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Рік народження: 1962 

Посада: вчитель зарубіжної літератури 

Класи, в яких викладає: 5-11  

Назва навчального закладу, який закінчила, коли: Івано-Франківський педагогічний 
інститут ім. В. Стефаника, 1984 р. 

Фах за дипломом: викладач російської мови і літератури  

Кваліфікація: вчитель російської мови та літератури  

Педагогічний стаж: 35 років  

Рік підвищення кваліфікації: від 13 жовтня 2017, свідоцтво № 2353 

Рік попередньої атестації: 2014   

Категорія: вища  

Нагороди: грамоти Міністерства освіти і науки України – 1998 р., 2006 р., 

Союзу українок України – 2018 р., грамоти Вижницької районної державної 
адміністрації та відділу освіти районної державної адміністрації – 2014-2018 р.р. 

Педагогічне звання: «старший учитель» – 2004 р.  

 

КЛИМ 
ГАННА ГЕОРГІЇВНА  



«Втрачаючи читача, ми нищимо духовність народу»  
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.  

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 

2014-2015: 1 1 - XVII зліт обдарованої 

учнівської молоді Гуцульщини 

(ІІ місце – 2 учениці). 

- Міжнародний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді «Мій рідний край»  

(І місце, ІІ місце). 

-Найкращий відгук на сучасну 

дитячу прозу (І місце). 

- Літературний конкурс «Ми за 

тверезе життя» (І місце). 

- Конкурс літературних творів 

«Маленькі історії про велику 

отруту» (І місце, ІІ місце). 

- Літературний конкурс до 

Всесвітнього дня Землі на тему 

охорони навколишнього 

середовища (ІІ місце). 

“Організація 

виховного процесу 

через реалізацію 

проекту “Поетичний 

міст Вижниччини” // 

Методичний порадник 

заступнику директора 

з виховної роботи. 

Відділ освіти 

Вижницької районної 

державної 

адміністрації. 

Вижниця. - Черемош. 

2015. 

Творчий 

проект 

“Поетичний 

міст 

Вижниччини” 

Обласний 

семінар вчителів 

зарубіжної 

літератури 

“Дорога до 

світла 

(філософська 

містерія за 

мотивами 

оповідання 

Гарсія Маркіса 

“Стариган із 

крилами”). 

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 

2015-2016  1 1 - XVIIІ зліт обдарованої учнівської 

молоді Гуцульщини (І місце). 

- Міжнародний конкурс учнівської 

та студентської молоді «Мій 

рідний край» (ІІ місце). 

-Районний фестиваль власних 

поезій «Рядки, обпалені війною» 

 (І місце). 

- Конкурс учнівських робіт «Я – 

журналіст» (ІІ місце, ІІІ місце). 

- Міжнародний молодіжний 

конкурс творів епістолярного 

жанру «Напиши листа собі 45-

річному» (ІІІ місце). 

-Всеукраїнський конкурс есе «Я – 

європеєць» за сприяння 

посольства Литви в Україні  

(ІІ місце, ІІІ місце). 

- Стаття 

“Використання 

кросвордів на 

підсумкових уроках 

світової літератури” 

// Чернівецька 

обласна 

інформаційно-

методична газета 

“Освіта Буковини”. 

№ 11 – 2015. 

- Стаття  “Урок 

небайдужості” // 

Народний часопис 

“Вижницькі обрії”. 

№ 20 від 13.05.2016. 

- Творчий 

проект 

“Поетичний 

міст 

Вижниччини”; 

- Літературний 

клуб “Орфей”. 

 

Районне 

методичне 

об'єднання 

вчителів 

зарубіжної 

літератури “Урок-

роздум з 

елементами 

дослідження  в 11 

класі “Янголи 

втомилися і 

постаріли від 

людських гріхів” 

за оповіданням 

Габрієля Маркеса 

“Стариган із 

крилами”. 



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  1 1 - XIX зліт обдарованої 

учнівської молоді 

Гуцульщини (І місце – 2 

учениці). 

- Міжнародний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді «Мій рідний край» 

(ІІІ місце). 

