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Відомості про педагогічного     

працівника   

1. ПІБ педагога : Хоролець Ірина 

Олександрівна 

2. Дата народження : 23.05.1977 

3. Освіта : повна вища, Слов’янський 

державний педагогічний 

університет, 2010 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: 7 років 

8. Стаж роботи на даній посаді: 7 років 

9. Форми та результати підвищення кваліфікації:  

   Донецький  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

листопад 2018 р., курси вчителів-дефектологів з теми: «Сучасні технології 

психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими освітніми 

потребами.», СПК№ 02135804/3862-18, (72 год.) 

   «Онлайн-курс для вчителів початкової школи»,  розроблений 

Міністерством освіти і науки України, студією онлайн-освіти EdEra та 

громадською спілкою «Освіторія», серпень 2018 р. (60 год)  

   Онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими 

освітніми потребами»,  розроблений ГО «Смарт Освіта» та студією онлайн-

освіти EdEra, січень 2019 р. (30 год) 

   Курс «Основи комунікативної компетентності молодшого школяра. 

Практичні матеріали.», всеосвіта, січень 2020 р., VL266573,  (30 год) 

10.  Результати попередньої атестації: спеціаліст другої категорії 

11.  На що претендує: спеціаліст першої категорії  

12.  Член комісії, який відповідає за атестацію педагогічного працівника: 

                                                                                                                 Дика О.В. 
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Анотація досвіду роботи 

вчителя- дефектолога 

Костянтинівської спеціальної загальноосвітньої школи інтернат №32 

Донецької обласної ради 

Хоролець Ірини Олександрівни 

 

 

    Хоролець І.О.  – вчитель – дефектолог, кваліфікований спеціаліст, 

відповідальний та творчий педагог, вдало організовує та здійснює навчальний 

процес у спеціальній школі, систематично підвищує свою професійну 

кваліфікацію.    

Вчитель впродовж  міжатестаційного періоду працювала над  проблемною 

темою: «Інтерактивні методи навчання як засіб формування комунікативної 

компетентності молодших школярів з особливими освітніми потребами.» Під час 

роботи над цією темою, з метою зробити урок цікавим, на практиці обирала ті 

прийоми та методи, які є доцільними, враховуючи зміст навчального матеріалу та 

психофізичні особливості учнів: дидактичні ігри (навчально-пізнавальні ігри), 

інтерактивні методи,  метод проектів, ІКТ, створення «ситуації успіху», створення 

ситуації взаємодопомоги,  створення проблемної ситуації. 

Аналіз результатів роботи Хоролець І.О.  дозволяє зробити висновок про те, 

що обрані вчителем прийоми та методи роботи сприяють досягненню постійного 

зростання успішності учнів та створенню умов для формування компетентної 

особистості, здатної реалізувати свій потенціал в суспільстві. 

    Хоролець І.О.  підготувала та провела  такі відкриті уроки: 

1. Урок  математики  інтегрованого з образотворчим мистецтвом в підготовчому 

класі з теми: «Порівняння чисел 1, 2, 3, 4, 5.»  (17.04.2018 р.) 

2. Урок-квест з математики в 2 класі на тему: «Додавання та віднімання в межах 

20. Прямокутник. Сторони. Кути.»   (10.04.2019 р.) 

3. Урок-проект з природознавства в 3 класі на тему: «Зима. Назви зимових 

місяців. Характерні ознаки  зимових місяців.  Зміни у неживій природі: холод, 

сніг, лід, ожеледь, мороз,  холодне сонце, короткі ні, довгі ночі, морозний вітер.» 

(20.12.2019 р.) 

Вчитель-дефектолог систематично вдосконалює свою професійну майстерність 

засобами самоосвітньої діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

     Пройшла курси підвищення кваліфікації вчителів-дефектологів  від 

Донецького  облІППО  (листопад 2018 р., 72 год.);    
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«Онлайн-курс для вчителів початкової школи»,  розроблений Міністерством 

освіти і науки України, студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою 

«Освіторія», (серпень 2018 р., 60 год) ;   

онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми 

потребами»,  розроблений ГО «Смарт Освіта» та студією онлайн-освіти EdEra, 

(січень 2019 р., 30 год);  

 курс «Основи комунікативної компетентності молодшого школяра. Практичні 

матеріали.», всеосвіта, (січень 2020 р., 30 год). 

      Хоролець І.О. брала участь у тренінгу Товариства Червоного Хреста України з 

першої допомоги (березень 2019 р.) та в тренінгу для педагогів «Підвищення 

психосоціальної стійкості до стресу у дітей» (травень 2016 р.)  

