
Савицька Олена Радіонівна

«Сучасні підходи до 

організації         

навчально-виховного 

процесу у початковій 

школі»



Відкриті уроки

 Відкриті уроки

–Леонід Глібов.  Байки. (Урок-інсценізація. 

2016 рік)                                                                 

- Склад числа 10  (2016 рік для студентів).                                                                                    

– Тварини рідного краю. Додавання і 

віднімання круглих чисел (інтегрований урок 

для студентів. 2017 рік)                                                                                                     

- Закріплення знань з теми Числівник. 

Австралія (інтегрований урок 2020 рік) 



Інклюзивне навчання       

 Складала індивідуальну 

програму розвитку для 

учениці Маркової Кіри 

(для 3 - 4 класу).



Участь  у семінарах

 - Участь у семінарах «Інклюзивне 
навчання»   (березень 2018 року ).                               
- Організація і проведення семінару 
з інклюзивного навчання  у СЗШ 
№ 91 (травень 2018 року)                                                                                                       
- Семінар «Дослідницько-
навчальний тренінг для учителів 
1-х класів. Організація 
дослідницької діяльності під час 
роботи із курсом ЯДС у 2 класі» 
(лютий  2020)

 Доповіді на методоб’єднаннях                                                                                                                   
- Нетрадиційні методи навчання 
читання.                                                                                                   
– Інтерактивні технології на уроках 
читання.                                                                                                                     
– Через дослідження до 
самоосвітньої компетентності учнів.                                                           
– Розвиток пізнавальної активності 
у першокласників.                                                                          
– Сучасний урок : суб’єктивність
навчання і варіативність структури.



Виховні заходи
 Виховні заходи:                                                                                                              

- Легенди, пісні, казки, танці – перлини нашого краю 
(2016 рік)                                                                         
- Тактовність поведінки. Культура ділового спілкування. 
(2016 рік.)                                                         -
Конкурси і вікторини з ОБЖД  (2016 рік)                                                                                      
- Свято Букваря  «Квітковий буквар» (власний сценарій 
2017рік)                                        
–Стихійні лиха  (2018 рік)                                                                                                    
- Майстер пера і пензля (до дня народження 
Т. Г. Шевченка, (2019 рік)                                                                                                                     
–Обережно! Вибухові та отруйні речовини (2019 рік)                                                                            
–Дзвони Чорнобиля (2019 рік)                                                                                                  
- Хлібна столі (2019 рік)                                                                                                      
- Пам’ять жива (Крути) (2019 рік)                                                                                                      
- Історія виготовлення грошей  (2020 рік)

 Відвідали музей родини Шептицьких у с. Прилбичі, 
заповідник Розточчя, Замок Любарта, Джуринський
водоспад – Червоногород, вулкан у с. Старуня,  
Олеський, Золочівський, Підгорецький замки,  
монастир отців Василіанів с. Підгірці, пасіку «Медовий 
блюз», м. Галич- Крилос, Центр реабілітації диких 
тварин, пекарню хліба (майстер-клас з виготовлення 
хліба), Кришталеві печери Тернопільщини, Хотинська 
фортеця, м. Кам’янець-Подільський. Виграли екскурсію 
до резиденції Св. Миколая.



Проектна робота
 Проекти: «Загадки і їх створення», 

«Перелітні птахи», «Моє місто», 

«Я – неповторний», «Планети сонячної 

системи», «Океани», «Материки», 

«Середовище рослин», «Народна 

творчість», «Корисні і шкідливі звички», 

«Моя сім’я», «Хліб на столі і в серці» (до 

дня голодомору), «Відкриття і винаходи». 

 Провели зустріч із працівником міліції  «Що 

таке правопорушення»,  працівником 

кінологічної служби (як тренують 

службових собак).

 Відвідали природничий музей, музей 

вишитої ікони, неодноразово театр опери та 

балету, театр юного глядача.


