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Посада:   учитель початкових класів 
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І. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

№ Рік, місяць Де проходив курсову  

перепідготовку 

Тема курсової роботи 

1 2018 Комунальний вищий навчальний 

заклад "Херсонська академія непе-

рервної освіти" Херсонської облас-

ної ради 

Екологічне виховання молодших 

школярів у позакласній роботі 

№ 7767 від 07.03.2018р. 

ІІ. АТЕСТАЦІЯ 

№ Дата Висновки атестаційної комісії 

1 2013 Підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та присвоєння звання 

"Вчитель-методист" 

Аналітична таблиця участі вчителя початкових класів Югової Н.І. 

 в методичній роботі школи, району, області 

Зміст/ 

 Заходи 

Навчальні роки 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ШМС Використання 

фізхвилинок на 

уроках літера-

турного читання 

для розвитку 

творчого потен-

ціалу молодших 

школярів  

Формування чи-

тацької культу-

ри 

  

Активізація 

пізнавальної 

діяльності на 

уроках при-

родознавства  

Доповідь 

"Цікаві фор-

ми роботи за 

науково-

педагогічним 

проектом 

"Інтелект 

України""  

Організація, 

проведення та 

презентація 

"Тижня почат-

кової школи" 

Виступ "Озна-

йомлення з 

концептуаль-

ними засадами 

«Нова Україн-

ська школа», 

методичними 

рекомендація-

ми районної 

конференції". 
Доповідь "Ви-

користання 

інтегрованих 

уроків  з ме-

тою розвитку 

логічного і ал-

горитмічного 

мислення уч-

нів". 

"Розвиток почат-

кової школи в 

контексті завдань 

Нової української 

школи"  

 Керівниц-

тво ШМС 

   Голова ШМС 

учителів поча-

ткових класів 

Керівник групи 

учителів, які пра-

цюють за нпп 



та вихователів 

ГПД 

«Інтелект Украї-

ни» 

Педрада  "Формування 

культури ми-

слення осо-

бистості на 

уроках засо-

бами впрова-

дження інно-

ваційних тех-

нологій на-

вчальної дія-

льності" 

День відкри-

тих дверей за 

Науково - 

педагогічним 

проектом 

«Інтелект 

України» 

 "Форми і методи 

роботи в контекс-

ті завдань Нової 

української шко-

ли" 

Районні  

семінари 

- Районний се-

мінар учитель 3-

х класів "Збере-

ження здоров'я 

дитини - найва-

жливіший ас-

пект діяльності 

школи"  

- Ділова гра 

"Здоров'язбері-

гаючі технології 

у початковій 

школі - крок до 

школи культури 

здоров'я" 

 Семінар по-

чаткових 

класів 

"Ознайом-

лення з про-

грамою за 

науково - 

педагогічним 

проектом 

«Інтелект 

України»" 

Районний се-

мінар учителів 

1-х класів 

"Компетентні-

сна спрямова-

ність оновле-

них навчаль-

них програм 

для початкової 

школи" 

Міжрайонний се-

мінар-практикум 

учителів почат-

кової школи "Су-

часний урок Но-

вої української 

школи: компете-

нтнісний аспект" 

(м. Гола Прис-

тань). 

Обласні  

семінари 

Науково-

практичний се-

мінар "Форму-

вання в учнів 

навичок здоро-

вого способу 

життя у системі 

роботи школи І 

ступеня" м. 

Херсон, школа 

№25 

Обласний се-

мінар за нау-

ково-

педагогічним 

проектом 

"Інтелект 

України" 

м. Херсон,  

гімназія №1 

 Участь в  

авторськом 

семінарі  

"Авторський 

підхід до фор-

мування клю-

чових і пред-

метних  

компетентнос-

тей" 

 

 

Всеукраїн-

ські семі-

нари, фо-

руми,  
курси 

 Курси підго-

товки вчите-

лів, які пра-

цюють за 
Всеукраїнсь-

ким науково-

педагогічним 

проектом "Ін-

телект Украї-

ни" 

