
Атестаційні матеріали  

вчителів Вижницької ЗОШ  

І-ІІІ ступенів 

 імені Ю. Федьковича 

 2019-2020 навчальний рік 



 



                                       

                                     Рік народження: 1980 

                                 Посада:  вчитель початкових класів 

                                 Класи, в яких викладає: 1-4 

 

Назва навчального закладу, який закінчила: Чернівецький 

національний  університет імені Юрія Федьковича 

Фах за дипломом: «Початкова освіта» 

Кваліфікація: учитель початкових класів  

Педагогічний стаж: 20 років 

Рік підвищення кваліфікації: від 05 квітня 2019, свідоцтво № 1349 

Рік попередньої атестації: 2015 

Категорія: вища 

ТКАЧУК СВІТЛАНА 

СТЕПАНІВНА 



«Інтегроване навчання в початковій школі»        

 Системна робота на уроці грунтується за таких принципах:                                                                                                        

систематичності та послідовності; науковості, наочності індивідуального 

підходу до учнів,  диференціація навчального процесу, зв’язку навчання з 

життям , гуманізму, завершеності навчання.                                                                                                                      

Для розкриття можливостей кожного учня реалазації навчання на уроках 

я застосовую такі методи:                                                                                                                                        

дослідницький,  проблемно-розвивального навчання, репродуктивний, 

пояснювально - ілюстративний, здобуття нових знань, закріплення умінь та 

навичок.                                                                                                                                                               

Для активізації пізнавального процесу я використовую:                                                        

інтелектуальну гру, проблемну ситуацію, емоційно -моральне стимулювання, 

зацікавлення, різні форми самостійної роботи, міжпредметні зв’язки.                                                

Для урізноманітнення освітнього процесу я проводжу:                                                               

нестандартні уроки , урок-подорож, урок казка, роботу в парах та групах.  

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ВЧИТЕЛЬ:  



Навчальний рік Середній бал за семестр  Середній бал контрольного заміру  

Укр. мова математика Укр. мова математика 

2015\2016 

(4 клас) 
7,8 7,4 7,7 7,3 

2016\2017 

(1клас) 
Вербальне оцінювання  

2017\2018 

(2 клас) 
Вербальне оцінювання  

2018\2019 

(3 клас) 
8,5 8 8,1 8,3 

2019\2020 

(4 клас) 
8,7 8,9 

РЕЗУЛЬТАТИ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ УЧНІВ 



Роки, за які 

атестується  

Участь в конкурсах  
 

Участь у роботі методичного об'єднання  

2015-2016 н. р. 

2016-2017 н. р. 

 

2017-2018 н. р. 

 

 

 

 

2018-2019 н. р. 

 

 

 

 

2019-2020 н .р. 

 

Конкурс з української мови імені  

Петра Яцика- І місце 

Математичний конкурс «Кенгуру» 

 

 

 

Конкурс з української мови імені 

Петра Яцика ІІ- місце 

 

 

  

 

 

 

 

 

 13 листопада 2019р. Методичне об'єднання 

вчителів початкових  класів. Показовий урок. 
 

 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



                                                        Рік народження:  1983 

                                                       Посада:  вчитель-логопед 

                                                       Класи, в яких викладає:  1-4 

Назва навчального закладу, який закінчила: Кам’янець-Подільський 

державний університет 

 

Фах за дипломом: «Практична психологія і дефектологія. Логопедія.»  

 

Кваліфікація: практичний психолог в закладах освіти і логопед. 

Педагогічний стаж: 14років 

Рік підвищення кваліфікації: від 24 січня 2020, свідоцтво № 162-20  

Рік попередньої атестації:  2015р. 

Категорія: «спеціаліст  ІІ категорії»  

КУДРИК ЛЮДМИЛА 

ОЛЕКСІЇВНА 



«Особливості корекції порушень писемного 
мовлення в учнів початкових класів» 

Мета:                                                                                                                                                                
- проводити обстеження   учнів 2-4 класів з метою виявлення порушень 
писемного мовлення у молодших школярів;                                                                                                            
- при наявності дисграфії визначити її вид для подальшої корекційної роботи;                                             
- консультувати вчителів щодо індивідуальних  методів роботи з учнями-
дисграфіками. 

Напрямки роботи: 

- диференціація голосних звуків;                                                                                                                 
- диференціація дзвінких- глухих приголосних;                                                                                              
- диференціація шиплячих- свистячих;                                                                                                
- диференціація м’яких- твердих;                                                                                                             
- розвиток просторової орієнтації;                                                                                                            
- розвиток оптичного аналізатору;                                                                                                                
- розвиток звуко-буквеного аналізу і синтезу;                                                                                                
- робота над граматичною стороною мовлення.  

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ВЧИТЕЛЬ:  



Роки, за які 

атестується  

       Участь учнів в      

олімпіадах  ІІ-ІІІ- етапах 

                                          
 

Участь в конкурсах  
 

Участь у роботі 

методичного 

об'єднання  

2018-2019 н.р.  Корекційні заняття з 

учнями з ООП. 

5 

2019-2020 н. р. Корекційі заняття з 

 учнями з ООП. 

