаційний блок 

 інформація про школу,  

 план роботи школи на рік, 

 дошка оголошень,  

 новини, 

 нормативна база, яка регулює 
реалізацію освітніх послуг в 
умовах спеціальної школи-
інтернату, 

 інформація від шкільної ПМПК, 

 фотоальбоми. 
 

Пізнавальний блок 

 поради батькам 
(згідно віковим 
категоріям 
школярів), 

 «Цікавинки» 
(додатковий 
матеріал з 
навчальних 
предметів для 
самостійного 
опрацювання). 

 

Інтерактивний 

блок 

 «Наше 
опитування»,  

 «Гостьова 
книга»,  

 «Форум», 

 «Блог» 
 

 

Учасники 

НВП 
 

 

Творчій блок 

 «Дитяча 
сторінка»,  

 «Сторінка 
випускників»,  

 «Наші 
проекти», 

 «Гурткова 
робота» 

 

Модель шкільного сайту Костянтинівської СЗШІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слід відмітити зріст зацікавленості педагогів у розвитку і популяризації 

шкільного сайту. Керівники гуртків організували окремі сторінки, де 

розмістили інформацію про діяльність і успіхи гуртківців, що стало поштовхом 

для вчителів-предметників на створення власних сторінок. Інформацію, яку 

педагоги викладають на сайті, вони готують самостійно.  Тобто діяльність щодо 
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наповнення шкільного сайту інформацією значно активізувала використання 

ІКТ педагогами у своїй професійній діяльності. Протягом  уроку, під час 

пояснення домашнього завдання вчителі вказують учням на наявність 

додаткового матеріалу з теми, яку вивчають, на відповідній сторінці сайту, що 

сприяє підвищенню рівня інформаційної культури учасників НВП (педагогів – 

уміння відібрати і надати доступно інформацію, учнів – вміння знайти і 

скористатися нею). 

Методичний блок сайту  виявився найпопулярнішим серед педагогів 

школи-інтернату,  колег з інших шкіл України та зарубіжжя. В цьому блоці 

розміщено методичні доробки педагогів школи: описи позитивного 

педагогічного досвіду, конспекти вдалих уроків, педагогічних рад  та матеріали 

ІКТ-супроводу до них. 

Низка аналітичних наказів і довідок, розташованих на шкільному сайті, 

носить профілактичний характер – педагоги школи враховують  зауваження, які 

вказані в даних документах, у власній професійній діяльності, що сприяє 

підвищенню якості освітніх послуг.  

Брак сучасної дефектологічної практично спрямованої літератури, 

активність відвідування інтернет-користувачами методичного блоку шкільного 

сайту сприяли виникненню ідеї створення авторського методичного сайту 

«Дефектолог-практик» (автор – Кірія А.В.).   Кредо  сайту: «Компетентний 

педагог-дефектолог - запорука вдалої соціалізації  вихованця, який має 

психофізичні вади розвитку».  Сайт «Дефектолог – практик» створений з метою 

обміну позитивним педагогічним  досвідом та розрахований на учасників 

корекційно-педагогічного процесу, вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів, 

вихователів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, 

керівників методичних об'єднань педагогів спеціальних шкіл-

інтернатів;  вчителів, які працюють у системі інклюзивної освіти, батьків дітей 

з психофізичними вадами розвитку, студентів дефектологічних факультетів 

педагогічних ВНЗ. 

 У грудні 2011 р. Кірія А.В. стала переможцем  Першого Всеукраїнського 

конкурсу "Найкращий авторський освітній інтернет-сайт" у номінації "Сайти 
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для заступників директорів", який був організований видавництвом «Шкільний 

світ» і благодійним фондом «Перше вересня».  

Узагальнена статистика відвідування сайту за період існування (станом 

на 20 грудня 2012 року ) показує: 56000 переглядів, 25000 відвідувачів, що 

свідчить про достатню активність використання шкільного сайту як інтернет-

ресурсу.  Показники кількості відвідувачів з різних країн (Російська Федерація, 

Молдова, Польща, США, Німеччина, Італія, Фінляндія, Угорщина та ін.) 