м. Київ 

Курси підго-

товки вчите-

лів, які пра-

цюють за 
Всеукраїнсь-

ким науково-

педагогічним 

проектом 

"Інтелект 

України" 

с. Кирилівка 

Швейцарсько-

український 

освітній про-

ект "Розвиток 
громадських 

компетентнос-

тей в Україні" 

- DOCCU, 

спец.курс "Ро-

звиток громад-

ських компе-

тентностей в 

Україні" 

Всеукраїнська 

літня шко-

ла"Освітні ініціа-

тиви - 2018" 
Всеукраїнський 

освітній форум 

"Нова українська 

школа - діалог з 

В.О.Сухомлинськ

им" 

"Онлайн-курс для 

вчителів почат-

кової школи" 

Відкриті 

 уроки/ 

 заходи 

Свято "Ану-мо, 

дівчата!", 

Ранкова зустріч 

"Рослини - це 

Свято "День 

матері", 

Свято "Про-

щай, почат-

Відкритий 

урок з мате-

матики "Ну-

мерація дву-

"Свято іме-

нинника", 

Свято "Мама, 

матінка, мату-

Відкритий урок з 

еврики "Граф. 

Розв'язування ло-

гічних задач ме-



земні зірки" 

 

кова школа" 

 

цифрових 

круглих чи-

сел. 100. 

Одиниці ви-

мірювання 

довжини - 

метр" 

Свято "Пер-

ші канікули", 

"Шкільний 

бал", 

Новорічне 

свято 

ся..." 

Виховний за-

хід "У світі 

казки чарівної" 

 Ряд заходів з 

екологічного 

виховання, 

проведених 

разом зі спеці-

алістом з еко-

логічної освіти 

НПП "Джари-

лгацький" 

Шешиною На-

талією Валері-

ївною 

тодом графів. Ро-

зв'язування вина-

хідницьких за-

дач" 

 

Навча-

вча-

льний 

рік 

Друковані робо-

ти (назва, поси-

лання, дата) 

Сертифікат (назва, номер, 

дата) 

Конкурси 

(результати вчителя) 

2014-

2015 

 Сертифікат обласного науко-

во-педагогічного семінару 

вчителів початкових класів 

"Формування в учнів нави-

чок здорового способу життя 

у системі роботи школи І 

ступеня", № 438, Наказ №38 

від 19 березня 2015 

Диплом за перемогу у Все-

українському фестивалі пе-

дагогічних ідей "Гуманізація 

освітнього простору у вимірі 

педагогіки 

В.О.Сухомлинського" (номі-

нація "Школа радості"), №74 

Наказ № 71 від 06.05.2015 

2015-

2016 

 Сертифікат курсів підготов-

ки вчителів до роботи в кла-

сах, які працюють за всеук-

раїнським науково-

педагогічним проектом "Ін-

телект України" Серія ІУ-

ВНПП №320/2016 від 25 че-

рвня 2016р. 

Грамота Всеукраїнської еко-

логічної ліги "Урок екології, 

фізики, географії, літератури 

та інших навчальних пред-

метів на тему "Природно-

заповідний фонд нашого 

краю", ІІ місце, 2015р. 

2016-

2017 

"Урок милосердя і 

доброти. 

В.Сухомлинськй 

"Горбатенька дів-

чинка". Методич-

ний пор-

тал:http://metodpor

tal.net/node/13748

1, 2017-05-04 

(сертифікат № 

0000/137481) 

  

"Позакласний за-

хід в 4 класі "По-

чаткова школа, 

прощавай!" Ме-

тодичний портал: 

http://metodportal.

net/node/137482 

від 2017-05-04  

http://metodportal.net/node/137482
http://metodportal.net/node/137482


(сертифікат № 

0000/137482) 

2017-

2018 

"Сонце - господар 

неба" Заняття за 

інтересами. Жур-

нал Видавничої 

групи "Основа" 

"Вихователю 

ГПД. Усе для ро-

боти" №5 (77) 

2018. (сертифікат) 

Сертифікат спецкурсу "Роз-

виток громадських компете-

нтностей в Україні" у межах 

швейцарсько-українського 

освітнього проекту "Розви-

ток громадських компетент-

ностей в Україні" - DOCCU, 

№ 7661 Наказ № 17 від 

22.02.2018 

Участь у районному конкур-

сі інтегрованих уроків. Урок 

з навколишнього світу "Дикі 

тварини", 2017. 

