
Атестаційні матеріали педагогічних 

працівників  

Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

імені Юрія Федьковича 

на 2020-2021 н. р. 



Список педагогічних працівників, які 

атестуються комісією ІІ рівня  

у 2020-2021 н.р. 
1. Двойних Галина Василівна 

2. Фочук Оксана Дмитрівна 

3. Сергій Яніна Іванівна 

4. Артемчук Галина Іванівна 

5. Панасенко Марія Юріївна 

6. Татарин Людмила Матвіївна 

7. Марчук Любов Святославівна 



     
Двойних Галина Василівна                                                     

                                      

                                     Рік народження: 1973 
                                     Посада: вчитель початкових класів  

                                     Класи, в яких викладає: 1-4 

 
Назва навчального закладу, який закінчила:Прикарпатський 
національний університет  імені В. Стефаника, 2010 р. 
Фах за дипломом: “Початкове навчання”  
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії» 
Педагогічний стаж: 28 років 
Рік підвищення кваліфікації:від 28.10.2020, свідоцтво №7621-20,                 
                                                   від 25.02.2021, свідоцтво №1880-21 
Рік попередньої атестації: 2016 
Нагороди: немає 



РОЗВИТОК  ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

  Система роботи на уроці ґрунтується на таких принципах: 

 - науковості, доступності, наочності, наступності, системності, послідовності, 
індивідуального підходу до учнів, зв'язку навчання з життям.   

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

 -   дослідницький, пошуковий, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, 

“Мозковий штурм”, мікрофон, “Асоціативний кущ”, вилучи зайве, крісло “Автора”. 

  Для активізації пізнавального процесу  використовуються:  

 -  емоційно-моральне стимулювання, зацікавлення, різні форми самостійної роботи, 

тренувальні вправи, опорні схеми, правила–підказки, сюрпризи. 

   Для урізноманітнення освітнього процесу  проводяться:  

 - нестандартні уроки (урок-заочна подорож, урок-змагання, урок-казка, урок-
презентація),  робота в парах, зустрічі, екскурсії. 

 -    дистанційні уроки (урок-презентація, бібліотечний урок, математична вікторина). 

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  
ВЧИТЕЛЬ: 



 РЕЗУЛЬТАТИ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ                                 
УЧНІВ   

Навчальний рік Середній бал за семестр  Середній бал контрольного заміру  

українська мова математика українська мова математика 

2016-2017 

(4 клас) 
7,4       7,2         6,7 6,8 

2017-2018 

(1клас) 
Вербальне оцінювання  

2018-2019 

(2 клас) 
Вербальне оцінювання  

2019-2020 

(3 клас) 
        8,1        8,4 8,5 8,2 

2020-2021 

(4 клас) 
8 7,9 7,8 7,4 



Роки, за які 

атестується  

       Участь у конкурсах  

  та предметних тижнях 

Публікації Участь у роботі методичного об'єднання  

2016-2017 

(4 клас) 

Конкурс з української 

мови ім. Петра Яцика 

Міжнародний матема- 

тичний конкурс 

“Кенгуру”, 7 учнів 

Високий рівень – 2 учнів 

Виступ на шкільному методоб’єднанні з 

доповіддю «Адаптація учнів першого 

класу до навчання в школі» 

23.02.2017 р. 

2017-2018 

(1 клас) 

Шкільний конкурс 

читців поезії Т. Г. 

Шевченка 

Виступ  на  районному методоб’єднанні 

вчителів початкових класів (1 класи) 

“Використання наочності в 1-х класах” 

16.11.2017 р. 

2018-2019  

(2 клас) 

Участь у конкурсі 

«Осінній інтер’єр» 

Виступ на шкільному методоб’єднанні  

вчителів початкових класів з доповіддю 

«Інтерактивна модель навчання» 

21.11.2018 р. 

2019-2020 

(3 клас) 

 

 

 

 

2020-2021 

(4 клас) 

 

І етап конкурсу знавців 

української мови ім. 

Петра Яцика, 3 учнів  

Міжнародний 

математичний конкурс 

“Кенгуру,” 5 учнів 

Онлайн-олімпіада «На 

урок» з математики, 15 

уч- 

нів, 5 переможців 

Сайт «Урок. ОСВІТА. 

UA» 

«Ти маєш в серці те, що 

не вмирає», сер- 

тифікат №10231 

Сайт «Урок.ОСВІТА.UA» 

«Узагальнення знань і 

вмінь учнів з розділу 

«Речення», 

сертифікат №10179 

Виступ на шкільному методоб’єднанні з 

доповіддю “Впровадження методу 

«Фішбоун» на уроках в початкових 

класах” 

 16.02.2020 р. 