- Поетичний конкурс 

«Читаємо вірші Юрія 

Федьковича» (І місце, 

 ІІ місце). 

- Фестиваль-конкурс читців-

гумористів «Буковинські 

пересмішники» (ІІІ місце – 2 

учні). 

-Конкурс читців «Нам треба 

голосу Тараса» (І місце, 

 ІІ місце). 

- Стаття “Наймасовіша 

депортація” // Народний 

часопис “Вижницькі 

обрії”. №27 від 

24.01.2017. 

- Стаття “Через 30-ть 

років у рідній школі” // 

Народний часопис 

“Вижницькі обрії”. № 49 

від 17.02.2017. 

- Стаття “Подяка від 

волонтерів. Урок 

мужності” // Народний 

часопис “Вижницькі 

обрії” № 50 від 

24.02.2017. 

“Поетичний 

міст 

Вижниччини” 

 

Районне 

методичне 

об'єднання 

вчителів 

зарубіжної 

літератури 

“Вплив 

позакласної 

роботи на 

формування 

національно-

патріотичного 

виховання 

учнів”. Фрагмент 

вистави  

В. Шекспіра 

“Король лір”. 



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  1 - Міжнародний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді «Мій рідний край» (ІІ 

місце – 2 учениці). 

- XIV обласний конкурс 

читців «Посвяти 

Володимиру Івасюку» 

 (ІІ місце – 2 учениці). 

- Конкурс дитячого читання 

«Найкращий читач» 

 (ІІ місце). 

- Фестиваль-конкурс 

читців-гумористів 

«Буковинські 

пересмішники» (І місце, 

 ІІІ місце). 

- Стаття “Зранку до 

вечора - в школі” // 

Народний часопис 

“Вижницькі обрії”. № 5 

від 2.02.2018. 

- Стаття “Столиця 

аплодує переможцям з 

Вижниці” // Літературно-

мистецький та ніуково-

освітній часопис 

“Німчич”. №2 (25) 2017. 

Творчий 

проект 

“Поетичний 

міст 

Вижниччини” 

 

Районне 

методичне 

об'єднання 

вчителів 

зарубіжної 

літератури 

“Формування 

морально-

етичних 

цінностей учнів 

на уроках 

зарубіжної 

літератури. 

Підсумковий 

урок-ринг  у 6 

класі 

“Маленький 

принц” за 

повістю-притчею 

Антуана де Сент 

Екзюпері. 



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 -Міжнародний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді «Мій рідний край» 

(ІІ місце, ІІІ місце). 

- Шкільний конкурс 

«Книгоманія – 2019»  

(І місце – 1 учениця, 

 ІІ місце – 2 учениці). 

-Літературно-мистецький та 

науково-освітній альманах 

“Дзвіночок”. // Вижниця. 

ВПК “Черемош”. 2018. 

- Стаття “На мистецькому 

Олімпі школи”. (Про роботу 

з обдарованими дітьми ). 

Літературно-мистецький та 

науково-освітній часопис 

“Німчич”. № 1 (28). 2019. 

Творчий 

проект 

“Поетичний 

міст 

Вижниччини” 

 

- Показовий 

виховний захід 

за твором 

Миколи Гоголя 

“Ніч перед 

Різдвом”. 

- Шкільне 

методичне 

об'єднання 

вчителів –

філологів.  

- Показовий 

урок розвитку 

зв'язного 

мовлення  у 6 

класі “Твір-

роздум за 

картиною 

Вінсента Ван 

Гога “Їдці 

картоплі”. 



Рік народження: 1962 

Посада: вчитель початкових класів  

Класи, в яких викладає: 1-4 

Назва навчального закладу, який закінчила, коли: Кам’янець-Подільський 
педагогічний інститут, 1983 р. 

Фах за дипломом: педагогіка і методика початкового навчання  

Кваліфікація: вчитель початкових класів  

Педагогічний стаж: 35 років  

Рік підвищення кваліфікації: від 23 березня 2018, свідоцтво № 634 

Рік попередньої атестації: 2014 

Категорія: вища  

Нагороди: грамоти відділу освіти Вижницької районної державної 
адміністрації 2000р.,2007р.,2013р.  

