
Ізбінський Олександр Дмитрович
Рік народження: 1991

Посада: вчитель інформатики

Класи, в яких викладає: 3,4,6,7,8,9,10,11

Назва навчального закладу, який закінчив:        

Чернівецький національний університет

ім. Юрія Федьковича,2014                                       

Фах за дипломом: вчитель інформатики

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Педагогічний стаж: 8 років

Педагогічне звання: немає

Рік підвищення кваліфікації: від 05.04.2020, свідоцтво № 5697

від 15.02.2021, свідоцтво № 180

Рік попередньої атестації: 2019 

Нагороди: Грамота відділу освіти, культури, медицина та спорту Вижницької

міської ради,2019рік



ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  ВЧИТЕЛЬ:

«ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК НА УРОКАХ 

ІНФОРМАТИКИ»
Основною проблемою сучасного покоління дітей є застосування набутих знань,

знаходження та обробка інформації у повсякденному житті . Тому метою моєї педагогічної

діяльності є: «Застосування практичних навичок на уроках інформатики».

Застосовую такі методи навчання:

• робота з підручником ( учні самостійно чи за допомогою вчителя набувають і 

вдосконалюють знання, вміння і навички);

• практичні: лабораторні та практичні роботи, розв’язування задач;

• проектний метод індивідуалізації процесу навчання, а саме:

✓ короткочасні (протягом уроку)

✓ середньої тривалості (протягом теми)

✓ довготривалі (протягом семестру))

• тестування (засіб підсумкового чи поточного контролю).

Для урізноманітнення  навчально-виховного процесу використовую:

• Kahoot

• Learning Apps

• Code.org

• ClassTime

• Classroom



ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

Роки, за 

які 

атестуєтьс

я

Участь учнів в 

олімпіадах 

Участь учнів у конкурсах Участь у роботі методичного 

об’єднання

ІІ ІІІ ІІІ

2019-

2020

9 кл-2 місце,

11 кл - 3 місце

«Використанння електронного 

щоденника «Нові знання»»

2020-

2021

10кл – 3 місце 

Інтернет-

олімпіада

інформаційних 

технологій

«Створення семестрової та річної

звітності за допомогою

електронних таблиць»

2021-

2022

11 кл – 3 місце,

11 кл. – 3 місце 

Інтернет-

олімпіада 

інформаційних 

технологій

7 кл – 2 місце («Байт», Paint),

11кл- 2 місце («Користувачі

ПК», програмування)

11 кл. – 1 місце (БМАН)

Учасник професійного 

конкурсу педагогічної 

майстерності «Учитель року 

2022»

«Використання хмарних 

технологій»



Сичова Оксана Юріївна

Рік народження: 1978
Посада: вчителька історії

Класи, в яких викладає: 5,7,9

Назва навчального закладу, який закінчила:
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2001
Фах за дипломом: викладач, історик
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Педагогічний стаж: 20 років
Рік підвищення кваліфікації: від 29.10.2020, №7412-20

від 14.11.2021, №2393-21
Рік попередньої атестації: 2017
Нагороди: Грамота відділу освіти, культури, медицини та спорту
Вижницької міської ради та Вижницького райкому профспілки працівників
освіти, 2018 рік



«Міжпредметні зв’язки на уроках історії» 
Мета процесу навчання – забезпечити кожному учню комфортні умови для
максимального розвитку його здібностей, нахилів, інтересів у процесі засвоєння ними
змісту освіти.

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.

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

Для розкриття можливостей кожного учня використовую такі 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.

Для урізноманітнення освітнього процесу проводжу: нестандартні уроки (урок -
заочна екскурсія, урок - панорама, урок - зустріч, урок - дискусія), дослідницьку та
наукову роботу.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  ВЧИТЕЛЬКА:



ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 
Роки, за які 

атестується
Участь учнів в олімпіадах

II-ІІІ етапів

Успішність класу Публікації Участь у роботі 

методичного об’єднання

2017-2018 ІІ етап - 8 клас - III місце Історія України – 8,8 б.

Всесвітня історія – 9 б.
-

2018-2019 Історія України – 8,6 б.

Всесвітня історія – 8,9 б.
- Виступ на шкільному

методичному об’єднанні

«Спрямування шкільної

історичної науки на

підготовку учнів до

свідомої активної участі у

суспільному житті»

2019-2020 Історія України – 8,7 б.

Всесвітня історія – 9,1 б.
-

2020-2021 Інтернет олімпіада 

«На Урок» 

8 клас – І місце (2 учениці)

Історія України – 8,5 б.

Всесвітня історія – 8,8 б.

1. Публікація в часописі

«Вижницькі обрії» від 11

грудня 2020 року №50 на тему:

«Допоки сонце сяє на землі, у

кожного живе у серці школа»

2. Публікація ювілейного

випуску шкільної газети

«ПЕРЕРВА» від 12.12.2020

року №54

Виступ на шкільному

методичному об’єднанні

«Виховання у молодого

покоління особистісних рис

громадянина України,

загальнолюдських

духовних цінностей,

демократизму,

патріотизму».

2021-2022 ІІ етап - 9 клас – І місце

ІІІ етап – 9 клас – ІІ місце

Історія України – 8,8 б.

