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Педагогічний стаж: 23 роки

Моє педагогічне кредо: Не примушувати, а переконувати; не керувати, а

організовувати; не обмежувати, а надавати свободу вибору.

Мій життєвий принцип: Ніколи не зупиняюсь на досягнутому.

Стався до людей так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе.

Опис досвіду роботи

Якби було дано почати знову.
Свою дорогу обирати знов,

Я б вибрала оцю – терново-полинову.
Де є гірка сльоза, де є палка любов,

Де успіх і помилка мої – чесні.
Де часом так нелегко було йти,

Де є мій дім, де є моя робота,
І неспокійних буднів течія.

Вихователь, класний керівник – важлива людина в житті кожного учня.

Він працює з найціннішим – особистістю. Вихователь не тільки виховує, а він

допомагає, вчить, підказує. Це професіонал, який знаходиться в постійному
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творчому пошуку, йому необхідні гнучкість і нестандартність мислення,

вміння адаптуватись до швидких змін умов життя.

Вихователь - це педагог, який виховує, навчає дітей, прищеплює їм

навички й правила поведінки, певні погляди. Це людина, яка володіє

багатьма педагогічними технологіями, яка любить дітей та вміє правильно

знайти підхід до кожної особистості.

Кожна дитина – це маленький всесвіт, і, правильно дібравши ключик,

можна виховати особистість. А найбільшою винагородою для вихователя є

досягнення його ліцеїстів, їх життя, і відчуття того, що ти допоміг ставленню

людини. Це прекрасно, що вихователь може бути порадником, провідником і

володарем знань.

Вихователь, як і кожен педагог, є творцем дитячих душ. Вирішення

виховних проблем постійно підштовхує на пошуки нових методів і форм

роботи із здобувачами освіти, для розвитку їх творчих здібностей та

обдарувань.

Працюючи не один рік вихователем ліцею спортивного профілю, що має

свою специфіку та структуру, використовую всі можливості виховного

простору нашого закладу для створення комфортних умов, що сприяють

всебічному розвитку кожного вихованця, підтримці, максимальному

розкриттю всіх його здібностей і талантів. Керуючись нормативно –

правовими документами, що сьогодні діють в освітньому просторі

спрямовую свою діяльність на створення у групі сприятливого середовища

для формування особистості дитини, пошук найбільш ефективних прийомів і

методів здійснення виховного впливу на кожного вихованця, адже взаємодія з

дітьми - це справа душі і серця, яка крок за кроком веде до загального успіху.

Моя педагогічна діяльність як вихователя і класного керівника,

спрямована на організацію такої системи виховної роботи, яка б забезпечила

особистісне зростання ліцеїста.

Спираючись на досягнення педагогічної науки, я шукаю підходів у

вихованні, які відповідали б потребам і розвитку кожного ліцеїста групи як
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особистості, які були б спрямовані на досягнення творчих і культурно –

національних цінностей.

Працюючи в групі, обрала проблему «Формування дружнього,

згуртованого колективу групи; виховання морально-етичних цінностей».

Своє бачення виклала у програмі «Майбутнє України».

Програма виховної роботи «Майбутнє України» орієнтована на

формування свідомого громадянина, патріота, людини зі шляхетними

особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом

мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на

саморозвиток.

З метою вивчення ліцеїстів на початковому етапі я вивчаю особові

справи ліцеїстів, спілкуюсь з кожною дитиною, з її батьками, вчителями тих

видів спорту, якими займаються вихованці моєї групи. Вивчення

індивідуально-психологічних особливостей, фізичного стану, рівня

соціального та духовного розвитку кожного вихованця надають мені

можливість скласти об'єктивний психолого-педагогічний портрет групи.

Узагальнивши отриману інформацію, свою діяльність планую таким чином,

щоб при збереженні індивідуальності, унікальності кожної дитини, навчити

ліцеїстів жити в новому колективі, ефективно взаємодіючи, привчаючись

робити те, що потрібно, а не те, що забажається, поступово набуваючи

досвіду самостійних рішень та дій, загартовуючи свою волю, характер,

формуючи позитивні моральні уявлення, почуття і звички.

Особистим прикладом, поведінкою, способом життя намагаюсь

побудувати такі взаємовідносини у колективі, щоб кожна дитина відчувала

свою значущість потрібність. Не примушувати, а переконувати; не керувати, а

організовувати; не обмежувати, а надавати свободу вибору - ось моє

професійне кредо. Виховання без примусу ґрунтується на довірі. Мої

вихованці є моїми однодумцями, вони не просто багато працюють для

досягнення високих спортивних результатів, вони - творці власних життєвих

успіхів і перемог.
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Роздуми, постійний пошук, розуміння відповідальності та важливості

моєї професії, намагання зробити кожну взаємодію з вихованцями цікавою як

для дітей, так і для себе, допомагають мені визначати пріоритетні завдання у

виховній діяльності, знаходити засоби їх вирішення, прогнозувати реальні

результати.

