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за спеціальністю «педагогіка і методика 
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Педагогічний стаж 21 рік

Вища кваліфікаційна категорія
Остання атестація - 2015 р. 



Моє кредо:
«Вимогливість до учнів у поєднанні з повагою 

до  їх особистості»



Професійне зростання



Підвищення педагогічної 

майстерності 

- «Онлайн-курси для вчителів початкової 

школи» (Ed Era, сертифікат від 14.07.2019 р.);

- «Робота вчителів початкових класів з 

дітьми з особливими освітніми потребами» 

(EdEra, сертифікат від 14. 07. 2019 р.). 



Учасник:

- Міжнародної науково-практичної  інтернет-конференції 

«Сучасний вчитель початкової  школи: 

досвід та перспективи» (РДГУ, сертифікат від 27.11.2015 р.); 

- педагогічних читань, присвячених 100-річчю з дня 

народження В. О. Сухомлинського «Педагогіка В. О. 

Сухомлинського в контексті Нової української школи»  

(РДГУ, сертифікат від 27. 09. 2018р); 

- науково – практичної інтернет – конференції «Сучасний 

вчитель початкових класів: проблеми і перспективи в 

контексті освітньої реформи» (РДГУ, 29. 03. 2019 р.). 



Учасник Регіонального науково-

практичного семінару «Сучасний 

вчитель початкових класів: реалії та 

перспективи» (грудень, 2015р.)



Показові уроки

для вчителів міста, області, західного регіону в рамках 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

• Українська мова “Лівий півовал” 
(29.09.2016р.); 

• Навчаємось разом “На годину 
спізнишся – за рік не доженеш”
(16.03.2017 р.);

• Еврика “Логіка. Логічні поняття” 
(26.01.2018р.);

• Людина і світ “Євразія – найбільший 
материк” (26.02.2020 р.).



Проектна діяльність



Участь у конкурсах 



Виховна робота
( участь у шкільних конкурсах, змаганнях; екскурсії)



Співпраця з батьками



Методична скарбничка

Посібник “Професійний розвиток педагога”

РДГУ
• стаття «Ключові компетентності у початковій школі: їх 

сутність та особливості формування» (2015 р.);

• стаття “Впровадження критичного мислення в освітнє 
середовище НУШ” (2019 р.)

• конспект уроку з української мови “Правий півовал” 
(сайт vseosvita.ua)



Тема досвіду

“Розвиток творчих 

здібностей школярів шляхом 

впровадження інноваційних 

технологій”



Школа - це 
майстерня, де 
формується 
думка 
підростаючого 
покоління, треба 
міцно тримати її в 
руках, якщо не 
хочеш випустити з 
рук майбутнє. 



Дякую за 

увагу!


