
Заголовок



Заголовок

Вчитель початкових класів: Алькема  

Світлана Яківна

Освіта: вища ,   Бердянський    

державний педагогічний    

університет

Спеціальність: практичний  психолог, 

організатор початкової освіти, 

вчитель початкових класів

Стаж роботи на посаді: 19 років

Кваліфікаційна категорія: Перша

Кредо: “ Щоб   ви не   робили  

кількість добра має  збільшуватися” 



Проблема  над  якою  працюю:

“ Використання  інтерактивних  технологій і  методів 

в освітньому просторі НУШ”





З успіхом застосовую на уроках: 
нестандартні розминки, міні тренінги, кросворди, анаграми, ребуси, 

казки, мультимедійні презентації, вікторини, ігри, проектну діяльність, 
дослідження навколишнього середовища.



Робота з обдарованими учнями

Підготовка до   участі у конкурсах:

Ім. П.Яцика  - 2018р.,  2019р.;

Всеукраїнська гра “Соняшник” – 2017р,  2018 р., 2019 р.

“Колосок” – 2019 р.

“Геліантус” – 2019 р.

Предметні олімпіади на рівні школи, громади, 

району – 2018 р., 2019 р.



Особиста  активність

Участь у конкурсі “Учитель року -2020” –

переможець  на рівні громади, учасник ІІ етапу.

Переможець фестивалю педагогічних інновацій освітян 

Дніпропетровщини – 2019;

Створення авторських доробок, представлених на обласній 
педагогічній ярмарці;

Методичні посібники:

“Розвиваємо креативність”

“Мовні цікавинки”

Проведення та участь у семінарах на рівні

громади та школи.

виступи на  МО  школи, громади, педагогічних 

радах, батьківських лекторіях.



Презентація “методичної скарбнички”



САМООСВІТА

Курси підвищення кваліфікації:
Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ»  СПК № ДН 41682253/6341, 

ДАНО 12.10.2018 р.
«Практичні психологи» заочні СПК № ДН 41682253/6341

«Методика  викладання фізичної культури в початковій школі»
№ ДН 41682253/1074,  12.10.2018 р.

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до 
концепці «Нова українська школа»  СПК № ДН 41682253/7425 ,ДАНО 16.11.2018 
«Інноваційні технології у фізичному вихованні молодших школярів в рамках 

курсу Нової української школи»  № 8275    24.11.2018 р.
Дистанційні курси: 

«Основи соціальної і здоров′язбережувальної компетентності"  10.01.2018 
Онлайн-курс для вчителів початкової школи», 2019 р.

Онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими 
освітніми проблемами», 2020 р.

Онлайн – курс «Недисциплінарний підхід у навчанні», 2020 р.



САМООСВІТА

Конференції:

«Досягнення та перспективи розвитку психологічної служби 
системи освіти Дніпропетровщини»ДОНМППСР 06.10.2016р.

«Оосбистість як інструмент в роботі вчителя, практичного 
психолога і соціального педагога» ДОНМППСР 21.03.2019 р.

«Пріоритетні напрями роботи психологічної служби системи освіти 

Дніпропетровщини у 2019-2020 н.р.»

ДОНМППСР 10.10.2019 р.



САМООСВІТА
Тренінги:

«Створення інтерактивних вправ в рамках міжнародного проекту «Miksike»  
СТ  № ДН 41682253/10453 ,   ДАНО 31.10.2018 

«Психологічні засоби роботи з проблемними ситуаціями професійної діяльності»  
СТ № ДН 41682253/9656, ДАНО 16.10.2018 р.

«Патріотичне виховання-основа морально-етичного розвитку особистості»,  
ДАНО 08.10.2018 р.

«Безпечні кордони дитини» ,  ДАНО 10.03.2020р.
«Інтеграція предметів природничого циклу в формуванні функціональної 
грамотності школярів в умовах реалізації концепції НУШ»,   ДАНО, 16.02.2020 

р.



Мій    “урожай”

Диплом І ступеня переможця фестивалю педагогічних 

інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST-

2019».

Грамота обласного методичного психолого-
педагогічного центру (22.09.2015 р.).

Грамота Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації (19.06.2015 р.).