Сертифікат спецкурсу "Ме-

тодика викладання навчаль-

ного курсу "Інформатика" в 

початковій школі" № 8420 

Наказ № 39 від 28.03.2018 

 

Сертифікат учасника Всеук-

раїнського освітнього фору-

му "Нова українська школа" 

- діалог з 

В.О.Сухомлинським, 25-26 

квітня 2018 року 

2018-

2019 

 Сертифікат учасника Всеук-

раїнської літньої школи 

"Освітні ініціативи - 2018"№ 

3396, Наказ № 60 від 

08.06.2018 

Свідоцтво Міжнародного 

конкурсу з біології і приро-

дознавства  "Олімпіс 2018 - 

Осіння сесія" за підготовку 

учнів, які нагороджені дип-

ломами I ступеню № 

2018222681  

Сертифікат учасника автор-

ського семінару "Авторський 

підхід до формування клю-

чових предметних компетен-

тностей", 6-7 червня 2018р. 

Свідоцтво Міжнародного 

конкурсу з математики  

"Олімпіс 2018 - Осіння се-

сія" за підготовку учнів, які 

нагороджені дипломами I та 

ІІ ступенів № 2018222677 

Сертифікат "Онлайн-курс 

для вчителів початкової 

школи", виданий 17.06.2018 

Свідоцтво Міжнародного 

конкурсу з української мови 

і літератури  "Олімпіс 2018 - 

Осіння сесія" за підготовку 

учнів, які нагороджені дип-

ломами I та ІІ ступенів 

№ 2018222674  

Грамота Скадовської район-

ної державної адміністрації 

Херсонської області Відділу 

освіти, Наказ 28.09.2018 № 

87-к 

 

  



Участь учнів у предметних конкурсах і олімпіадах 

Назва 2014-2015 2015-2016 2017-2018 2018-2019 

Соняшник 14 12 12 

 Геліантус 18 12 12 

 Кенгуру 18 16 12 

 Бобер 8 

  

4 

Грінвіч 6 5 

  Олімпіс 

  

10 3 

Всеосвіта 

  

7 

ІІ етап Мінародного 

конкурсу ім.П.Яцика 

ІІ місце, 

Дудченко 

Ксенія. 

  

І місце, 

Краснова 

Діана 

 
 

Моніторинг участі учнів у конкурсах 2017-2018 н.р. 

№ 

з/п 

Назва конкурсу ПІБ учня Результат 

1 «Соняшник» Бондаренко А. 

Волковська І. 

Єгоров В. 

Германюк М. 

Кищик Д. 

Клюєва В. 

Колос А. 

Краснова Д. 

Масленнікова Ю. 

Сервуля О. 

Целінко М. 

Цуркан Д. 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Диплом переможця на шкільному рівні 

Диплом переможця на шкільному рівні 

Диплом переможця на шкільному рівні 

Сертифікат учасника 

Диплом переможця на шкільному рівні 

Диплом переможця на шкільному рівні 
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Участь учнів у предметних конкурсах і олімпіадах 

Соняшник Геліантус 

Кенгуру Бобер 

Грінвіч Олімпіс 

Всеосвіта Мінародний конкурс ім.П.Яцика 



2 «Кенгуру» Бондаренко А. 

Германюк М. 

Голіков А. 

Єгоров В. 

Завійборода Д. 

Іордані Е. 

Клюєва В. 

Колос А. 

Комаров О. 

Краснова Д. 

Масленнікова Ю. 

Мідікарі А. 

Олійник Д. 

Целінко М. 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

3 «Геліантус» Волковська І. 

Голіков А. 

Єгоров В. 

Іордані Е. 

Кищик Д. 

Клюєва В. 

Колос А. 

Комаров О. 

Краснова Д. 