8   

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  

Рік  

проходження 

атестації 

Кількість 

учнів- 

логопатів 

Зарахован

о до ЛП 

Виправлено  Покращен

а вимова  

Продовження  

корекційної 

роботи  

2018-2019 н.р. 80 24 54 14 13 

2019-2020 н.р. 84 25 17 



                    Клим Лілія Миколаївна 

 
 

                                        Рік народження: 1991 

                                        Посада: вчитель початкових класів  

                                        Класи, в яких викладає: 1-4 

 

Назва навчального закладу, який закінчила: Чернівецький національний 

університет  імені Ю.Федьковича 

Фах за дипломом: педагогіка і методика початкового навчання  

Кваліфікація: магістр 

Педагогічний стаж: 8 років 

Рік підвищення кваліфікації: від 17 січня 2020, свідоцтво № 70-20 

Рік попередньої атестації:  

Категорія: спеціаліст 



Формування елементів ігрового навчання як засіб 

активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. 

Система роботи на уроці ґрунтується на таких принципах: 

- систематичності та послідовності, доступності, науковості, наочності, 
індивідуального підходу до учнів, зв'язку навчання з життям, гуманізму, завершеності 
навчання.   

Для розкриття можливостей кожного учня та реалізації навчання на уроках  
застосовуються  такі методи:  

 - дослідницький, проблемно-розвивального навчання, репродуктивний, 
пояснювально-ілюстративний, здобуття нових знань, закріплення умінь, знань і 
навичок.  

Для активізації пізнавального процесу  використовуються:  

 -   інтелектуальна гра, проблемна ситуація,  інноваційні технології, Щоденні 5, 
Щоденні 3, емоційно-моральне стимулювання, зацікавлення, різні форми самостійної 
роботи. 

 Для урізноманітнення освітнього процесу  проводяться:  

 -         нестандартні уроки (урок-подорож, урок-змагання, урок-казка),  робота в парах 
та групах.  

 

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ВЧИТЕЛЬ:  



Роки, за які атестується  Участь в конкурсах  
 

Участь у роботі методичного 

об'єднання  

2019/2020 Шкільний конкурс читців поезії про осінь: два II місця. 

 

Доповідь «Особливості формувального 

оцінювання у 1-2 класах»  

 

Майстер-клас НУШ: «Чи безпечно для  

здоров’я збирати гриби?»  

 

 
 

  

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



Навчальний рік 

Укр. мова 

 

математика Укр. мова 

читання 

2018/2019 

(1клас) 

 

2019/2020 

(2клас) 

 

Вербальне оцінювання  

 

Вербальне оцінювання 

 

 

 

 

 

Результати рівня навченості учнів 



                                            Рік народження: 1982 

                                           Посада: вчитель історії, ЗВ та керівник гуртка   

                                         Класи, в яких викладає: 7, 10, 11 

Назва навчального закладу, який закінчив: Чернівецький національний 
університет,  2004 

Фах за дипломом: історія  

Кваліфікація: історик, викладач 

Педагогічний стаж: 16 років 

Рік підвищення кваліфікації: від16 листопада 2018, 

свідоцтво № 2735  

Рік попередньої атестації: 2014 

Категорія: вища 

Нагороди:  Диплом МОНу 2014 р., Грамота Департаменту освіти і науки 
ЧО 2019, Подяка Департаменту освіти і науки ЧО 2019 

КОВАЛЮК ПЕТРО                      

МИХАЙЛОВИЧ 



Формування громадянської позиції та патріотизму на уроках 
історії та Захисту Вітчизни 

Система роботи на уроці ґрунтується на таких принципах:  

 систематичності та послідовності, доступності, науковості, наочності, 
індивідуального підходу до учнів, диференціації навчального процесу, зв'язку 
навчання з життям, гуманізму, завершеності навчання.   

Для розкриття можливостей кожного учня та реалізації навчання на уроках 
застосовую такі методи та прийоми:  

 “мозковий штурм”, рольова гра “Ідентифікація з генієм”, “Відкритий діалог”, 
“Займи позицію”, “Захист проектів”, “Асоціативний ряд”, “Створення 
проблемних ситуацій”, “Відкритий мікрофон”, “Тестові завдання”. 

Для активізації пізнавального процесу використовую:  

 інноваційні технології, мультимедійні техніки. Емоційний вплив підсилюю 
музикою, піснями, хореографією, відеогфрагментами, інсценізаціями, цікавою 
інформацією. Естетичний вплив здійснюють стіннівки, інсценізації, кіно. 

Для урізноманітнення освітнього процесу проводжу:  

 нестандартні уроки (урок - заочна екскурсія, урок - панорама, урок - зустріч, 
урок - дискусія), дослідницьку та наукову роботу.  

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ВЧИТЕЛЬ:  



Роки, за які 

атестується  

       Участь учнів в      

олімпіадах  ІІ-ІІІ- етапах                          

Участь в конкурсах  

 

Участь у роботі 

методичного об'єднання 

,військово-патріотичного 

вишкілу  та  публікації 

2014/2015 І місце «Сокіл »(Джура) – обл. етап 

І місце конкурс «Впоряд» – обл. етап 

І місце конкурс «Відун» – обл. етап 

ІІ місце конкурс «Добре діло» – обл. етап 

ІІІ місце конкурс «Пластун» – обл. етап 

ІІІ місце конкурс «Ватра» – обл. етап 

ІІІ місце конкурс «Лава на лаву» – Всеукраїнський 

етап 

2018/2019 І місце  змагання ДЮП – рай.етап 

І місце змагання  «Стрільба з ПГ» – рай. етап 

І місце змагання «Збирання та розбирання АК » – рай. 

