


Народилася 10.07.1965 року. 

Закінчила Київський ДПІ в 1988 році. 

Стаж педагогічної роботи 24,5 роки. 

Вчитель першої категорії. 

 

 

 

Кредо вчителя:      

Будь-які перешкоди  долають 

наполегливістю.                                                   
“Гарний лише той учитель, у якому  

ще не вмер учень”. 
 

 
 

 

 



Попередня атестація 2011 рік: 

 підтверджено  кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст І категорії» 

 

Курси підвищення кваліфікації: 

 курси підвищення кваліфікації вчителів 

фізики, математики, інформатики при 

РОІППО з 16 по 27 листопада 2015р.  

 

Тема роботи: 

«Формування життєвих 

компетентностей на уроках 

інформатики через впровадження 

інтерактивних  інноваційних 

технологій».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема, над якою працює вчитель: 
 "Формування життєвих компетентностей на уроках 

інформатики та математики через впровадження 

інтерактивних технологій " 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будувати роботу на позитивних емоціях 

вчителя і учня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення вмінь дітей формулювати  

цілі власної діяльності та робити   

висновки за її результатами. 

 



Досягнення вчителя 
• Нагороджена грамотами 

Єнакієвського відділу освіти , 

Донецького та Рівненського  

      управлінь освіти. 

• Мала призерів математичного 

конкурсу «Кенгуру» та міжнародного 

конкурсу комп’ютерної грамотності 

«Бобер», 4 роки була міським 

координатором. 

• Мала призера ІІІ міської фізико-

математичної конференції у 

номінації «Математика та краса» - 

ІІ місце, Алексик Максим, учень 8 

класу. 

•  Кулакова Катерина , учениця11 класу 

-   ІІ місце у  ІІ етапі Всеукраїнської     

олімпіади з інформаційних 

технологій. 
 



Дипломи ІІ ступеню Всеукраїнського  

державного центру МАН за участь 

команди Єнакієвського НВК №3 у 

Всеукраїнській олімпіаді МАН 

«Відкрита природнича демонстрація»  

у  у 2011 і 2012 роках. 

Проведення інтегрованих уроків: 

математика + інформатика , 3 клас - 

«Класифікація та порівняння – 

прийоми діяльнісного метода та 

креативного мислення в математиці»,  

навколишній світ + інформатика ,       

4 клас - «Планета Земля – наш 

спільний дім». 

 

Досягнення вчителя 



Методи та прийоми роботи 
 Проблемно-пошукові; 
 Дослідницькі; 
 Прийоми інтерактивного навчання: 
- мозковий штурм;  - мікрофон;  - навчаючи – вчусь; 
- використання ігрових ситуацій;  
- використання прийомів  контролю  та  самоконтролю. 



Досягнення вчителя 

2012-2014 -  адміністратор  
шкільного сайту  НВК №3  
(www.zz.mu) 

В липні 2015 року отримала 
Свідоцтво про закінчення 
«Стандартного курсу А1.1» з 
німецької мови у Goethe-Institut 
Ukraine у м.Києва  в   рамках 
Міжнародного проекту  «Школи:  
партнери майбутнього» ,  

у вересні 2015 р. була 
учасником 13 Міжнародного 
фестивалю  MitOst в м. Івано-
Франківськ.  

http://www.zz.mu/


м.Івано-Франківськ 

 13  фестиваль 

MitOst 



м.Івано-Франківськ 

 13  фестиваль 

MitOst 



Участь  в роботі методичних об’єднань 



Досягнення вчителя 

Мої конспекти уроків і розробки дидактичних матеріалів  розміщено на 

Book Server Управління освіти м. Рівне, розміщено на порталі 

«Учительський журнал он-лайн» (www.teacherjournal.in.ua)  з 11.02.2016 

Сертифікат  серія ІНФ №01095770  за матеріал «Дидактичні 

матеріали з математики для 6 класу»  і  Сертифікат серія ІНФ 

№01095769  за цикл уроків «Вказівки повторення у мові програмування» 

http://www.teacherjournal.in.ua/


Мій 7-В клас 