свідчать про високий потенціал шкільного сайту щодо можливостей 

популяризації освітнього закладу та обмін позитивним педагогічним досвідом. 

 Досвід самостійного створення і популяризації  освітніх сайтів Кірії 

А.В. вказує на деякі особливості даного процесу: 

  

Результати  роботи із створення шкільного і авторського  освітніх  сайтів 

силами педагогів школи-інтернату дозволяють зробити висновки, що ця 

діяльність сприяє: 

 підвищенню рівня інформаційної культури педагогів та учнів 

закладу, 

 створенню відкритого інформаційного навчально-корекційного 

середовища. 

     Але подальшого дослідження потребують питання щодо особливостей 

організації дистанційного навчання школярів з вадами розумового розвитку. 

Позитивні моменти Проблеми 

 Безкоштовно. 

 Учасники НВП отримують 

уявлення про створення сайту,  

в подальшому можуть створити 

власний інтернет-сайт. 

 Полегшується подальша 

підтримка і розвиток сайту. 

 Згуртування учасників  

колективної творчої справи. 

 Наявність у педагогів  боязні 

використання ІКТ у професійній 

діяльності.  

 Необхідність у самоосвіті, навчанні 

новій справі. 

 Недостатність часу на реалізацію 

ідей. 
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22.08.2012 р. А.В. Кірія представила досвід роботи з теми «Шкільний 

сайт як спосіб організації  методичної роботи щодо формування професійної 

компетентності педагога-дефектолога» на засіданні круглого столу з проблеми 

«Науково-методичні засади організації  та змісту освіти дітей з особливими 

потребами в інтернатних закладах усіх типів в умовах сьогодення» в рамках 

Фестивалю педагогічних ідей «Інновації – освіті Донеччини XXI століття», 

присвяченого 80-річчю Донецької області (на базі Відділу спеціальної  освіти 

Донецького облІППО). В рамках цього фестивалю 23.08.2012 р. Анжела 

Віталіївна провела майстер-клас з теми «Володіння інформацією – запорука 

освіченості, або Як створити освітній сайт?». Матеріали майстер-класу 

розміщено на сайті «Методичний портал» видавництва «Шкільний світ» 

(сертифікат від 19.11.201 р.). Стаття (опис досвіду) «Шкільний світ як спосіб 

організації внутрішньо шкільної методичної роботи» розміщена у фаховому 

журналі «Дефектолог» (№11, 2012 р.). 

Анжела Віталіївна співпрацює з громадськими організаціями з приводу 

прищеплення пересічним громадянам інформаційної культури. У 2011 р. 

вчителька разом з керівниками громади сіл Александро-Калинове і Яблунівка 

Костянтинівського району, в яких проживають родини вихованців інтернату, за 

підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду 

«Відродження» організували  курси комп’ютерної грамотності для мешканців 

сіл. Заняття проводилися щосуботи у приміщенні сільської бібліотеки, селяни із 

зацікавленістю їх відвідували, результат – відвідувачі курсів стали активними 

користувачами мережі Інтернет. 

Аналіз професійної діяльності учителя за атестаційний період показав, що  

Кірія Анжела Віталіївна – творча особистість, виявляє високий рівень 

професіоналізму, постійно здійснює науково-методичну діяльність і вносить 

пропозиції щодо вдосконалення корекційного навчально-виховного процесу в 

навчальному закладі. 
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Результативність педагогічної діяльності 

у період з 2008 по 2012 роки 

вчителя-дефектолога  

Костянтинівської СЗШІ №32 

 Донецької облради 

Кірії Анжели Віталіївни 

 

Навчальні досягнення учнів 

Результати моніторингу навчальних досягнень учнів з 

курсів «Сходинки до інформатики» і «Основи комп’ютерної грамотності» 

 (за розрахунками коефіцієнтів результативності (Кр) і якості (Кя)) 

 

 

Класи 

Якісний показник навчальних досягнень учнів 

 за навчальний рік 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Кр  Кя Кр  Кя Кр  Кя Кр  Кя 