Всесвітня історія – 9 б.
- Виступ на педагогічній раді

«Формування предметних

компетентностей на уроках

історії»



ФОТОЗВІТ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ:

Виховний захід «Ми пам’ятаємо» до дня 

пам’яті жертв Голодомору, 2020 рік

Нагородження переможниці 

конкурсу «Книгоманія-2020»

Мітинг до Дня єднання, 2022 рік

Година пам’яті до трагедії в Бабиному Яру

2021-2022 н.р.
Виховний захід до Дня 

української мови, 2019 рік

Переможниця ІІІ (обласному) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

історії. (ІІ місце),2022 рік



Шпинтюк Руслана Георгіївна
Рік народження: 1972

Посада: вчителька української мови та літератури

Класи, в яких викладає: 5,6,9,10

Назва навчального закладу, який закінчила:        

Чернівецький державний університет                                     

ім. Юрія Федьковича,1994

Фах за дипломом: викладач української мови і літератури

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії

Педагогічний стаж: 28 років

Педагогічне звання: немає

Рік підвищення кваліфікації: від 21.09.2020,№ 25697-20, 

від 31.05.2021, №6227-21

Рік попередньої атестації: 2019

Нагороди: Грамота районної державної адміністрації,2014рік, грамота

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної

адміністрації,2019рік



ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  ВЧИТЕЛЬКА:

«АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА 

УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ»
Активізація навчальної діяльності учнів спрямована на розвиток у школярів

творчого самостійного мислення, формування вмінь нестандартного розв'язання

певних проблем і вдосконалення навичок спілкування.

Система роботи на уроці включає в себе такі елементи:

1)теоретичний: вивчення науково-методичної літератури з предмету;

2)практичний:робота спрямована на розвиток пізнавальної активності учнів,

формування практичних умінь і навичок;

3)аналітичний:з метою підвищення рівня навчання і виховання учнів аналізую свою

педагогічну діяльність, підбираючи теоретичний та практичний матеріал для

уроку, враховую мету уроку, індивідуальні особливості учнів.

Для активізації пізнавального процесу застосовую такі методи:проблемну

ситуацію, схеми-опори, тестування, різні форми самостійної роботи, коментоване

читання, міжпредметні зв'язки, засоби ІКТ.

Для урізноманітнення навчально-виховного процесу проводжу:

1)нестандартні уроки, уроки-лекції, уроки-семінари;

2)роботу в парах і групах;

3)використання мультимедійних презентацій, онлайн-тестування (підготовка до ЗНО).



ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ 

ПЕРІОД Роки, за які

атестується

Участь учнів в 

олімпіадах 

Участь учнів у

конкурсах

Публікації Участь у роботі методичного 

об’єднання

ІІ ІІІ К-с Яцика К-с

Шевченка

2019-2020 7кл-

1місце

8кл-

1місце

11кл-

2місце

8кл-

3місце

ІІ етап:

7кл-1місце

8кл-1місце

11кл-2місце

ІІІ етап:

7кл-3місце

8кл-3місце

ІІ етап:

7кл-1місце

11кл-2місце

ІІІ етап:

7кл-1місце

Методична розробка

“Художні особливості

народних пісень” (сайт

“Всеосвіта”-КА640197)

Майстер-клас “Форми та методи

викладання української мови”(онлайн-

засідання територіального МО -

07.12.2020р.).

2020-2021 Онлайн-олімпіада

на сайті 

“Всеосвіта”:

диплом Іст.-3 

учні, диплом ІІст. 

-3 учні, диплом 

ІІІст. – 2 учні.

-------------- -------------- Методична розробки:

“Технологічна карта уроку

української мови в 6 класі

“Поняття про

фразеологізм, його

лексичне значення” (сайт

“Всеосвіта”-ХІ572229),

“Спільнокореневі слова та

форми слова” (сайт

“Всеосвіта”-BQ-640557).

Дистанційний урок у 5 класі

“Спільнокореневі слова та форми

слова” (І етап конкурсу “Вчитель

року”), показовий онлайн-урок у 8 класі

“Звертання. Розділові знаки при

звертанні” (ІІ етап конкурсу “Вчитель

року”)



ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

Роки, за 

які 

атестуєтьс

я

Участь учнів в 

олімпіадах 

Участь учнів у 

конкурсах 

Публікації Участь у роботі методичного 

об’єднання

ІІ ІІІ К-с 

Яцика

К-с

Шевченка

2021-2022 9кл-

1місце

10кл-

1місце

10кл-

3місце

ІІ етап:

6кл-

2місце

10кл-

1місце

ІІІ етап:

10кл-

2місце

ІІ етап:

9кл-

1місце

Методичні розробки-

презентації:

“9 листопада-День 

української мови та 

писемності” (сайт 

“Всеосвіта”-

МВ802566);

“Звертання

непоширені й 

поширені” (сайт 

“Всеосвіта”-

ЕК741883).

Виступ на показовому онлайн-

уроці “Любімо і плекаймо мову 

солов‘їну”для учнів 5-11 класів 

(в рамках засідання 

Вижницького районного 

об‘єднання “Просвіта” та 

ЦПРПП Вижницької міськради

09.11.2021р.).



ФОТОЗВІТ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ

Свято останнього дзвоникаАктивний відпочинок на 
природі (2021 рік)

Інтерактивна вікторина
«Знавці української мови»

ІІ місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2021»

Показовий онлайн-урок 

«Любімо і плекаймо мову 

солов’їну»

Пристендовий урок 

«Спільнокореневі 

слова і форми слова»



Гаврилюк Оксана Савеліївна

Рік народження: 1966

Посада: вчителька англійської мови

Класи, в яких викладає: 1-11

Назва навчального закладу, який закінчила:Чернівецький державний
університет ім. Юрія Федьковича,1989

Фах за дипломом: філолог

Кваліфікація: викладач англійської мови та літератури

Категорія: вища

Педагогічний стаж: 33 роки

Педагогічне звання: «вчитель-методист»

Рік підвищення кваліфікації: від 02.09. 2020, № 5080-20,

від 01.02.2021, №1051-21

Рік попередньої атестації: 2017

Нагороди: Грамота відділу освіти Вижницької районної державної
адміністрації, 2016 рік



ПРОЄКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ – ШЛЯХ  
РОЗВИТКУ ДО САМОСТІЙНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ

Педагогічне кредо:

«Ми прийшли в світ, щоб зробити його кращим»
Головною метою цього методу є формування таких ключових

компетенцій як:
- «уміння вчитися»,
- загальнокультурної
- соціальної.