Територіальне методичне об'єднання 

вчителів початкових  класів (4 класи), 

дистанційний майстер-клас з української 

мови на тему «Узагальнення знань і вмінь 

учнів з теми «Речення» 19.11.2020р. 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



ФОТОЗВІТ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ: 

Свято «Прощавай Букварику!» 

1 клас 2017-2018 н.р. 
Екскурсія до маєтку Святого Миколая 

2 клас 2018-2019 н.р. 

Дистанційний майстер клас терито-

ріального методоб’єднання вчителів 

початкових класів (4 класи)19.11.2020 р. 

Тиждень початкової школи «Синій 

день» 

11.02.2021 р. 

Бібліотечний урок до Дня 

народження Лесі Українки 

25.02.2021р. 

Свято “Прощавай ,початкова школо!” 

 4 клас 2016-2017 н.р. 



   Рік народження: 1982 

   Посада: учитель біології 

   Класи, в яких викладає: 7-11  

Назва навчального закладу, який закінчила: Чернівецький 
національний університет імені  Юрія Федьковича, 2004р. 

Фах за дипломом: «Біологія» 

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії» 

Педагогічний стаж: 19 років 

Рік підвищення кваліфікації:  

                                                     від 04 листопад 2020 сертифікат №8275-20 

                                                     від 04 березня 2021 сертифікат №2320-21 

Рік попередньої атестації: 2016 

Нагороди: Грамота відділу освіти Вижницької районної державної 

адміністрації, 2017р. 

Фочук Оксана Дмитрівна 



  Система роботи на уроках ґрунтується на таких принципах:   

  формування пізнавальної діяльності школярів;  

  здобуття досвіду й знань;  

  вміння використовувати теоретичний матеріал на практиці; 

  виявлення серед учнів обдарованих дітей. 

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

  дослідницький, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, здобуття 
нових знань, мозковий штурм, відкритий діалог, захист проектів, створення 
проблемних ситуацій, закріплення умінь, знань і навичок. 

  Для активізації пізнавального процесу  використовуються:  

  інтелектуальна гра, емоційно-моральне стимулювання, відеофрагменти, 
різні форми самостійної роботи, міжпредметні зв'язки.    

  Для урізноманітнення освітнього  процесу проводяться:  
   показові уроки, урок-казка, конкурси, робота в парах та групах.  

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ 

ВЧИТЕЛЬ: 
«РОЗВИТОК САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ» 



Роки за які 

атестується 

Участь учнів в 

олімпіадах ІІ-ІІІ 

етапах 

Участь в конкурсах Публіка-

ції  

Участь у роботі методичного 

об'єднання 

2016-2017 III місце біологія 

(8-Б кл.) - II етап 

 

Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року-2017»  

II місце 

в номінації «Біологія», 

27.12.2016 р.  

 

Виховний захід «Свято зустрічі 

зими та весни», 

14.02.2017 р. 

Показовий бінарний урок 

«Органічні речовини», 

10.03.2017 р. 

2017-2018 II місце біологія  

(9-Б кл.) - II етап 

Участь в екологічній 

акції «Збережім природу 

для майбутніх поколінь» - 

НПП «Вижницький» 

29.09.2017 р. 

 

Доповідь на шкільному 

методичному об`єднанні з темою 

«Формування інформаційної 

компетентності учнів» 

23.11.2018 р. 

2018-2019 I місце біологія 

(8-А кл.) - II етап, 

II місце біологія 

(9-В кл.) - II етап, 

II місце екологія 

III місце біологія 

Показовий урок «Збережімо 

дивосвіт Землі» 

16.04.2019 р. 

Виховний захід «Зустрічаємо 

птахів» 

13.04.2018 р. 

Доповідь на шкільному 

методичному об`єднанні з темою 

«Формування ключових 

компетентностей учнів на уроках 

біології» 22.02.2019 р. 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В 

МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 



Роки за які 

атестується 

Участь учнів в 

олімпіадах ІІ-ІІІ 

етапах 

Участь в конкурсах Публікації  Участь у роботі методичного 

об'єднання 

2019-2020 III місце біологія  

(10-Б кл.) - II етап, 

 I місце  біологія  

(8-Б кл.) - II етап 

Брейн-ринг «Юні біологи» 

II місце (МО вчителів 

природничих дисциплін 

Вижницької ОТГ) 

13.11.2019 р. 

