


• П - педагогічні інновації
• О - освітні маршрути
• Р - робота над собою
• Т - технології навчання• Т - технології навчання
• Ф - фіксування результатів
• О - оцінка власних досягнень
• Л - любов до професії
• І - імпульс до активності
• О - об'єктивний погляд на себе
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• Розвивати творчі здібності учнів, логічне мислення, здатність до 

нестандартних рішень 

• Розвити особистість не з енциклопедично розвиненою пам'яттю, а з 

гнучким розумом, швидкою реакцією на все нове , розвинутими 

потребами дальшого пізнання та самостійної дії, з добрими потребами дальшого пізнання та самостійної дії, з добрими 

орієнтувальними навичками й творчими здібностями

• Враховувати в своїй роботі вікові особливості  дітей, бо дитячий вік -

це вік допитливості, надмірної вразливості, яскравого фантазування, 

проникливості

• Прагну бути щирим другом для своїх вихованців, залишаючи їм не 

лише знання, а й почуття, емоції, своє серце, свою особистість 



• Розвиток навичок усного рахунку і 

швидкочитання; робота з 

обдарованими дітьми.

Тема самоосвіти: «Впровадження 

інноваційних технологій в практику 

роботи вчителя початкових класів »





Призери  олімпіад і конкурсів

Баранова Богдана 2 місце  районної олімпіади з  

української мови і математики 2010-2011 н.р и 

2011-2012 н.р..

Железко Анна-Марія  3 місце районної олімпіади 

олімпіади з  української мови  2010-2011 н.р;

1-й розряд на олімпіаді зі швидкочитання



2010 – 2011 рік

2011 – 2012 рік

2010 – 2011 рік



2009-2010 рік
Призери  «Золотого колоска» 

: Баранова Б., Железко А-М,  

Стеблянко Саша

Призери «Срібного колоска»: 

19дітей



2010-2011 рік

Призери «Срібного колоска» 

16 учнів



Призери  «Золотого колоска» : 
Баранова Б., Железко А-М, 
Стеблянко Олександр, 
Астахова Тетяна

Призери «Срібного колоска»: 6 учнів
2011-2012 рік



Призери  «Золотого колоска» 18 
учнів

Призери «Срібного колоска»: 3 учні2012-2013 рік



Семінари:
• 11.10.12р., СШ №102. Теоретичний семінар для вчителів та вихователів ГПД 

початкової школи: «Атестація,як форма підвищення педагогічної 
майстерності вчителя»

• 13.09.2012р., СШ №102. Теоретичний семінар «Організаційно-методичні 
аспекти викладання предметів у 1 класі за новими програмами в контексті 
Всеукраїнської акції «Дай руку першокласнику»

• 28.08.12р., місце проведення Університет ім. Гринченка. Семінар: 
«Презентація змісту навчальних програм згідно нових стандартів освіти»

• 19.04.12р., місце проведення Університет ім. Гринченка. Конференція 
«Упровадження Державного стандарту початкової освіти в 
загальноосвітніх навчальних закладах столиці в 2012-2013 н.р.»

• 18.04.2012р., СШ 155. Семінар-практикум: «Контроль та оцінка знань, умінь • 18.04.2012р., СШ 155. Семінар-практикум: «Контроль та оцінка знань, умінь 
і навичок»

• 19.04.2012р., місце проведення Університет ім. Гринченка. Семінар 
«Формування в учнів 1 класів предметних математичних 
компетентностей, необхідних для їхньої самореалізації у швидкозмінному 
світі», завідувач лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН 
України Онопрієнко Оксана Володимирівна

• Грудень 2010, Семінар –практикум з участю учнів 3-Б класу та 
письменниці Зірки Мензатюк на тему «Ксенофобія як вид толерантності в 
молодіжному просторі»

• 12.03.2013 року Круглий стіл на тему “Робота з підручником “Літературне
читання” Науменко  і “Українською мовою” Захарійчук” в 2 класі.



Круглий стіл: “Особливості навчання першокласників за новою

програмою з української мови”, Будинок вчителя, 12.12.2012 р.

Круглий стіл: “Особливості роботи з підручником природознавства”,

15.11.2012 р. , Будинок вчителя

Круглий стіл. Будинок вчителя 12.03.2013 року

Семінар “Державна підсумкова атестація в початковій школі”, 

29.03.2012, інститут ІППОКУ ім. Б. Грінченка

Конференція у Будинку вчителя 29.08.2012 на тему: “Навчання першоклас-

ників в умовах запровадження  Державного стандарту початкової освіти”

Курси:

• Круглий стіл з авторами підручників для 1 класу 04.09.12 Захарійчук М.Д. та 

Науменко В.О. « Українська мова для загально-освітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою». Місце проведення Будинок вчителя.

• Курси підвищення кваліфікації вчителів початкових класів і вихователів ГПД в 

інституті Грінченка, жовтень, грудень 2012р.



Наради:

• Виступ на педагогічній раді  гімназії № 172 «Нивки» 11.02.2013р.  На 

тему: «Інформаційно - комунікативні  технології та методи креативної 

педагогіки – запорука успішного впровадження нових 

Держстандартів освіти в 1 класі» 



Наради:
• Круглий стіл з практичними порадами , місце проведення Будинок 

вчителя. «Вивчення елементів геометрії на уроках математики в 1 
класі» Науковий співробітник лабораторії початкової освіти класі» Науковий співробітник лабораторії початкової освіти 
Інституту педагогіки, Листопад Наталя Петрівна



• Відкритий урок з математики , (дата проведення 

06.11.2012 р. );

• Відкритий урок з математики для батьків, (дата 

проведення 10.11.2012 р. );

• Конкурсний урок “Бережемо енергію вдома”, (дата • Конкурсний урок “Бережемо енергію вдома”, (дата 

проведення 26.11.2012 р.);

• Відкритий урок з грамоти, (дата проведення 

29.11.2012 р.);

• Відкритий урок з природи , (дата проведення 

30.11.2112 р).









• «Читаємо дітям».

• Створення читацької книги разом з Національною 

бібліотекою для дітей».

• «Україно-американський проект «Вікно в Америку»

• Міжнародний проект  «Енергоефективність у кожній оселі 

України» з розробкою конспекту уроку. 

• Проект Національної бібліотеки України  «10 причин 

відвідати дитячу бібліотеку». Нагородою для учнів класу відвідати дитячу бібліотеку». Нагородою для учнів класу 

став фотокалендар на 2012 р. 

• Участь у тижнях  Дитячої книги.

• Січень 2010, участь у  міському конкурсі малюнків на тему 

«Снігова Королева» (переможці: Стеблянко Олександр, 

Ставицька Катерина, Скибинська Євгенія, Железко Анна-

Марія).

• Мистецький літературно-просвітницький проект “Срібна

читацька книга”.





1000 річчя Лаври 50 років гімназії

Ірина Звоник Марія Підгірянка



Творчість А. Барто Свято Писанки

Вечорниці на Андрія Випуск



Екскурсія по Києву та до старої аптеки 

Екскурсія на фабрику “Рошен”



Екскурсія до океанаріуму

Екскурсія до театру