     Хоролець І.О.  в 2017 році в збірнику наукових праць «Теоретичне і методичне 

забезпечення навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами»  

(випуск 7, Слов’янськ 2017) мала публікацію своєї статті «Інтерактивні методи 

навчання як засіб формування комунікативної компетентності молодших 

школярів з особливими освітніми потребами». 

     Впродовж  міжатестаційного періоду Хоролець І.О.  виступала  на педагогічній 

раді на тему: «Проблеми формування мотивації навчальної      діяльності 

школярів у сучасній спеціальній школі»,  а також  на  засіданнях методичного 

об’єднання на теми: обговорення змісту Державного стандарту початкової освіти,  

Типової освітньої  програми початкової освіти спеціальних закладів загальної 

середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями; ігри з 

навчання грамоти як інструмент оволодіння читанням та письмом учнями з ООП; 

правила класу та «Коло вибору»  як інструмент  формування у учнів соціальних 

навичок; обговорення змісту документів (Лист МОН № 1/9 – 498 від 05.08.2019. 

Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з ООП в закладах освіти в 

2019 – 2020 році, Лист МОН 1/9 – 425 від 05. 07.2019.) та методичних 

рекомендацій у спеціальних закладах освіти. 

      

 

 

 

 

Керівник методичного об’єднання                                            О.В. Дика  
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Відгук на професійну діяльність  вчителя – дефектолога 

Костянтинівської  спеціальної школи – інтернату № 32 Донецької облради 

Хоролець Ірини Олександрівни 

 

       Хоролець Ірина Олександрівна  працює в школі 7 років учителем-

дефектологом. Освіта педагога відповідає типу школи та займаній посаді. 

Хоролець І.О. - досвідчений педагог, творчий, ініціативний, має достатню 

теоритичну підготовку, виявляє ґрунтовну професійну компетентність. 

     Вчитель за період роботи зарекомендувала себе як відповідальний та 

досвідчений працівник, який добре володіє різноманітними засобами, методами і 

прийомами корекції пізнавальних процесів, психічних станів дітей. Педагог 

адекватно ситуативно застосовує ці прийоми та методи, вміло здійснює 

корекційну роботу на основі індивідуального особистісного і диференційованого 

підходу залежно від психофізичних особливостей  учнів. Ірина Олександрівна  

організовує та проводе корекційно - навчальну роботу як цілісну систему 

педагогічного впливу. Вчитель узгоджує педагогічні впливи з медичними і 

психологічними, дотримується послідовності й наступності в корекційно - 

виховній роботі, єдиного охоронно-педагогічного режиму в школі.  

     Ірина Олександрівна постійно бере  участь в роботі методичного об'єднання 

вчителів молодших класів, в педагогічних радах, своєчасно підвищує  свою 

професійну кваліфікацію. Вдосконалює свою професійну майстерність засобами 

самоосвітньої діяльності з використанням інформаційно-комунікативних 

технологій. 

     Хоролець І.О.   забезпечує ефективне виконання навчальних програм. Постійно 

працює над підвищенням власного професійного рівня. Вона вимоглива до себе та 

учнів, відповідальна, дисциплінована,  користується авторитетом серед учнів, 

батьків, учителів. 

За сумлінну працю, професійну відданість, особистий внесок у навчання, 

виховання підростаючого покоління нагороджена Грамотою Костянтинівської 

СЗШІ № 32 Донецької обласної ради (наказ № 94-к від 26.09.2016 р.). 

 

Директор  школи:                                                                           Леонова М.В. 
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Опис педагогічної діяльності  

вчителя – дефектолога 

Хоролець Ірини Олександрівни 

 

     «Учитель покликаний використовувати  всі  можливості, щоб саме в роки 

дитинства донести до  свідомості й серця найтонші відтінки барв, пахощі слова, 

щоб рідне слово стало духовним багатством  дитини.»  В.О. Сухомлинський. 

     Вчитель початкових класів – особлива професія. Він має справу з найціннішим, 

що є у житті, – з людиною. Об’єкт його праці – дитина, що тільки формується як 

особистість. Ключовою позицією вчителя-дефектолога Хоролець І.О.  є не просто 

сприяння опануванню дитиною переліку знань, умінь і навичок, а насамперед 

становлення маленької людини як особистості. В цьому процесі становлення 

особистості формування комунікативної компетентності молодших школярів з 

особливими освітніми потребами набуває особливого значення, бо це діти, які 

потребують для себе в рази більше уваги, наполегливості, терпіння з боку 

педагога. Для формування комунікативної компетентності молодшого школяра з 

психофізичними вадами розвитку  вчитель-дефектолог Хоролець І.О.  

