
https://sites.google.com/view/chernova01032019/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/chernova01032019/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?authuser=0


• Закінчила 
Рівненський 
державний 
гуманітарний 
університет 

2003р.

• Вчитель 
інформатики 
НВК №12

з 01.09.2003р.

• Присвоєно 
кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої  
категорії» та присвоєно 
педагогічне звання 
«старший учитель» 

03.04.2018 р. 

• Пройшла
курсову
перепідготовку
при РОІППО

18.09.2017р.;

31.05.2019р.



•«Звичайний учитель –
розповідає. 
•Хороший учитель –
пояснює. 
•Справжній учитель –
дає наснагу учням для 
навчання.»

•Вільям Вард

Педагогічне
кредо:

•Розвиток у школярів 
ключової компетентності 

«Уміння вчитися» шляхом 
використання 

інтерактивних засобів 
навчання на уроках

інформатики

Проблемна тема 
вчителя:



Участь у методичній роботі школи та міста:

Керівник шкільного методичного об’єднання вчителів інформатики з 
2012р.

Член журі ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
інформаційних технологій.

26.03.2019р. – виступ на міському семінарі для вчителів 
інформатики, що викладають у молодших класах; тема виступу 
«Технології проведення опитування учнів з використанням 
хмарних сервісів та безкоштовних додатків через QR-коди».

28.08.2019р. – виступ на шкільній педагогічній раді «Шляхи 
підвищення педагогічної майстерності вчителів».

https://drive.google.com/file/d/1u0bnvgTMKlgeTpZmfS3rdrSfy-qSS0vr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u0bnvgTMKlgeTpZmfS3rdrSfy-qSS0vr/view?usp=sharing
https://cutt.ly/gtuSAO3
https://cutt.ly/gtuSAO3


Участь у методичній роботі 
міста та області:

29.10.2019 р. - виступ на обласному семінарі з інформатики для 
методистів Рівненської області, тема виступу «Розвиток у 
школярів ключової компетентності «уміння вчитися» шляхом 
використання ментальних карт як одного із візуальних засобів 
інтерактивного навчання на уроках інформатики»

11.12.2019р. - виступ на міському проблемному семінарі 
для вчителів інформатики, тема виступу «Розв’язання 
олімпіадних задач з Інформаційних технологій»

2020р. - призер І туру XV обласного конкурсу-ярмарку 
педагогічної творчості в номінації "Робота з обдарованими 
учнями"

https://cutt.ly/5tuDn8Z
https://cutt.ly/5tuDn8Z
https://cutt.ly/atuFVSz
https://cutt.ly/atuFVSz


Публікації  та  методичні напрацювання

 створила та підтримую освітній блог  
http://u4itelnvo12.blogspot.com/У 2015р.

 розмістила 16 публікацій (всього 32) 
на методичному порталі УОРМ 
Book-server (срібний сертифікат № 
00076 від 28.09.2019).  http://book-
server.net  

20 червня 
2018р. - 22 
березеня

2019р. 

 розмістила 70 публікацій на 
освітньому порталі Всеосвіта -
(сертифікати та Почесна грамота 
№КН555008 від 30.03.2019р.) 
https://vseosvita.ua/user/id153251

З 28.12.

2018р. 

http://u4itelnvo12.blogspot.com/
http://book-server.net/index.php/component/search/?searchword=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&search=
https://vseosvita.ua/user/id153251
https://cutt.ly/MtuLysJ
https://cutt.ly/MtuLysJ
https://cutt.ly/GtuLaei
https://cutt.ly/GtuLaei
https://cutt.ly/xtuLcyV
https://cutt.ly/xtuLcyV


Публікації  та  методичні 
напрацювання

 розробила та опублікувала 
25 тестів на освітньому 
проекті «НаУрок» 
(сертифікат рівня 
«Практик» № ТС1-168742 
від 03.03.2020 
https://naurok.com.ua/profil
e/168742)

2019р. 