етап 

ІІІ місце «Сокіл »(Джура) – обл. етап 

І місце конкурс  «Стрільба з ПГ» – обл. етап 

ІІ місце конкурс «Впоряд» – обл. етап 

ІІ місце конкурс «Рятівник» – обл. етап 

ІІІ місце конкурс «Добре діло» – обл. етап 

ІІ місце конкурс «Саперна підготовка» – обл. етап 

ІІІ місце конкурс «Перетягування возу» – обл. етап 

Стаття «Вишкіл 

старшокласників»- 

Вижницькі обрії, 24 травня 

2019 р 

2019/2020 

 

ІІІ місце історія (10 кл.) –ІІ етап ІІ місце  змагання ДЮП – рай.етап 

І місце змагання  «Стрільба з ПГ» – рай. етап 

І місце змагання «Збирання та розбирання АК»–рай. 

етап 

І місце змагання «Вільна боротьба» – рай. етап 

ІІ місце змагання «Дзюдо» – рай. етап 

І місце  змагання «Вільна боротьба»– обл. етап 

ІІ місце змагання «Дзюдо» – обл. етап 

 

 Участь команди Вижницької 

ОТГ у обласному військово-

патріотичному вишколі 

Районне методичне 

об'єднання Захисту Вітчизни  

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



Рік народження: 1974р. 

Посада: вчитель образотворчого мистецтва 

Класи, в яких викладає: 5-11  

Назва навчального закладу, який закінчила, коли:  

Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, 2004р. 

Фах за дипломом: викладач «Образотворче та декоративно-прикладне 
мистецтво» 

Кваліфікація: вчитель образотворчого мистецтва  

Педагогічний стаж: 25 років  

Рік підвищення кваліфікації: від 01 листопада 2019, свідоцтво № 2546-19 

Рік попередньої атестації: 2015  

Категорія: вища  

Нагороди: Грамота Союзу українок України – 2018 р., грамоти Вижницької 
районної державної адміністрації 2016р., та відділу освіти Вижницької 
ОТГ -2018р. 

 

КІЦУЛ 

 ЛЮДМИЛА    ГЕОРГІЇВНА  



 «Впровадження інноваційних технологій на уроках 

образотворчого мистецтва» 
Для розкриття можливостей кожного учня та реалізації навчання на уроках 

застосовую такі методи та прийоми:  

 “Мозковий штурм”, “Відкритий діалог”, “Займи позицію”, “Захист проектів”, 

“Асоціативний ряд”, “Створення проблемних ситуацій”, “Відкритий 

мікрофон”, “Тестові завдання”. 

Для активізації пізнавального процесу використовую  

 інноваційні технології, мультимедійні техніки. Емоційний вплив підсилюю 

музикою, піснями, відеофрагментами, цікавою інформацією. Естетичний вплив 

здійснюють стіннівки, інсценізації, кінофільми. 

Для урізноманітнення освітнього процесу проводжу  

 нестандартні уроки (урок - заочна екскурсія, урок - панорама, урок - зустріч, 

урок - дискусія), дослідницьку та наукову роботу, майстер-класи.  

Моє педагогічне кредо: 

 “Мені хочеться прорости квіткою в серцях учнівської душі, посіявши там 

добре, розумне, вічне”. 

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ВЧИТЕЛЬ  



Роки, за які 

атестується  

Участь учнів 

в олімпіадах  

Участь в конкурсах, 

фестивалях  

Публікації  Соціальні та 

творчі 

проекти  

Участь у роботі 

методичного 

об'єднання  

І ІІ ІІІ 

2015-2016 4 - XVII зліт обдарованої 

учнівської молоді 

Гуцульщини (ІІ місце – 2 

учениці). 

- Міжнародний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді «Мій рідний край» (І 

місце, ІІ місце). 

- Конкурс ДПМ «Живи, 

ялинко». 

- Конкурс малюнку «Люби і 

знай свій рідний край» (ІІ 

місце)  

 

- Стаття 

“Використання 

кросвордів на 

підсумкових уроках 

образотворчого 

мистецтва” 

Чернівецька обласна 

інформаційно-

методична газета 

“Освіта Буковини”. № 

11 – 2015 р. 

 

Проект 

«Чарівний 

світ вишивки 

Марії Клим» 

(районний 

фестиваль 

«Калинові 

обереги»). 

Виступ на 

МО«Оволодіння 

учнями 

художньо – 

технічними 

навичками 

моделювання 

простору та 

обє’мно- 

просторових 

форм»» 

 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



Роки, за які 

атестується  

Участь учнів 

в олімпіадах  

Участь в конкурсах, фестивалях  Публікації  Соціальні та 

творчі 

проекти  

Участь у роботі 

методичного 

об'єднання  

І ІІ ІІІ 

2016-2017  2 1 - XVIIІ зліт обдарованої 

учнівської молоді Гуцульщини 

(ІІІ місце). 