Форми і методи роботи:

- створення мультимедійних презентацій, використання аудіо- та
відеофрагментів, використання інтерактивних вправ, робота із схемами та
різними джерелами внформації.

Шляхи реалізації проблеми:

- впровадження глибинного вивчення теми, використання і розвиток навичок
критичного мислення, зв’язок проєктів з реальним життям, демонстрація
розуміння теми через реальний продукт, використання технологій.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  
ВЧИТЕЛЬКА:



Роки, за які 

атестується

Участь учнів в 

олімпіадах ІІ-

ІІІ етапу

Участь в 

конкурсах, 

фестивалях 

Публік

ації 

Участь у роботі методичного об'єднання 

2017-2018 Чорнокожа В.

ІІ місце – ІІ етап 

Олімпіада «На 

урок»

Дипломи

І ступеня

(7 учнів)

Виступ з теми

«Формування комунікативної компетенції учнів 

шляхом використання інтегрованого підходу до 

навчання»

Квітень, 2018

Демонстраційний урок  у 10 А класі за темою 

«Загадки особистого життя і стосунків у житті

В.Шекспіра»

2018-2019 Романюк Л.

І місце –

ІІ етап

Кравчук Н.

ІІІ місце –

ІІ етап

Дипломи 

ІІ ступеня   

(6 учнів)

Дипломи 

ІІІ ступеня  

(8 учнів)

Виступ з теми «Особливості підготовки учнів

до міжнародних екзаменів та ЗНО з англійської

мови»

Січень, 2019

Створення електронного журналу «Шоколад»

Лютий, 2019 

http://bighugelabs.com/magazine.php

2019-2020 Костинюк

Максим

І місце –

ІІ етап

Стефанюк Д.

ІІІ місце –

ІІ етап

Виступ з теми «Використання інтерактивних

форм і методів навчання для формування

іншомовної комунікативної компетенції»

Листопад, 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 

2020-2021 Костинюк

Максим

І місце –

ІІ етап

Всеукраїнська 

олімпіада 

«Олімпус» 

(зимова сесія)

Дипломи 

лауреатів (3 учнів)

Доповідь «Способи мотивації учнів при 

вивченні граматики англійської мови»

Демонстраційний урок-конкурс у 4-Б класі

«Мій улюблений вірш англійською 

мовою»

Казка «Вечеря з Ісусом». 

Конкурс на найкращий переказ казки. 7-Б 

клас

Поетична вечірка у англійському кафе. 10-

А клас

Лютий, 2021

2021-2022 Стефанюк

Денис, 

Костинюк

Максим, 

Стрільчук

Сергій

ІІ місце

Пилип’юк 

Лідія, Чвир 

Христина 

ІІІ місце

Олімпіада «На 

урок»

Дипломи І 

ступеня (5 учнів)

Дипломи ІІ 

ступеня (7 учнів)

Дипломи ІІІ 

ступеня (4 учні)

Шкільне методичне об’єднання, 

виступ з теми «Творча лабораторія

використання Інтернет контенту під час 

вивчення іноземної мови»

Демонстраційний урок у 3 класі

з темою “My room”

Січень, 2022

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 



Літній табір «Play time»



Петрищук Євдокія Власіївна

Рік народження: 1970
Посада: вчителька початкових класів

Класи, в яких викладає: 1-4

Назва навчального закладу, який закінчила:
Кам’янець-Подільський педагогічний інститут, 1994
Фах за дипломом: вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія: вища
Педагогічний стаж: 31 рік
Педагогічне звання: «вчитель-методист»
Рік підвищення кваліфікації: від 02.11.2020, № 8513,

від 10.06.2021, № 6151-21
Рік попередньої атестації: 2017
Нагороди: Грамота Міністерства освіти і науки України (2002 р.),
Грамота Вижницької районної державної адміністрації(1997р., 2017р.)



«АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ»

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
застосовуються такі методи:

- пояснювально-ілюстративний, метод проблемно-розвивального навчання, частково
пошуковий метод, дослідницький метод, здобуття нових знань, формування умінь і
навичок, закріплення знань, умінь і навичок.

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 освітнього процесу проводжу:

- нестандартні уроки (урок-віночок, урок-телепередача, квест-гра);

- робота в групах та парах.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  ВЧИТЕЛЬКА:



РЕЗУЛЬТАТИ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ                                 
УЧНІВ  

Навчальний рік Середній бал за семестр Середній бал контрольного заміру 

українська 

мова

математика українська мова математика

2017-2018

(4 клас)
8,6 8,5 8,5 8,6

2018-2019

(1клас)
Вербальне оцінювання 

2019-2020

(2 клас)
Вербальне оцінювання 

2020-2021

(3 клас)
Вербальне оцінювання 

2021-2022

(4 клас)
Вербальне оцінювання 



Роки, за які 

атестується 

Участь у конкурсах 

та предметних тижнях

Публікації Участь у роботі методичного 

об'єднання 

2017-2018 н. р.

(4 клас)

Конкурс знавців

української мови імені

Петра Яцика

(Григоряк Анна,

II етап – 1 місце)

Стаття на тему: «Нове життя

прагне нового слова»,

«Освіта Буковини»,

(вересень 2017 р.)