систематично забезпечує  наступні фактори:  

- систематична  активізація  мовленнєвої  діяльності учнів; 

- гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (говоріння, 

слухання, читання, письма); 

- дотримання принципів особистісно- орієнтованого навчання; 

- постійне формування мотивації до навчання; 

-  доброзичливе ставлення до кожного учня. 

     Розвиток   мовленнєвої  компетентності ─ провідний принцип в роботі 

педагога Ірини Олександрівни під час навчання рідної мови в початкових класах.  

Вона приділяє увагу наступним напрямам роботи з формування мовленнєвої 

компетентності молодших школярів з психофізичними вадами розвитку: 

- удосконалення звуковимови та мовної культури учнів, сприяння засвоєнню 

найважливіших етичних правил спілкування;  

- збагачення, уточнення й активізація словникового запасу молодших 

школярів; 

- формування і розвиток уміння вживати слова у властивому для них 

значенні, користування в повній мірі своїм лексичним словником залежно 

від ситуації і мети висловлювання; 

- удосконалення граматичного ладу мовлення учнів; 
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- створення умов для оволодіння нормами українського літературного 

мовлення молодшими школярами. 

     Під час своєї професійної діяльності Хоролець І.О. докладає багато зусиль, 

щоб уроки були цікаві та змістовні, бо добре усвідомлює, що тільки цікаво 

побудований сучасний урок викликає подив, зацікавленість, задоволення від 

свідомості, що ти розумний, здатний впоратись із завданням сам та допомогти 

товаришу.  Для створення цікавого уроку педагог використовує наступні методи і 

прийоми: 

- інтерактивні методи; 

- метод проектів; 

- навчально – пізнавальні ігри; 

- І К Т; 

- створення ситуацій успіху,  ситуацій взаємодопомоги,  створення 

проблемних ситуацій.  

     Під час навчання у початковій школі діти з особливими освітніми потребами 

вчаться самопрезентації, знайомству, впевненості в собі.  Ігри «Що я люблю 

найбільше?», «Мій портрет та улюблене ім’я», «Я – хвалюсь», «Будьмо знайомі!» 

сприяють розвитку комунікативних навичок та знімають емоційне напруження. 

Дискусія та обговорення, якими керує вчитель, використовуються на уроках 

соціально-побутового орієнтування, з основ здоров’я, на уроках образотворчого 

мистецтва. Інтерактивна вправа «Очікування» доцільна при мотивації навчальної 

діяльності учнів на будь-якому уроці. Вправа «Сімейні історії» передбачає 

розповіді учнів у формі монологічного мовлення, розвиває комунікативні 

здібності, використовується на уроках з розвитку мовлення, на уроках «Я у світі». 

Вправа «Важкі ситуації» (проблемні питання) спонукає до мислення, до пошуку 

вирішення проблеми та до висловлювання власної думки після  обговорення 

ситуації під керівництвом та з допомогою вчителя; застосовується на уроках 

соціально-побутового орієнтування, з основ здоров’я, на уроках літературного 

читання.  Вправа «Криголами» доцільна на уроках української мови та літератури, 

природознавства (на кожну букву слова, запропонованого учителем, придумати 

слово на певну тематику); вона збагачує словниковий запас учнів. Вправа «Роби, 

як я» може стати фізхвилинкою на будь-якому уроці. Ігри «Склади із частин» або 

«Пазли» доречні на уроках природознавства, якщо складений малюнок 

пов’язаний з темою уроку. Вправа «Друзі про мене» також розвиває 

комунікативні навички дітей, дає можливість висловлювати свою думку; під час 

цієї вправи використовуються прислів’я про дружбу (на уроках позакласного 

читання, розвитку мовлення). Під час корекційно-педагогічного процесу 
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застосовується вправа  «Асоціативний кущ» на уроках української літератури на 

етапі рефлексії, також на уроках природознавства (складання схем); вона розвиває 

логічне мислення, спонукає до висловлювання думки. Завдання «Логічний ряд» 

не тільки розвиває мислення, але й змушує дітей обґрунтувати свою точку зору; 

широко застосовується на етапі засвоєння або актуалізації знань на уроках 

природознавства, української мови. На уроках  фізичної культури також 

відбувається розвиток комунікативних  навичок під час спільних ігор, як то 

«Подоляночка»,  «Лист на долоні», «Передай набивний м’яч», «Вибий м’яч», 

«Котик спить», «Заповзяті цапики», «Кущик плаче», «Штовхни набивний м’яч», 

«Накрути мотузок», «Я – великий сірий кіт…», «Хто це? Відгадай!» тощо. 

