


П – педагогічні інновації

О – освітні маршрути

Р – робота над собою

Т – технології навчання

Ф – фіксування результатів

О – оцінка власних досягнень

Л – любов до професії

І – імпульс до активності

О – об`єктивний погляд на себе

Ваше
фото



Дата народження
4 липня 1969 р.

Освіта Повна вища,
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
(1986–1991 р.р.)

Посада Вчитель математики

Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії 

Стаж роботи в даному 
навчальному закладі: 30 років

Загальний педагогічний стаж: 30 років



Фото диплому 
(зворотня 
сторона)



Фото свідоцтва 
про підвищення 

кваліфікації

Свідоцтво
СЕ № 02125697

від 15.05.2020р. 



Під небом синім і високим,
Стежина в’ється чарівна,
Через простори, через роки
Веде до істини вона.
Туди, де сонце світить ясно,
До мрій, надій і сподівань.
Велика праця і прекрасна –
Вести дітей в Країну знань.



Щоб уникати помилок, 
треба набратися досвіду. 

Щоб набратися досвіду, 

треба робити помилки!





Фото

https://docs.google.com/document/d/1IXvVS5W20ZNGvLpaBF-YlVR5VVnnv0Fj/edit?usp=sharing&ouid=116920244673131081093&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/110xpVQ6YbrDK9HFYntw6SlP7XSPgQ5bd/edit?usp=sharing&ouid=116920244673131081093&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13EpezyNqe2EaxP2ooj9rVwQ_8i8aB2V_/edit?usp=sharing&ouid=116920244673131081093&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bqEI0bQXxC_GkRllMrnbMEK6O7PujE5Y/edit?usp=sharing&ouid=116920244673131081093&rtpof=true&sd=true


Ніколи
не 

зупинятися
на 

досягнутому

Ділитися з 
дітьми
своїм 

досвідом

Займатися 
самоосвітою: 

вчити і 
вчитися самій

Намагатися 
бути 

прикладом 
для дітей у 

всьому



Інтерактивні 
технології

Технологія 
проектного 
навчання

Інформаційно-
комп’ютерні
технології

Технологія 
розвитку 

критичного 
мислення

Ігрові технології 
навчання



Інтерактивне навчання
Мета:

Створення комфортних умов навчання

Побудова продуктивного освітнього 
процесу

Відчуття учнем своєї успішності, 
інтелектуальної досконалості



Високий рівень 
засвоєння знань

Можливість 
проконтролювати 

рівень засвоєння 
знань учнів

Учитель має 
змогу розкритись
як організатор, 
консультант

Партнерство між 
учителем і  учнями
та в учнівському 
колективі

Учень і вчитель рівноправні 
суб’єкти навчання 

Розширюються пізнавальні
можливості учня

Заохочуйте 
бажання дітей
до оновлення, 

якщо ви хочете
виховати в них

риси 
нової людини



- Робота в парах;
- Ротаційні трійки;
- Робота в малих
групах («Діалог»,
«Синтез думок»,
«Пошук 
інформації», 
«Коло ідей»,
«Спільний 
проект»);
- чотири 
всі разом;
-Акваріум

Інтерактивні 
технології 

кооперативного 
навчання:

- Обговорення 
проблеми в    
загальному колі;

- Мікрофон;
- Мозаїка («Ажурна 

пилка»);
- Незакінчені

речення;
- Мозковий штурм;
- Навчаючи -
учусь;
- Вирішення 

проблеми.

- метод  «Прес»;

- «Займи позицію";

- «Зміни позицію";

- Неперервна 
шкала думок;

- Дискусія;

- Дебати.