 уклала методичний 
посібник «Розвиток у 
школярів ключової 
компетентності «Уміння 
вчитися» шляхом 
використання ментальних 
карт як одного із 
візуальних засобів 
інтерактивного навчання 
на уроках інформатики»

2019р
.

https://naurok.com.ua/profile/168742
https://cutt.ly/GtuLRx0
https://cutt.ly/GtuLRx0
https://drive.google.com/file/d/1pJBcMYA2Z9fm6X2gbP9_o4oELOfYYdr8/view
https://drive.google.com/file/d/1pJBcMYA2Z9fm6X2gbP9_o4oELOfYYdr8/view


Публікації  та  методичні 
напрацювання

публікація на сайті «Учительський 
журнал online» статті «QR-kod! Why not?» 
або «Технології проведення опитування 
на уроках інформатики через QR-коди з 
використанням хмарних сервісів та 
безкоштовних додатків» (сертифікат –
серія ММ №01102023 від 02.03.2020р)

27.11.

2019р. 

публікація в каталозі «Відкритий урок: 
розробки, технології, досвід» (№02/2019) 
в рамках проведення Форуму 
педагогічних ідей «УРОК» методичної 
розробки "Розвиток ключової 
компетентності "Уміння вчитись" шляхом 
використання ментальних карт" 

Грудень 
2019р.  

 уклала методичний посібник 
"Особливості використання Google-
додатків під час організації роботи з 
обдарованими дітьми"

2020р. 

http://osvita.ua/publishing/urok/
https://cutt.ly/3rSR222
https://cutt.ly/3rSR222
https://cutt.ly/1tuVDun
https://cutt.ly/1tuVDun
https://cutt.ly/TtiH5Kq
https://cutt.ly/TtiH5Kq


Публікації  та  методичні 
напрацювання

публікація у науково-методичному 
журналі Інформатика в школі №12 
(132), конспект уроку – «Бази 
даних. 10 клас»

Грудень 
2019р. 

публікація у науково-методичному 
журналі Інформатика в школі №1 
(133), конспекти уроків –
«Сортування, пошук та фільтрація 
даних. 10 клас», «Поняття запиту 
до реляційної бази даних. 10 клас»

Січень 
2020р. 



Робота над 
проблемною темою

Розвиток у школярів
ключової компетентності «уміння вчитися» 

шляхом використання  ментальних карт 
як одного із візуальних засобів

інтерактивного навчання на уроках інформатики

https://cutt.ly/0toqBSw
https://cutt.ly/0toqBSw


Робота з обдарованими дітьми.
Участь в учнівських олімпіадах:

2018-2019 н.р. :

• Солончук Т. - переможець ІІ та ІІІ етапу з 
інформатики (програмування) 

• Олійник І. - переможець ІІ та етапу з 
Інформаційних технологій 

• Солончук Т. - переможець ІІ та ІІІ етапу та 
призер ІV етапу (ІІІ місце) з Інформаційних 
технологій - https://7d.rv.ua/news/2018-03-
26/rivnenski-shkolyari-sered-krashchyh-na-
vseukrayinskiy-olimpiadi#

2019-2020 н.р. :

• Олійник І. - призер ІІ етапу з Інформаційних 
технологій (ІІ місце)

• Пастушок І. - переможець ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів МАН 
України, відділення комп’ютерних наук, 
секція "Безпека інформаційних та 
телекомунікаційних систем" (І_місце) -
http://man.rv.ua/news/pidsumkovi-protokoly-
ii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-zakhystu-
naukovo-doslidnyts-kykh-robit-uchniv-chleniv-
man-ukrainy-za-2019-2020-n-r.html

https://7d.rv.ua/news/2018-03-26/rivnenski-shkolyari-sered-krashchyh-na-vseukrayinskiy-olimpiadi
http://man.rv.ua/news/pidsumkovi-protokoly-ii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-zakhystu-naukovo-doslidnyts-kykh-robit-uchniv-chleniv-man-ukrainy-za-2019-2020-n-r.html
https://7d.rv.ua/news/2018-03-26/rivnenski-shkolyari-sered-krashchyh-na-vseukrayinskiy-olimpiadi
https://7d.rv.ua/news/2018-03-26/rivnenski-shkolyari-sered-krashchyh-na-vseukrayinskiy-olimpiadi
https://cutt.ly/QtaPMOH
https://cutt.ly/QtaPMOH


Участь учнів у конкурсах2018-2019н.р.

