
 
Педагогічна діяльність 

 
1980 рік - закінчила Уманський державний 

педагогічний інститут імені 

П.Г.Тичини за спеціальністю 

«педагогіка і методика початкового 

навчання» 

1980-1989 - робота в ЗОШ № 8 (учитель 

початкових класів), місто Черкаси 

1989-1992 - ЗГВ, Польща, робота в школі № 18 

(учитель) 

1992-1995 - робота в ЗОШ № 32, учитель 

початкових класів 

Із 1995 по 

теперішній 

час 

- робота в ЗОШ НВК № 34 (учитель 

початкових класів), місто Черкаси 

 
 

 

 

У наш час багато педагогічних проблем,  
а врятує нас лише пошук нових методів, 
прийомів, технологій 

                                         О.А.Захаренко 
 

           
 

Черкаський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей 

спортивного профілю № 34» 

Черкаської міської ради Черкаської області, 

місто Черкаси, вулиця Гагаріна, 91 

+38-047-254-23-20;     NVK34-licey@ukr.net 

 

Учительська професія – це людинознавство, 
постійне, яке не припиняється, а проникає в 
складний духовний світ людини 

                                     В.О.Сухомлинський 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і гуманітарної політики 

 

Черкаський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей 

спортивного профілю № 34» 

Черкаської міської ради Черкаської області 

 

 
ДЕЙНЕГА Валентина Іванівна,  

учитель початкових класів вищої категорії,  

учитель-методист 

 

 

mailto:NVK34-licey@ukr.net


 

    Дейнега Валентина Іванівна нагороджена: 

  
 

 
 

 

        

 

Методичні друковані матеріали вчителя: 
- Правове виховання учнів на уроках у 

початкових класах (розробки програми та 

системи уроків у 1-3-х класах), 2001 рік; 

- Використання віршованих матеріалів на 

уроках у початкових класах (методико-

дидактична розробка), 2006 рік; 

- Методичний посібник «Основи 

красномовства. 4 клас» (2008 рік); 

- Методичний посібник «Основи 

красномовства. 2 клас» (2009 рік); 

- Посібник «Граючись, навчаємось. Розвиток 

пам’яті, уваги, логічного мислення, 

смислового запам’ятовування». – Черкаси, 

ММК. – 2008. – 156 с.; 

- Посібник «Люби і знай Черкаський край»; 

- Основи красномовства. Система уроків 

риторики. 2-й клас // Початкова освіта. 

Шкільний світ № 16 (640) (квітень 2012). – С.3-

15. 

         
 
 

 

Результати навчальної діяльності учнів: 

2005 рік – Тимошенко Ліна, міський етап 

Міжнародного конкурсу знавців української мови 

імені Петра Яцика, подяка; 

2006 рік – Тимошенко Ліна, міський етап 

Міжнародного конкурсу знавців української мови 

імені Петра Яцика, подяка; 

2014 рік – Говорун Богдан, міський етап 

Міжнародного конкурсу знавців української мови 

імені Петра Яцика, ІІІ місце 
 

 

 

 