- Міжнародний конкурс учнівської 

та студентської молоді «Мій 

рідний край» (ІІ місце). 

- Конкурс малюнків «Охорона 

праці очима дітей» (ІІ місце) 

  

 Творчий проект 

“Писанкове 

дерево»  

(І місце)  

Районне 

методичне 

об'єднання 

вчителів 

художньо – 

естетичного 

циклу Доповідь 

«Структурні 

особливості 

образотворчого 

мистецтва. 

Шляхи 

підвищення 

ефективності 

уроків 

образотворчого 

мистецтва » 

 



Роки, за які 

атестується  

Участь учнів 

в олімпіадах  

Участь в конкурсах, 

фестивалях  

Публікації  Соціальні та 

творчі 

проекти  

Участь у 

роботі 

методичного 

об'єднання  І ІІ ІІІ 

2017-2018 4 1 - XIX зліт обдарованої 

учнівської молоді 

Гуцульщини (ІІ місце – 2 

учениці). 

 

- Міжнародний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді «Мій рідний край» 

(ІІІ місце). 

 

- Обласна виставка – 

конкурс декоративно 

прикладного мистецтва - 

«Знай і люби свій рідний 

край(ІІ місце) 

 

- Екологічна виставка 

конкурс «Природа навколо 

нас» (ІІ місце) 

 

- Районний конкурс 

малюнку «Є на світі одна 

країна, яку люблю я, це – 

Україна»(ІІ місце)  

Газета «Вижницькі 

обрії» № 37 – 2017р.  

“Юні майстрині” 

 

 

 

Творчий 

проект з 

художньої 

вишивки 

«Герб 

Вижниччини» 

 Доповідь на 

районному 

методоб’єднання  

на тему 

«Розвиток 

творчих 

здібностей на 

уроках 

образотворчого 

мистецтва» 

 



Роки, за які 

атестується  

Участь учнів 

в олімпіадах  

Участь в конкурсах, 

фестивалях  

Публікації  Соціальні та 

творчі 

проекти  

Участь у 

роботі 

методичного 

об'єднання  І ІІ ІІІ 

2018-2019  1 1 - Міжнародний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді «Мій рідний край» 

(ІІІ місце). 

-Конкурс – малюнків 

«Космічні фантазії» (ІІ 

місце)  

- Конкус композицій з 

природних матеріалів 

«Барви рідного краю» (ІІ 

місця – 1 учень. 

 

Журнал «Німчич» , 2019 

р.  «Вишивальні традиції 

родини Андрицуляків» 

Творчий 

проект 

“Розмалюй 

писанку” 

-Майстер -  

клас  з 

писанкарства  

народного 

майстра 

Ганною 

Вержак 

«Котись- 

котись, 

писанко, з 

Яблунева до 

Вижниці» 

Шкільне 

методичне 

об'єднання 

вчителів 

художньо-

естетичного 

циклу 

“Формування 

морально-

етичних 

цінностей учнів 

на уроках 

мистецтва». 

Підсумковий 

урок-ринг  у 6 

класі «Діалог 

музики та 

живопису» 



Роки, за які 

атестується  

Участь учнів в 

олімпіадах  

Участь в конкурсах, 

фестивалях  

Публікації  Соціальні та 

творчі 

проекти  

Участь у 

роботі 

методичного 

об'єднання  
І ІІ ІІІ 

2019-2020 1 -Міжнародний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді «Мій рідний край» 

(Мистецтво жити і творити -

феномен гуцульського 

краю)  

- Новорічна композиція 

«Нехай рік Новий, 

Різдво Христове, принесе 

Вам казковий настрій» 

- Конкурс композицій з 

природних  матеріалу 

«Барви рідного краю» (ІІ – 

місце  5 – учнів) 

 

Літературно – мистецький 

альманах «Дзвіночок» 

Презентація 

проектів на І 

учнівській 

науково- 

практичній 

конференції в 

ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича 

на кафедра 

декоративно – 

прикладного та 

образотворчого 

мистецтва (3 

учнів)  

Майстер – клас 

з народної 

вишивки 

«Вишита книга 

Олени Гасюк»  

 

Доповідь на 

тему: 

«Використання 

інформаційних 

технологій для  

створення 

презентації 

виробів та 

оцінки 

проектної 

діяльності 



Рік народження: 1974 

Посада: вчитель музичного мистецтва 

Класи, в яких викладає: 1-7  

Назва навчального закладу, який закінчив, коли:  

Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, 1996 р. 

Фах за дипломом: викладач «Музичне виховання» 

Кваліфікація: вчитель музики та народознавства 

Педагогічний стаж: 23 роки 

Рік підвищення кваліфікації: від 07 лютого 2020, свідоцтво № 496-20 

 

Рік попередньої атестації: 2015  

Категорія: вища  

Нагороди: грамота відділу освіти районної державної адміністрації –  

2017 р. 

 

БЕЖЕНАР 

СЕРГІЙ     ІВАНОВИЧ 



 «Виховання естетичних смаків учнів засобами музичної виразності» 

Шляхи реалізації: 

Особистісно орієнтовний підхід до навчання та виховання, створення умов  

розвитку здібностей та їх реалізація. 