Методичні посібники.

Посібник для учнів 4 класу,

«Рідний край» ,

2017 р.

Керівник школи молодого вчителя.

Урок української мови в 4 класі на тему:

«Закріплення і узагальнення знань про

іменник як частину мови»

23.02.2017 р.

2018-2019 н. р.

(1 клас)

Урок навчання грамоти на тему:

«Звук [е] позначення його

буквою «е»,

«Освіта Буковини»

Лютий, 2018 р.

Керівник школи молодого вчителя

Виховний захід «Прощавай, Букварику»

12.05.2019 р.

2019-2020 н. р.

(2 клас)

Урок математики на тему:

«Задачі на дві дії. Знаходження

значень виразів»,

«Освіта Буковини»,

Грудень, 2019 р.

Керівник школи молодого вчителя

Виховний захід «Свято матері».

02.05.2020 р.

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 



Роки, за які 

атестується 

Участь у конкурсах 

та предметних тижнях

Публікації Участь у роботі методичного 

об'єднання 

2020-2021 н. р.

(3 клас)

2021-2022 н .р.

(4 клас)

VIII Всеукраїнська інтернет-

олімпіада «На урок» з

предметів початкової школи

(6 переможців)

Конкурс знавців української

мови імені Петра Яцика

(Пріц Андрій,

II етап I місце,

III етап III місце)

«Узагальнення знань і 

вмінь учнів з розділу 

«Речення»,

Сайт «Урок Освіта UA»,

Сертифікат №10179

Методична розробка 

«Мотивована 

математика»,

Сайт «Всеосвіта»,

Свідоцтво №КВ23246-

13086Р,

19.10.2021р.

Керівник школи молодого вчителя

Виступ на шкільному методичному

об’єднанні вчителів початкових

класів з доповіддю «Як дітей навчати

запам’ятовувати?»

12.02.2021 р.

Керівник школи молодого вчителя

Квест-гра з Я досліджую світ

«Стежками України»

26.10.2021 р.

Літературно-музичне свято рисвячене

70-річчю з Дня народження Назарія

Яремчука «Він так співав, що

крилами йому став голос»

25.11.2021 р.

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 



ФОТОЗВІТ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ:

Літературно-музичне свято присвячене

70-річчю з Дня народження Назарія

Яремчука «Він так співав, що крилами

йому став голос», 4 клас, 25.11. 2021

Акція «Подаруй книгу бібліотеці», 

3 клас, 08.20.2019

Екскурсія у Вижницький 

коледж прикладного 

мистецтва, 2 клас, 08.10.2018

Тиждень початкової школи 

«Жовтий день», 

3 клас, 12.02.2021

Свято «Прощавай Букварику!», 

1 клас, 2017-2018 н.р.

Екскурсія в пожежну частину,

4 клас,17.09.2021 р.



Чорней Катерина Лукашівна

Рік народження: 1961
Посада: вчителька початкових класів

Класи, в яких викладає: 1-4

Назва навчального закладу, який закінчила:
Вінницький педагогічний інститут, 1982
Фах за дипломом:педагогіка і методика початкового навчання
Кваліфікаційна категорія: вища
Педагогічний стаж: 39 років
Педагогічне звання: «вчитель-методист»
Рік підвищення кваліфікації: від 12.11.2020, № 8541-20

від 10.06.2021, № 6165-21
Рік попередньої атестації: 2017
Нагороди: Грамота районної державної адміністрації ,2000рік, 
грамота Міністерства освіти і науки України ,2002рік



«РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ»

Система роботи на уроці ґрунтується на таких принципах:

- професійній компетентності, самостійності суджень, психолого-педагогічній
готовності до новацій; 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 і навичок.

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 освітнього процесу проводжу:

- нестандартні уроки (урок-казку, урок-подорож, урок-змагання)

- робота в групах та парах, екскурсії.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  ВЧИТЕЛЬКА:



РЕЗУЛЬТАТИ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ                                 
УЧНІВ  

Навчальний рік Середній бал за семестр Середній бал контрольного заміру 

українська 

мова

математика українська мова математика

2017-2018

(3 клас) 7,8 7,4 7,6 7,3

2018-2019

(4 клас) 7,7 7,5 7,8 7,5

2019-2020

(1 клас)
Вербальне оцінювання 

2020-2021

(2 клас)
Вербальне оцінювання 

2021-2022

(3 клас)
Вербальне оцінювання 



Роки, за які 

атестується 

Участь у конкурсах 

та предметних тижнях

Публікації Участь у роботі методичного 

об'єднання 

2017-2018 н.р.

(3 клас)

Конкурс української мови

імені Петра Яцика;

Міжнародний математичний

конкурс «Кенгуру» (Високий

рівень – 2 учні)

Посібник з української 

мови для учнів 4-го класу 

(Інклюзивне та 

індивідуальне навчання)

Сайт «Всеосвіта»

Доповідь «Роль домашніх завдань в

розвитку творчих здібностей учнів»

2018-2019 н.р.

(4 клас)

Конкурс української мови

імені Петра Яцика (Джал А. -

ІІ етап ІІ місце);

Міжнародний математичний

конкурс «Кенгуру» (Високий

рівень – 3 учні)

Демонстраційний урок з 

природознавства 

«Перелітні птахи»,

Освіта Буковини,

Листопад 2018 р.

Виступ на шкільному методичному 

об’єднанні з теми: «Контроль 

навчальних досягнень з математики 

та української мови»

2019-2020 н.р.

(1 клас)

Шкільний конкурс читців

поезій Ліни Костенко, Тараса

Шевченка

Стаття «Розвиток

мовленнєвих 

компетентностей 

молодших школярів» 

Сайт «Всеосвіта»

2020 р.