Масленнікова Ю. 

Целінко М. 

Цуркан Д. 

Сертифікат учасника 

Сертифікат учасника 

Диплом 

Сертифікат учасника 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Сертифікат учасника 

Диплом 

Сертифікат учасника 

Диплом 

Сертифікат учасника 

4 Конкурс майст-

рів художнього 

слова «Наша 

Земля Україна» 

 

Колос А. ІІ місце на І етапі 

5 Міднародний 

конкурс з Веб-

дизайну та ком-

п'ютерної графі-

ки серед учнів-

ської та студе-

нтської молоді 

Краснова Д. Диплом ІІІ місце 

6 Зимовий бліц-

турнір з Міжна-

родного конкур-

су з Веб-дизайну 

та комп'ютерної 
графіки серед 

учнівської та 

студентської 

молоді 

Краснова Д. Диплом ІІ місце 

7 Міжнародний 

конкурс дитячої 

творчості "Золо-

тий мольберт" 

слідами митро-

полита Андрея 

Шептицького. 

Краснова Д. Срібна медаль 

 

  



Участь у Міжнародному конкурсі  «Олімпіс 2018 - Весняна сесія» 

ПІБ учня Результат (місце) 

Укр.мова Англ.мова Математика Інформатика Природознавство 

Єгоров В. - І І ІІ ІІІ 

Іордані Е. - - - - ІІІ 

Краснова Д. І І - І І 

Колос А. ІІ ІІІ ІІІ - ІІІ 

Масленнікова Ю. - ІІІ І ІІ І 

Целінко М. - - І - ІІ 

Волковська І. - - - - - 

Цуркан Д. - - - - - 

Клюєва В. ІІІ ІІ І ІІ І 

Комаров О. - - - - - 

 

 

 
 

 

  

73,08% 

72,41% 

88,24% 

84,21% 

Результативність якості знань в 
класах Югової Н.І. 
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Результативність успішності в класах Югової Н.І. 

Високий Достатній Середній Початковий 



Створення освітнього середовища 

 

 Вже третій рік в своїй роботі обов'язково використовую ІКТ працюючи за науково-

педагогічним проектом "Інтелект України", характерними рисами уроків за яким є: забез-

печеність ІКТ, широке використання наочності, збереження здоров’я дитини, інтеграція 

уроків, структурованість матеріалів відповідно до змісту навчання. Завдяки міжпредмет-

ним зв'язкам, засобам наочності та цікавим відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш 

зрозумілим та цікавим, діти мають можливість наочно побачити те, що вони вивчають, а 

казкові герої супроводжують дітей на усіх уроках, мотивуючи їх до якісного і творчого 

виконання завдань. Це відбувається через незвичну добірку  видів завдань: виконання 

пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з 

уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, вправа «Фотоапарат» то-

що…Саме ці нетрадиційні методи та форми сприяють зацікавленню дітей, отриманню і 

засвоєнню знань у динаміці та співпраці. 

В науково-педагогічному проекті "Інтелект України" окрім технології ІКТ реалізуються: 

- Інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення: робота в групах і 

парах ("ажурна пилка", "алфавіт", "броунівський рух", "мікрофон", "мозковий штурм", 

"рольова гра", "драматизація", "вклик", "дерево припущень", "карусель", "тонкі та товсті 

запитання", "6 капелюхів"); технології навчання в грі,"метод прес", "обери позицію", "ме-

тод проектів"; тренінги. 

- Технологія STEM-освіти як провідного тренду модернізації національних освітніх си-

стем високорозвинених країн, метою якої є підготовка фахівців у галузі converging NBIC-

технологій. 

- Технологія раціонального читання: "ключові слова", "Питайлик", "Техніка аргумента-

ції",  "Учитель", уміння створювати власні тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-

міркування. 

- Технологія повного засвоєння навчальних одиниць. 

- Технологія збагачення освітнього процесу. 

Окрім цих технологій за 5 років роботи використовувала ще такі: 

 Технології розвиваючого навчання ("Ціле і частини", "Робота над рівнянням", "Робота 

над задачами", "Створення проблемних ситуацій"). 