 

Показовий урок «Екологія 

України», 

20.03.2020 р. 

Доповідь на шкільному 

методичному об`єднанні з 

темою «Сучаний урок у 

контексті компетентнісного 

підходу на уроках біології» 

28.11.2019 р. 

2020-2021 Майстер-клас «Клітина» 

(Методичне об’єднання 

вчителів природничих 

дисциплін Вижницької ОТГ) 

26.11.2020 р. 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В 

МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 



     
                     Сергій Яніна Іванівна 

                                      
                                     Рік народження: 1971 
                                     Посада: вчитель англійської мови 
                                    Класи, в яких викладає: 1-3, 6-11 
 
 
Назва навчального закладу, який закінчила: Чернівецький державний 
університет ім. Юрія Федьковича, 1995 р.  
Фах за дипломом: вчитель англійської мови 
Кваліфікаційна категорія: вища 
Педагогічний стаж: 25 років 
Педагогічне звання: вища 
Рік підвищення кваліфікації: від 02 вересня 2020, свідоцтво №5079-20,                 
                                                    від 11 березня 2021, свідоцтво №2556-21 
Рік попередньої атестації: 2016 
Нагороди: грамота відділу освіти Вижницької районної державної 
адміністрації, 2012 р., 2015 р. 
 грамота Союзу Українок України, 2019 р. 



  

 

 

Система роботи на уроці грунтується на таких принципах: 

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

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

“мозковий штурм”, “мікрофон”, “коло ідей”, “два-чотири-всі разом”, “акваріум”, 
симуляційні ігри(симуляції), групова дискусія, робота в малих групах і парах, метод 
проектів, здобуття нових знань, формування умінь і навичок, закріплення знань, умінь і 
навичок. 

    Для активізації навчального процесу використовую: 

інноваційні технології, мультимедійні техніки, міні-проекти, міжпредметні зв’язки. 
Емоційно-моральне стимулювання підсилюю музикою, піснями, веселими рифмівками, 
цікавою інформацією. Естетичний вплив здійснюють стіннівки, інсценізації. 

   Для урізноманітнення освітнього процесу проводжу: 

нестандартні уроки (урок-казка, урок-змагання, урок-проект, урок-заочна екскурсія), 
електронні презентації, робота в групах. 

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  
ВЧИТЕЛЬ: 

«МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ 

УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» 



ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  

Роки, за які 

атестується 

Участь 

учнів в 

олімпіадах 

Участь в 

конкурсах 

Участь у роботі методичного 

об’єднання 

Публікації 

2016-2017 н.р. 1 (ІІ місце) Доповідь на засіданні шкільного 

методичного об’єднання 

“Організація колективного 

ігрового спілкування на уроках 

іноземної мови в молодших 

класах.” 

План-конспект уроку в 4 класі на тему 

“Пори року. Погода”// 

“Освіта Буковини” №22, від 10.06.2016 р. 

2017-2018 н.р. 1 (III місце) Доповідь на засіданні шкільного 

методичного об’єднання    

“Нестандартний урок як засіб 

розвитку в учнів зацікавленості до 

вивчення іноземної мови.”                      

Стаття на тему “Щасливі з родиною 

Народний часопис “Вижницькі обрії”№21, 

від 25.05.2018 р. 

2018-2019 н.р. Міжнародний 

конкурс 

учнівської та 

студентської 

молоді “Мій 

рідний край” 

(II місце) 

Доповідь на засіданні шкільного 

методичного об’єднання  

“Використання різних видів 

наочності у процесі формування 

лексичної компетенції”-урок у 4-А 

класі на тему 

“Їжа. Продукти харчування.” 

2019-2020 н.р. Доповідь на засіданні шкільного 

методичного об’єднання  

“Групова форма роботи на уроках 

англійської мови” 

  

 

 

2020-2021 н.р. Інтернет-

олімпіади 

19 (I місце) 

9 (II місце) 

3 (III місце) 

Майстер-клас для вчителів 

Вижницької ОТГ на тему “Методи 

і прийоми навчання лексики 

молодших школярів на уроках 

англійської мови” 11.02.2021 р. 