5 0,62 0,51 0,61 0,51 0,60 0,51 0,61 0,52 

6 0,61 0,50 0,62 0,52 0,62 0,52 0,61 0,51 

7 0,63 0,54 0,62 0,51 0,62 0,52 0,62 0,53 

8 0,62 0,53 0,64 0,54 0,62 0,52 0,63 0,54 

9 0,63 0,53 0,63 0,54 0,64 0,55 0,65 0,55 

 

 

Діаграма моніторингу навчальних досягнень учнів 5-9 класів з 

курсів «Сходинки до інформатики» та «Основ комп’ютерної грамотності» 

(за показниками Кр) 

0,62

0,61

0,6

0,61 0,61

0,620,62

0,61

0,63

0,620,620,62 0,62

0,64

0,62

0,63 0,630,63

0,64

0,65

0,57

0,58

0,59

0,6

0,61

0,62

0,63

0,64

0,65

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012
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Діаграма моніторингу навчальних досягнень  учнів 5-9 класів з 

курсів «Сходинки до інформатики» та «Основ комп’ютерної грамотності» 

(за показниками Кя) 

0,510,510,51

0,52

0,5

0,520,52

0,51

0,54

0,51

0,52

0,53 0,53

0,54

0,52

0,54

0,53

0,54
0,550,55

0,47

0,48

0,49

0,5

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

 

Результати успішності з курсів 

 «Сходинки до інформатики» і «Основи комп’ютерної грамотності» 

за 2009-2010 н.р.  (у %) 

27%

5%
24%

44%

Достатній

Середній

Початковий

Елементарний

 

 

Клас 

РІВНІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  

Достатній Середній Початковий Елементарний 

5 18 45 30 7 

6а 21 50 26 3 

6б 20 44 27 9 

7 26 39 26 9 

8 30 40 27 3 

9 33 47 20 - 

Загальний 

показник 
24 44 27 5 
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Результати успішності з курсів 

 «Сходинки до інформатики» і «Основи комп’ютерної грамотності» 

за 2010-2011 н.р. (у %) 

29%

4%

43%

21%
Достатній

Середній

Початковий

Елементарний

 
 

Результати успішності з курсів 

 «Сходинки до інформатики» і «Основи комп’ютерної грамотності» 
за 2011-2012 н.р. (у %) 

 

Клас 

РІВНІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  

Достатній Середній Початковий Елементарний 

5а 15 40 34 11 

5б 18 41 32 9 

6 18 45 30 7 

7а 21 50 26 3 

7б 20 44 27 9 

8 22 43 26 9 

9 30 40 27 3 

Загальний 

показник 
21 43 29 4 

 

Клас 

РІВНІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  

Достатній Середній Початковий Елементарний 

5 15 55 25 5 

6а 20 58 16 6 

6б 18 55 22 5 
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27%

47%

5%
17%

Достатній

Середній

Початковий

Елементарний

 
Діаграма узагальнених показників успішності учнів 5-9 класів 

з курсів «Сходинки до інформатики» і «Основи комп’ютерної грамотності» 

за 2009-2012 роки 

24%

44%

27%

5%

21%

43%

29%

4%

27%

47%

17%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Достатній

Середній

Початковий

Елементарний

 

 

 

 

Директор школи                            М.В. Леонова

7 21 54 20 5 

8а 40 40 20 - 

8б 40 33 20 7 

9 38 38 18 6 

Загальний 

показник 
27 47 17 5 



 

 

Особисті досягнення педагогічного працівника 

в професійних конкурсах, проектах (переможці, дипломанти, призери  тощо) 

 

№ 
Участь у фахових 

конкурсах 

Шкільний рівень Міський рівень Обласний рівень 
Всеукраїнський 

(міжнародний) рівень 

Рік    Результат Рік Результат Рік Результат Рік Результат 

1 

Перший Всеукраїнський 

конкурс «Найкращий 

авторський освітній 

інтернет-сайт», номінація 

«Сайти для заступників 

директорів» 

  

    2011 
Переможець 

(диплом) 

2 
Національний проект 

«Відкритий світ» 

  

    2012 
Сертифікат 

учасника 

 

 

