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Проблема, над якою працюю: 
 
 

«Навчання по-новому, навчання по-іншому в 

освітньому просторі НУШ» 

 
 
 



Шляхи реалізації проблеми 

Уроки  
під відкритим  

небом 

Робота в парах 

Робота в групах  

Дискусії 



“Чотири погляди” 

 

“Навчаючи – учусь: 
 диктант – естафета” 

Інтерактивні вправи та завдання 

“Синтез думок”; «Коло ідей» 

Ротаційні моделі 
 «Щоденні 5»,  
«Щоденні 3» 



Дослідницька 

діяльність  



Проектна діяльність 



• Тренінг у рамках проекту «Сприяння у світі»;  

• «Гра по-новому, навчання по-іншому»  

     за підтримки The Lego Foundation (2019р.) 

• Учасник освітніх марафонів та онлайн-конференцій, 

семінарів, майстер-класів з питань формувального 

оцінювання в НУШ 

• Форум учасників пілотного експерименту НУШ «Агенти змін» 

       (Київ, 2019р.) 

• Семінар «Лідерство і менеджмент змін у шкільній 

реформі» (Київ, 2018р.) 

Методична робота 



• Навчання на платформі інноваційної освіти EdLAB; 

• Семінар «Критичне мислення та медіаграмотність у початковій школі» 

(березень 2018р.); 

• Форум освітнього лідерства 4Lead; 

• Програма «Основи медіаграмотності» (2017-2018рр.); 

• Форум інноваційної освіти INED (2018, 2019 рр.); 

• Круглий стіл для керівників шкіл «Особливості сертифікації в 

Україні: як перетворити виклики у досягнення» (2019р.); 

• Авторський курс Літнього інституту -2019 «Нові аспекти 

управління, психологічного супроводу та викладання 

навчальних предметів у закладах освіти» 



Всеукраїнський фестиваль натхнення 
«Вчительська Тухля-2018» 



Робота з обдарованими дітьми 

ІІІ місце  
Обласний конкурс творчих 

робіт  

«Я і мій друзяка 
Спорт»  

(2017 р.) 

Копоть Вікторія  

І місце 
 Міський та обласний 

дитячий конкурс  

«Молоде покоління за 
безпеку дорожнього руху» 

 (номінація «Малюнок») 



І місце - Міський етап Всеукраїнського конкурсу з 

пожежної та техногенної безпеки «Не жартуй з 
вогнем» - номінація «Художній твір», 
 
 

 ІІ місце - номінація «Авторський малюнок» ; 

 

 ІІІ місце - у ІІ етапі ХVIIІ Міжнародний конкурс з 

української мови ім.П.Яцика. (2017 р.) 

Мотовильчик Соломія  

Устименко Дар’я – Міський фестиваль-конкурс  
«І слово, і пісня, матусю, тобі» - ІІ місце (2016 р. ) 



Самоосвіта 





Мої публікації 



Досягнення 