Педагогічне звання: «старший  учитель» - 2004 р. 

 

         Радченко  
         Галина Петрівна  



«Розвиток навичок виразного,  

швидкого та свідомого читання»  

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  

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, емоційно-моральне стимулювання, 

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

Для урізноманітнення навчально-виховного процесу  проводяться:  

 -         нестандартні уроки (урок-подорож, урок-змагання, урок-казка)  робота 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 

2014\2015 

(1клас) 
Вербальне оцінювання  

2015\2016 

(2клас) 
9,4 9,0 9,3 9,1 

2016\2017 

(3клас) 
9,2 9,1 9,1 9,0 

2017\2018 

(4клас) 
9,2 9,3 9,1 9,0 

2018\2019 

(1клас) 
Вербальне оцінювання  

 

Результати рівня навченості учнів 



Роки, за які 

атестується  

Участь в конкурсах  Публікації  Участь у роботі 

методичного об'єднання  

2014\2015 Розробка уроку математики в 3 

класі «Освіта Буковини», № 4, 

2014.  

2015\2016 Математичний конкурс «Кенгуру»,  

12 учнів  

Високий рівень – 2учні   

Доповідь «Особливості 

застосування інтерактивних 

технологій навчання на уроках 

математики»  

2016\2017 Шкільний конкурс читців поезії  

Т. Г. Шевченка, 2, 3 місце  

І етап конкурсу знавців української мови 

ім.  П. Яцика  

2, 3 місце  

Доповідь «Інтелектуальна гра 

як засіб активізації навчально-

пізнавальної діяльності 

молодших школярів»   

2017\2018 І етап конкурсу знавців української мови  

ім. П. Яцика,  2 місце  

ХІV обласний конкурс читців «Посвяти 

Володимиру Івасюку», 2 місце  

Фестиваль – конкурс читців – гумористів 

«Буковинські пересмішники», 3 місце   

2018\2019 Стаття «Ключові реформи нової 

української школи в дії», 

«Вижницькі обрії», «Освіта 

Буковини»,  березень -2019.  

Доповідь «Концепції нової 

української школи». 

Майстре-клас: «Ранкове 

коло», урок читання «Звук 

[Ш], буква «ША» 

Таблиця результативності  в міжатестаційний період  



     
  

Рік народження: 1963  
Посада: вчитель початкових класів 
Класи, в яких викладає: 1-4 
Назва навчального закладу, який закінчила, коли: Кам’янець-Подільський 

педагогічний інститут, 1984 р. 
Фах за дипломом: педагогіка і методика початкового навчання 
Кваліфікація: вчитель початкових класів 
Педагогічної стаж: 33 роки 
Рік підвищення кваліфікації: від 23 листопада 2018 , свідоцтво № 2830 
Рік попередньої атестації: 2014  
Категорія: вища 
Нагороди: грамоти Міністерства освіти і науки України (1989 р., 2005 р.), 
      грамота відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації 

(2003р.), грамота Чернівецької обласної державної адміністрації (2012 р.), 
нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2009 р.) 

Педагогічне звання: “старший учитель” – 2004 р. 

 

                

                Старух 
                Світлана Григорівна  
      



Система роботи на уроці ґрунтується на таких 
принципах: 

 науковості; 

 систематичності та послідовності; 

 доступності; 

 наочності; 

 індивідуального підходу до учнів; 

 виховання здорової дитини; 

 диференціації навчального процесу; 

 завершеності навчання. 

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

 пояснювально-ілюстративний; 

 репродуктивний; 

 метод проблемно-розвивального навчання; 

 частково пошуковий метод; 

 дослідницький метод; 

 здобуття нових знань; 

 формування умінь і навичок; 

 закріплення знань, умінь, навичок. 
 

 

 
 

Проблема, над якою працює вчитель: 

«Формування логічного мислення молодших 

школярів» 

 
Для активізації пізнавального процесу 

використовую: 

 проблемну ситуацію як умову пізнавальної 
діяльності учнів; 

 інтелектуальну гру; 

 різні форми самостійної роботи учнів і 
міжпредметні зв’язки; 

 емоційно-моральне стимулювання; 

 зацікавлення. 