Директор школи                       М.В. Леонова 
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Підготовлені  продукти навчально-методичної діяльності вчителя 

№ 

зп 

Види методичних 

матеріалів 
Рік Види матеріалів 

Розгляд та затвердження методичною радою 

(№ протоколу, дата) 

Шкільний       

рівень 

Міський 

рівень 

Обласний 

рівень 

Всеукраїн - 

ський міжнарод - 

ний рівень 

1 
Власні методичні 

розробки 

2009 

Портфоліо досвіду 

«Система формування 

мовленнєвої компетентності 

молодших школярів в умовах 

допоміжної школи» 

 

 
Протокол №5 від 07.12.2009 

ДоноблІППО 
 

2009 

«Модель корекційно- 

педагогічного процесу щодо 

впровадження  проектної 

діяльності в умовах 

спеціального закладу освіти» 

Протокол №1 

від  

27.08.2009 р.    

2010 

«Модель сучасного 

корекційно-педагогічного 

процесу щодо впровадження 

інформаційно-комунікаційних 

технологій» 

Протокол №1 

від  

26.08.2010 р.    

2010 
Модель сайту спеціальної 

школи-інтернату 

Протокол №2 

від  

28.10.2010 р. 

   

2011-

2012 

Добірка мультимедійних  

презентацій до уроків з основ 

інформатики 

Протокол №5 

від 

05.06.2012 р. 

   

2012 

Добірка мультимедійних  

презентацій до уроків з «Основ  

споживчих знань» 

Протокол №5 

від 

05.06.2012 р. 
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2 

Статті у виданнях 

ВАК, збірках 

матеріалів науково-

методичних 

конференцій 

2008 

Стаття «Система формування 

мовленнєвої компетентності 

молодших школярів в умовах 

допоміжної школи» стаття 

 

 

збірка «Сузір'я педагогічних 

талантів Донеччини» - 

Донецьк: 

Витоки, 2008. 

 

2008 

Стаття «Особливості 

використання в управлінській 

діяльності методу проектних 

технологій щодо формування 

професійної компетентності 

педагога-дефектолога» 

 

 

Збірка «Компетентнісно 

орієнтована освіта: досвід, 

проблеми, перспективи» 

матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції Том 3. – 

Донецьк: Каштан, 2008 

 

2012 

Стаття «Інформатизація 

корекційно-педагогічного 

процесу як механізм стійкого 

інноваційного розвитку 

спеціальної школи-інтернату» 

 

 

збірник «Спеціальна освіта 

Донеччини: досвід 

створення інноваційного 

простору» , - Донецьк: 

Витоки, 2012. с- 11 

Сайт «Методичний 

портал» видавництва 

«Шкільний світ» 

(сертифікат від 

19.11.2012 р.) 

3  

Публікації в 

періодичних 

педагогічних 

виданнях, 

наявність 

персонального 

сайту працівника з 

власними 

методичними 

розробками 

2012 Стаття у співавторстві з 

Сєдою Н.В. «Проектні 

технології у педагогічній 

діяльності логопеда» 

   Газета 

«Дефектолог»№ 8, 

2012 р. с-4 

2012 

Стаття «Шкільний сайт як 

спосіб організації 

внутрішньошкільної 

методичної роботи  

   Газета 

«Дефектолог»№ 11, 

2012 р., с-48 

2012 Стаття «Система 

внутрішньошкільної 

методичної роботи щодо 

формування інформаційної 

компетентності педагогів-

дефектологів»  

   Сайт «Методичний 

портал» 

видавництва 

«Шкільний світ» 

(сертифікат від 

19.11.2012 р.) 

2012 Методичний матеріал: 

«Майстер-клас з теми 

«Володіння інформацією – 

   Сайт «Методичний 

портал» 

видавництва 
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Директор    школи            М.В. Леонова 

запорука освіченості, або Як 

створити освітній сайт?» 

«Шкільний світ» 

(сертифікат від 

19.11.2012 р.) 