Педагогічний журнал, публікація 

матеріалу в каталозі “Відкритий урок: 

розробки, технології, досвід”, Конспект 

уроку “Теперішній завершений час”  

(7 клас); - сценарій літературно-музичної 

композиції “Майбутнє України-щаслива 

родина” 



     
                     Артемчук Галина Іванівна                                                     

                                      

                                     Рік народження: 1966 

                                     Посада: вчитель української мови та літератури 
                                    Класи, в яких викладає: 6, 9, 10, 11 

 
 

Назва навчального закладу, який закінчила: Чернівецький державний 
університет ім. Юрія Федьковича,1988р. 
Фах за дипломом: викладач української мови і літератури 

Кваліфікаційна категорія: вища 
Педагогічний стаж: 32 роки 

Педагогічне звання: «старший учитель» 

Рік підвищення кваліфікації: від 13.10.2020, № 6824-20,  

                                                    від 30.01.2021, № 389-21 

Рік попередньої атестації: 2016  
Нагороди: немає 



«РОЗВИТОК І УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК УЧНІВ 
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ» 

  Мета процесу навчання – забезпечити кожному учню комфортні умови для максимального розвитку 
його здібностей, нахилів, інтересів у процесі засвоєння них змісту освіти.  

Система роботи на уроці грунтується на таких прикладах: 

1. Врахування індивідуальності кожного учня; 

2. Уміння використовувати здобуті знання практично; 

3. Мова існує в мовленні. 

Основне завдання -   пошук нових форм навчання, спрямованих на створення оптимальних умов 
здобування знань: 

1. Збагачувати духовним світоглядом учнівської молоді; 

2. Поглиблювати знання основних відомостей з різних розділів мовознавства; 

3. Удосконалювати базові лексичні, граматичні, стилістичні, орфографічні, правописні вміння; 

4.  Виховувати внутрішню потребу вивчати укр. мову ( як рідну державну ) 

Для розкриття можливостей кожного учня використовувати такі методи: 

1. Дослідницький, проблемно-розвивального навчання; 

2. Пояснювально-ілюстративний, здобуття нових знань, закріплення умінь, знань, навичок. 

Для урізноманітнення  навчально-виховного процесу проводять: 

1. Нестандартні уроки, уроки-лекції, уроки семінари;  

2. Робота в парах та групах; 

3. Написання робіт різних жанрів, учнівські виступи з повідомленням.  

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  
ВЧИТЕЛЬ: 



ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  

Роки, за 

які 

атестуєть

ся 

Участь учнів 

в олімпіадах 

II-ІІІ етапів 

Участь в конкурсах Пуб

ліка

ції 

Участь у роботі методичного 

об’єднання  

2016-2017 6 клас -  III 

місце 

7 клас - I місце 

5 клас - II місце, конкурс імені 

Т.Г.Шевченка   

6 клас - III  місце, конкурс 

імені Т.Г.Шевченка  

6 клас - III місце, конкурс імені 

П.Яцика 

7 клас - III місце, конкурс імені 

Т.Г.Шевченка  

7 клас - II місце, конкурс імені 

П.Яцика 

- Участь в шкільному та районному 

методичному об’єднанні, виступ з 

доповіддю на тему “Підготовка учнів до 

ЗНО” 

Участь в шкільному методичному 

об’єднанні 09.10.2017 

Участь в районному методичному 

об’єднанні 

27.08.2017 

2017-2018 7 клас - III 

місце  

8 клас - II 

місце 

6 клас -  II місце, конкурс імені 

Т.Г.Шевченка 

7 клас - III місце, конкурс імені 

П.Яцика 

8 клас - II місце, конкурс імені 

П.Яцика 

- Участь в шкільному методичному 

об’єднанні 04.02.2018 

Участь в районному методичному 

об’єднанні 

28.08.2018 



ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ   
В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  

Роки, 

за які 

атестує

ться 

Участь 

учнів в 

олімпіадах 

II етап 

Участь в 

конкурсах 

Публікації Участь у роботі методичного об’єднання  

2018-

2019 

одне 

III місце 

одне 

II місце 

8 клас – II місце, 

конкурс імені 

Т.Г.Шевченка 

9 клас - II місце, 

конкурс імені 

П.Яцика  

10 клас - III 

місце, конкурс 

імені 

Т.Г.Шевченка 

- Участь в шкільному методичному 

об’єднанні 

12.11.2018 

Участь в районному  методичному 

об’єднанні 

17.01.2019 

Виступ з доповіддю на тему “Cучасний 

урок української мови” 02.02.2018 

2019-

2020 

одне 

III місце 

Одне І місце  

- Участь в шкільному методичному 

об’єднанні вчителів – філологів 14.10.2019 

20.11.2020 

2020-

2021 

Онлайн 

олімпіада 

«На Урок»,  

Диплом ІІ 

ступеня  

(1 учень), 

Диплом ІІІ 

ступеня  

(3 учня) 

 

Публікація на сайті 

«Всеосвіта» 

методичної розробки з 

теми  

«І. П. Котляревський 

«Наталка Полтавка». 

