Рівень професійної активності
Салтишевої Вікторії Михайлівни,
завідувачки кабінету дошкільної, початкової та спеціальної освіти
п. 2 наявність виданої навчально-методичної літератури (підручник, навчальний
посібник, навчально-наочний посібник, навчально-методичний посібник, методичні
рекомендації, педагогічний програмний засіб, навчально-методичний комплекс тощо) або
монографії;
Салтишева В. М. «Компетентнісний підхід у навчанні молодших школярів:практичний
аспект» (Електронний методичний посібник)/авт.-упорядник.-Рівне:РОІППО, 2015р.220с.
Салтишева В. М. «Про особливості організації навчально-виховного процесу в початкових
класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році»:інформаційнометодичний бюлетень /за заг. редакцією А. О.Лавренчука.-Рівне, 2015.
Салтишева В. М. «Ведення шкільної документації в початковій школі»/авт.-упорядник.Рівне,2016р.,55с.
Салтишева В. М. «Організація навчально-виховного процесу в початковій школі»/авт.упорядник-Рівне, 2016, 65с.
Салтишева В. М. «Про особливості організації навчально-виховного процесу в початкових
класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році»:інформаційнометодичний бюлетень /за заг. редакцією Н. А. Мельник.-Рівне, 2016.
Салтишева В. М. «Про особливості організації навчально-виховного процесу в початкових
класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році»:інформаційнометодичний бюлетень /за заг. редакцією Н. А. Мельник -Рівне, 2017.
Салтишева В. М. «Про особливості організації навчально-виховного процесу в початкових
класах закладів освіти у 2017-2018 навчальному році»:інформаційно-методичний бюлетень /за
заг. редакцією Н. А. Мельник -Рівне, 2018.
Салтишева В. М. «Методичні рекомендації щодо пріоритетних напрямів організації навчального
процесу у початкових класах закладів освіти області на 2018-2019 навчальний рік»:інформаційно-

методичний бюлетень /за заг. редакцією Н. А. Мельник -Рівне, 2018.
Робота у складі організаційного комітету/журі Міжнародних та Всеукраїнських
учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів із навчальних предметів, конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України;
Голова журі конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика, обласних олімпіад «Юне
обдарування».
п. 7 робота у складі Всеукраїнського організаційного комітету/журі Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року», «Джерело творчості» та інших конкурсів фахової майстерності;
Голова журі другого етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації
«Початкове навчання».
п. 12 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; конференціях, семінарах,
інших важливих заходах (виступ, тези, стаття, сертифікат - зазначити).
- обласний навчальний семінар-тренінг для методистів, відповідальних за початкову освіту,
«Розв’язування задач на уроках математики за системою розвивального навчання»,(проведення
авторського майстер-класу), 23.04.2015;
- обласний навчальний семінар-тренінг для методистів, відповідальних за початкову освіту
,«Специфіка роботи вчителя початкових класів за новими програмами для четвертого класу у
рамках нового Державного освітнього стандарту», ( виступ) 29.05.2015;
- науково-практичний семінар для методистів, відповідальних за початкову освіту,
«Формування активної громадянської позиції, патріотизму учнів початкової школи»,
(виступ),17.12.2015;
- науково-практичний семінар для методистів, відповідальних за початкову освіту,
«Підсумки впровадження Державного стандарту в початковій школі», (виступ) 04.10.2016;
- науково-практичний семінар для методистів, відповідальних за початкову освіту,
«Науково-методичний супровід діяльності вчителя початкових класів в умовах реалізації
Державного стандарту початкової освіти»,(виступ),12.04.2016;

тренінг для вчителів початкових класів із теми «Розвиток підприємницької компетентності
учнів початкових класів з використанням технологій веб2.0»,(проведення тренінгу)06.04 2016;
тренінг для вчителів початкових класів «Використання прийомів мнемотехніки для
ефективного засвоєння інформації в початковій школі», (проведення тренінгу).06.04.2016;
методична майстерня для керівників школи молодого вчителя з теми «Сучасні підходи до
організації начально-виховного процесу в початковій школі»(авторський майстер-клас)17.03,
17.11, 2016;
майстер-клас для вчителів початкових класів «Сучасний урок в початковій
школі:практичні поради для реалізації основних підходів Стандарту»(авторський майстерклас),07.04.2016;
майстер-клас «Упровадження формувального оцінювання в практику роботи вчителя
початкової школи», (авторський майстер-клас),23.03.2017;
тренінги для педагогів та заступників директорів експериментальних шкіл області з теми
«Упровадження Концепції «Нова українська школа» (проведення тренінгу),17.07.2017;
семінар для заступників та вчителів пілотних шкіл із впровадження Державного
стандарту «Упровадження Державного стандарту початкової освіти здобутки та
проблеми»,(виступ),04.04.2017;
тренінг для вчителів початкових класів «Емпатія вчителя початкових класів як фактор
зміни освітньої ситуації» (проведення тренінгу), 24.10.2017;
науково-практичний семінар для методистів, відповідальних за початкову освіту
« Початкова освіта Нової української школи:практика змін», (виступ),18.10.2017;
семінар-практикум для заступників директорів з питань початкової освіти «Моделювання
уроків із використанням компетентнісного та діяльнісного підходів», (виступ), 27.04.2017.
семінар-практикум для вчителів, які у 2018-2019 , 2019-2020 роках будуть
викладати
образотворче мистецтво у 1 класі «Особливості реалізації мистецької освітньої галузі в умовах
впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти» (виступ),14.03.2018,
16.03.2019 ;
семінар-практикум для вчителів, які у2019-200 році будуть викладати фізичну культуру у 1 класі
«Особливості реалізації фізкультурної освітньої галузі в умовах впровадження нового Державного
стандарту початкової загальної освіти» (виступ),12.04.2019;
треніги для вчителів початкових класів за програмою Unicef «Вчимося жити разом» (проведення
тренінгу), 08.02, 13.02, 15.02.2018;
тренінги з підготовки локальних тренерів для роботи в умовах Нової української школи
(підготовлено 42 тренери);
тренінги з підготовки вчителів початкових класів до роботи в умовах Нової української школи .
(підготовлено близько 600 педагогів області протягом 2018-2019 років);

науково-практичний семінар для методистів відділів, управлінь освіти з теми «Інтеграція
у контексті вимог Нової української школи» (виступ),06.03.2019;
проведення 7 засідань тренерської школи педагогічної майстерності з опанування
технологій Нової української школи протягом2019 року;
науково-практичний семінар для методистів відділів, управлінь освіти з теми «Інтеграція
у контексті вимог Нової української школи»(виступ),06.03 2019;
практичний семінар для відповідальних за початкову освіту ОТГ із теми «Нова українська
школа:проблеми та шляхи їх подолання в умовах сільської школи», (виступ), 26.03.2019.
п. 13 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.
досвід роботи у закладі післядипломної педагогічної освіти 20 р., в т.ч. на педагогічних
посадах 16 р.
п. 16 здійснення інформаційно-методичного забезпечення процедур зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти.
участь у забезпеченні процедур моніторингу якості початкової освіти.
п. 17
науково-методичний
супровід
закладів
дошкільної/загальної
середньої/позашкільної освіти, які мають статус експериментальних.
науково-методичний супровід пілотних закладів освіти області з питань впровадження
Державного стандарту початкової освіти у практику роботи .