Виступ на шкільному методичному 

об’єднанні з теми: «Адаптація учнів 

1 класу до навчання в школі»

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 



Роки, за які 

атестується 

Участь у конкурсах 

та предметних тижнях

Публікації Участь у роботі методичного 

об'єднання 

2020-2021 н. р.

(2 клас)

2021-2022 н .р.

(3 клас)

Шкільний конкурс читців поезій 

Ліни Костенко, Тараса Шевченка

Шкільний конкурс «Осіння

фантазія (І місце – Лангеман А.)

Конкурс знавців української мови 

імені Петра Яцика

(Гожда Р. О., ІІ етап І місце) 

Стаття: «Знання, 

душу, серце – дітям»,

«Вижницькі Обрії»

25.02.21

Стаття: «Розвиток 

мовленнєвих 

компетентностей 

молодших школярів»,

«Всеосвіта», 2021 р.

Виступ на шкільному методичному 

об’єднанні з теми: «Застосування

інтерактивних методів навчання, як 

один із шляхів підвищення

ефективності уроків»

Шкільне методичне об’єднання:

Проведення майстер-класу «Розвиток 

мовленнєвих компетентностей 

молодших школярів»,

листопад 2021 рік

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 



ФОТОЗВІТ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ:

Свято з нагоди 150 річчя школи, 

2 клас, 12.12.2020
Свято «Йде у гості Миколай», 2 клас, 

18.12.20 р.

Тиждень початкової школи «Червоний

день», 2 клас, 11.02.21р.

«День вишиванки», 2 клас, 

20.05.12021р.

Екскурсія до лісу: «Стежинами рідного

краю», 1 клас, 17. 09.2019 р.

Новорічне свято «Здрастуй, Святий

Миколаю!», 3 клас, 17.12.2021



Федик Наталія Миколаївна

Рік народження: 1954
Посада: вчителька математики

Класи, в яких викладає: 5-7, 11

Назва навчального закладу, який закінчила:Чернівецький
національний університет ім. Юрія Федьковича, 1976
Фах за дипломом: викладач, математик
Кваліфікаційна категорія: вища
Педагогічний стаж: 44 роки
Рік підвищення кваліфікації: від 13.03.2020,№ 1382-20,

від 10.02.2021, № 1205-21
Рік попередньої атестації: 2017
Нагороди: «Відмінник освіти України»



РОЛЬ САМОСТІЙНИХ РОБІТ ПРИ ФОРМУВАННІ 
ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

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

Система роботи на уроці ґрунтується на таких прикладах:

1. Врахування індивідуальності кожного учня;

2. Уміння використовувати здобуті знання практично;

3. Самостійне застосування математичних навичок.
Основне завдання – пошук нових форм навчання, спрямованих на створення

оптимальних умов здобування знань:
1. Розвивати обчислювальні навички учнів (усні і письмові);
2. Поглиблювати знання основних відомостей з різних розділів математики;
3. Удосконалювати вміння застосовувати вивчений теоретичний матеріал при

розв’язуванні вправ;
4. Виховувати внутрішню потребу вивчати математику.

Для розкриття можливостей кожного учня використовую такі методи:
1. Дослідницький, проблемно-розвивального навчання;
2. Пояснювально-ілюстративний, здобуття нових знань, закріплення умінь, знань,

навичок.

Для урізноманітнення навчально-виховного процесу проводжу:
1. Нестандартні уроки, уроки-лекції, уроки семінари;
2. Робота в парах та групах.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  ВЧИТЕЛЬКА:



Роки, за які 

атестується 

Участь у конкурсах 

та олімпіадах

Публікації Участь у роботі методичного 

об'єднання 

2017-2018 н. р. Міжнародний матема-

тичний конкурс

“Кенгуру”,

Ковалюк – II місце

Дарій – ІІ місце

Бінарний урок з математики та

української літератури: «Про Т. Г.

Шевченка і його творчість на уроці

математики за темою «Дроби та

пропорція» у 6-му класі

2018-2019 н. р. Математичний турнір

(позакласний захід для

учнів 6-их класів),

Ковалюк – ІІІ місце

Федоращак – ІІ місце

Доповідь  «Розвиток логічного мислення 

на уроках математики»

2019-2020 н. р. Районна математична 

олімпіада

Ткач – ІІІ місце

Ковалюк – ІІІ місце

Показовий урок у 6 класі на тему:

«Звичайні дроби»

2020-2021 н. р.

2021-2022 н .р.

Міжнародний 

математичний конкурс 

“Кенгуру»

Онлайн-олімпіада

«На урок» з математики,

8 учнів, 3 переможці

Доповідь  «Формування ключових 

компетентностей учнів на уроках

математики, шляхом активізації їх 

творчої діяльності»

Організація самостійної та усної роботи 

при диференційованому навчанні.

Інтегрований урок на тему «Рівняння» 

(Міжпредметні зв’язки)

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 



ФОТОЗВІТ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ:

Показовий урок «Рівняння»
Майстер-клас

«Математика - цариця наук»

«Подорож в країну справжніх чисел» Тиждень математики. Учні 8-А класу.



Майстрюк Ольга Василівна

Рік народження: 1960
Посада: асистентка вчителя

Клас: 8

Назва навчального закладу, який закінчила:Чернівецький державний
університет, 1982
Фах за дипломом: українська мова та література
Кваліфікація: учитель, філолог
Педагогічний стаж: 34 роки
На посаді асистента вчителя: 3 роки
Педагогічне звання: «вчитель-методист»
Рік підвищення кваліфікації: від 27.05.2020, №02125697,

від 11.03.2021, №2693-21
Рік попередньої атестації: 2008
Категорія: вища
Нагороди: «Відмінник освіти»,2008рік



СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Система роботи на уроці ґрунтується на таких принципах:

- 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:

- пошуковий, пояснювально-ілюстративний, вилучи зайве.