Наталка - уособлення 

кращих рис української 

дівчини», АН902465 

Онлайн майстер-клас на засіданні 

територіального методичного об’єднання 

вчителів української мови та літератури 

з теми «Ефективні методи та прийоми при 

підготовці учнів до ЗНО з української мови 

та літератури 2021» 10.12.2020 

Майстер-клас для вчителів філологів на 

тему «І. П. Котляревський. Драма «Наталка 

Полтавка»  

23.02.2021 



Рік народження: 1982  

                                            Посада: вчитель англійської мови  

                                            Класи, в яких викладає: 1-11 

 

Назва навчального закладу, який закінчила: Мелітопольський 
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2004 р. 

Фах за дипломом: вчитель української мови і літератури та іноземної 
мови(англійської) і світової літератури 

Кваліфікаційна категорія: вища 

Педагогічний стаж: 17 років 

Рік підвищення кваліфікації: від 02 вересня 2020 реєстраційний №5078-20,                     

                                                         від 11 лютого 2021 реєстраційний №1063-21 

Рік попередньої атестації: 2016  

Нагороди: немає 

Панасенко Марія Юріївна 



Методична проблема 

“Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови” 

Мета 1.Розвиток життєвих компетентностей учнів для досягнення успіху. 2. Активізація навичок усного мовлення для автентичного спілкування 
з носіями мови. 3. Формування творчої особистості школяра. 4. Розвиток вмінь самостійно аналізувати здобуті знання. 

Основна ідея досвіду  перетворення навчання на цікавий життєвий процес 

 

Форми роботи на уроках  

 

 

Форми роботи з ІКТ 

 

 

Комунікативні вправи  

 

 

 

 

       

        

         запитання-відповідь;       проблемні ситуації;             переказ                          опис елементарних зображень     навчальна дискусія 

          вправи-репліки;              уявні ситуації;                      скорочено-вибірковий      опис фабульних сюжетів                                                           

        умовна бесіда в              ситуації для обговорення       переказ                                 опис реальних об’єктів 

         початковій школі.            рольові ігри                          переказ –переклад 

                                                                                                   інсценізація 

Висновки 

1) Комунікативний підхід розвиває в учнів навички непідготовленого мовлення, сприймання мови на слух.  

2) Саме на уроках англійської мови вчитель формує в учнів уміння й навички іншомовного спілкування. 

3) Формування комунікативної компетентності сприяє забезпеченню можливості учням подорожувати, навчатись і розвиватись. 

 

«Найважливішим є любов до дитини. Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити.  

дискусія 
робота в 

парах 

рольові 

ігри 

незавершені 

речення 
мікрофон асоціації 

снігова 

куля 

робота в 

групах 

Навчальні 

фільми 
Аудіозаписи Відео пісні 

Мультимедійні 

презентації 

Респонсивні 

вправи 
Ситуативні вправи Репродуктивні вправи Описові вправи Дискусійні вправи 



Роки, за які 

атестується  

Участь 

учнів в 

олімпіадах 

ІІ-ІІІ 

етапу 

Участь в конкурсах, 

фестивалях  

Публікації  Участь у роботі 

методичного об'єднання  

2016-2017 Одне 

ІІІ місце – 

ІІ етап  

 

Педагогічний журнал 

«Відкритий урок: розробки,  

технології досвід»  

( № 4-5 квітень 2016) урок 

у 4 класі «Моє хобі». 

Шкільне методичне 

об’єднання, урок у 11-Б 

класі на тему «Моя сім’я. 

Прикметники» 23.11.2016  

2017-2018 Одне 

ІІ місце – 

ІІ етап 

Одне 

ІІІ місце – 

ІІ етап 

Олімпіада «На урок» 

Дипломи І ступеня    

(6 учнів) 

Дипломи ІІ ступеня   

(5 учнів) 

Дипломи ІІІ ступеня  

(4 учні) 

Районна газета «Вижницькі 

обрії», стаття «Учителем 

школа стоїть» від 

29.08.2018 

 

Шкільне методичне 

об’єднання, урок у 3-В класі  

на тему «Пори року. 

