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Остання атестація – 2013 рік.



Професійне зростання:
• ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція «Сучасний вчитель початкової школи:
європейський вимір» (РДГУ, листопад, 2017р.)

• Всеукраїнський Інтернет-марафон «Початкова школа»
(січень, 2018р.);

• Конференції у межах Всеукраїнського Інтернет-
марафону «Пряма лінія з тренерами НУШ» (січень,
2019р.)

• Конкурс-ярмарок педагогічної творчості у номінації
«Початкова школа» (лауреат; лютий, 2018р.).

• Вебінари освітнього проекту «На урок» (лютий, 2019р.)

• Засідання шкільного методичного об’єднання вчителів
початкових класів (грудень, 2018р.)

• Майстер-класи «Ментальна арифметика» та
«Оригамі».



• Онлайн-курс для вчителів початкової школи
(EdEra, серпень, 2018р.)

• Онлайн-курс «Робота вчителів початкових
класів з дітьми з особливими освітніми
потребами» (EdEra, січень, 2019р.)

• Онлайн-курс «Критичне мислення для
освітян» (Prоmetheus, січень, 2019р.)

• Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у
навчанні» (EdEra, лютий, 2019р.)



Педагогічні досягнення:



Методична скарбничка

Подано до друку
у фахові видання

• Виховний захід «День святого Миколая», 2019р.
• Каліграфічні хвилинки на уроках української мови в 

початкових класах, 2019р.



Показові уроки

Інтегрований урок                                Урок Урок Урок

Я у світі                            літературного читання                  української мови                літературного читання

(для батьків, грудень, 2018р.)            (для батьків, грудень, 2018р)             (естафета творчих уроків,             (для адміністрації школи, 

для вчителів, лютий, 2019р.)          вчителів, березень, 2019р.)



Проблемна тема:

Творчі завдання на уроках української мови
в початкових класах

Інтерактивне 

навчання: 

технології

методи

вправи

ігри



Рольова гра                                         Карта знань                                            Мікрофон

Робота в групах                                      Кубик Блума

Лепбук Навчаючи – вчуся                             Асоціативний кущ

(майстер – клас)                            



Проектна діяльність

Як рослини готуються до зими          Гербарій своїми руками                Збережемо життя ялинці

Пташина їдальня                      Як тварини готуються до зими



Участь у конкурсах

«Початкове технічне моделювання»                     «Школа моєї мрії»                         «Безпечна поведінка вдома»

«Олімпійці серед нас»          «Охорона праці очима дітей               «Кенгуру»                            «Життя в лісах»



Виховна робота 
(Екскурсії, шкільні свята, змагання)

Шкільна бібліотека Драматичний театр       Ляльковий театр           Новорічний ранок      Краєзнавчий музей

Пришкільний табір

Обласна наукова            Обласна наукова                   Пагорб Слави              Кінопалац «Україна»           Обласна бібліотека

бібліотека                     бібліотека (гра)                       (змагання)                                                                         для молоді



Досягнення учнів

2018 рік

➢ Мамчур Владислав – ІІІ місце в І етапі
Міжнародного конкурсу знавців української
мови імені П. Яцика

➢ Христюк Софія – І місце в Міжнародному
математичному конкурсі «Кенгуру»

➢ Пєхота Вікторія, Томілович Михайло – ІІ місце

в Міжнародному математичному конкурсі
«Кенгуру»



Дякую
за

увагу


