
Початкова школа 
Комунального закладу  
«Фізико-математична  

гімназія №17  
Вінницької міської ради» 



Кадрове забезпечення вчителів початкової школи 
Вища категорія:  Васкевич Олена Віталіївна (вчитель-методист)   
 Крутенюк Людмила Анатоліївна (вчитель-методист) 
 Совко Наталія Миколаївна (вчитель-методист)  
 Мироненко Тетяна Леонідівна (старший вчитель)  
 Матющенко Олена Іванівна (старший вчитель) 
 Рибак Наталія Степанівна (старший вчитель) 
 Головащенко Юлія Володимирівна (старший вчитель)  
 Боголюбова Марія Миколаївна  
 Головко Наталія Дмитрівна  
 Лиса Оксана Вікторівна 
 Русавська Олена Анатоліївна (вихователь ГПД) 
І категорія: Соловей Лілія Анатоліївна (старший  вчитель) 
         Власюк Альона Сергіївна  
ІІ категорія: Чайка Віктор Віталійович  
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Проблема над якою працює  
методичне об’єднання 

«Використання інформаційно-
комунікаційних технологій на уроках 

 у початкових класах» 
 



Педагогічна 
рада 



Фахові іспити 





Ми вчимося у колег.  
Польща. Кельце 



Ми вчимося у колег.  
Зустріч з представником демократичної 

школи Дітером Шварцом 



Ділимося досвідом  
з колегами 
Ділова гра  







Вчителі, що набирають 1-ші класи 

Головащенко 
Юлія Володимирівна 

Матющенко  
Олена Іванівна 

Власюк 
Альона Сергіївна 

1-А клас 1-Б клас 1-В клас 



Вчитель вищої категорії,  
педагогічне звання – вчитель-методист  

        

Васкевич 
 Олена Віталіївна 

Духовне виховання дітей 

передбачає ґрунтовну 

«переоцінку вартостей» з 

перенесенням акценту на 

внутрішній світ, його 

становлення, прагнення до 

любові, добра, віри, 

самовіддачі заради 

ближнього.  



Совко  
Наталія Миколаївна 

Вчитель вищої категорії,   
педагогічне звання - вчитель-методист  

Мистецтво навчати  
є мистецтвом 

пробуджувати в юних 

душах допитливість і 

потім задовольняти її. 



Крутенюк  
Людмила Анатоліївна 

Без творчого вчителя  
не може бути  
ні нової школи,  

ні нового суспільства,  
ні вільної України. 

Вчитель вищої категорії,   
педагогічне звання - вчитель-методист  



Вчитель вищої категорії,  
педагогічне звання  – старший вчитель  

Мироненко  
Тетяна Леонідівна  

 
Прагнення до забезпечення 

оптимальних передумов  
для самореалізації 

особистості учня,  
розкриття усіх закладених  

у ньому задатків. 



Вчитель вищої категорії,  
педагогічне звання – старший вчитель 

Учитель – це не тільки 

Божий дар,  
а й дуже наполеглива праця 

 і серце, віддане дітям. 

Матющенко  
Олена Іванівна 



Вчитель вищої категорії,  
педагогічне звання  – старший вчитель  

Рибак  
Наталія Степанівна 

Щоб мати доступ в чудовий 

палац, ім’я якому – 
дитинство, ми повинні 

перевтілюватись, ставати в 

деякій мірі дітьми.  
Тільки тоді ми зможемо 

зрозуміти справжнє щастя 

дитини. 
 

В.О. Сухомлинський 



Боголюбова  
Марія Миколаївна 

Не маючи  
тепла душі,  

тепла душі дітей  
не збережеш. 

Вчитель вищої категорії 
 



Головко  
Наталія Дмитрівна 

Атмосфера 

доброзичливості  
є поштовхом  
до розвитку 

пізнавальної 

діяльності дитини. 

Вчитель вищої категорії 



Лиса  
Оксана Вікторівна 

Чимало можна 

домогтися строгістю, 

багато чого любов’ю, 

але найбільше – 
знанням справи і 

справедливістю. 

Вчитель вищої категорії 



Головащенко  
Юлія Володимирівна 

Нехай учитель  
поспішає до дітей,  

радіє кожній зустрічі з ними, 

тоді й діти поспішатимуть 
 у школу і щиро радітимуть 

кожній зустрічі  
зі своїм учителем. 

 
Ш.О. Амонашвілі 

Вчитель вищої категорії 



Соловей  
Лілія Анатоліївна 

Вчитель І категорії,  
педагогічне звання – старший вчитель 

  

Вчитель, будь сонцем,  
що випромінює  
людське тепло,  

і будь благодатним ґрунтом 

для розвитку людських 

почуттів; 
 сій знання не лише в 

пам’яті і свідомості своїх 

дітей, а передусім  
у їхніх думках, серцях.  



Вчитель ІІ категорії 

Власюк 
Альона Сергіївна 

Кожна дитина є 

індивідуальною та 

неповторною 

особистістю 



Вчитель ІІ категорії 

Чайка  
Віктор Віталійович 

Даруй себе дітям!  
Будь терплячим  

в чеканні дива  
і будь готовий  

до зустрічі з ним  
в дитинстві! 

 
Ш.О.Амонашвілі 

 



Вихователь ГПД 

Русавська 
Олена Анатоліївна 

Полюби дитину такою, 

якою вона є,  
і водночас,  

допоможи їй  
стати кращою. 



Наше  
дозвілля 