Ігри, конкурси, вікторини можуть бути різноманітними;  використовуються  на 

узагальнюючих уроках, на уроках-заліках за вивченою темою, наприклад: гра 

«Коло знань» (вчитель визначає тему одним словом, а учні згадують все, що 

виникає у пам’яті, пов’язане з цим словом, вчитель керує і допомагає); або гра «В 

кого більше?» (за кожну правильну відповідь – смайлик, виграє команда або 

ігрок, що має більшу кількість смайликів). Вправа «Вузлики» доцільна на уроках 

математики, коли розв’язання прикладів пов’язується із розгадкою загадки, або із 

знаходженням слова, яке заховалося. Інтерактивна гра «Мікрофон» 

використовується під час актуалізації знань з різних предметів, також під час 

перевірки якості знань. В корекційно-педагогічному процесі широко 

застосовуються ігри на розвиток комунікативних здібностей : «Якби я…», 

«Диктант цінностей», «Ми у майбутньому», «Продовж речення», «Назви одним 

словом», «Яке слово заховалося?», «Складання речень», «Такий самий», 

«Великий – малий», «Кому що потрібно», «Відгадай професію», «Відгадай 

слово», «Додай слово» (віршики-добавлянки), «Хто або що?», «Впіймай звук»  і т. 

д. на уроках української мови, природознавства, я у світі, на уроках з розвитку 

мовлення. 

Також оптимізації навчального процесу щодо формування і розвитку 

комунікативної компетентності учнів з особливими освітніми потребами 

сприяють створені учителем на уроці ситуації успіху, взаємодопомоги 

(взаємоперевірки), проблемні ситуації; ситуації, які спонукають учнів до 

висловлювання власної думки, формують  і розвивають уміння вживати слова у 

властивому для них значенні та уміння користуватись в повній мірі своїм 

лексичним словником.  Підвищують інтерес до навчання, не лишають дитину 

байдужою інтегровані уроки. Особливе місце в підвищенні пізнавального 

інтересу молодших школярів займає ІКТ. Використання на уроках 

мультимедійних презентацій, відео – фізхвилинок, навчальних мультфільмів, 
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навчально-розвивальних ігор – невід’ємна частина сучасного навчального 

процесу.       

 

Висновки:  

       Досвід роботи вчителя – дефектолога Хоролець І.О.  довів, що тільки 

повсякденна кропітка праця в напрямку формування комунікативної 

компетентності молодших школярів з ООП принесе бажані плоди – всебічний 

розвиток дитини, становлення маленької людини як особистості. 

     Хоролець І.О.,  учитель-дефектолог початкової школи, результатом своєї 

систематичної  професійної  діяльності має  побудований  в учнів міцний 

фундамент знань та компетентностей, спираючись на який, діти матимуть 

можливість успішно засвоювати уміння та навички старшої школи. 
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Погоджено                                                                              Затверджено 

Голова комітету                                                                      Директор школи 

профспілки   ____________                                                    ______________ 

З.В. Філіна                                                                                М.В.Леонова  

План індивідуальної підготовки й проходження атестації 
1. Прізвище, ім'я, по батькові Хоролець Ірина Олександрівна 

2. Рік народження 23.05.1977 р. 

3. Освіта вища,  Слов’янський державний педагогічний університет, 2010 р. 

4. Спеціальність за дипломом дефектологія 

5. Стаж безпосередньої педагогічної роботи 7 років 

6. Місце роботи Костянтинівська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат№ 32 

Донецької обласної ради 

7. Посада вчитель-дефектолог 

8. Стаж роботи на даній посаді 7 років  

9. Результати попередньої атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої 

кваліфікаційної категорії», 2015 р. 

10. Кваліфікаційна категорія за поданням (заявою) присвоєння кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст першоїкваліфікаційної категорії» 

11. Член комісії, який відповідає за атестацію педагогічного працівника: Дика Оксана 

Василівна 
 

№ Зміст роботи Термін Відмітка 

про 

виконання 

1 Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію 

педагогічних працівників України, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України 06.10.2012 р. №930 

а) Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками 

вчителів, для яких встановлені кваліфікаційні категорії. 