Для урізноманітнення навчально-виховного 
процесу проводжу: 

1) Нестандартні уроки: 

- урок-проект;  

- урок-подорож; 

- урок-змагання. 

2) Роботу в групах та парах. 

 



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 

2014\2015 

(2 клас) 8,3 8,0 8,3 8,0 8,2 8,0 0,1 - 

2015\2016 

(3клас) 
7,8 8,0 8,2 8,2 8,0 8,0 0,2 0,2 

2016\2017 

(4клас) 
8,0 7,5 8,2 8,2 8,2 8,2 - - 

2017\2018 

(1 клас) 

 

Вербальне оцінювання 

2018\2019 

(2 клас) 
Вербальне оцінювання 

Результати рівня навченості учнів 



Роки, за які 

атестується  

Участь в конкурсах  Публікації  Участь у роботі методичного 

об'єднання  

2014\2015 Чернівецька обласна інформаційно-методична 

газета «Освіта Буковини» від  12.03.2014. № 10. 

Розробка уроку брейн-рингу за творчістю 

Т.Г.Шевченка.  

2015\2016 Конкурс знавців української 

мови ім. П.Яцика (І етап): 

Кількість учнів – 2. 

II  місце  – 1 учень; 

ІІІ місце  – 1 учень. 

Районне методичне об’єднання 

вчителів початкових класів. 

Доповідь «Інноваційні форми навчання 

та інноваційні процеси у школі»  

2016\2017 Конкурс «Кенгуру» : 

Кількість учнів – 7. 

2 учні – високий рівень; 

5 учнів – достатній рівень. 

Шкільне методичне об’єднання. 

Виступ «Комплекс розвивальних вправ 

для уроків української мови і читання»  

2017\2018 Шкільний конкурс читців віршів 

Т.Г.Шевченка: 

Кількість учнів – 6. 

І місце – 2 учні; 

ІІ місце – 2 учні; 

ІІІ місце – 2 учні. 

 

Стаття у народному часописі “Вижницькі обрії” 

від 2.11.2018 №44 «Вогонь – друг, вогонь – 

ворог»  

Районне методичне об’єднання 

вчителів початкових класів.  

Майстер-клас з теми “Формування 

культури здоров’я молодших школярів 

шляхом упровадження збережувальних 

освітніх технологій”. 

2018\2019 Шкільний конкурс читців віршів 

Л.Українки: 

Кількість учнів – 6. 

І місце – 1 учень; 

ІІ місце – 3 учні; 

ІІІ місце – 2 учні. 

 

- Чернівецька обласна інформаційно-методична 

газета «Освіта Буковини» від  15.11.2018. № 43. 

Стаття “Формування культури здоров’я 

молодших школярів шляхом упровадження 

здоров’язбереження технологій.  

- Чернівецька обласна інформаційно-методична 

газета «Освіта Буковини» від  20.12.2018. № 47. 

Урок-проект «Як бджоли готуються до зими» 

«Освіта Буковини» 

Шкільне методичне об’єднання 

вчителів початкових класів.  

Урок-проект «Як бджоли готуються до 

зими». 

Таблиця результативності  в міжатестаційний період  



Рік народження: 1958 

Посада: вчитель української мови та літератури 

Класи, в яких викладає: 6, 9, 11 

Назва навчального закладу, який закінчила, коли: Кам’янець-Подільський державний 
педагогічний інститут, 1979 р., Чернівецький державний університет імені  

Юрія Федьковича, 1996 р. 

Фах за дипломом: філолог, викладач української мови та літератури 

Кваліфікація: вчитель української мови та літератури  

Педагогічний стаж: 33 роки  

Рік підвищення кваліфікації: від 26 травня 2018, свідоцтво № 1833 

Рік попередньої атестації: 2014 

Категорія: вища  

Нагороди: грамоти райкому профспілки працівників освіти 1998 р., головного 
управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 2012 р., 
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України 2001 р., знак «Відмінник 
освіти України» 2009 р. 