- Гра як інтерактив-

ний метод  
навчання;

- симуляції;

- спрощене судове
слухання;

- розігрування 
ситуацій за ролями

Інтерактивні 
технології 

опрацювання 
дискусійних 

питань:

Інтерактивні 
технології  

колективно -
групового 
навчання: 

Інтерактивні 
технології 

ситуативного 
моделювання: 



На уроках

Викладення 
нового 

матеріалу

Усний 
рахунок

Повторення і 
узагальнення

Підготовка 
до ЗНО та 

ДПА

Контроль 
знань і умінь 

учнів

Закріплення 
вивченого

Самостійна 
робота учнів

Для 
оголошення 

теми



 Третій зайвий 
 Впіймай помилку і 

склади слово 
 Впізнай мене
 Дешифрування
 Розшифруй слово
 Дидактичні картки
 Морський бій
 Знайди пару  
 «Так чи ні?»

фото



МЕТОД  ПРОЕКТІВ

Діяльність учителя Діяльність учнів

накопичення 
фактів

висунення 
гіпотез

актуалізація 
знань, вмінь

збір 
фактичного 
матеріалу

створення 
учбово-

проблем-ної
ситуації –
мотивація 

задачі

постановка 
проблеми

системати-
зація і 
аналіз 

отриманого 
матеріалу

збір 
фактичного 
матеріалу

перевірка 
істинності 

доведень

перевірка
гіпотез

доведення 
або 

спростуван
ня гіпотез

побудова 
теорії 

(продукту 
проекту)

побудова 
висновків, 
заключень

підготовка 
до 

презентації 
отриманих 
результаті

в

вихід 
в практику

презентація 
проекту

розв’язання 
практичних 

задач

рефлексія



Типи 
навчальних 

проектів

за 
основною

діяльністю

за 
предметною 

галуззю

за характером 
контакту

за
тривалістю

за кількістю 
учасників

дослідження

пошуковий

творчий

рольовий

прикладний

інформаційний

ознайомлення

монопроект

міжпредметний

позапредметний

серед учнів класу

серед учнів школи, 
міста, країни, світу

середньостроковий

довгостроковий

короткостроковийгруповий

індивідуальний

парний



Що ж таке критичне мислення? 
Це процес аналізу, синтезування й обґрунтовування

оцінки достовірності інформації; властивість
сприймати ситуацію глобально, знаходити причини і 
альтернативи; здатність генерувати чи змінювати свою 
позицію на основі фактів й аргументів, коректно
застосовувати отримані результати і приймати
зважені рішення.

Методи та прийоми розвитку 
критичного мислення:

 Кошик ідей
 Асоціативний кущ
 Фішбоун
 Кубик Блума





Фото

ФотоФото



Свідоцтва та сертифікати про участь у вебінарах, 

семінарах та онлайн курсах



Свідоцтва та сертифікати про участь у вебінарах



Фото 

Фото 
Фото 

Кажу собі:
Я – класний керівник!

І намагаюсь бути 
справді класним.

І зустрічаю учнів я 
своїх,

Щоб кожен день їх 
видався прекрасним! 



Фото 

Для мене діти – це і щастя і турбота, 

Відповідальність і тривога теж.

Без відпочинку й вихідних робота, 

Любов така, яка немає меж! 

Фото Фото 

Фото Фото 





Дітей , їх особистісну гідність і їх 
потреби треба так само шанувати, як 
і старших, і тільки поводитися з ними 
лагідно, щиро, розумно, як з рівними, 
входячи в їх спосіб думання, можна 
виховувати чесних, щирих, 
правдолюбних  і справді вільних 
людей. 

Іван Франко.   
 





Мета і завдання виховної роботи :
1. Виховувати в учнів любов до свого народу його мови, 

традицій.
2. Виховувати любов до праці, почуття дбайливого господаря 

своєї школи, бережливе ставлення до шкільного і класного 
майна.

3. Вчити дітей вчитись, виховувати почуття 
відповідальності за доручену справу.

4. Виховувати дітей за принципами християнської моралі .
5. Здійснювати правове виховання дітей.
6. Зміцнювати здоров’я дітей, добиватися сумлінного 

становлення до уроків фізкультури .
7. З метою вивчення рідного краю організовувати екскурсії і 

походи .



                  