б) Вивчення кваліфікаційних вимог до професійної 

діяльності вчителів-дефектологів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

Вересень 

2019 р. 

 

2 Ознайомлення з критеріями оцінювання фахової 

діяльності та вимогами до оформлення атестаційних 

матеріалів 

Вересень 

2019 р. 

 

3 Співбесіда з членами атестаційної комісії до 

10.10.2019 р. 

 

4 Відвідування корекційно-розвивальних занять членами 

атестаційної комісії з метою вивчення системи роботи 

педагога 

жовтень-

грудень, 

2019р. 

 

5 Вивчення  навчально-методичного забезпечення педагога до 

01.02.2020 р. 

 

6 Проведення відкритих  уроків:  
Урок  математики  інтегрованого з образотворчим 

мистецтвом в підготовчому класі з теми: «Порівняння 

чисел 1, 2, 3, 4, 5.» 

Урок-квест з математики в 2 класі на тему: «Додавання та 

віднімання в межах 20. Прямокутник. Сторони. Кути.»    
Урок-проект з природознавства в 3 класі на тему: «Зима. 

Назви зимових місяців. Характерні ознаки  зимових 

 

17.04.2018., 

 

 

10.04.2019., 

 

20.12.2019. 
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З планом-графіком ознайомлений(на) _______________ І.О. Хоролець______________ 
                                                                                               (дата) 

 

 

Відповідальний член атестаційної комісії  _____________О.В. Дика 

 

 

 

 

 

 

 

місяців.  Зміни у неживій природі: холод, сніг, лід, 

ожеледь, мороз,  холодне сонце, короткі ні, довгі ночі, 

морозний вітер.» 

7 Виступи на педагогічній раді на тему:      
       «Проблеми формування мотивації навчальної      

діяльності школярів у сучасній спеціальній школі». 

Листопад 

2017 

 

 

8 Виступи на  засіданнях методичного об’єднання:      

 Обговорення змісту Державного стандарту початкової 

освіти,  Типової освітньої  програми початкової освіти 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для 

учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями.  

 Ігри з навчання грамоти як інструмент оволодіння 

читанням та письмом учнями з ООП.  
 Правила класу та Коло вибору  як інструмент  

формування у учнів соціальних навичок. 

 Обговорення змісту документів: 

Лист МОН № 1/9 – 498 від 05.08.2019. Методичні 

рекомендації щодо організації навчання осіб з ООП в 

закладах освіти в 2019 – 2020 році, 

Лист МОН 1/9 – 425 від 05. 07.2019. 

Методичні рекомендації у спеціальних закладах освіти 

 

 

26.08.2018., 

 

 

 

03.01.2019., 

 

27.03.2019., 

 

26.08.2019. 

 

 

9 Рейтингова оцінка праці педагога Лютий  2020 

р. 

 

10 Творчий звіт на педагогічній раді Січень 

2020р. 

 

11 Ознайомлення з атестаційним листом до 

20.03.2020 р. 

 

13 Засідання атестаційної комісії до 

28.03.2020 р. 

 

14 Вручення атестаційного листа Квітень 

2020р. 
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Результативність педагогічної діяльності 

у період з 2015 – 2020 роки 

вчителя – дефектолога 

Костянтинівської СЗШІ №32 

Донецької облради 

Хоролець Ірини Олександрівни 

Загальний показник успішності учнів 4 класу  ( 2016-2017 н.р.) 

1 семестр:                                          2 семестр: 

 

Загальний показник успішності учнів підготовчого  класу  ( 2017-2018 н.р.) 

Початок року:                                       2 семестр: 

 

 
 

 

 

 

0% 

60,00% 

30,00% 
10% 

достатній 

середній 

задовільний 

початковий 

0% 

70,00% 

20,00% 
10% 

достатній 

середній 

задовільний 

початковий 

8% 

41,50% 41,50% 

8% 
достатній 

середній 

задовільний 

початковий 

0% 

0,00% 

25,00% 

75% 

достатній 

середній 

задовільний 

початковий 
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Загальний показник успішності учнів 2 класу  ( 2018-2019 н.р.) 

1 семестр:                                          2 семестр: 

 

 

Загальний показник успішності учнів 3-а класу  ( 2019-2020 н.р.) 

1 семестр:                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8% 

38,50% 38,50% 

15% 
достатній 

середній 

задовільний 

початковий 

8% 

38,50% 

46,20% 

0% 
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середній 

задовільний 

початковий 

22% 

66,60% 

0,00% 11% 
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середній 

задовільний 

початковий 
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Додатки.  Фотоматеріали 
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