• Участь у Міжнародному 
конкурсі з інформатики 
БЕБРАС-2018 – 5 
переможців.

• Участь у ІІ Всеукраїнській 
інтернет-олімпіаді «НаУрок» 
з інформатики – 7 
переможців із 13 учасників 
(свідоцтво №0-1142453 від 
07.11.2018р.).

• Участь у ІІІ Всеукраїнській 
інтернет-олімпіаді «НаУрок» 
з інформатики – 78 
переможців із 243 учасників 
(свідоцтво №0-1304095 від 
13.03.2019р.).

2019-2020н.р.

• Участь у ІV Всеукраїнській 
інтернет-олімпіаді «НаУрок» 
з інформатики (осіння сесія) 
– 82 призери із 317 учасників

• Участь у V Всеукраїнській 
інтернет-олімпіаді «НаУрок» 
з інформатики (зимова 
сесія) - 147 призерів із 331 
учасників

https://cutt.ly/QtaPMOH

https://www.0362.ua/news/2569950/aki-skoli-na-rivnensini-pokazali-najkrasi-rezultati-u-vseukrainskij-olimpiadi
https://www.0362.ua/news/2569950/aki-skoli-na-rivnensini-pokazali-najkrasi-rezultati-u-vseukrainskij-olimpiadi
https://cutt.ly/QtaPMOH
https://cutt.ly/QtaPMOH
https://cutt.ly/QtaPMOH


Предметні тижні



Розуміючи важливість становлення Нової Української Школи,
формування сучасного освітнього середовища, розвитку
ключових компетентностей у школярів та особливої ролі саме
предмету Інформатики в умовах стрімкої глобалізації,
розвитку комп’ютерних мереж та ІТ-технологій, та з метою
забезпечення в майбутньому мобільності і затребуваності своїх
вихованців на ринку праці ХХІ столітті, я намагаюся діяти не
просто «в ногу» з часом під час надання освітніх послуг, а діяти
на випередження, використовуючи на своїх уроках сучасні
освітні та технологічні тренди. Задля цього я постійно
займаюся самоосвітою.

Підвищення кваліфікації. 
Самоосвітня діяльність.

(за міжатестаційний період (2 роки) - 331год.)



18.09.2017-05.10.2017р. -
Пройшла курсову 
перепідготовку вчителів 
інформатики та 
математики при РОІППО 

Вересень-жовтень 2018р. - пройшла навчання на 
курсах "Основи з веб-розробки" за сприяння 
«Благодійної організації «Brain Basket Foundation»», 
які проводились у Рівненському навчальному 
інформаційно-інноваційному центрі (сертифікат 
№WT-0084, 72 год.) http://rosvita.rv.ua/news/news-
edu/3940-wow-teachers-in-rivne.html

Грудень 2018р. - пройшла "Он-
лайн курс для вчителів 
початкової школи" 
розроблений Міністерством 
освіти і науки України, студією 
он-лайн освіти EdEra та 
громадською спілкою 
"Освіторія" (сертифікат, 60 год.)

Грудень 2018р. - пройшла он-лайн 
курс "Робота вчителів початкових 
класів з дітьми з особливими 
освітніми потребами" 

(сертифікат, 30 год.)

Підвищення кваліфікації. 
Самоосвітня діяльність.

http://rosvita.rv.ua/news/news-edu/3940-wow-teachers-in-rivne.html


Лютий 2019р. - участь 
у вебінарі до Дня 
безпечного Інтернету 
в Україні для освітян 
(сертифікат)

01-30.03.2019р. - навчання за дистанційним 
курсом щодо використання додатків Google в 
освітній діяльності, який проводиться за 
підтримки Google Україна в рамках співпраці з 
Міністерством освіти і науки України з метою 
забезпечення становлення Нової Української 
Школи (сертифікат №БЦ-С-3767 від 
30.03.2019р., 60год.).