2011 Персональний освітній сайт 

«Дефектолог-практик» 

(на сайті містяться тільки 

власні доробки вчителя) 

   Переможець 

Всеукраїнського 

конкурсу 

авторських освітніх 

сайтів (диплом) 

4 

 

 

 

Виступи на 

засіданнях 

педради, 

методоб’єднання 

2010 «Логопедізація корекційно-

педагогічного процесу в 

допоміжній школі» 

Методичне 

об’єднання 

вчителів 

від  

28.12.2010 р. 

   

2011 «Гендерна освіта як чинник 

успішної самореалізації 

вихованців спеціальної 

школи-інтернату»  

Педрада №3 

від 

04.01.2011 р. 

 

   

2011 «Особливості використання 

ІКТ в навчально-виховному 

процесі» 

Методичне 

об’єднання 

вчителів 

від  

25.08.2011 р. 

   

2011 «Шляхи реалізації виховної 

функції уроку як засобу 

розвитку особистості через 

взаємодію учасників 

корекційно-педагогічного 

процесу» 

Педрада №2 

від 

30.10.2011 р. 

   

2012 «Проблеми формування 

мотивації навчальної 

діяльності школярів за 

сучасних умов» 

Педрада №2 

від 

17.10.2012 р. 
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Участь педагога в заходах поширення передового педагогічного досвіду 

№ Форми 

Вид досвіду 

(визнаний 

або 

власний) 

Рік Назва (тема) 

 

Шкіль - 

ний  

рівень 

Міський 

рівень 

Облас-

ний 

рівень 

 

Всеукраї

нський 

рівень 

1 

Виступ на 

обласному семінарі 

«Проектні 

технології в системі 

роботи заступника 

директора школи»  

власний 
Жовтень 

2008 

«Особливості використання в 

управлінській діяльності методу 

проектних технологій щодо 

формування професійної 

компетентності педагога-

дефектолога» 

 

 
 +  

2 

Майстер-клас в 

межах обласного 

семінару «Проектні 

технології в системі 

роботи заступника 

директора школи»  

власний 
Жовтень 

2008 

Створення мультимедійної 

презентації (заняття школи 

«Сучасного педагога») 
  +  

3 

Участь в 

Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Компетентнісно 

орієнтована освіта: 

досвід, проблеми, 

перспективи»  

власний 
Листопад 

2008 

Виступ з теми:«Особливості 

використання в управлінській 

діяльності методу проектних 

технологій щодо формування 

професійної компетентності 

педагога-дефектолога» 

   + 

4 

Участь в Галереї 

перспективного 

педагогічного 

досвіду «Джерело 

творчості» для 

керівних та 

педагогічних 

власний 
Грудень 

2011 

Виступ з теми:«Інформатизація 

корекційно-педагогічного 

процесу як механізм стійкого 

інноваційного розвитку 

спеціальної школи-інтернату» 
  +  
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працівників 

інтернатних освітніх 

закладів 

 

5 Робота в  складі 

обласної творчої 

керівник 

Уманець Г.М. 

 2009, 

2010 

групи з проблеми: «Розробка та 

дослідження кваліфікаційних 

вимог до професійної діяльності 

керівних кадрів шкіл-інтернатів 

усіх типів» 

  
+ 

 
 

 

6 

Презентація досвіду 

на базі ВСО 

ДоноблІППО  

власний 
Березень 

2010 

«Формування мовленнєвої 

компетентності учнів початкових 

класів в умовах спеціальної 

освіти дітей з обмеженими 

можливостями здоров’я» 

  +  

7 Виступ на засіданні 

круглого столу з 

проблеми «Науково-

методичні засади 

організації  та змісту 

освіти дітей з 

особливими 

потребами в 

інтернатних закладах 

усіх типів в умовах 

сьогодення» (Відділ 

спеціальної  освіти 

Донецького 

облІППО) 

власний 
Серпень 

 2012 р. 

«Система внутрішньошкільної 

методичної роботи щодо 

формування інформаційної 

компетентності педагогів-

дефектологів» 

  +  

8 Майстер-клас в 

рамках Фестивалю 

педагогічних 

ідей «Інновації – 

освіті Донеччини 

власний 
Серпень  

2012 р. 