Для розкриття можливостей кожного учня та реалізації навчання на уроках 

застосовую такі методи та прийоми:  

«Індивідуальна робота», «Робота в групах», «Колективна робота»,  

«Асоціативний ряд», «Нестандартні форми роботи», «Відкритий мікрофон», 

«Тестові завдання». 

Для активізації пізнавального процесу використовую  

 інноваційні технології, мультимедійні техніки. Емоційний вплив підсилюю 

музикою, піснями, відеофрагментами, цікавою інформацією. Естетичний вплив 

здійснюють стіннівки, інсценізації, кінофільми. 

Для урізноманітнення освітнього процесу проводжу  

 нестандартні уроки (урок - заочна екскурсія, урок - панорама, урок - зустріч, 

урок - дискусія), майстер-класи.  

Моє педагогічне кредо: 

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ВЧИТЕЛЬ  



Роки, за які 

атестується  

Участь в конкурсах, фестивалях  Публікації  Участь у роботі методичного 

об'єднання  

2015-2016 - Конкурс патріотична пісня (ІІ  місце, 2 

– учнів) 

- Конкурс ім. Н.Яремчука 

(ІІІ місце) 

2016-2017 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

2019-2020 

- Конкурс «Буковинська зіронька»  

 (ІІ місце) 

 

- Конкурс «Рідна пісня» 

(ІІІ місце 2 – учнів) 

- Конкурс «Пісня буде поміж нас» (ІІ 

місце) 

 

Конкурс ім. Н.Яремчука «Рідна пісня» (ІІ 

місце, 2 – учнів, ІІІ місце ) 

 

 

 

 

 

Газета «Вижницькі обрії» 

№ 46 – 2017р.  

«Виховуємо патріотів» 

 

 

 

 

«Овіта Буковини» №2 

16.01.2020р. Урок 

музичного мистецтва, 

тема «Народні музичні 

інструменти» 

 

 

 

 

 

Доповідь на районному 

методоб’єднання  на тему  «            » 

 

 

 

 

 

Шкільне методичне об'єднання 

вчителів художньо-естетичного 

циклу “Формування морально-

етичних цінностей учнів на уроках 

музичного мистецтва.  

Доповідь на тему « 

 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



Рік народження: 1962 

Посада: вчитель фізичної культури 

Класи, в яких викладає: 7-11  

Назва навчального закладу, який закінчила, коли:  

Івано-Франківський технікум фізичної культури, 1983. 

Фах за дипломом: викладач фізичної культури 

Кваліфікація: вчитель фізичної культури 

Педагогічний стаж: 32 років  

Рік підвищення кваліфікації: від 20 травня 2016, свідоцтво № 1507 

Рік попередньої атестації: 2015 р. 

Категорія: спеціаліст  

ГРОМЯК СВІТЛАНА  

МИХАЙЛІВНА 



 

Шляхи реалізації: 

Особистісно орієнтовний підхід до розвитку фізичних здібностей, розвиток 
навичок індивідуальної та групової роботи. 

Для розкриття можливостей кожного учня та реалізації навчання на уроках 
застосовую такі методи та прийоми:  

«Індивідуальна робота», «Робота в групах», «Колективна робота»,  

«Нестандартні форми роботи». 

Для активізації пізнавального процесу використовую: 

 Наявний спортивний інвентар та обладнання, інноваційні технології.  

 Емоційний вплив підсилюю музикою, цікавою інформацією. 

Для урізноманітнення освітнього процесу застосовую : 

 Популяризацію здорового способу життя, залучаю учнів до вболівальницького 
руху; 

 Комплекс підготовчих фізичних вправ; 

 Постійно проводжу спортивні ігри у залі та на спорт майданчику; 

 Акцентую увагу школярів на правилах техніки безпеки під час проведення 
спортивних заходів; 

 Проводжу бесіди для популяризації найновіших досягнень у спорті. 

Педагогічне кредо:  

В здоровому тілі – здоровий дух. 

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ВЧИТЕЛЬ  
«Оздоровча спрямованість учнів фізичної культури » 



Роки, за які 

атестується  

Участь в конкурсах та змаганнях Публікації  Участь у роботі шкільного 

методичного об'єднання  

2015/2016 І місце в 71-й спартакіаді школярів Вижницького 

району 

«Змагалися майбутні воїни» 

(«Вижницькі обрії» 

09.01.2015) 

2016/2017 ІІ місце у 72-й спартакіаді школярів Вижницького 

району 

 

«День фізкультурника у 

Вижницькій ЗОШ» 

(«Вижницькі обрії» 

19.09.2016) 

 

2017/2018 ІІ місце у 73-й спартакіаді школярів Вижницької 

ОТГ 

 

Спортивні події регулярно 

виствітлюються на 

шкільному стенді 

2018/2019 І місце у 74-й спартакіаді школярів Вижницької ОТГ 

2019/2020 І місце у І-й гімназіаді школярів Вижницької ОТГ 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



                                            Рік народження: 1961  

                                            Посада: вчитель фізичної культури 

                                           Класи, в яких викладає: 5-11  

Назва навчального закладу, який закінчила, коли:  

Камянець-Подільський педагогічний інститут, 1982 р. 

