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Закінчила  ЛНУ імені  Івана Франка у 

2002р.

Освіта – вища

Спеціальність - викладач біології та хімії

Стаж роботи –3,6 роки



Життєве кредо:                                                             
«Стався до людей так , як би ти

хотів, щоб ставились до тебе»   

Педагогічне кредо:
«Педагог повинен бути гуманістично

спрямованим,він є керівником,                                                           

другом своїх вихованців

Він має бути наставником                                                                             

у всьому доброму».

Я.-А.Коменський



Проблема, над якою працюю



Актуальність проблеми 
своєї роботи в школі на сучасному етапі вважаю 

створення умов для багатогранного розвитку і 

соціалізації кожного школяра у вільний від навчання час. 

- Сприяти розвитку творчої особистості учнів;

- Формування активної позиції кожної особистості; 

- Гармонійний розвиток особистості; 

- - Забезпечення виконання учнями своїх обов'язків та 

захист їхніх прав.



ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

•Організація учнівського 

самоврядування.

•Традиційні шкільні свята.

•Організація дозвілля учнів.

•Доброчинні ярмарки.

•Тренінгові заняття.

•Участь в конкурсах.

•Оздоровлення учнів.

•Формування здорового 

способу життя  школярів.

•Впровадження інновацій 

в практику власної 

педагогічної діяльності.



Застосовую виховні

технології:
Ігрові педагогічні технології;

Проектна технологія;

Технологія колективних творчих справ;

Групові дискусії;

 Технологія колективних творчих справ;  

Застосовую виховні технології.



Світлини нашого

активного життя



Героїв Україна 
пам’ятає

Пам’ять про 
Голокост Пам'ятай про Крути!

Вшанування 
пам'яті жертв 

голодоморів

Ваші руки сяють 
добротою

«Різдвяні канікули »



О мово рідна, золота 
колиско

Світом рухає любов!

Ми – Вкраїни діти!

Весела рухлива перерва

Театр - світ духовності
і краси

«Сурми звитяг» 

«Уклін земний даруємо, 
як ніколи, Вам дорогі і 

любі вчителі»

Наші  діти, як квіти!





Соборна мати Україна

Тиждень правових знань
Мирного неба Україні та нашому

народу!

Безстрашні мужні 
Кіборги! Простіть!

День Гідності і 
Свободи



Збереження лісів- ціль нашого 
життя

Шевченкові дні…



«Козацькі забави»



Екскурсії 





Волонтерські акції 

«Листівка бійцю»

«Ярмарок випічки»

“Подаруй життя…”



Моя робота у біологічній сфері

Різновиди розмноження рослин           Збережемо

природу від пожеж

Нагодуй Пернатих взимку



Сертифікати:

«Використання табличного процесора»Мikrosoft Excel в 

методичній та освітній діяльності” – 2 год

«STEAM- драйвер  розвитку в учнів ключових 

компетентностей і навичок майбутнього.Актуальні напрями 

в освіті. STEAM в умовах сучасної школи”.

•2 год.

«Презентація можливостей електронних журналів та 

щоденників NZ.UA”. – 2 год.

« Використання платформи Google Classroom для організації 

дистанційного та змішаного навчання. Google Classroom ( 2 

год.)



« Використання сервісу Canva for education для організації 

змішаного та дистанційного навчання. Використання онлайн-

дошки Padlet для роботи з учнями класу. – 2 год.

“Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього 

процесу»- 2 год.

«Електронна атестація педагогічних працівників» - 2 год.

«Формування мотивації педагогів» - 3 год.

«Впровадження наскрізних змістовних ліній у освітній процес»- 4 

год.

Сертифікат №19233072435  про завершення курсу підготовки 

старшого інструктора ЗНО

«



Дякую за увагу!

Бажаю всім добра і 
любові !