Педагогічне звання: «старший учитель»-2004 р. 

 

Фокшек  
Наталія Василівна 



Проблема, над якою працює вчитель: 
«Використання інтерактивних методів  і форм   

на уроках української мови та літератури»  
Система роботи ґрунтується на таких принципах:  

 покращення успішності, орфографічної грамотності учнів; 

 доступності засвоєння нового навчального матеріалу;  

 організація розумової діяльності учнів;  

 використання орієнтовних конспектів, алгоритмів; 

 постановка мовленнєвих задач;  

  особистісно орієнтовне навчання; 

 самостійність. 

Форми і методи роботи:     Типи уроків: 

 дослідницький;     - урок вивчення нового матеріалу;  

 репродуктивний;    - урок – подорож;  

 пошуково-дослідницький;   - урок – конкурс; 

 активне моделювання;   - урок – казка;  

 колективно-групове навчання;   - урок – дискусія;  

 опрацювання дискусійних питань;  - урок – дебати;  

 презентація результатів виконаної роботи.  - урок у стилі телевізійного ток-шоу.  



      Таблиця результативності  в міжатестаційний період  
Роки, за які 

атестується  

Участь учнів в 

олімпіад 

Участь в конкурсах  Публікації  Участь у роботі методичного 

об'єднання  

І ІІ ІІІ 

2014\2015  

 

1 

 

 

1 

Ім. П.Яцика – 3  

Ім. Т.Шевченка – 2,3 

 

План конспект уроку в 11 кл.  

«Б.-І.Антонич «Автопортрет» , 

«Вишні», «Зелена Євангелія», 

«Дороги», «Різдво» «Освіта 

Буковини»  № 7 від 21.02.2015. 

Показовий урок  Б.- І. Антонич 

«Автопортрет», «Вишні», «Зелена 

Євангелія», «Дороги», «Різдво»  

 

2015\2016  

1 

 

 

Ім. П.Яцика – 2,2,3  

Ім. Т.Шевченка – 2 

 

Доповідь на засіданні шкільного 

методичного об’єднання «Організація 

роботи з обдарованими та здібними 

учнями. Підготовка учнів до олімпіад і 

конкурсів»   

 

2016\2017  

1 

Ім. П.Яцика – 2,3  

Ім. Т.Шевченка – 2 

 

 Сценарій інтелектуальної гри «Я 

знаю творчість Т.Г.Шевченка» для 

учнів 8-х класів «Освіта Буковини» 

№ 9 від 28.02.2016. 

Виступ на засіданні методичного 

об’єднання  «Формування творчої, 

гуманної і толерантної особистості на 

уроках української літератури» 

2017/2018  

1 

Ім. П.Яцика – 3  

Ім. Т.Шевченка – 2,3 

 

Доповідь на засіданні шкільного 

методичного об’єнання 

«Міжпредметні зв’язки на уроках 

української мови  і літератури в 

підготовці до ЗНО»   

 

2018\2019  

 

 

1 

Ім. П.Яцика – 3  

Ім. Т.Шевченка – 2,3 

Подано матеріали «Плани – 

конспекти уроків позакласного 

читання в 11 класі» в газету «Освіта 

Буковини»  

 

Майстер-клас, Методоб’єднання 

об’єднаної територіальної громади   

«Групи слів за їх походженням: власні 

українські і запозичені слова» 

 



    

Рік народження: 1958  

Посада: вчитель географії  та основ  здоров'я  

Класи, в яких викладає : 5, 6, 7, 8, 9  

Назва навчального закладу, який закінчила, коли : Чернівецький  державний  

університет ім. Ю.Федьковича, 1984 р. 

Фах за дипломом: вчитель  географії  

Кваліфікація: вчитель  географії  

Педагогічний стаж: 40 років  

Рік підвищення кваліфікації: від 18 березня 2018, свідоцтво № 895 

Рік попередньої атестації : 2014  

Категорія: вища 

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 1999 р. 

Премія ім. Ю. Федьковича, 2002 р. «Відмінник освіти України»,  2009 р. 

