
Стаж роботи заступником 5 років 

Вчителя математики та інформатики, 

Вчителя І категорії

Загальний стаж 8 років



*«Педагогічна майстерність – це 

високе мистецтво навчання і 

виховання, що постійно 

вдосконалюється, доступне 

кожному педагогу, основу якого 

складають професійні знання, 

вміння і здібності»

А.Макаренко



Прізвище, ім'я, по батькові   

Дата і місце народження 

Повна домашня адреса, телефон, e-mail

Освіта (який навчальний заклад закінчив, коли, спеціальність за 

дипломом) 

Місце роботи 

Педагогічний стаж 

Кваліфікаційна категорія 

Який предмет викладає і в яких класах 



*

*2007 р. – Грамота відділу освіти Макарівської РДА.

*2018 р. – Подяка Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

*2009 р. – Грамота Макарівської РДА та Районної ради.

*2010 р. – Подяка Новосілківської сільсьої ради.

*2010 р. – Грамота Головного управління освіти і науки КОДА.

*2012 р. – Подяка Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

*2013 р. – Дипом лауреата обласного етапу Всеукраїнського

конкурсу  «Учитель року - 2013» з номінації «Інформатика»

*2013 р. – Грамота Макарівської РДА та Районної ради



№ Дата Де проходив курсову

перепідготовку 

Проблема

1 07.12-18.12.2009 КОІПОПК Використання ІКТ технологій

2 25.08.2011-8.02.2012

(дистанційно)

Використання ІКТ технологій

3

№ Дата Результати
1 2010 Вчитель ІІ категорії
2

3

№ Дата Із досвіду роботи над проблемою

1 2010 Методичні рекомендації “Організація літнього відпочинку 

учнів в пришкільному оздоровчому таборі

2 2012 Навчально-методичний посібник  з інформатики “Практичні

роботи з Excel”

3



"Впровадження новітніх 

інформаційно-комунікаційних 

технологій на навчальних 

заняттях з основ інформатики, 

як умова підвищення якості 

знань учнів"



В результаті використання інформаційних 
технологій:

Підвищується інтерес до вивчення 
математики та інформатики.

Зростає якість навчання.

Активізується пізнавальна діяльність.

Формується наукове мислення.

Здійснюється індивідуальний 
диференційований підхід.

Учні глибше володіють інформаційними 
технологіями









*



*





*Навчальна презентація

*Інструктивні картки



Відстань від очей до 

екрана має бути 10-

20 см

Готуючись до роботи 

з комп’ютером, наведи 

лад на столі

Не можна заходити й 

перебувати у 

комп’ютерному класі 

без вчителя

Не можна чіпати 

дроти

Тримай комп’ютер в 

чистоті

Сядь зручно: спину 

тримай рівно, ноги 

постав на підлогу.

Не став лікті на 

клавіатуру, нічого не 

клади на неї.

Задню панель монітора 

та системного блоку 

можна торкатися.

Учням можна 

відчиняти шафи 

живлення і 

комп’ютери як тоді, 

коли ЕОМ 

працюють, так і 

тоді, коли вони 

вимкнені.

Клавіатуру можна 

покласти на коліна

Можна торкатися 

пальцем екрану.

Починати роботу 

можна без вказівки 

викладача



*

* Мені було цікаво…

* Мені було важко…

* Я зрозумів (ла), що…

* Тепер я можу…

* Я навчився(навчилася)…

* В мене вийшло…

* Мені захотілося…



*

Створення нової презентації

PowerPoint 2007 надає

користувачу кілька різних

способів створення презентації. 

Після запуску програми

PowerPoint 2007 автоматично 

створюється початковий слайд 

презентації - титульний. Далі

користувачу потрібно вставити в 

презентацію потрібну кількість

слайдів відповідної структури і

заповнити їх.



*
Рік Проблема Секція 

Жовтень 

2009

Патріотичні почуття і їх формування

у школярів.

РМО заступників

директорів з ВР

Жовтень 

2010

Самоврядування як учнівське 

співуправління виховною системою 

школи.

РМО заступників

директорів з ВР

Вересень 

2011

Огляд новин Інтернету РМО вчителів

інформатики

Січень 

2013

Творчий звіт вчителя РМО вчителів

математики

Березень 

2013

Особливості роботи соціального 

педагога щодо визначення шляхів 

профілактики  суїцидальних тенденцій у 

проблемної особистості.

РМО заступників

директорів з ВР



*

1.Творча група заступників 

директорів з виховної роботи з 

2011 року

2.Творча група з впровадження 

МПП “ПіснеЗнайка” з 





http://www.teacherjournal.com.ua



http://metodportal.net/



http://novosilky-school.edukit.kiev.ua



http://novosilky-school.edukit.kiev.ua



Ш.О.Амонашвілі

Назва семінару

«Гуманна педагогіка»

лютий 2012

«Міжнародний

шкільний проект»   

Назва семінару

«Майбутнє починається

сьогодні», лютий 2010

«Міжнародний

шкільний проект»   

Назва семінару

«Родинна

твердиня», 

лютий 2013





СЕРТИФІКАТИ 

ВИДАНІ

ПП ”Регіональна

комп'ютерна школа”



УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ ЗНАВЦІВ ІНФОРМАТИКИ ТА 

КОМП’ЮТЕРНОЇ ВПРАВНОСТІ “БОБЕР”
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*УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ МАТЕМАТИЧНОМУ 

КОНКУРСІ  “КЕНГУРУ”

2010/2011 2011/2012 2012/2013

Усього

учасників

28 25

Відмінний 

результат

2 2

Добрий 

результат
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