Складаючи план роботи вихователя та класного керівника, я враховую

вік та інтереси ліцеїстів, використовуючи різні методи та форми роботи, які

сприяють всебічному їхньому розвитку.

Уся моя діяльність у групі супроводжується моніторингом виховної

роботи на діагностичній основі. На початку та в кінці навчального року

проводжу діагностичні дослідження ліцеїстів, здійснюю моніторинг, щоб

визначити результативність та дієвість виховного процесу. Тільки на основі

ритмічної прямої і зворотного зв’язку, достовірної інформації я можу ставити

конкретні завдання, здійснювати правильні рішення, забезпечувати їх

практичну реалізацію.

Актуальним у сучасному суспільстві є виховання в молодого покоління

громадянської свідомості та духовності, що являються невід’ємними

складовими формування особистості, які тісно пов’язані між собою.

Виховання любові до своєї землі, історії, мови, культури свого народу – це

виховання в дусі національних пріоритетів, національної самосвідомості як

органічної частини загальнолюдських цінностей.

Проведення годин спілкування: «Ми українці – честь і слава

незламним!», «Незалежна Україна – спільний дім її громадян», «За Україну, за

волю, за честь, за славу, за народ!», «Україна – Європа: крізь віки та

кордони»; усних журналів: «Українцями ми народилися», «Соборна Україна»;

інтелектуальних ігор: «Всім серцем любіть Україну свою», «Великі українці»

сприяє вихованню у здобувачів освіти поваги до національних символів,

формуванню почуття власної гідності, гордості за рідну землю й державу та

високу честь бути їх сином, дочкою; виховує глибоку повагу до воїнів, які

захищають рідну землю від російського агресора. Народознавчі свята «Без
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верби і калини нема України», «Від святок зимових до Зелених свят» дають

можливість ознайомитися з історією української культури та звичаями

українського народу. Виховні бесіди та тренінгові заняття: «Я і мої права»,

«Права дітей і неповнолітніх», «Декларація прав людини – права та

обов’язки» - сприяють підвищенню рівня правової культури та

попередженню правопорушень.

Для активізації пізнавальної діяльності ліцеїстів у своїй роботі

використовую наочність і технічні засоби навчання (ТЗН).

Великого значення у своїй роботі надаю розвиткові індивідуальних

творчих здібностей кожного ліцеїста. Крім індивідуальних бесід та годин

спілкування з вихованцями, проводила різноманітні майстер-класи: «З

Україною в серці», Майстер – клас «Затишна оселя», «Патріотичний янгол»,

«В єдності наша сила», «Веселкова писанка», «Зимовий візерунок», «Оберіг»,

«Моя дивовижна Україна». Майстер - класи проводжу використовуючи

техніку: вітражне скло, декор з фетру та флісу, декупаж.

Проєктна діяльність є не лише цікавою формою роботи, а й життєвою

практикою вихованців, яка дає реальне відчуття власних досягнень,

самореалізацію. Бажання бути учасником цікавої пошукової роботи викликає

в ліцеїстів потребу самостійно розібратися у проблемі, віднайти й

використати потрібну інформацію. Кульмінацією роботи над

пошуково-пізнавальними проєктами є участь здобувачів освіти у

представленні цих проєктів у формі творчої онлайн майстерні «Вишиванка –

свято української душі», «Лайфхаки для здоров’я»; #марафонаєднання «З

Україною в серці», екологічної акції «Зростаємо разом», творчої майстерні

«Майбутнє України», усного журналу «Народні символи України»,

віртуальної екскурсії «Писанка – символ воскресіння». Такий вид діяльності

формує у вихованців уміння критично мислити, всебічно розглядати

проблему та робити власні висновки.

Важливим чинником особистісно орієнтованого виховання є родинна

педагогіка. Оскільки ставлення батьків до потреб виховання не є
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однозначним, я намагаюся відповідно будувати свою співпрацю з ними так,

щоб допомогти дитині зберегти душевний комфорт в умовах родини і

навчальної групи. Мною розроблена та впроваджується програма по роботі з

батьківською спільнотою «Сім’я – ключ від щастя».

Для підвищення педагогічних знань батьків, формування культури

причетності до освітнього процесу ліцею, згуртування родин ліцеїстів та

батьківського колективу групи мною проводились: родинні свята, круглі

столи, тренінгові заняття, лекції, усні журнали. З 2020 року ефективно

організовую та проводжу психолого-педагогічну освіту батьків в онлайн

мережах: Meet, Zoom і Viber.