 Здоров'язберігаючі технології навчання (фізкультхвилинки, ігри, арт-терапія, казкоте-

рапія, хвилинки спостереження за природою, пальчикова гімнастика, звукова гімнастика, 

дихальна гімнастика). 

 Проектна технологія ("Тварини Червоної книги", "Рослини Червоної книги", "Птахи", 

"Мешканці Джарилгацької затоки"). 

 Технології формування творчої особистості (урок-подорож, творча майстерня). 

 Технологія особистісно орієнтованого уроку (заохочення, створення яскравих наочно-

образних уявлень, навчально-пізнавальна гра, створення ситуації успіху, створення про-

блемних ситуацій, виконання творчих завдань). 

 Технологія діяльнісного навчання (науково-педагогічна програма "Росток"). 

  Диференціацію розрізняють як внутрішню і зовнішню. Застосовую внутрішню ди-

ференціацію: розподіл дітей усередині класу на групи за рівнем їхнього інтелектуального 

розвитку (високий, достатній, середній).  

Для кожної з груп пропоную завдання різного рівня складності, застосовуваю різні методи 

навчання при поясненні, закріпленні, контролі. 

 Застосовую зовнішню диференціацію: розподіл учнів на основі не тільки інтелектуа-

льного розвитку, але і по інтересах до якого-небудь виду діяльності, до предмета (матема-

тики, мовознавці, читачі, спортсмени). 

Зовнішню і внутрішню диференціацію можна спостерігати паралельно. 

Найчастіше використовую диференціацію на уроках мови та математики. 

 

  



 

Результати інформальної освіти 

Протягом п'яти років працювала над такими темами: 

- Позакласна робота учнів в початковій школі. 

- Екологічне виховання учнів початкової школи. 

- Спадщина В.О.Сухомлинського (оповідання, казки, статті). 

- Робота з академічно обдарованими дітьми. 

- Здоров'язберігаючі технології навчання. 

- Технологія критичного мислення. 

- Інтерактивні технологія навчання (ромашка Блума, фішбоун, резюме, рюкзак, кубуван-

ня). 

Вивчення і застосування педагогічного досвіду в роботі з учнями: 

Під час опрацювання даних тем користувалась досвідом та публікаціями:  

1. Пустовіт Г.П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 

класів у позашкільних навчальних закладах: Монографія. 

2. Творча спадщина В.О.Сухомлинського "Вічна тополя". 

3. Досвід роботи Булахової Л.М (Харківська гімназія № 169, учитель вищої кваліфіка-

ційної категорії, учитель-методист, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Початкова школа 

XXI ст.» ).  

4. Оздоровчі методики М.С. Норбекова (академік, доктор психології). 

5. Досвід роботи Тананіко З.Г. 

6. Постійно вивчаю досвід роботи вчителів, які публікуються в науково-методичному 

журналі "Початкове навчання та виховання". 

 

Методичні розробки вчителя: 

 Свята: "Ану-мо, дівчата!", "День матері", "Прощай, початкова школа", "Перші каніку-

ли", "Мама, матінка, матуся...", "Шкільний бал", Новорічні свята, "Свято іменинника". 

 Виховний захід "У світі казки чарівної" 

 Ряд заходів з екологічного виховання, проведених разом зі спеціалістом з екологічної 

освіти НПП "Джарилгацький" Шешиною Наталією Валеріївною  

 Ранкова зустріч "Рослини - це земні зірки" 

 Конспект уроку математики з елементами екологічного виховання за НПП "Інтелект 

України" на тему: "Нумерація багатоцифрових чисел. Класи та розряди. Читання багато-

цифрових чисел. Прямокутник. Властивості прямокутника" 

 Конспект уроку з образотворчого мистецтва "Сонце - господар неба" 

 Конспект інтегрованого уроку за науково-педагогічною програмою "Росток" на тему 

"Дикі тварини". 

 Конспект уроку з літературного читання. "Урок доброти. Василь Сухомлинський 

"Горбатенька дівчинка". 

 

 

 