Для активізації пізнавального процесу використовую:

- емоційно-моральне стимулювання, зацікавлення, різні форми роботи, тренувальні
вправи, опорні схеми, правила–підказки, сюрпризи.

Для урізноманітнення освітнього процесу проводжу:

- нестандартні уроки, робота в парах, зустрічі, екскурсії.

- дистанційні уроки (урок-презентація).

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  
ВЧИТЕЛЬКА:



РЕЗУЛЬТАТИ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ                                 
УЧНІВ  

Навчальний рік Середній бал за 

семестр 

Середній бал контрольного 

заміру 

українська 

мова

математика українська

мова

математика

2019-2020

(6 клас)
4 5 3 4

2020-2021

(7 клас)
8,1 8,4 8,5 8,2

2021-2022

(8 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 

2019-2020 н. р.

(6 клас)

Виховний захід: 

«Математика - цариця 

наук»

Онлайн-конкурс «Моя 

родина - унікальна», «Мово 

рідна, слово рідне»,

Творча робота «Дари 

осені» 

«Робота над виготовленням

роздаткового матеріалу з

української мови та літератури

модифікованої програми для учнів

з ООП у 6 класі»

21.03.20

2020-2021 н. р.

(7 клас)

2021-2022 н .р.

(8 клас)

«Кольоровий тиждень»;

Творча майстерня 

«Виготовлення подарунків 

до Дня матері»;

Практикум з першої 

допомоги «Знаю і умію»;

Урок математики на тему: 

«Коло. Круг»

Фрагмент уроку біології 

«Серцеві захворювання. 

Кровотечі. Перша 

допомога»;

Виховний захід на тему: 

«Чорнобиль – біль і 

мужність України»; 

Благодійний новорічний 

бал при ВРДА

Стаття на тему: «Нові 

форми освіти» 

№42 від 21.10.21

«Вижницькі обрії»

Соціалізація дітей з 

ООП в закладі освіти»

28.10.21

Сайт «ЦПРПП 

Вижницької міської 

ради»

Фрагмент уроку геометрії

модифікований для дітей з ООП

теми «Коло. Круг» 7 клас

Методичне об’єднання асистентів

вчителів Вижницької ОТГ

«Рекомендації щодо організації

роботи асистентів вчителів у

2021-2022 н.р.»

Засідання шкільного методичного

об’єднання «Підсумки роботи за

І семестр 2021-2022 н.р. «Роль і

завдання асистентів вчителів. Що

варто змінювати»

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 



ФОТОЗВІТ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ:

Захід: «Мово рідна, 

слово рідне!»

Навчаємось першій долікарській 

допомозі

День вишиванки Створюємо подарунок матусі Участь у флешмобі «Моя 

родина унікальна»

Ми рівні – сміливі, спритні, сильні



Гайдук Наталія Михайлівна

Рік народження: 1983
Посада: вчителька географії

Класи, в яких викладає: 5-11

Назва навчального закладу, який закінчила:
Ченівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2019
Фах за дипломом: викладач географії
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст II категорії
Педагогічний стаж: 13 років
Рік підвищення кваліфікації: від 27.05.2020, №3556-20

від 03.11.2021, №8476-21

Рік попередньої атестації: 2017
Нагороди: немає



«ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ І ФОРМ НАВЧАННЯ 
НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ»

Орієнтовна структура уроку із застосуванням інтерактивного навчання:

1. Мотивація діяльності. Етап має на меті зацікавити учнів темою уроку.
Використовуються навчальні проблемні ситуації, наочність, нескладні
інтерактивні технології («Мікрофон», «Криголам» тощо).

2. Визначення теми й очікуваних результатів. Етап має на меті зацікавити
учнів темою уроку. Використовую навчальні проблемні ситуації, наочність,
нескладні інтерактивні технології («Мікрофон», «Криголам» тощо).

3. Надання необхідної інформації. Це може бути міні лекція, знайомство з
текстом, випереджальні завдання. Тут можуть бути актуалізовані знання, які
учні вже мають.

4. Інтерактивна вправа. Це основна частина уроку і за змістом, і за обсягом.

5. Підбиття підсумків і рефлексія результатів. Під час цього етапу учні
повинні усвідомити, чого вони навчились на уроці, визначити своє ставлення
до роботи й обговорюваної теми, порівняти своє сприйняття з думками та
поглядами інших.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  ВЧИТЕЛЬКА:



Роки за які 

атестується

Участь учнів в 

конкурсах і олімпіадах 

ІІ-ІІІ етапах

Публікації Участь у роботі методичного 

об'єднання

2017-2018 Стаття 

https://sites.google.com/view/geogr

afija-na-123/untitled-page

Конференція до Дня памяті  аварії 

на ЧАЕС «Чорнобиль назавжди…»

2018-2019 Творча студія

https://sites.google.com/view/geogr

afija-na-123/untitled-page

Краєзнавча студія «Ой роде наш 

красний, роде наш прекрасний…»

2019-2020 ІІ етап-ІІІ місце (11 А), 

ІІІ місце(11 Б), ІІІ місце 

(8 Б)

Круглий стіл

https://sites.google.com/view/geogr

afija-na-123/untitled-page

Екскурсія «Рідними стежками» 

(урочище Лужки)

2020-2021 Участь в онлайн-

олімпіаді «На урок»

Диплом  І ступеня 

(7 клас)

"Застосування інтерактивних

технологій при викладанні курсу 

географії у 8 та 9 класах» 

https://naurok.com.ua/publ/271390 

Сертифікат № ДБ-2201271390

Свято рідного краю « Земля в нас 

одна»

Онлайн-вікторини «Знавці 

географії», «По морях та океанах», 

«Моя Україна», конкурс міні-

плакатів «Планета в небезпеці».

2021-2022 ІІ етап – ІІІ місце

(10-Б)

Участь в онлайн-

олімпіаді «На урок»

"Застосування технологій

групового навчання при 

викладанні курсу географії у 8  

та 9 класах»

https://naurok.com.ua/publ/271406

Сертифікат № ДБ-2201271406

Показовий дистанційний урок  

«Атмосферний тиск: причини і 

наслідки його зміни у тропосфері» 

27.01.2022р.

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В 

МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

https://naurok.com.ua/publ/271406


Майстер-клас «ДІТИ У СЕРЦІ…це головне»



Гожда Таїсія Ярославівна

Рік народження: 1985
Посада: вчителька англійської мови

Класи, в яких викладає: 3,4-8

Назва навчального закладу, який закінчила:
Ченівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2007
Фах за дипломом: вчителька англійської мови та літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст II категорії
Педагогічний стаж: 17 років
Рік підвищення кваліфікації: від 02.12.2020, № 2576

від 30.01.2021,№481-21
Рік попередньої атестації: 2017
Нагороди: Грамота відділу освіти, культури, медицини та
спорту Вижницької міської ради, 2020 рік



«ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА 
УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»

Сучасні завдання:

- надавати підростаючому поколінню глибинні і міцні знання; формувати
уміння і навички; застосовувати їх на практиці; формувати світогляд.

Оволодіти мовою – означає, в першу чергу, оволодіти навичками
говоріння.

До них належать:

- озвучування висловлювань; навички оперування лексичними одиницями;
навички граматичного оформлення речень;

Основні передумови успішного формування навичок мовлення:

- цілеспрямованість тренування; усвідомленість тренування; раціональне
розгортання процесу тренування в часі; умотивованість актів висловлювання;
протидія інтерференції;

Прийоми навчання, які застосовую в своїй роботі для підвищення
ефективності уроку:

- навчальні ситуації; мовна зарядка; ігри, в тому числі рольові; бесіди;

- робота в малих групах.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  ВЧИТЕЛЬКА:



Роки, за які 

атестується 

Участь у конкурсах 

та предметних тижнях

Публікації Участь у роботі методичного 

об'єднання 

2017-2018 н. р. Публікація уроку 

«Мій улюблений 

мультфільм»

«Освіта Буковини»,

№20 від 24.05.2018 р.

Шкільне методичне об’єднання, урок у

4-Б на тему: «Мої захоплення та

захоплення моїх друзів»

07.11.2017 р.

2018-2019 н. р. Шкільне методичне об’єднання, 

демонстраційний урок у 3-В на тему: 

«Минулий неозначений час»

18.03.2019 р.

2019-2020 н. р. Шкільне методичне об’єднання, урок у

5-Б на тему: «Спорт – це здоров’я»

28.12.2019 р.

2020-2021 н. р. Всеукраїнська олімпіада

«На Урок» (зима)

(І ступінь - 3 учні;

ІІ ступінь – 6 учнів;

ІІІ ступінь – 1 учень)

Розробка уроку на 

тему: «День 

народження»

Сайт:

«Урок. Освіта. UA»

№11692

Шкільне методичне об’єднання, урок у

2-В класі на тему: «День народження»

15.02.2020 р.

2021-2022 н .р. Всеукраїнська олімпіада

«На Урок» (осінь)

(І ступінь - 12 учнів;

ІІ ступінь – 8 учнів;

ІІІ ступінь – 3 учні)

Презентація на тему:

«Meeting Spring»

Сайт: «На Урок»

№ДБ-2111262927

25.11.2021 р.

Шкільне методичне об’єднання, урок у

4-В класі на тему: «Mеrry Christmas»

08.12.2021 р.

Виховний захід у 8-А класі на тему:

«Чорнобиль – біль України»

14.12.2021 р.

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 



ФОТОЗВІТ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ:

2018-2019

2020-2021

2019-2020.

2021-20222020-2021

2017-2018



Тарновецька Роксолана  Василівна

Рік народження: 1995
Посада: вчителька початкових класів

Класи, в яких викладає: 1-4

Назва навчального закладу, який закінчила: Чернівецький
національний університет ім. Юрія Федьковича, 2017
Фах за дипломом: учителька початкових класів
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Педагогічний стаж: 5 років
Рік підвищення кваліфікації: від 02.11.2020, № 8518-20

від 27.05.2021, №5735-21
Рік попередньої атестації: атестується вперше
Нагороди: немає



ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ
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, інноваційності.

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

- дослідницький, пошуковий, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний;
“ Гарячий стілець ”, “ Шифрувальник”, “ Детектив ”, “ Вилучи зайве ”, “Злови
помилку”, “Так-ні ”, “Математичні лабіринти ”, крісло “Автора”, Асоціативний кущ”,
“Мозковий штурм”, мікрофон та ін.

Для активізації пізнавального процесу використовую:

- емоційно-моральне стимулювання, зацікавлення, похвала, тренувальні вправи, різні
форми самостійної роботи, опорні схеми, правила–підказки, сюрпризи-призи,
прийоми взаємонавчання.

Для урізноманітнення освітнього процесу проводжу:

- нестандартні уроки (квест-гра, урок-вікторина, урок-диспут, урок-змагання, урок-
віртуальна подорож, урок-казка, урок-презентація), робота в парах та ігрових
четвірках, екскурсії.