Створений банк даних про батьків ліцеїстів групи. Систематично

спрямовую свою діяльність на індивідуальну роботу з батьками, з питань

успішності в навчальній діяльності та спорті, відвідування занять і

дотримання дисципліни. Вивчаю моральний клімат родини, враховую їх

погляди на виховання, матеріальні можливості, сімейний контроль за

поведінкою дитини, ефективність впливу сім'ї і правильність методів

виховання.

У тісній співпраці з ліцеїстами, батьками, вчителями з видів спорту та

вчителями – переметниками я організовую і спрямовую освітній процес у

групі так, щоб забезпечити перехід від виховання до самовиховання.

Володіючи інформацією про ліцеїстів знаходжу правильний шлях

педагогічної інструментовки виховних впливів. Корекцію виховних впливів

здійснюю на основі врахування індивідуальних особливостей ліцеїста.

Багато часу приділяю вдосконаленню своєї професійної майстерності,

методичній роботі. Як керівник методичної комісії вихователів та класних

керівників ліцею розробила програму реалізації методичної проблеми

«Сучасні виховні технології як засіб розвитку особистості здобувачів освіти в

умовах освітніх модернізаційних змін». Програма спрямована на

усвідомлення кожним вихователем необхідності свого особистісного та

професійного зростання щодо упровадження інноваційних, особистісно
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орієнтованих технологій у практику роботи. Цікаво і результативно відбулися

семінари-практикуми: «Педагогіка успіху», «Використання проектних

технологій у виховній роботі»; круглі столи: «Неформальні підходи у роботі

класного керівника і вихователя до патріотичного виховання», «Синдром

професійного вигорання: як зберегти психологічне здоров’я педагога», «Роль

класного керівника в організації виховної роботи з ліцеїстами», «Краще

разом. Що таке педагогіка партнертсва і навіщо вона в НУШ»; ділова гра

«Творчість: шляхи звільнення від стеріотипів і шаблонів»; методичний

диспут «Instagram, TikTok, Youtube. Що дивляться підлітки та як використати

це на користь освітнього процесу»; тренінгові заняття: «Вихователь

інтернатного закладу – це…», «Стратегії подолання наслідків психологічної

травми у педагогів засобами арттерапії. Ефектні антистресові техніки в

умовах війни»; методичний вернісаж «Віртуальна екскурсія як форма

організації інтерактивного навчання і виховання. Використання технологій

віртуальної та доповненої реальності (VR/AR) в освітньому процесі».

Значна частина моєї роботи приділяється роботі в пансіоні. З метою

змістовного дозвілля ліцеїстів в рамках Клубу вихідного дня організовані та

проведені виховні заходи: акція до Дня боротьби зі СНІДом «Дізнайся про

ВІЛ/СНІД – збережи життя!», майстер-клас з виготовлення смузі з

елементами бесіди про здорове харчування «Сила здорового харчування»,

майстер-клас з флористики «Квіткова ніжність», майстер-класу з

виготовлення корисних смаколиків «Радість спілкування у воєнний час»,

«Турнір з шахів», «Турнір з тенісу», свято «Чайні традиції в різних країнах

світу» та безліч різноманітних за технікою майстер – класів: декупаж та

виготовлення декоративних панно, виготовлення сувенірів із м’якої тканини –

фетру та вітраж – малювання цікавих композицій на склі.

Я активно співпрацюю з засобами масової інформації, мої статті та

репортажі надруковані в ліцейській газеті «Ліцейський кур’єр», розміщені на

ліцейському веб-сайті.
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Мої авторські розробки виховних справ надруковані у ТОВ «Освітній

проект «На Урок»:

1. Редька Л.П. Година пам’яті і скорботи жертвам голодомору 1932 – 1933

р.р. в Білій Церкві присвячується [Електронний ресурс] // ТОВ «Освітній

проект «На Урок» -  Режим доступу: https://naurok.com.ua/publ/264889

(Сертифікат № ДБ-2112264889, від 01.12.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)

2. Редька Л.П. Віртуальна подорож «Край, де живемо ти і я» [Електронний

ресурс] // ТОВ «Освітній проект «На Урок» - Режим доступу:

https://naurok.com.ua/publ/264875

(Сертифікат № ДБ-2112264875, від 01.12.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)

3. Редька Л.П. Програма реалізації методичної виховної проблеми

«Упровадження особистісно орієнтованих технологій у виховній простір

інтернатного закладу спортивного профілю» [Електронний ресурс] // ТОВ

«Освітній проект «На Урок» - Режим доступу:

https://naurok.com.ua/publ/264879

(Сертифікат № ДБ-2112264879, від 01.12.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)

4. Редька Л.П. Родинне свято «Любіть свою хату, хоч і нбагату»

[Електронний ресурс] // ТОВ «Освітній проект «На Урок» - Режим

доступу: https://naurok.com.ua/publ/264842

(Сертифікат № ДБ-2112264842, від 01.12.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)