Педагогічне звання: «учитель-методист» - 2014 

 

Тороус 

Наталія Василівна 



         Проблема, над якою працює вчитель: 
 



Таблиця результативності  в міжатестаційний період  
Роки, за 

які 

атестуєть

ся  

Участь учнів 

в олімпіадах  

Участь в конкурсах  Публікації  Участь у роботі 

методичного 

об'єднання  

Позакласна робота  

І ІІ ІІІ 

2014\2015  

 

1 

Конкурс«Моя 

Батьківщина - Україна» 

Напрям  

«Географія рідного краю»   

- ІІІ місце 

Районе 

методоб’єднання 

доповідь 

«Мультимедійні 

матеріали на уроках 

географії»  

Екскурсія до 

Вижницького природного 

національного парку  

7 клас 

2015\2016  

1 

Конкурс  

«Моя Батьківщина –  

Україна» - ІІ місце 

 

Газета «Освіта 

Буковини» – розробка 

уроку «Безпека 

пішохода. Безпека у 

побуті»  

9 листопада 2017. №46 

Екскурсія до музею 

природи с. Зеленів 

Кіцманського району  
7-8 класи 

2016\2017 Обласний тур  

«Юних географів» – ІІІ 

місце 

Газета «Освіта 

Буковини» –  

розробка виховного 

заходу «Природа – 

наш дім»  

4 квітня 2018. №13 

Зустріч з працівниками 

районної Державної 

пожежної рятувальної 

частини . 

5-9 класи 

2017/2018  

2 

Майстер клас для 

слухачів ІППОЧО 

«Міжпредметні 

зв'язки на уроках 

географії»  

Одноденний похід 

«Ландшафти рідного 

краю»  

5-А клас 

2018\2019  

1 

 

1 

Газета «Освіта 

Буковини» –  

розробка уроку 

«Клімат України. 

Кліматотвірні 

чинники» 



                     Фартушняк  
                     Світлана Святославівна  

 

 

Рік народження: 1982 

Посада: вчитель образотворчого мистецтва 

Класи, в яких викладає: 1-4, 8   

Назва навчального закладу,  який закінчила, коли: Вижницький коледж 
прикладного мистецтва  ім.  Ю. Шкрібляка, Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича, 2001 р. 

Фах за дипломом: вчитель образотворчого мистецтва та креслення,  психолог   

Кваліфікація: вчитель образотворчого мистецтва 

Педагогічний стаж: 17 років 

Рік підвищення кваліфікації: від 09 грудня 2016, свідоцтво № 2594 

Рік попередньої атестації: 2014   

Категорія: «спеціаліст І категорії» 

Нагороди: грамота відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації  

2014 р. 

 



 Система роботи на уроках ґрунтується на таких принципах:  
- формування творчих художніх здібностей та прагнення до творчої 

самореалізації;  
- накопичення досвіду й знань;  
- виявлення серед учнів класу обдарованих дітей;  
- системності та гуманізму.  
 Для розкриття можливостей кожного учня та реалізації навчання на 
уроках  використовуються такі методи: 
- дослідницький, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, здобуття 

нових знань, закріплення умінь, знань і навичок. 
 Для активізації пізнавального процесу  використовуються:  
- інноваційні технології, мультимедійні техніки, інтелектуальна гра, емоційно-

моральне стимулювання, різні форми самостійної роботи, міжпредметні 
зв'язки.    

 Для урізноманітнення освітнього  процесу проводиться:  
- показовий урок,  урок-подорож, урок-казка, конкурси.  

 

Проблема, над якою працює вчитель: 

«Розвиток творчої уяви на уроках 
образотворчого мистецтва» 



Роки, за які 

атестується  

Участь в конкурсах  Публікації  Участь у роботі 

шкільного методичного 

об'єднання  

2014\2015 Всеукраїнський конкурс з образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва серед учнів 

загальноосвітніх та художніх шкіл «Вижницька 

палітра – 2014» - ІІІ місце  

2015\2016 Районні  конкурси  малюнку: Галерея мистецтв,  «Є 

на світі одна країна, яку я люблю – це Україна» -  

ІІІ місце 

Районний конкурс «Україна в наших серцях» – 

 ІІ місце  

Доповідь з теми «Розвиток 

творчого потенціалу школярів 

через науково-дослідницьку 

роботу»  

2016\2017 Районний конкурс  «Охорона праці – очима дітей»  

– ІІ, ІІІ місце 

Вікторина Найвідоміші музеї 

світу» між  9 класами.  

