
      Сулява Олена Миколаївна – вчитель-методист вищої 

категорії, працює з 1990 року вчителькою початкових класів 

в НВК №157. Педагогічну освіту отримала в Київському 

педагогічному училищі №3 (1986-1990рр.) та Національному 

педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (1991-

1994рр.) (Фото 1) 
 

Свою педагогічну діяльність вчителька будує за принципами модульно-

розвивальної системи навчання, автором якої є Анатолій Васильович Фурман,  

доктор психологічних наук, професор, академік АН ВШ України. В основі 

модульно-розвивальної системи навчання є формування в учнів високої  

мотивації  до навчання та самоосвіти, розвиток найкращих людських якостей, 

таких, як віра в себе, в добро, позитивне ставлення до себе і світу, розвиток 

творчості, критичного мислення. (Фото 2) 

     Вчителька творчо підходить до виконання фахових завдань і надихає на 

творчість своїх учнів та їх батьків. (Фото 3) 

      Сулява О.М. є автором  розвивальних  підручників, створених за 

принципами  модульно-розвивального навчання (Для 1 класу: з теми «Алфавіт» 

під назвою «Алфавіт від Віт Алфа» (24 сторінки), з теми «Слово» під назвою 

«Чарітам  розкриває  таємницю  слів» (32 сторінки) автор Сулява О. М., з 

теми «Речення» під назвою «Матвієві історії про сім’ю» (24 сторінки) автор 

Сулява О. М. Для 2 класу з теми «Мова. Мовлення» під назвою «Родинна 

скарбниця» (52 сторінки) автор Сулява О. М.) А розвивальний комплекс з 

навчання грамоти Суляви О.М. «Розмовляю. Читаю. Пишу.» в 2017 році 

отримав гриф Міністерства освіти України як рекомендований для роботи в 

НУШ. (Фото 4) 

    Вчителька активно використовує інтерактивні методи навчання. Створює 

навчальні презентації, тести з різних предметів в гул-формі, проводить 

навчальні марафони, готує відео звернення, надає фото-звіти з різних заходів 

та подій з навчання та громадського життя класу. (Фото 5) 



    Учні Олени Миколаївни показують високі результати в навчанні, серед її 

учнів є чимало переможців районного та міського конкурсів з української мови 

ім.. Петра Яцика. (Фото 6) 

     У своїй діяльності велику увагу приділяє формуванню дружніх 

доброзичливих стосунків у дитячому колективі класу. Для цього організовує 

різноманітні свята, театралізовані постановки, екскурсії, квести, ярмарки, 

тематичні тижні. (Фото 7) 

    Залучає батьківську громаду до співпраці. З ініціативи та за бажанням 

батьків організовує спільно з батьками майстер-класи з виготовлення 

тематичних поробок, презентації з представленням професій батьків, 

читацькі години (коли діти та їх батьки спільно читають книги в школі), 

квести  тощо. (Фото 8) 

    На початку осені  та в кінці весни, коли дозволяють погодні умови, 

проводить «зелені» уроки – уроки на вулиці, на території школи чи в 

мікрорайоні. (Фото 9) 

   Залучає учнів до активного громадського життя – допомоги хворим, 

обездоленим, піклування про чистоту навколишнього середовища. Разом з 

учнями представила виставу «Колобок на новий лад» для дітей з обмеженими 

можливостями, неодноразово надавала можливість учням та їхнім сім’ям 

долучатися до проектів допомоги дітям-сиротам, хворим дітям, пораненим 

учасникам АТО тощо. (Фото 10) 

  У своїй діяльності на найближчі 4 роки Сулява Олена Миколаївна планує 

використовувати свої найкращі професійні досягнення і, як творча 

особистість, готова до нових відкриттів у світлі НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ШКОЛИ. 

   Активно цікавиться новими ідеями в освіті. Відвідує й сама організовує 

вчительські конференції, майстер-класи, семінари. Вивчала досвід 

американських колег щодо роботи з гіперактивними учнями та тими дітьми, 

які потребують індивідуального підходу. Побувала на уроках в американській 

школі з 1 по 10 класи. (США, штат ЮТА, школа у Васт Веллі). (Фото 11) 

    Заміжня, має доньку (22 роки), та виховує сина (14 років). (Фото 12) 


