
2021 рік



Педагогічне кредо:
«Любити свого учня
всяким: т алановит им чи
не дуже, веселим чи
сумним, спокійним чи
непосидючим…
Спілкуватися з ним, 
навчати й радіт и, бо
учень це свят о, яке 
триває дот и, поки т и є 
разом із ним».

Життєве кредо:
«Не обіцяй добро 
чинити людям,

А просто, якщо можеш, 
то зроби»

Девіз. 

«Щоб оцінит и дорогу, 

треба її пройт и».



Кваліфікаційна картка
дат а народження –19 грудня 1965р.
освіт а – вища
спеціальніст ь за дипломом – біолог, викладач біології т а 
хімії, 
стаж педагогічної робот и – 32 роки
посада – заступник директ ора  з виховної робот и на 0,5 
ставки
стаж робот и на посаді – 20 років

кваліфікаційна кат егорія- «спеціаліст  вищої кат егорії»
форма підвищення кваліфікації –

курси заст упників при ЗІППО,2020 рік



Мій професійний шлях

 1988р. – вчитель біології, вихователь  групи 
продовженого дня;

 1995р. – вчитель  біології та хімії;
 з 2001 р. – вчитель хімії, заступник 

директора з виховної роботи;
 з 2001р. – голова  методоб’єднання класних

керівників;
 з 2003 по 2006р.р. - т.в.о. заступника 

директора з навчально- виховної 
роботи.



Мої нагороди



Науково-методична проблема

«Ст ворення умов 
для успішної
самореалізації
особист ост і

вчителя та учня в 
умовах сучасної

школи»



Методична робота 
з педагогічними кадрами

• діагностика знань, професійної підготовки педагогів з
питань виховання;

• організація діяльності методичного об’єднання;

• проведення методичних заходів з педагогами школи,
виявлення та розповсюдження передового
педагогічного досвіду з питань виховної роботи;

• забезпечення педагогічних працівників необхідною
інформацією про досягнення науки, новинки
методичної літератури з проблем виховання учнів.



Робота 
методичного 
обʼєднання

класних
керівників



Виховна 

робота

в школі

Збереження й 
примноження 

шкільних 
традицій

Спільна робота з 
громадськістю

Організація 
змістовної 

позакласної 
роботи та 

залучення у 
гуртки 

Профілактич
на робота



Контроль – це важлива функція 
управління

Контроль за 
проведенням 

виховних заходів

Контроль за 
роботою педагога-

організатора

Контроль за участю 
класів у 

загальношкільних 
заходах

Контроль за 
проведенням 

виховної роботи в 
кожному класі

Наради

Методичні
оперативки 

Накази по 
школі

Контроль за 
проведенням 

виховних годин

Контроль за 
роботою гуртків 

та секцій

Контроль за 
відвідуванням 

відкритих 
виховних заходів

Контроль за 
проведенням 
батьківських 

зборів у класах



Педради з вивчення виховної роботи
2016р. – Превентивне виховання та формування 
правової культури учнів.

2017 р. - Про особливості формування ціннісного 
ставлення до праці та профорієнтаційну роботу з 
учнями школи.

2018 р. – Про інноватику і творчість педагогів як 
основні шляхи до успіху в роботі з учнями з питання 
виховання екологічної свідомості та формування 
ціннісного ставлення до природи.

2019 р. – Роль національно – патріотичного виховання 
у формуванні духовного та морального світогляду

2020 р. – Формування громадянської компетентності 
учнів в умовах сучасної школи



Моніторингова робота 
у виховному процесі

Виявлення    загального рівня 
вихованості учнів  5-11 класів

(2015-2016 н.р.)

Діагностика прояву творчого
ставлення до позакласних
справ серед учнів 5-11 

класівучнів 
( 2016-2017 н.р.)

Визначення екологічної культури 
учнів 

(2018-2019 н.р.)

Опитування серед учнів 5-11 
класів «Чи порушуються мої 

права?»
(2017-2018 н.р.)



Гурткова робота 

в школі

Народна 

творчість
Театральний 

гурток 
«ПОПЕЛЮШКА»

Художня 

вишивка

Живопис і 

флористика

Виготовлен

ня  іграшок

Літературний 

гурток 

художнього 

читання

Срібні 

дзвіночки

Веселі нотки 

Юні 

художники 

Килимарство 

Пізнаємо 

рідний край 

Футбол у 

школі 



Організація гурткової роботи
в школі



Поповнення  інформацією шкільного сайту
http://kobpolsh.rakhiv.com

http://kobpolsh.rakhiv.com/


Учнівське самоврядування –
це спосіб організації життя учнівського  

колективу

Девіз. 
“Жити, відчувати, 
думати, любити, 

робит и відкриття”



Процес виховання учнів передбачає розвиток таланту, розумових і 
фізичних здібностей учнів, формування в них високої пізнавальної 
культури, організації змістовного дозвілля. 





Організація проектної роботи в школі 

Літературна галерея 



Акції в школі 

Я –УКРАЇНЕЦЬ

Ми за МИР

ЗАПАЛИ СВІЧКУ ПАМ'ЯТІ 

До дня Святого Миколая

акції «Діти- дітям» і 

«Подаруй дитині свято»



Результати самоосвіти



За кожен подих,

кожну  мить,

За кожен злет мій,  

спуск додолу

Так вдячна, Господи, Тобі,

За кожен штрих моєї долі.

Дякую за увагу!


