


• Закінчила Рівненський
державний гуманітарний
університет

2003р.

• Вчитель інформатики НВК №12з 01.09.2003р.

• Атестована на  другу 
кваліфікаційну категорію25.03.2009р.

• Пройшла курсову
перепідготовку при РОІППО 

10.09.2012-
04.10.2012р.



•«Можливо все, на неможливе
потрібно просто більше часу!!!»

Життєве кредо:

• Удосконалення форм і методів
проведення уроків інформатики 

та створення середовища для 
самореалізації та всебічного

розвитку особистості

Проблемна тема 
вчителя:





Навчальний
рік

ІІ етап ІІІ етап МАН

2009-2010 
н.р.

ІІ місце ІІ місце

2010-2011 
н.р.

І, ІІІ 
місця

ІІ місце
призер  

обласної
МАН

2011-2012 
н.р.

ІІ, ІІІ 
місця

І місця

2012-2013 
н.р.

І місце ІІІ місце

2013-2014 
н.р.

ІІІ місце



Участь учнів у 
Міжнародному конкурсі з 

інформатики та 
комп'ютерної вправності 

"Бобер 2013"



Друковані  видання

Посібник “Комп’ютерна
графіка”

Збірник кросвордів з 
інформатики

Праці розміщені  

на сайті школи

Конспект уроку 
“Форматування, діагностика

та дефрагментація диска”

Конспект учня по темі
«Інформатика. 

Інформаційні процеси. 
Інформаційна система»

Конспект учня по темі
«Операційні системи»

Праці розміщені на сайті
управління освіти

Інструменти малювання растрового 
графічного редактора 

Інтерфейс редактора растрової графіки. 
Настроювання параметрів малюнка та 

найпростіші операції з ним. 

Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й 
векторні зображення та їх властивості. 

Колірні системи. 

Операції з фрагментами зображень. 
Практична робота «Створення растрових

зображень»

ОПУБЛІКОВАНІ МЕТОДИЧНІ 
НАПРАЦЮВАННЯ



Грудень 2012р. – участь у міському конкурсі-ярмарку 
педагогічної творчості в номінації «Інформатика»

З вересня 2012 – голова ШМО вчителів 
інформатики

09.11.2012 - Виступ на семінарі-практикумі  
«Охорона праці в кабінетах  підвищеної 
небезпеки» (НВК №12)

Грудень 2012 – участь у міському конкурсі 
«Вчитель року 2013»

Січень 2013р. - Участь у міському конкурсі 
«Методична скарбничка» у номінації 
інформатика

11.12.2013 р. – виступ на міському семінарі з предмету 
«Сходинки до інформатики»  (НВК №8)

УЧАСТЬ У  МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ



Отримала Сертифікат 
лауреата міського конкурсу-
ярмарку педагогічної 
творчості у номінації 
«Інформатика»

Нагороджена 
грамотою учасник а 
міського конкурсу 
«Вчитель року 2013»

Нагороджена 
дипломом за ІІ 
місце у міському 
конкурсі 
педагогічної 
творчості 
«Методична 
скарбничка»



Школа — це майстерня, де формується

думка підростаючого покоління, треба міцно

тримати її в руках , якщо не хочеш

випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс


