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НавчиНавчи учняучня так,так, щобщоб
можнаможна булобуло вв ньогонього вчитисявчитися
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ЯкийЯкий навчальнийнавчальний заклад заклад закінчилазакінчила, , 

у   у   якомуякому роціроці,   ,   спеціальністьспеціальність за за 

дипломом дипломом : : дипломом дипломом : : 

Державний педагогічний інститут ім. 
Горького                у 1988 році

за спеціальністю вчитель математики та 
інформатики



••Стаж    роботи: Стаж    роботи: 25років25років

•• Стаж   педагогічнСтаж   педагогічний:ий: 2525роківроків

•• Кваліфікаційна категорія  Кваліфікаційна категорія  –– вищавища

••Класи,Класи, вв якихяких викладаювикладаю
22,, 88,, 99 –– 1111класикласи

••МоваМова викладаннявикладання

українськаукраїнська

••ПроблемаПроблема (тема),(тема), наднад якоюякою працююпрацюю::••ПроблемаПроблема (тема),(тема), наднад якоюякою працююпрацюю::

Урізноманітнення форм діяльності учнів Урізноманітнення форм діяльності учнів 
на уроках інформатики як засіб на уроках інформатики як засіб 

організації особистоорганізації особисто--орієнтованого орієнтованого 
навчання і виховання.навчання і виховання.



•Міська науково-практична конференція вчителів інформатики “
«Особливості навчання інформатики у 2013/2014 навчальному році»
(29 серпня 2012 року)

•Міська науково-практична відеоконференція вчителів інформатики  5 класів 
«Вивчення інформатики у 5 класі, починаючи з 2013/2014 навчального 
Міська науково-практична відеоконференція вчителів інформатики  5 класів 

«Вивчення інформатики у 5 класі, починаючи з 2013/2014 навчального 
року»  (27 серпня 2013 року)

•Міська науково-практична конференція вчителів інформатики  
«Особливості навчання інформатики у 2013/2014 навчальному році»
(29 серпня 2013 року)

•Семінар вчителів інформатики «Викладання предмету «Сходинки до 
інформатики» в початковій школі за новим Державним стандартом 
початкової освіти» (23 жовтня 2013 року)



•• ВиступВиступ нана методобметодоб‘‘‘‘‘‘‘‘єднаннієднанні вчителіввчителів школишколи

 
 
 
 
 
 



•• ВиступВиступ нана методоб‘єднанніметодоб‘єднанні вчителіввчителів школишколи



Створення  розробки уроку  Створення  розробки уроку  
Тема: Тема: алгоритмиалгоритми зз повтореннямповторенням іі

розгалуженнямрозгалуженням. 

Посилання: http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/40/40.html



Впливає  на  розвиток творчихВпливає  на  розвиток творчих
здібностей учнів та створенню здібностей учнів та створенню 
їх    освітнього          потенціалуїх    освітнього          потенціалу

СприяєСприяє розвиткурозвитку

здібностейздібностей

ВдосконаленаВдосконалена

особистістьособистість

ПідвищенняПідвищення професійногопрофесійного рівнярівня ::



Програма MyTestx

• Дозволяє створювати тести до уроків

Програма Camtasia Studio 7 

• Програма для створення презентацій та відеоуроків, яка 
дозволяє здійснювати захоплення зображення єкрана та 
зберігати цю інформацію у вигляді відеороліка.

Використання тригерів  і макроса DragAndDrop в  
презентаціях

• Дозволяє створювати інтерактивні презентації
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