


ПРОБЛЕМНА ТЕМА МІСТАПРОБЛЕМНА ТЕМА МІСТА: 

     Створення в єдиному освітньому 
просторі міста умов для безперервного 

підвищення професійної компетентності 
педагогічних працівників в ході реалізації 

державних освітніх стандартів та 
модернізації галузі.



ПРОБЛЕМНА ТЕМА ПРОБЛЕМНА ТЕМА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 81ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 81

     Урок як засіб розвитку творчої особистості 
вчителя і учня та як основа формування 
ключових компетентностей школярів.



 ПРОБЛЕМНА ТПРОБЛЕМНА ТЕМА  МО  ВЧИТЕЛІВ ЕМА  МО  ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗОШ №81ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗОШ №81

     Формування ключових компетентностей  
молодших школярів в умовах  модернізації   
уроку  для  реалізації державних освітніх  

стандартів.



ПРОФЕСІЙНЕ  КРЕДО  ПРОФЕСІЙНЕ  КРЕДО  
КАФЕДРИКАФЕДРИ

Щоб бути хорошим вчителем, Щоб бути хорошим вчителем, 
потрібно любити те, що потрібно любити те, що 

викладаєш, і тих, для кого викладаєш, і тих, для кого 
викладаєш.викладаєш.



ДЕВІЗ  КАФЕДРИДЕВІЗ  КАФЕДРИ

Вчитись важко, а навчати ще важче,Вчитись важко, а навчати ще важче,

але не мусиш але не мусиш зупинятись ти.зупинятись ти.

Як учням ввідаєш усе нЯк учням ввідаєш усе найкраще,айкраще,

той сам сягнеш нової висоти.той сам сягнеш нової висоти.



  Кафедра початкових  класів Кафедра початкових  класів 



 Освіта:
 ЗПУ№1 1991р.
    Спеціальність «Викладання в 

початкових класах 
загальноосвітньої школи»

     Кваліфікація –вчитель початкових 
класів , вихователь ГПД;

 ЗДУ, 1998р. спеціальність 
«Українська мова та література »,

    філолог, викладач української мови та 
літератури.

 Стаж роботи: 24 роки
 Рік атестації: 2013 р.
 Категорія, педагогічне звання: 

Вчитель вищої категорії , 
«Старший вчитель»

 Тема самоосвіти:  Шляхи 
активізації пізнавальної діяльності 
учнів, що потребують додаткової 
педагогічної уваги.

Скиртач-Кукіна Олена Євгенівна Скиртач-Кукіна Олена Євгенівна 





 Освіта:
 ЗПУ№1 1990р.
     Спеціальність «Викладання в початкових 

класах загальноосвітньої школи»
      Кваліфікація –вчитель початкових класів , 

вихователь ГПД;
 ЗНУ,  2005р.спеціальність «Українська 

мова та література » кваліфікація -
      філолог, викладач української мови та 

літератури.
 Стаж роботи: 25 років
 Рік атестації: 2013 р.
 Категорія, педагогічне звання: Вчитель 

вищої категорії , «Старший вчитель»
 Тема самоосвіти:  Формування 

пізнавальної активності молодших 
школярів шляхом залучення до КТС 

Колодяжна Світлана ОлександрівнаКолодяжна Світлана Олександрівна





 Освіта:
    Харківський  ДПІ
    ім.Г.С.Сковороди
    спеціальність «Початкове навчання» 

кваліфікація-вчитель початкових 
класів

 Стаж роботи: 29 років
 Рік атестації: 2010 р.
 Категорія, педагогічне звання: 

Вчитель вищої категорії , 
«Старший вчитель»

 Тема самоосвіти:  Формування 
компетентностей молодших 
школярів через пізнавальну 
діяльність

Семеновська Людмила ІванівнаСеменовська Людмила Іванівна





 Освіта:
    Бердянський ДПІ
    спеціальність «Початкове 

навчання»  кваліфікація-
вчитель початкових класів

 Стаж роботи: 24 роки
 Рік атестації: 2015 р.
 Категорія, педагогічне 

звання: Вчитель вищої 
категорії

 Тема самоосвіти:      
Використання народних 
традицій як умова 
національного виховання 
молодших школярів 

Пилипенко Олена МихайлівнаПилипенко Олена Михайлівна





 Освіта:Харківський  ДПІ
    ім.Г.С.Сковороди спеціальність 

«Початкове навчання»  
кваліфікація-вчитель 
початкових класів 

 Стаж роботи: 29 років
 Рік атестації: 2011 р.
 Категорія, педагогічне звання:   

                     Вчитель І категорії
 Тема самоосвіти:      Сюжетно-

рольова гра як засіб 
формування комунікативної 
компетентності в умовах ГПД

Грибенюк Наталія ІванівнаГрибенюк Наталія Іванівна





 Освіта: Ворошиловградський 
державний інститут 
ім.Т.Г.Шевченка спеціальність 
«Фізичне виховання» 
.Кваліфікація – вчитель 
фізичного вихова-ння ,1983р.  

 Стаж роботи: 24 роки
 Рік атестації: 2013 р.
 Категорія, педагогічне звання: 

Вчитель вищої категорії
 Тема самоосвіти: Впровадження 

здоров’язберігаючих технологій 
на уроках фізичної культури.

Приходько Людмила ОлександрівнаПриходько Людмила Олександрівна





 Освіта:                                       
КВНЗ «ЗПК» ЗОР  2013 р., 
вчитель  початкової 
школи,вчитель англійської 
мови початкової школи.

 ЗНУ, студентка
 Стаж роботи: 2 роки
 Рік атестації-
 Категорія, педагогічне 

звання: спеціаліст
 Тема самоосвіти: Сюжетно-

рольова гра як засіб 
формування комунікативних 
здібностей учнів початкових 
класів 

Забуга Поліна ІгорівнаЗабуга Поліна Ігорівна





 Освіта:                                       
Дніпропетровський педагогічний 
коледж ДНУ ім.О.Гончара 
спеціальність «Початкова освіта », 
кваліфікація – вчитель початкових 
класів з правом навчання іноземної 
мови, 2015р.

 Стаж роботи:- 6 місяців
 Рік атестації-
 Категорія, педагогічне звання: -
 Тема самоосвіти: Гра як засіб 

формування комунікативної 
компетенції молодших школярів 

Литвиненко Римма ЮріївнаЛитвиненко Римма Юріївна
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