Погода» 13.03.2018 

 

2018-2019 Одне 

ІІ місце – 

ІІ етап 

Одне  

ІІІ місце – 

ІІ етап 

Районна газета «Вижницькі 

обрії», стаття  

«Хто багато читає – той 

багато знає» від 15.06.2019 

Шкільне методичне 

об’єднання, урок у  

4-В класі на тему «Їжа. 

Продукти харчування» 

11.04.2019 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



Роки, за які 

атестується  

Участь 

учнів в 

олімпіадах 

ІІ-ІІІ 

етапу 

Участь в 

конкурсах, 

фестивалях  

Публікації  Участь у роботі 

методичного 

об'єднання  

2019-2020 Одне 

ІІ місце – 

ІІ етап 

Одне 

ІІІ місце – 

ІІ етап 

Одне 

ІІІ місце – 

ІІ етап 

Всеукраїнська 

олімпіада 

«Олімпус» (зимова 

сесія) 

Дипломи лауреатів 

(6 учнів) 

Районна газета «Вижницькі обрії», стаття 

«Останній дзвоник – сумне свято» від 

29.05.2020 

Шкільне 

методичне 

об’єднання, 

виступ на тему 

«Роль пісень на 

уроках 

англійської 

мови» 

19.02.2020 

2020-2021 Олімпіада «На 

урок» 

Дипломи І ступеня 

(12 учнів) 

Дипломи ІІ 

ступеня (10учнів) 

Дипломи ІІІ 

ступеня (4 учні) 

Педагогічний журнал «Відкритий урок: 

розробки,  технології досвід»  

( №01/2021)  

«Майстер-клас.Ігри на уроках англійської 

мови» 

Освітній сайт «На урок» Сценарій 

інтелектуальної гри 

«We love English» опубліковано на сайті 

naurok.com.ua  №ДБ-2102219207 04.02.2021 

Методичний посібник з граматики «Merry 

grammar» 

Майстер-клас 

для вчителів 

англійської мови 

Вижницької ОТГ 

на тему «Ігри на 

уроках 

англійської мови 

в 3 класі НУШ» 

15.10.2020 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



     
                     Татарин Людмила Матвіївна                                                     

                                      
                                     Рік народження: 1975 
                                     Посада: вчитель зарубіжної літератури та основ 
                                                    християнської етики 
                                    Класи, в яких викладає: 5-10 
 
 
Назва навчального закладу, який закінчила: Сімферопольський 
державний університет, 1997 р.  
Фах за дипломом: вчитель української мови та літератури 
Кваліфікаційна категорія: вища 
Педагогічний стаж: 25 років 
Педагогічне звання: «старший учитель» 
Рік підвищення кваліфікації: від 24.01.20, свідоцтво №159-20                 
Рік попередньої атестації: 2016 
Нагороди: Грамота відділу освіти Вижницької районної державної 
адміністрації, 2016 р. 
Грамота Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області, 2018 р. 



«КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПРОБЛЕМИ 
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ 

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 
  Система роботи на уроці ґрунтується на таких принципах: 

 - науковості, доступності, наочності, наступності, системності, послідовності, 
індивідуального підходу до учнів, зв'язку навчання з життям.   
  Для розкриття можливостей кожного учня та реалізації навчання на уроках  
застосовуються такі методи:  

 - дослідницький, пошуковий, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, рольова гра 
«Ідентифікація з генієм», «Відкритий діалог», «Займи позицію», «Захист проектів», 
«Мозковий штурм», «Відкритий мікрофон», «Асоціативний ряд», виготовлення буклетів, 
колажів, дудлів, постерів, створення презентаційних матеріалів: портфоліо, скрепбукінг, 
сторітелінг, інфографіка, кроссенс, тестові завдання, створення проблемних ситуацій. 
  Для активізації пізнавального процесу  використовуються:  
 -  інноваційні технології, мультимедійні техніки, цікава інформація, відеофрагменти з 
музикою, піснями, театральними етюдами, стіннівки, інсценізації. 

Для урізноманітнення освітнього процесу  проводяться:  
 - нестандартні уроки (урок-заочна подорож, урок-змагання, урок-казка, урок-презентація, 
урок-панорама, урок-зустріч, урок-дискусія),  робота в парах, дослідницьку та наукову 
роботу. 

 -  дистанційні уроки. 