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

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  
ВЧИТЕЛЬКА:



Роки, за які 

атестується 

Участь у конкурсах 

та предметних тижнях

Публікації Участь у роботі методичного об'єднання 

2016-2017н. р.

(1 клас)

Шкільний конкурс «Зимовий 

інтер’єр».

Доповідь «Адаптація учнів першого класу 

до навчання в школі» 27.10.2016 р. 

2019-2020 н. р.

(3 клас)

Шкільний конкурс читців поезії 

Т. Г. Шевченка

Міжнародний математичний

конкурс  “Кенгуру” 

Виступ  на  шкільному методоб’єднанні

вчителів початкових класів «Інноваційні

методи навчання в початкових класах» 

23.03.2020 р. 

2020-2021н. р.

(4 клас)

Участь у шкільному конкурсі 

«Осінній інтер’єр».

Шкільний конкурс читців поезії Ліни 

Костенко. Участь у предметному 

тижні початкових класів 2021 р.

Онлайн-олімпіада «На урок» з 

математики- 3 переможці; з 

української мови – 3 переможці

Доповідь «Розвиток комунікативних вмінь

учнів на уроках літературного читання»

25.04.2021 р.

Квест-гра до свята Миколая 15.12.2021

2021-2022 н .р.

(2 клас)

Участь у шкільному конкурсі «Барви

осені» .

Майстер –клас « Ігрові методи навчання на 

уроках математики» 24.02.2022 р.

Доповідь «Сучасні освітні технології в 

початковій школі». 

.

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 



РЕЗУЛЬТАТИ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ                                 
УЧНІВ  

Навчальний рік Середній бал за семестр Середній бал контрольного 

заміру 

українська 

мова

математика українська

мова

математика

2016-2017

(1клас)
Вербальне оцінювання 

2019-2020

(3 клас)
8,8 8,9 8,7 8,6

2020-2021

(4 клас)
8,7 8,8  8,6 8,5

2021-2022

(2 клас)

Вербальне оцінювання 



ФОТОЗВІТ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ:

Проектна діяльність учнів 3 клас 

2019-2020 н.р.

Екскурсія до Національного природного 

парку «Вижницький», 4 клас 2020-2021 н.р.

Тиждень початкової школи «Синій день»,  

4 клас 11.02.2021 р.

Свято «Прощавай, початково школо!»      

2020-2021 н.р., 4-Г



День єднання, 2022 р.,2-В



Тонієвич Ніна Іванівна     

Рік народження: 1981

Посада: вихователька групи подовженого дня

Назва навчального закладу, який закінчила:Чернівецький національний
університет ім. Юрія Федьковича,2003

Фах за дипломом: філолог, українська мова та література
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст II категорії

Педагогічний стаж: 17 років 9 місяців

Рік підвищення кваліфікації: від 30.11.2020 , № 9547-20

від 01.11.2021, № 8951-21

Рік попередньої атестації: 2014
Нагороди: немає



ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ  ВЧИТЕЛЬКА:

РОЗВИТОК  ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ГПД :
Система роботи на ГПД ґрунтується на таких принципах:

1. систематичності та послідовності
2. доступності
3. наочності
4. індивідуального підходу до учнів
5. цілеспрямованості
6. виховання здорової дитини
Для розкриття можливостей кожного учня та реалізації на ГПД застосовую такі методи:

1. дидактичні

2. узагальнення і систематизація

3. розвивальний

4. виховний

5. науково-пізнавальний

6. закріплення знань ,умінь і навичок
Для активізації пізнавального процесу використовую різні форми роботи :

-індивідуальну,групову,наочну форму,практичну;
-кросворди, ребуси, розмальовки, ігри, мультфільми навчального характеру
-інтелектуальні ігри
-різні форми самостійності роботи учнів і міжпредметні зв’язки
-емоційно-моральне стимулювання
-зацікавлення

Для урізноманітнення навчально-виховного процесу проводжу:
виховні заходи, конкурси, ігри , участь у різноманітних акціях.



Роки, за які 

атестується 1

Участь у конкурсах 

та предметних тижнях

Публікації Участь у роботі методичного об'єднання 

2019-2020 н. р.

(1 клас)

Конкурс’’Безпека на дорозі’’ Доповідь «Формування комунікативної компетентності 

молодших школярів НУШ»

2020-2021 н.р.

(2 клас)

Гра-естафета між учнями 1-2

класів’’Cміливі,сильні,

спритні»

Творчий проєкт “ Розвиток комунікативних здібностей 

молодших школярів “

2020-2021 н.р.

(2 клас)

Бібліотечне заняття “Полікуй 

книгу"

2020-2021 н.р.

(2 клас)

Участь у акції “Монетка дітям”

2020-2021 н.р.

(2 клас)

Свято осені .Конкурс 

“Аплікація Діда Гарбуза”

Виступ з теми «Розвиток творчих здібностей учнів початкових

класів»

2020-2021 н.р.

(2 клас)

Виготовлення листівки-

привітанн до “Дня козацтва”

2020-2021 н.р.

(2 клас)

Виховний захід “Від рослини до

людини”

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  В 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 



ФОТОЗВІТ РОБОТИ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ:

Гра-естафета “ Сміливі, сильні,           Акція “Монетка дітям” 

спритні” 23.09. 2019-2020р.      28.09. 2021р.                                               

Бібліотечне заняття “Полікуй 

книжку” 07.10 2021р.

Листівка-привітання до 

свята “День козацтва”

12.10 2021р.

Свято осені ”Аплікація 

Діда Гарбуза”

18.10 2021р.

Виховний захід ”Від 

рослини до людини”

19.11 2021р.


