


• Дата народження: 07.04.1967 р.
• Освіта: вища педагогічна –

КДПІ ім. О. М. Горького
(НПУ ім. М.Драгоманова) 

• Спеціальність за дипломом:
вчитель початкових класів

• Кваліфікаційна категорія:
спеціаліст І категорії

• Стаж роботи : 27 років
• Педагогічне кредо: 

“Вимогливість до учнів у  поєднанні
із повагою до їхньої особистості”



Наші досягнення



Переможці олімпіади з української мови 

ім. П. Яцика (районний етап)

 Максимчук Тарас                 Мельник Світлана

 2 місце



Тема, над якою працює 
вчитель:

“Шляхи вдосконалення 
творчої активності  на уроках 

української мови”



Методи і прийоми навчання 

Інтерактивне навчання 

Робота в малих групах

Мозковий штурм, коло ідей, навчаючи 
– вчуся, займи позицію, мікрофон



 Проектування уроку.

 Впровадження інтерактивної методики.

 Використання індивідуальної, парної та групової 
методики.

 Створення ситуації успіху.

 Індивідуальний підхід до особистості кожного 
учня.

 Вдосконалення системи оцінювання і 
стимулювання навчальної діяльності учнів.

 Використання мультимедійних засобів у 
практичній діяльності.

 Розвиток творчих здібностей.



Відкритий урок математики

“Міри величини. Кілометр”

Відкритий урок

української мови

“Будова слова. Корінь 

слова”



Методична робота
 Виступи на педрадах: 

 2013 р. “Здоров'язбережувальне середовище першокласника”

 2014 р. “Колективні творчі вправи, спрямовані на формування 

громадянської компетентності”

 10.01.2014 р. Реферат “Формування мовленнєвих навичок на 

уроках української мови в учнів 1 класу”

 2015 р. “Нестандартні форми проведення уроків 

математики”

 27.10.2015 р. “Нестандартні форми проведення уроків 

математики з патріотичним змістом”



Участь у районних семінарах
23.08.2013 Методична конференція в Будинку вчителя

“Психолого-педагогічні та методичні аспекти навчання

першокласників в умовах запровадження Держстандарту в

початковій освіті”

16.12.2015 р. Районний семінар в гімназії №172 “Нивки”

“Формування предметних та ключових компетентностей на

уроках в початковій школі”

16.12.2015 р. Відкритий урок з математики “Формування

математичних компетентностей на уроці математики”



Наставництво

Є  наставником  молодого  вчителя  Козленко І.Ю.



Свято “Букварика” Ми святкуємо Новий рік 



Екскурсія до планетарію



Екскурсія до Сирецького

дендропарку 



Екскурсія до Національної 

дитячої бібліотеки



Лялькова 

вистава





Конкурс малюнків на асфальті



Екскурсія до видавництва 

“Пізнайко”



Екскурсія на фабрику 

новорічних іграшок

Екскурсія на фабрику 
«Roshen»

Екскурсія до пожежної 
частини



Конкурс “Дві зірки”