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  
ВЧИТЕЛЬ: 



Роки, 

за які 

атесту

ється  

Участь 

учнів в 

олімпіа

дах 

 Участь у конкурсах Публікації Соціальні та 

творчі 

проекти 

Участь у роботі методичного 

об'єднання  

ІІ 

2016-

2017 

Одне  

(ІІ 

місце) 

Міжнародний конкурс 

учнівської та 

студентської молоді 

«Мій рідний край»  

(І місце, 2 учениці) 

Районний фестиваль 

власних поезій «Рядки, 

обпалені війною»   

І місце ( 2 учениці) 

Стаття 

«Нагороди у 

двох Христин» 

Районна газета 

«Вижницькі 

Обрії» 

№3, 2016 р. 

Творчий 

проект 

«Поетичний 

міст 

Вижничини». 

  

Літературний 

клуб 

«Орфей» 

Районне методичне об’єднання 

вчителів зарубіжної літератури 

урок-роздум з теми «Янголи 

втомилися і постаріли від 

людських гріхів» за 

оповіданням Габріеля Маркеса 

«Стариган із крилами» 

12.11.2016р. 

2017-

2018 

Два  

(ІІ 

місця) 

Міжнародний конкурс 

учнівської та 

студентської молоді 

«Мій рідний край»  

І місце  ( 2 учні) 

Стаття 

«Використання 

кросвордів на 

підсумкових 

уроках світової 

літератури» 

Чернівецька 

обласна 

інформаційно-

методична 

газета «Освіта 

Буковини»  

№11, 2017 р. 

Літературний 

клуб 

«Орфей» 

 

Показовий урок «Урок доброти 

в рамках проєкту «Всі люди 

однаково важливі» 

10.11.2018р. 

 

Показовий виховний захід за 

твором Миколи Гоголя «Ніч 

перед Різдвом». 

17.12.2018р. 

 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



Роки, 

за які 

атест

уєтьс

я  

Участь учнів 

в олімпіадах 

 Участь у 

конкурсах 

Публі-

кації 

Соціальні 

та творчі 

проекти 

Участь у роботі методичного об'єднання  

ІІ ІІІ 

2018-

2019 

Два 

(ІІ 

місць) 

ХXI зліт 

учнівської 

обдарованої 

молоді 

Гуцульщини  

ІІ місце (1 

учениця) 

Літератур-

ний клуб 

«Орфей» 

 

Мультимедійна презентація «Позакласна 

робота на уроках зарубіжної літератури» для 

вчителів зарубіжної літератури Вижницької 

ОТГ 

16.10.2019р. 

Участь в обласному семінарі з презентацією на 

тему «Формування морально-етичних якостей 

в позаурочний час із зарубіжної літератури» 

24.02.2018р. 

2019-

2020 

Одне 

(ІІ 

місце) 

Конкурс 

читців  

«Я хочу 

голосу 

твого, 

Тарасе»  

Всеукраїнсь

кий конкурс    

«Знавці 

Біблії» – 

Гран-прі 

(поїздка до 

Ізраїлю) 

Літератур-

ний клуб 

«Орфей» 

 

Урок 

доброти 

«Ми всі 

однаково 

рівні» 

Участь у міжрегіональному педагогічному 

практикуму учасників всеукраїнського проєкту 

« Філологічний Олімп» з доповіддю на тему 

«Сходинки до вдосконалення викладання 

зарубіжної  літератури» 

20.10.2019р. 

Виховний захід  «Вечір зустрічі з 

випускниками» 

01.02.2019р 

Виступ з доповіддю на тему «Нетрадиційні 

творчі завдання, які допоможуть зацікавити 

учнів книгою» для вчителів зарубіжної 

літератури Вижницької ОТГ 

15.112020р. 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



Роки, 

за які 

атест

уєтьс

я  

Участь 

учнів в 

олімпіада

х 

 Участь у 

конкурсах 

Публікації Соціальні та 

творчі проекти 

Участь у роботі 

методичного об'єднання  

ІІ ІІІ 

2020-

2021 

Онлайн 

олімпіада «На 

урок»,  

Диплом  

I ступеня (10 

учнів) 

Диплом I 

ступеня (3 учні) 

Диплом III 

ступеня ( 2 учні) 

 

 

- Вижницькі обрії №9 

від 22.11.2019 р., 

стаття 

«Літературними 

стежками рідного 

краю» 

 

Надрукований 

 методичний посібник 

«Компетентнісний 

підхід щодо проблеми 

морально-етичного 

виховання учнів на 

уроках зарубіжної 

літератури» 

2021р. 