Фах за дипломом: викладач фізичної культури 

Кваліфікація: вчитель фізичної культури 

Педагогічний стаж: 37 років  

Рік підвищення кваліфікації: від 03 жовтня 2019, свідоцтво № 2162-19 

Рік попередньої атестації: 2015  

Категорія: вища  

Нагороди: Подяка відділу освіти, культури, медицини та спорту 
Вижницької ОТГ, 2018 р. 

  

ПУСТОВИЙ ОЛЕКСАНДР  

ВОЛОДИМИРОВИЧ 



 «Впровадження сучасних інноваційних 
технологій на уроках фізичної культури» 

Шляхи реалізації: 

Особистісно орієнтовний підхід до розвитку фізичних здібностей, розвиток 
навичок індивідуальної та групової роботи. 

Для розкриття можливостей кожного учня та реалізації навчання на уроках 
застосовую такі методи та прийоми:  

«Наочна інформація», «Спортивні секції», «Метод колового тренування»,  

«Нестандартні форми роботи». 

Для активізації пізнавального процесу використовую: 

 Динамічне музичне середовище. 

 Різноманітні форми самостійної роботи 

 Впровадження різноманітних ігор 

 Зацікавлення, інтелектуальні ігри на увагу 

Для урізноманітнення освітнього процесу застосовую : 

 Нестандартні уроки: урок-тренування, урок-змагання; 

 Проводжу бесіди для популяризації найновіших досягнень у спорті. 

Педагогічне кредо:  

Спорт - запорука здоров’я. 

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ВЧИТЕЛЬ  



Роки, за які 

атестується  

Участь в конкурсах та змаганнях Публікації  Участь у роботі шкільного 

методичного об'єднання  

2015/2016 І місце в 71-й спартакіаді школярів 

Вижницького району 

Військово-спортивний конкурс 

«Нумо, хлопці» 

«Обласний турнір з баскетболу 

пам’яті А. Г. Андросова» 

(«Вижницькі обрії» 2016) 

Доповідь «Нові засоби фізичного 

виховання, які сприяють творчому 

ставленню учнів до занять фізичною 

культурою» 

2016/2017 ІІ місце у 72-й спартакіаді 

школярів Вижницького району 

Військово-спортивний конкурс 

«Нумо, хлопці» 

Публікації про обласні та районні 

змагання («Вижницькі обрії» 

2017) 

 

Доповідь «Гігієнічні фактори як засіб 

фізичного виховання» 

2017/2018 ІІ місце у 73-й спартакіаді 

школярів Вижницької ОТГ 

Військово-спортивний конкурс 

«Нумо, хлопці» 

Публікації про обласні та районні 

змагання («Вижницькі обрії» 

2018) 

 

Доповідь «Організація та об’єднання 

позакласної роботи в школі» 

Спортивні події регулярно 

виствітлюються на шкільному стенді 

 

2018/2019 І місце у 74-й спартакіаді школярів 

Вижницької ОТГ 

«Здорові діти – здорова нація» 

(«Вижницькі обрії» 2019) 

 

Показовий урок для методичного 

об’єднання з баскетболу в середніх 

класах 

Доповідь на тему «Характеристика і зміст 

навчальної роботи з волейболу в середніх 

класах» 

2019/2020 І місце у І-й гімназіаді школярів 

Вижницької ОТГ 

«Пробудити спортивний інтерес» 

(«Вижницькі обрії» №5, 

07.02.2020, «Освіта Буковини» 

2020) 

 

Доповідь «Активні методи підготовки 

вчителя фізичної культури» 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



 Підопригора Олена Василівна 
 

Рік народження: 1970 

Посада: вчитель української  

мови та літератури 

 

 Класи, в яких викладає: 6-В, 9-А, 10-Б, 11-А. 

  

Назва навчального закладу, який закінчила:  

Чернівецький державний університет  

імені Ю. Федьковича 

Фах за дипломом: викладач-учитель 

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії 

Педагогічний стаж: 30 років 

Рік підвищення кваліфікації: 2019 

Рік попередньої атестації: 2015 

Категорія: вища 

Нагороди:  грамоти Чернівецької ОДА, 

 Міністерства освіти та науки України 

Звання: учитель-методист 



«Формування творчої особистості на уроках української мови та 
літератури» 

Система роботи на уроці ґрунтується на таких принципах:  

 систематичності та послідовності, доступності, науковості, наочності, 
індивідуального підходу до учнів, диференціації навчального процесу, зв'язку 
навчання з життям, гуманізму, завершеності навчання.   

Для розкриття можливостей кожного учня та реалізації навчання на уроках 
застосовую такі методи та прийоми:  

 “мозковий штурм”, рольова гра “Ідентифікація з генієм”, “Відкритий діалог”, 
“Займи позицію”, “Захист проектів”, “Асоціативний ряд”, “Створення 
проблемних ситуацій”, “Відкритий мікрофон”, “Тестові завдання”. 

Для активізації пізнавального процесу використовую:  

 інноваційні технології, мультимедійні техніки. Емоційний вплив підсилюю 
музикою, піснями, хореографією, відеогфрагментами, інсценізаціями, цікавою 
інформацією. Естетичний вплив здійснюють стіннівки, інсценізації, кіно. 

