


Візитна картка:
Дата народження: 28. 09. 1969 р.

Освіта: середня спеціальна.

Закінчила у 1989 р. Рильське педагогічне училище.

Посада: вчитель початкових класів.

Місце роботи: Кобилецько-Полянський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.  

Стаж роботи: 31 рік, 11-ий тарифний розряд.



• У 2021 році пройшла курси 

підвищення кваліфікації при 

Закарпатському інституті 

післядипломної педагогічної освіти, 

м. Ужгород.



Моє життєве кредо:

«Працювати відповідально

і жити по совісті»



Педагогічне кредо:
«До кожної дитини ключ знайти,

У праці результат хороший мати,

Упевнено і творчо до мети іти

З любов'ю 

серце дітям віддавати.»



Методична скринька
Проблема над якою працюю:

• «Індивідуальні та групові методи 
навчання на уроках української мови»
• Шляхи реалізації проблемного питання

- дослідницькі

- проблемно-пошукові

- групові форми роботи

- індивідуальні завдання



Форми проведення уроків:

урок

• Казка

• Мандрівка

• Екскурсія

урок
• Змагання

• Гра

урок
• Усний журнал і

• Інтегрований



«Навчати та виховувати так, щоб у 
кожному дитячому серці запалити 
вогник пізнання, мислення, добра.»



Створити умови 
для всебічного 

розвитку дитини

Впроваджуват
и інноваційні 

методи 
навчання і 
виховання

Розвивати творчі 
здібності

Напрямки 
роботи



• Застосовую такі інтерактивні 

методи навчання:

- Складання і читання асоціативного куща.

- Робота в групах.

- Робота в парах.

- Вправа «Мікрофон».

- «Акваріум».

- «Авторське крісло».

- «Мозкова атака».



Золоті правила педагога

Підтримай і допомагай тому, хто цього 
потребує

Розвивай в дитині допитливість, творчу 
фантазію

Умій зацікавити

Переймай цікаве з досвіду інших 

Люби дітей і вони віддячать тобі тим же 

Дитині потрібна свобода думки



Нагорода вчителя примножується 
нагородами його учнів

• Конкурси в яких учні брали участь:

«Кенгуру»

«Колосок»

«Соняшник»

«Бобер»

«Олімпіс»





Професійне зростання



Миттєвості шкільного життя



Участь у методичній роботі

Навчальний рік Участь в МО Участь у педа-
гогічній раді

2018-2019 Урок-презентація з 
української мови на тему: 
«Головні слова в реченні»

2019-2020 Доповідь на тему: «Вчити 
цікаво: рефлексивно-
оцінювальна складова 
сучасного уроку»

Виступ на тему: «Рухливі 
ігри на уроках
фізкультури»

2020-2021 Доповідь на тему: 
«Особливості 
формування екологічної 
культури молодшому 
шкільному віці.»





Висновок

« Навчати та виховувати 

так, щоб у кожному 

дитячому серці запалити 

вогник пізнання,

мислення, добра »