2017\2018 Виставка-конкурс малюнку  «Ми за мир в Україні»  

– ІІ, ІІІ місце  

Обласний конкурс дитячого малюнку «Пожежна 

безпека очима дітей» ІІ місце 

Стаття «У світлиці майстра» 

«Вижницькі обрії» 

 від 02.11.2018. 

Доповідь «Мистецька освіта. 

Традиції,сучасність, 

перспективи»   Лютий 2018р.  

2018\2019 1.Районний конкурс “космічні фантазій”- ІІІ місце  

2.Районний конкурс: “Мій Європейський вибір”- 

ІІІ місце 

3.Обласний конкурс дитячого малюнку 

“Протипожежна безпека” – ІІ місце 

 

Розробка уроку для 1 класу 

з мистецтва «Веселкове -  

диво» «Освіта Буковини», 

2019, реєстраційний номер 

189. 

Шкільне методоб’єднання у 4-А 

кл. «Архітектура як будівельне 

мистецтво. Створення образу 

казкового будинку» 

 

Таблиця результативності  в міжатестаційний період  



                                   

Рік народження: 1975 

Посада: вчитель української мови та літератури 

Класи, в яких викладає: 6 

Назва навчального закладу, який закінчила, коли: Чернівецький державний 

університет ім. Ю. Федьковича, 1997 р.  

Фах за дипломом: філолог, викладач української  мови та літератури і 

народознавства   

Кваліфікація: учитель української мови та літератури 

Педагогічний стаж: 21  рік  

Рік підвищення кваліфікації: від 07 грудня 2018, свідоцтво № 3059 

Рік попередньої атестації: 2011 

Категорія: «спеціаліст І категорії » 

 

               Беженар 
                Наталія Михайлівна 



       Методична проблема, над якою працює вчитель:  

  «Використання  нових форм і методів у викладанні  

української мови та літератури». 

 Мета: використання інноваційних методів та інтерактивних форм роботи 

для формування ключових компетентностей на уроках української мови 

та літератури; створення умов для розвитку і самореалізації кожної 

особистості, формування покоління здатного навчатися упродовж життя. 

                                             Шляхи реалізації.  

- компетентнісний підхід : використання  ІКТ традиційно (фрагментарне 

використання девайса під час уроків), нетрадиційна модель навчання 

(навчальні проекти, використання гіпертекстових систем із можливістю 

виходу в  інформаційну мережу, е – навчання, m – навчання). 

- педагогіка  партнерства: кооперативна, парна, групова робота та 

індивідуальна (команда-пара-соло, командні твердження, мережа слів, 

вправи для « шпигуна», « ажурна пилка», квест у приміщенні школи). 

Педагогічне кредо: «Знання – це капітал, багацька уява дає змогу втілювати 

знання в життя, а інновація – нова валюта». 



Роки, за які 

атестується  

   Самоосвіта Участь в 

конкурсах  

Публікації  Участь у роботі методичного 

об'єднання  

2017/2018 Диплом   учасника  конкурсу 

навчальних розробок  «Вчительська 

десятка» від освітнього проекту  

«На урок» №БД-0119135367 

Грамота за участь у формуванні 

освітнього простору бібліотеки 

авторських розробок для вчителів 

«На урок» № Г2-135367 

Сертифікат, який засвідчує, що 

успішно пройшла дистанційний 

курс за темою «Google classroom  – 

онлайн  клас  для ефективного 

навчання»  обсягом 10год. Інститут 

педагогіки НАПН України                

№ С 2018-053 від 12.03.2018р.  

