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Візитна картка 

❖ Народилася 28 вересня 1970 року.

❖ Освіта вища: у 2012 році закінчила Запорізький національний 

університет; у  2005 році закінчила Дніпропетровське 

педагогічне училище, спеціальність «вчитель початкових 

класів».

❖ Маю першу кваліфікаційну категорію.

❖ Стаж педагогічної діяльності 24 роки.

❖ Очолюю методичне об»єднання вчителів початкових класів.

❖ Курсова перепідготовка у 2018 році.



Моє педагогічне

кредо

Учитись важко, а учить ще важче. 

Але не мусиш зупинятись ти. 

Як учням віддаєш усе найкраще, 

То й сам сягнеш нової висоти!



Науково-методична 

проблема:
« Розвиток критичного мислення 

молодших школярів»
Світ дуже швидко змінюється, тому треба: 

▪ Вміти орієнтуватися у великому потоці інформації та 
знаходити необхідне; 

▪ Вміти осмислити, впорядкувати та використати 
(застосувати) отриману інформацію.



Професійне

зростання:
❖ Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до 

концепції «НУШ» – 2018 рік.

❖ «Онлайн - курс для вчителів початкової школи» – 2018 рік.

❖ «Основи соціальної і здоров»язбережувальної компетентності – 2018 рік.

❖ Створення інтерактивних вправ в рамках міжнародного проекту «Miksike» 
– 2018 рік.

❖ «Методика викладання у початковій школі предмета «Фізична культура» 
на засадах розвитку життєвих навичок» - 2016 рік.

❖ «Вчителі початкових класів з викладанням ІКТ технологій – 2015 рік.



Професійне

зростання:

❖ Онлайн – курс «Вчимося жити разом» – 2018 рік.

❖ Онлайн – курс «Основи здоров’язбережної
компетенції» – 2018 рік.



Професійне

зростання:
❖ Участь у конференції: «Формування ключових 

компетентностей і навичок учнів» – 2019 рік.

❖ Участь у вебінарах: 

- «Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання 
молодших школярів в умовах НУШ» – 2018 рік.

- «Навчайся та вчи по-новому. Веселка майбутнього.» 
– 2019 рік.

- «Інструментарій для інтерактивного наповнення 
уроків» – 2019 рік.



Професійне

зростання:
Опублікувала власний авторський матеріал 

в мережі Internet

❖ На сайті SUPER.UROK-UA:

- Виховний захід «Великдень – славне свято» - 2018        
рік.

❖ На сайті naurok.com.ua:

- Виховний захід «Свято Букваря» – 2018 рік.



Професійне

зростання:
❖ Дипломант фестивалю педагогічних іновацій освітян 

Дніпропетровщини «EDU_FEST-2019»

❖ Підготувала 2 переможців І Всеукраїнської інтернет-олімпіади 

«На урок» з предметів початкової школи (Попович Надія, Горб 

Марина) – 2018 рік.

❖ Підготувала до участі у міжнародній олімпіаді проекту 

«Всеосвіта Весна-2018» з математики , природознавства, 

української мови учнів що зайняли треті місця.



Професійне

зростання:

❖ Підготувала учнів до участі у Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник» - 2016 рік та 2017 рік.

❖ Підготувала учнів до участі у міжнародному математичному 

конкурсі «Кенгуру» - 2016 рік та 2017 рік..



Шкільне життя 
збережене у фотографіях



Шкільне життя 
збережене у фотографіях


