


• Закінчила Рівненський 
державний педагогічний 
інститут 

1995р. 

• Педагог-організатор НВК №12 з 01.09.2004р. 

• Атестована   на  вищу 
кваліфікаційну категорію 18.03.2011р. 

• Пройшла курсову 
перепідготовку при РОІППО  

13.01.2014-
25.04.2014р. 



“Формування основ естетичної 

культури школярів через 

організацію дозвілля” 

Життєве кредо: 

Любов виховується любов’ю, 

Доброта – добротою, 

Життя – життям, 

Найгірше в житті – це втратити віру 

                                    Ш. Амонашвілі. 

 

Проблемна тема: 



Форми виховної роботи 

колективна гра 

інсценізована 
вистава 

експрес -гра 

рольова гра 

родинне свято 

конкурс 

агітбригада 

вікторина 

фестиваль 



Інсценізоване свято “Прощавай, Букварику!” 

Експрес-гра 

“Порушення 

прав у казках” 



Агітбригада  ЮІР 

2015 рік 

2013 рік 



Привітання від Святого Миколая  для 1х класів  

2015 рік 

2014 рік 



Інтелектуальна гра “Що? Де? Коли?” 

для 8х класів 

2015 рік 

2013 рік 

2013 рік 



Інтелектуальна 

гра“Що?Де?Коли?” 

для 4х класів. 

2014 рік 



Спортивне 

свято  

“Веселі старти” 

-2013 



Спортивне свято “Козацькому роду-нема переводу”- 2014р 



Фестиваль “Україно, тобі присвячуємо!” 

2015 рік 



Шкільний 

конкурс 

“Сучасниця -

2014” 



Родинне свято 

“Посвята 

першокласників у 

школярі” 

2013рік 

2015 рік 



Родинне свято 

“Посвята 

першокласників у 

школярі” 

- 2014 



“Знайомтесь, 
ми -

п’ятикласники!” 

Родинне 

свято 





Виступ у 

реабілітаційному 

центрі на 

тему:”Страждання,му

ки ігоре  мого 

народу”  

2013 рік 

Міські виховні заходи 



Літературно-музична композиція 

“Голодомор – найтяжчий злочин проти 

людства” 

20.11.2015р 



Учасники міського 

конкурсу ДЮП  

“Хай вогонь в 

серцях палає, а 

пожеж хай не 

буває!” 

ТЦ “Екватор”  

 07.05. 2014 рік 



Участь у міському дебатному турнірі 

ПРЕС - 2016 рік 



Переможці міських конкурсів 



Переможці міського конкурсу агітбригад за 

здоровий спосіб життя  “Молодь обирає здоровя” 

23.04. 2012. – ІІІ місце 



Призери міського конкурсу   “Моя хвилина слави” 

в ПДМ 17.03. 2013р. 

Лущик Катерина і Калетник 

Олександр – І місце  за 

хореографічний контемп   

Руда Олена – І місце у 

номінації гімнастика 



Переможець 

міського конкурсу 

“Сучасник і 

сучасниця - 2013” – 

Фандич Денис  

(11-Г клас) 



 
 

 Переможець міського конкурсу малюнків 

“Моя мрія”, організатор “Стандарт Банк” 

 

     2014рік – Пилипей Ілля (2В клас), І місце 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

       
 

 

 



Переможці міського конкурсу ДЮП, отримали 

диплом глядацьких симпатій 

28.04. 2015р 



Благодійний 

міський 

ярмарок 

“Героям слава” 

13.12 2014р.  



Підвищення атестаційної майстерності 
 
 

 Виступ на семінарі педагогів-

організаторів в ЗОШ №26 на тему: 

“Сучасні підходи до організації спільної 

діяльності органів учнівського 

самоврядування з батьківською 

громадськістю.”(20.03.2012р) 

 

 

 
 

  Участь у методичній естафеті 

педагогів-організаторів в ЗОШ №1 на 

тему:”Вибори голови учнівського 

самоврядування”(19.03. 2013р) 
 

 
 

 

       
 

 

 



Виступ на методичному семінарі 

педагогів-організаторів  в НВК №1 

«Зимовий вернісаж» (28.01.2014р) 



Виступ на семінарі педагогів-

організаторів  в НВК №12 на тему: 

“Технологія КТС у дитячому 

колективі”(08.10.2014р) 



Мої досягнення 

Випуск шкільної газети 

“Дайджест” 



Методична скарбничка 



Методична розробка 

посіла ІІ місце на 

міському ярмарку 

педагогічних  

інновацій за 

напрацюванням по 

висвітленню 

проблемної теми : 

“Технологія 

колективної творчої 

справи у  дитячому 

колективі” – 2014 рік 

Мої досягнення 



Подано до друку у фахові видання 

У методичній розробці 

подано матеріали до 

друку з досвіду роботи  

по темі: “Формування 

основ естетичної 

культури школярів 

через організацію 

дозвілля”. 

2015-2016 н. р. 

  
 



Педагогічні досягнення 



Виховання – велика справа: воно вирішує 

долю людини. 

«Творення людини  найвище напруження 

всіх наших сил. Це і життєва мудрість,  і 

майстерність, і  мистецтво. Діти - це не тільки  

і не стільки джерело  радості. Діти - це щастя, 

створене нашою працею»    

                                  (В. Сухомлинський.)                                                                                                           



Гарного всім настрою  

та  творчих  успіхів! 