Авторські  розробки уроків  

на  освітньому просторі «На 

урок»  

2018\2019 Сертифікат, який засвідчує, що 

успішно пройшла дистанційний 

курс за темою «Сайт, як 

педагогічний організатор вчителя»  

обсягом 10год. (відповідно п.77 « 

Програми спільної діяльності МОН 

України та НАПН України на 2017-

2020роки) № С 2018-075 від 

08.06.2018р.  

Всеукраїн-

ський конкурс 

«Слово до 

слова»,  

ІІ Всеукраїн-

ська Інтернет-

олімпіада «На 

урок»   

Газета «Освіта Буковини», 

стаття «Життя і творчість 

Омеляна Лупула», №1,2019.  

Відео на сайті школи, 

Facebook: квест «Джерела 

українських фразеологізмів».   

Газета «Українська мова та 

література» (видавництво 

«Шкільний світ»), стаття 

«Жіноча житейська мудрість у 

творах О. Кобилянської». 

        Шкільне методоб’єднання. 

Показовий урок української 

літератури «Пісні літературного 

походження «Ще не вмерла Україна 

П.Чубинського і М.Вербицького».  

Методоб’єднання ОТГ. Доповіді: 

«Три питання до перевернутого 

навчання», «Розвиток критичного 

мислення».  

Таблиця результативності  в міжатестаційний період  



Рік народження: 1986 

Посада: вчитель трудового навчання 

Класи, в яких викладає: 5-11 

Назва навчального закладу, який закінчила, коли: Чернівецький 
національний університет  ім. Ю. Шкрібляка, 2008 р. 

Фах за дипломом: викладач образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва 

Кваліфікація: вчитель трудового навчання  

Педагогічний стаж: 13 років  

Рік підвищення кваліфікації: від 02 березня 2018, свідоцтво № 794 

Рік попередньої атестації: 2016 

Категорія: «спеціаліст І категорії» 

Нагороди: грамоти відділу освіти Вижницької районної державної 
адміністрації  2013 р., 2017 р. 

                     Іричук  
           Ганна Георгіївна  



«Форми і методи організації уроків з трудового 
навчання »  

Система роботи на уроці ґрунтується на таких принципах:  

- Психологічна підготовка особистості до праці (усвідомлення соціальної значущості 
праці, формування прагнення сумлінно і відповідально працювати, дбайливе ставитися 
до результатів праці). 

- Практична підготовка до праці(озброєння вихованців необхідними знаннями, 
вироблення у них умінь і навичок трудової діяльності, виховання основ трудової 
культури). 

- Підготовка до свідомого вибору професії. 

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

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

Для активізації пізнавального процесу, я використовую:  

- інтелектуальну гру, проблемну ситуацію, емоційно-моральне стимулювання, 
зацікавлення, різні форми самостійної роботи, міжпредметні зв'язки.   

Для урізноманітнення навчально-виховного процесу, я проводжу:  

- нестандартні уроки (урок-подорож, урок-змагання, урок-казка)  роботу в парах та групах, 
електронні презентації, показові уроки. 

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  

2016\2017 Одне І місце на ІІ- етапі 

Одне ІІІ місце  на ІІ- етапі 

Одне ІІ  місце на ІІІ- етапі 

                    

Конкурс “Збережемо красуню  

ялинку” 

І місце на ІІ- етапі та ІІ місце на 

ІІІ- етапі 

Конкурс «Новорічна композиція» 

І місце на ІІ- етапі та ІІ місце на 

ІІІ- етапі 

Шкільне методичне 

об'єднання, урок 

технологія  

«Загальні відомості 

про дизайн» 

2017\2018 Одне ІІІ місце  на ІІ- етапі 
 

Конкурс “Новорічно-різдвяна 

композиція” 

І місце на ІІ- етапі та ІІ місце на 

ІІІ- етапі 

 

Шкільне методичне 

об'єднання, доповідь  

“Відродження 

народних традицій на 

уроках трудового 

навчання ”. 

2018\2019 
 

Два І місць  на ІІ- етапі Конкурс  «Первоцвіт» ІІ місце на 

ІІ етапі 

Шкільне методичне 

об'єднання, урок 

трудового навчання  

“ Ялинкова прикраса ”. 

  

Таблиця результативності  в міжатестаційний період  