5. Редька Л.П. Тренінгове заняття «Здоров’я – найвища цінність людини»

[Електронний ресурс] // ТОВ «Освітній проект «На Урок» - Режим

доступу: https://naurok.com.ua/publ/264870

(Сертифікат № ДБ-2112264870, від 01.12.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)
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6. Редька Л.П. Свято «Майбутні олімпійці» [Електронний ресурс] // ТОВ

«Освітній проект «На Урок» - Режим доступу:

https://naurok.com.ua/publ/238390

(Сертифікат № ДБ-2104238390, від 22.04.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)

7. Редька Л.П. Виступ агітбригади «Імпульс» [Електронний ресурс] // ТОВ

«Освітній проект «На Урок» - Режим доступу:

https://naurok.com.ua/publ/238941

(Сертифікат № ДБ-2104238941, від 26.04.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)

8. Редька Л.П. Тренінгове заняття «Ключі від здоров’я» [Електронний

ресурс] // ТОВ «Освітній проект «На Урок» - Режим доступу:

https://naurok.com.ua/publ/238943

(Сертифікат № ДБ-2104238943, від 26.04.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)

9. Редька Л.П. Народознавче свято «Без верби і калини – нема України»

[Електронний ресурс] // ТОВ «Освітній проект «На Урок» - Режим

доступу: https://naurok.com.ua/publ/238391

(Сертифікат № ДБ-2104238391, від 22.04.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)

10. Редька Л.П. Рольова гра «Суд над Тютюнопалінням» [Електронний

ресурс] // ТОВ «Освітній проект «На Урок» - Режим доступу:

https://naurok.com.ua/publ/238942

(Сертифікат № ДБ-2104238942, від 26.04.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)

11. Редька Л.П. Прес – конференція «Основи безпеки харчування»

[Електронний ресурс] // ТОВ «Освітній проект «На Урок» -  Режим

доступу: https://naurok.com.ua/publ/238944

(Сертифікат № ДБ-2104238944, від 26.04.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)
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12. Редька Л.П. Інтелектуальна гра «Моя Україна» [Електронний ресурс] //

ТОВ «Освітній проект «На Урок» -  Режим доступу:

https://naurok.com.ua/publ/238225

(Сертифікат № ДБ-2104238225, від 21.04.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)

13. Редька Л.П. Проект «Здоров’я – це багатство людини» [Електронний

ресурс] // ТОВ «Освітній проект «На Урок» -  Режим доступу:

https://naurok.com.ua/publ/238221

(Сертифікат № ДБ-2104238221, від 21.04.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)

14. Редька Л.П. Усний журнал «Пам'ять жива вічно» [Електронний ресурс] //

ТОВ «Освітній проект «На Урок» -  Режим доступу:

https://naurok.com.ua/publ/238213

(Сертифікат № ДБ-2104238213, від 21.04.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)

15. Редька Л.П. Усний журнал «Солодкі бульбашки» [Електронний ресурс] //

ТОВ «Освітній проект «На Урок» -  Режим доступу:

https://naurok.com.ua/publ/238389

(Сертифікат № ДБ-2104238389, від 22.04.2021, ТОВ «Освітній проект «На

Урок»)

Авторські роботи надруковані в збірнику виховних справ «Калейдоскоп

ліцейського життя» за редакцією Редьки Л.П., КЗ КОР «КОЛІФКС», 2019 р., в

збірнику методичних засідань класних керівників і вихователів «До успіху –

стежками компетентності» за редакцією Редьки Л.П., КЗ КОР «КОЛІФКС»,

2021 р. та у збірнику виховних справ «Плекаємо патріотів України» за

редакцією Редьки Л.П., Федюк О.М., КЗ КОР «КОЛІФКС», 2022 р.

Для того, щоб мої учні досягли успіху, я ніколи зупинюсь на

досягнутому, постійно буду в творчому пошуку, буду продовжувати

підвищувати свій професійний рівень, займаючись самоосвітою та
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приймаючи активну участь у засіданні методичної комісії вихователів та

класних керівників.

План професійного зростання:

1. Вивчення передового досвіду роботи.

2. Систематичне вивчення психолого – педагогічної літератури, законодавчих

актів про освіту, виховання та освітній процес.

3. Активна участь у роботі методичної комісії вихователів та класних

керівників.

4. Робота з літературними джерелами та інтернет ресурсом.

5. Сприяння послідовному включенню ліцеїстів у самостійну творчу

діяльність, що буде сприяти формуванню комунікативної компетентності

особистості. Допомагати ліцеїстам самовизначитися та самореалізуватися.

6. Постійно працювати над удосконаленням методів вивчення особистості

ліцеїстів, з метою виявлення нахилів та обдарувань.

7. З метою підвищення професійного зростання займатися самоосвітою

8. Співпрацювати з засобами масової інформації, висвітлюючи свою роботу.
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