Майстер-клас з теми «Володіння 

інформацією – запорука 

освіченості, або Як створити 

освітній сайт?»  

  +  
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XXI століття», 

присвяченого 80-

річчю Донецької 

області (Відділ 

спеціальної  освіти 

Донецького 

облІППО) 

 

9 

Поширення досвіду 

засобами мережі 

Інтернет 

Керівництво 

творчою 

групою 

з 2010 р. 
Створення і адміністрування 

шкільного сайту 
   + 

 

власний 

 

з 2011 р. 

 

Створення в мережі Інтернет 

персонального педагогічного 

веб – сайту. 

Розміщення власних методичних 

доробок на сайті «Дефектолог-

практик» 

http://deffektopraktik.ucoz.ua 

   

 

 

+ 

 

 власний з 2012 р. 

Розміщення методичних доробок 

на фаховому сайті: 

«Методичний портал» 

http://metodportal.net  

   + 

10 
«Школа сучасного 

педагога» 

власний з 2010 р. 
Викладання курсу комп’ютерної 

грамотності для педагогів 
+    

 2011 р. 
Тренінги «Партнерство у 

навчанні». 
+    

 

 

Директор школи                          М.В. Леонова 

 

http://deffektopraktik.ucoz.ua/
http://metodportal.net/
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Рівень професіоналізму 

№ Параметри вимірювання 
Базовий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Ґрунтовна 

компетент - 

ність 

Високий 

рівень, 

ініціатива, 

творчість 

1 Результати тестування 

з визначення фахової компетентності 

    

+ 

2 Результативність підвищення кваліфікації. Курсова робота 

з теми «Особливості використання сучасних педагогічних 

технологій в умовах спеціальної освіти»  

(Творчий проект «Методична шпаргалка») 

    

відмінно 

3 Результати самоосвіти в міжатестаційний період  

(за результатами тестування, співбесіди) 

    

+ 

 

                              Підготував директор ЗНЗ            ______________________       М.В. Леонова    

  

                         МП                                 

                               Ознайомлений:     _____________    ___________________     А.В. Кірія  

                                                                     дата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагороди, відзнаки досягнень  вчителя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45  



 46  



 47  



 48  



 49 
 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертифікати та копії 

 публікацій учителя 
 

 

 



 51 

 



 52 

 



 53 

 



 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати підвищення кваліфікації та 

самоосвіти педпрацівника  
 

 



 55 



 56 

 



 57 

 

Фотоматеріали 
Участь в засіданні круглого столу столу з проблеми  

«Науково-методичні засади організації  та змісту освіти дітей з особливими 

потребами 

 в інтернатних закладах усіх типів в умовах сьогодення»  

(Відділ спеціальної  освіти Донецького облІППО) 

 

          

 

 

 

 

 

Майстер-клас «Володіння інформацією – запорука освіченості»  

в рамках Фестивалю педагогічних ідей «Інновації – освіті Донеччини XXI 

століття», присвяченого 80-річчю Донецької області 

 (Відділ спеціальної  освіти Донецького облІППО) 
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Презентація сайту «Дефектолог-практик» і нагородження А.В. Кірії - 

переможця  Першого Всеукраїнського конкурсу "Найкращий авторський 

освітній інтернет-сайт"  у номінації "Сайти для заступників директорів"  

 (м. Київ, міський Будинок вчителя, засідання клубу видавництва "Завуч") 

 

 

 

 

Проект «З комп'ютером на ТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер-клас в межах обласного семінару 

 «Проектні технології в системі роботи заступника директора школи» 
Створення мультимедійної презентації (заняття школи «Сучасного педагога») 
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Відкритий урок з курсу «Сходинки до інформатики» 

з теми «Розміщення і призначення клавіш на клавіатурі» (5 кл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкритий урок-проект з курсу «Основи споживчих знань» 

з теми «Інформація як чинник споживчого вибору» (7 кл.). 
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Практичне заняття гуртка «Юний інформатик» 

 

 

 

 

 

Курси комп’ютерної грамотності для мешканців сіл  

Александро-Калинове і Яблунівка Костянтинівського району. 
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Додатки 