20-31.05.2019 - підвищення 
кваліфікації вчитель інформатики, 
включаючи навчальний предмет 
«Інформатика у початковій школі» 
при РОІППО (свідоцтво СПК 
№02139765 320019, 31.05.2019р., 
72 год)

22.11.2019 - дистанційне підвищення 
кваліфікації під час вебінару
"Інструментарій для інтерактивного 
наповнення уроків", 
організованого освітнім проектом 
"НаУрок" (свідоцтво №В188-168742, 2 год.)

Підвищення кваліфікації. 
Самоосвітня діяльність.



05.12.2019 - взяла 
участь у вебінарі: 
Організація роботи 
гуртка "Робототехніка", 
організований освітнім 
проектом "НаУрок" 
(свідодоцтво № В192-
168742, 2 год.)

01.03.2020 - пройшла навчання (сертифікат 
№106259) на веб-платформі УМІТИ.УКР із 
впровадженням набутих знань у практичну 
діяльність згідно програми підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників за 
напрямом: використання інформаційно-
комунікативних та цифрових технологій в 
освітньому процесі за освітніми програмами:

• "Уміти орієнтуватися в освітніх трендах" (6 год., 
https://umity.in.ua/reports/entry/106141/ );

• "Уміти розробляти інтерактивні навчальні матеріали" 
(6 год., https://umity.in.ua/reports/entry/105630/ );

• "Уміти створювати доповнену реальність для 
навчання" (6 год., 
https://umity.in.ua/reports/entry/103708/ ).

04.02.2020р. – онлайн 
навчання на зимовій сесії 
«Web-STEM-школа-2020» на 
платформі "Якість освіти" 
(сертифікат №2106 від 
02.03.2020р., 15 год.)

Підвищення кваліфікації. 
Самоосвітня діяльність.

https://umity.in.ua/reports/entry/106141/
https://umity.in.ua/reports/entry/105630/
https://umity.in.ua/reports/entry/103708/


Звіти за результатами онлайн навчання, 
розміщені на освітній платформі «УМІТИ» 

https://umity.in.ua/reports/entry/106141/

https://umity.in.ua/reports/entry/105630/

https://umity.in.ua/reports/entry/103708/

https://umity.in.ua/reports/entry/106141/
https://umity.in.ua/reports/entry/105630/
https://umity.in.ua/reports/entry/103708/


За сприяння розвитку учнівської творчості та

значний внесок у підготовку переможців

обласного етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад отримала:

• 2018р. - Подяку Рівненської міської ради та

виконавчого комітету

• 2018р. - Подяку управління освіти і науки

РОДА

Нагороджена:

• 2018р. - Почесною грамотою управління

освіти і науки РОДА за сумлінну працю,

високий професіоналізм, зразкове виконання

службових обов’язків, вагомий особистий

внесок у розвиток освіти Рівненщини

Нагороди та 
подяки



За сприяння розвитку учнівської творчості

та значний внесок у підготовку переможців

обласного етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад отримала:

• 2019р. - Подяки управління освіти і

науки РОДА

Нагороджена:

• 2019р.- Почесною грамотою

Рівненської міської ради та

виконавчого комітету

• 2020р. - Грамотою за ІІІ місце в І турі

XVII обласного конкурсу-ярмарку

педагогічної творчості в номінації

«Робота з обдарованими учнями»

Нагороди та 
подяки



У світі існуютьмільйони учнів: розумних і дуже розумних,

геніальнихта з прихованимиталантами. І знаєтещо між ними

спільного – всі вони чекають рецепту легких та готових знань. Але не

варто впадати в паніку: доведіть учням, що геніальність не дарунок

Природи, її потрібно розвивати важкоюпрацею.

Втім, пам’ятаймо, що ми – вчителі, тому:

• Наше завдання – дати всім учнямшанс;

• Наш девіз – можливо все, на Неможливе потрібно просто більше часу;

• Нашметод – відкрити учнямшлях до самоосвіти

та самовдосконалення;

• Нашамета– зробити своїх учнівщасливими людьми!