Для урізноманітнення освітнього процесу проводжу:  

 нестандартні уроки (урок - заочна екскурсія, урок - панорама, урок - зустріч, 
урок - дискусія), дослідницьку та наукову роботу.  

“Педагогічне покликання неможливе без гармонії серця й розуму” 

В. Сухомлинський 
 

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ВЧИТЕЛЬ:  



Роки,  

за які  

атестується 

       Участь учнів в      

олімпіадах  ІІ-ІІІ- етапах 

                                

 

Участь в конкурсах  

 

Участь у роботі методичного 

об'єднання  

2015/2016 Чорнокожа Влада, 9 клас 1 

місце 

Городиська Анастасія, 9 клас, 

2 місце 

Міжнародний конкурс «Мій рідний край», 2 

місце 

Читацька конференція «Ми чуємо тебе, 

Кобзарю», 1 місце 

Керівник територіального методичного 

об’єднання. 

Бінарний показовий урок з української 

літератури та математики «Творчість Тараса 

Шевченка» 

2016/2017 Чорнокожа Влада, 10 клас 2 

місце 

Городиська Анастасія, 10 

клас, 3 місце 

 

Всеукраїнський конкурс ім. П. Яцика, 

Чорнокожа Влада, 1 місце 

Конкурс літератірних творів «Моя 

професія» 2 місце 

Марафон «З Кобзарем у серці» 1 місце 

Майстекр-клас «Готуємось до ЗНО» 

Голова журі І етапу Всеукраїнсмьких 

учнівських олімпіад з Української мови 

Доповідь «Інноваційні технології навчання 

2017/2018 Чорнокожа Влада 11 клас 1 

місце 

Всеукраїнський конкурс ім. П. Яцика, 

Матейчук Ольга, 2 місце 

«Я європеєць» Всеукраїнський конкурс, 2 

місце 

Всеукраїнська читацька конференція 

Чорнокожа Влада, 1 місце 

Співголова І етепу Всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель року» 

Експерт з перевірки наукових робіт  

Доповідь «Розвиток орфографічних навичок 

школярів» 

2018/2019 

 

Загул Каріна 2 місце, 9 клас 

 

Всеукраїнський конкурс ім. П. Яцика, Загул 

Каріна, 2 місце, 9 клас 

Зліт обдарованої молоді Гуцульщини 

(голова секції літературознавства) 

Творчі студії «Ми шануємо Шевченка» 

 «Формуємо усвідомлені знання» (виступ, 

круглий стіл «Новинки методичної 

літератури») 

Керівник територіального методичного 

об’єднання 

 

2019/2020 Загул Каріна 2 місце, 10 клас 

 

Флешмоб до Дня української мови 

«Співаємо українську пісню» 

Майстер-клас «Удосконалюємо методику  

навчання української літератури» 

Учасник-експерт курсів «Готуємо до ЗНО» 

Експерт конкурсу наукових робіт  

Керівник МО 

Доповідь «Розвиток творчих здібностей 

школярів на уроках української літератури» 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



                        КРЕЙТЕР АЛЛА ІВАНІВНА 

 

 

Рік народження: 1938 

Посада: вчитель математики 

Класи, в яких викладає: 5 ,6 

Назва навчального закладу,  який закінчила, коли: Харківський педагогічний 
інститут,1961 

Фах за дипломом: вчитель математики   

Кваліфікація: вчитель математики 

Педагогічний стаж: 58 років 

Рік підвищення кваліфікації: від 19 листопада 2016, свідоцтво № 2945-19 

Рік попередньої атестації: 2015   

Категорія: «спеціаліст вищої категорії» 

Звання: учитель-методист 

Нагороди: грамота відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації  

2015 р. 

 



         Проблема, над якою працює вчитель: 
 

 -  тестові завдання 



Роки, за які 

атестується  

Участь в конкурсах  Публікації  Участь у роботі 

методичного об'єднання  

2014\2015 

2015\2016 Математичний конкурс «Кенгуру»,  

12 учнів  

Високий рівень – 2учні   

Доповідь « 

2016\2017 Доповідь « 

2017\2018 

2018\2019 Доповідь « 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



                                                        Рік народження: 1964 

                                                       Посада: учитель початкових класів 

                                                       Класи, в яких викладає: 1-4  

Назва навчального закладу, який закінчила: Камянець-Подільський 
державний педагогічний інститут ім.В.П.Затонського 

 

Фах за дипломом: педагогіка і методика початкового навчання 

 

Кваліфікація: вчитель початкових класів 

Педагогічний стаж: 34 роки 

Рік підвищення кваліфікації: 2018 

Рік попередньої атестації: 2015 

Категорія: вища 

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2010 р.  

Звання: “Вчитель-методист”, 2005р. 

Попадюк Ольга Іванівна 



ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ: 
“ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО 

НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ” 

Система роботи на уроці ґрунтується на таких принципах: 

-науковості та доступності; 

-систематичності та послідовності; 

-наочності та ілюстративності; 

-міцності знань, умінь та навичок; 

-особистісно-орієнтованого підходу до навчання учня; 

-практичної направленості в навчанні; 

-співтворчості вчителя та учня; 

-емоційності. 