Літературний 

клуб «Орфей» 

 

Обговорення власного 

методичного посібника 

«Компетентнісний підхід 

щодо проблеми морально-

етичного виховання учнів на 

уроках зарубіжної 

літератури» для вчителів 

зарубіжної літератури 

Вижницької ОТГ 

 18.10.2020р. 

 

Виїзне методичне 

об’єднання вчителів 

зарубіжної літератури 

Вижницької ОТГ з 

тематикою «Сторінками 

рідного краю» 

20.11.2020. 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  



ФОТОЗВІТ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ: 

Літературний клуб «Орфей» Урок доброти «Ми всі однаково  

рівні» 2019 р. 

Позакласна робота. Поїздка до 

Чернівецького драмтеатру ім. О. 

Кобилянської 2018 р. 

Виховний захід «Ми – Українці»  

2019 р. 

Урок-пам’ять «Герої Небесної 

Сотні», 2021 р. 
Театралізація художнього твору, 

2020 р. 



     
                     Марчук Любов Святославівна 

                                      

                                        Рік народження: 1968 

                                        Посада: асистент вчителя  

                                    Класи, в яких викладає: 1-4 

 

 

 

Назва навчального закладу, який закінчила: Кам’янець-Подільський 
державний педагогічний інститут ім. В. П. Затонського, 1993 р. 

Фах за дипломом: “Початкове навчання”  
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії» 
Педагогічний стаж: 33 роки 

Рік підвищення кваліфікації:  

                               від 30.11.2020, свідоцтво СЕ№02125697/9531-20 

                               від 30.01.2021, свідоцтво СЕ№02125697/385-21 

Рік попередньої атестації: 2016 
Нагороди: грамота Головного управління освіти і науки Чернівецької 
облдержадміністрації, (за підсумками 2010-2011 н.р.) 



РОЗВИТОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ З 
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Системна робота на уроці грунтується на таких принципах:  

 -  систематичності та послідовності, науковості, наочності, індивідуального підходу, 
доступності, зв’язку навчання з життям , свідомості і активності учня, наочності, 
емоційності навчання, особистісно-орієнтованого підходу.   

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

 -  пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий, пояснювально-ілюстративний, 
здобуття нових знань, закріплення умінь та навичок, ігровий, метод створення ситуації 
успіху, стимулювання і мотивації.                                                

 Для активізації пізнавального процесу я використовую:  

-  яскраву наочність з використанням різноманітних матеріалів, комп’ютерну техніку, 
дидактичні ігри, LEGO,розмальовки, розрізні картинки тощо. 

Для урізноманітнення навчально-виховного процесу я проводжу: 

 -  нестандартні уроки , урок-подорож, урок-казка, урок-презентацію, роботу в парах та 
групах, дистанційні уроки, індивідуальну роботу, «Читаємо разом», «Малюємо разом» 
тощо. 

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  
АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ: 



ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД  

Роки, за які 

атестується  

       Участь у конкурсах  

  та предметних тижнях 

Публікації Участь у роботі методичного 

об'єднання  

2019-2020 н. р. 

(1 клас) 

Тематичний тиждень: 

«Книга – порадник і друг» 

(урок-екскурсія до 

бібліотеки) 

Тиждень пожежної 

безпеки: «Вогонь ворог чи 

друг? (екскурсія до 

пожежної частини) 

Дистанцїйне свято 

«Прощавай, Букварику!» 

Методичне об’єднання (онлайн) 

«Особливості дистанційного навчання» 

 22.04.2020 р. 

Доповідь «Розвиток комунікативних 

здібнстей на уроках в початкових 

класах» 

14.05.2020 р. 

2020-2021 н. р. 

(2 клас) 

Щорічна акція «16 днів 

проти насильства»;  

Тиждень початкової школи 

(червоний день) 

Роль асистента в 

інклюзивному класі, 

Сайт 

«Урок.Освіта.UA» 

 

Презентація «Роль асистента вчителя в 

інклюзивному класі» 

22.02.2021 р. 



ФОТОЗВІТ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ: 

Тематичний тиждень: «Книга – 

порадник і друг» (урок-екскурсія 

до бібліотеки) 
Робота в парах «Будинок мрії» 

Тиждень початкової школи (червоний 

день) 
Індивідуальна робота учня «Весела 

абетка» 
Робота уня ,аплікація «Жар-птиця» 

Тиждень пожежної безпеки: «Вогонь 

ворог чи друг? (екскурсія до пожежної 

частини) 