Для розкриття можливостей кожного учня та реалізації навчання на уроках застосовую такі методи та прийоми: 

-створення проблемних ситуацій, “мозковий штурм”, “асоціативний кущ”, “мікрофон”, метод“прес”, “акваріум”, “займи позицію”, 

складання сенканів, “незакінчені речення”, “навчаючи-навчаюсь”; 

-робота в групах, робота в парах; 

-застосування алгоритмів, пам'яток, опорних схем, таблиць; 

-елементи ейдетики, мнемотехніки; 

-ігри (“Знайди помилку”, “Вилучи зайве”, “Знайди за описом”, “Запитай себе сам”, “Хто більше”, “Так-ні”), кросворди, загадки, 

ребуси,прислів'я 

Для активізації пізнавального процесу використовую: 

-інноваційні технології; 

-мультимедійні призентації; 

-таблиці, плакати, аудіо- та відеозаписи. 

Для формування емоційно-позитивного стану дітей на уроці використовую: 

-виконання пісень під караоке за змістом уроку; 

-цікаву інформацію (незвичайну добірку видів завдань, ознайомлення з новим матеріалом через казку); 

-хвилинки релаксації, що мають пізнавальний характер; 

-роботу з уривками мультфільмів.  

Для урізноманітнення освітнього процесу проводжу: 

-нестандартні уроки(урок-заочна подорож, урок-зустріч,урок-свято та ін.). 



Роки, за 

які 

атестуєтьс

я  

       Участь 

учнів в      

олімпіадах  ІІ-

ІІІ- етапах 

                                          
 

Участь в конкурсах  
 

Публікації Участь у роботі 

методичного 

об'єднання  

2015/2016 - Районний етап обласного фестивалю-

конкурсу читців-гумористів 

Буковинські пересмішники, учень 1 

кл., Паламарюк В., ІІІ місце 

“Слово про вчительку”, 

Вижн.обрії,11 грудня 2015р. 

Виступ на шкільному МО “Ігрові 

методи навчання на уроках 

природознавства в початковій 

школі” 

2016/2017 - Конкурс плакатів “Добро врятує світ”, 

шкіл.етап, колективна робота, ІІ місце 

- Виступ на шкільному МО 

“Інтерактивні технології навчання 

на уроках української мови в 

початковій школі” 

 

 

2017/2018 

Конкурс знавців 

української мови ім. 

П.Яцика, ІІ етап, 

учень 3 кл., Горюк 

С.М., ІІІ місце 

Всеукраїнський матем. конкурс 

“Кенгуру”, І етап, 7 чол.- відмінний. 

Міжнар. матем. конкурс “Кенгуру”, ІІ 

етап, 6 чол.- добрий. 

“Усе залежить від тебе”, 

Вижн.обрії, 15грудня 2017р. 

“Жива у памяті людей”, 

Вижн.обрії, 27квітня2018р. 

Виступ на шкільному МО 

“Розвиток критичного мислення 

молодших школярів” 

 

2018/2019 Конкурс знавців 

української мови ім. 

П.Яцика, ІІ етап, 

учень 3 кл., Горюк 

С.М., ІІ місце 

 

Міжнар. матем. конкурс “Кенгуру”, ІІ 

етап, 3 чол.- відмінний, 4 чол.- 

добрий. 

Конкурс малюнків “Етюди рідного 

краю”, шкіл.етап, ІІ, ІІІ місце 

“Поринули в минуле”, 

Вижн.обрії, 21червня2019р. 

Майстер-клас “Застосування 

технологій критичного мислення 

на уроках  в початковій школі”(на 

курсах підвищення кваліфікації 

при ІППОЧО) 

2019/2020 

 

- Конкурс читців поезій на тему 

“Ходить осінь краєм”, шкіл. етап, 

учениця 1 кл., Яковійчук З., І місце. 

Конкурс малюнків на тему “Образ 

осені очима дітей”, шкіл.етап, учень 1 

кл., Калинчук В., І місце 

“”Інтелект України” – якість 

сучасної освіти”,Освіта 

Буковини, 16січня2020р. 

“Узагальнюючий урок–свято 

“Здоровя-найкраще багатство””, 

06 лютого2020р. 

Майстер-клас “Інтелект – якість 

сучасної освіти ” (на 

методобєднанні вчителів 

початкових класів ОТГ), лютий 

2020 р. 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



Навчальни

й рік 

Середній бал за І 

семестр  

Середній бал за ІІ 

семестр  

 

Середній бал  

контрольного заміру  

Різниця в балах  

Укр. мова математик

а 

Укр. мова математика Укр. мова математика Укр. мова математика 

2015/2016 

(1 клас) 
Вербальне оцінювання 

 

2016/2017 

(2клас) 
Вербальне 

оцінювання 

 

8,4 8,6 8,5 8,8 0,1 0,2 

2017/2018 

(3клас) 
8,3 8,9 8,7 8,8 8,6 8,5 -0,1 -0,3 

2018/2019 

(4 клас) 
8,3 8,8 8,6 9,1 8,6 9,0 - -0,1 

2019/2020 

(1 клас) 
Вербальне оцінювання 

РЕЗУЛЬТАТИ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ УЧНІВ 



 


