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Відомості про себе: 
Народилася 17 жовтня 1981 року.                          
У 2004 році закінчила ІДГУ за спеціальністю ” Вчитель 
української мови та літератури ”. 
У 2010році  з 03.06 до 26.06 проходила  в Одеському 
обласному  інституті удосконалення вчителів курси з 
підвищення кваліфікації та отримала посвідчення 
№55420. 
У 2015 році з 09.02 до 04.03 проходила в Одеському 
обласному інституті удосконалення вчителів курси з 
підвищення кваліфікації та отримала посвідчення 
№002792. 
У той же час відвідувала курси з використання 
інформаційно-комунікаційних технологій і отримала 
сертифікат. 



Місце роботи - ЗОШ №8 

 
 
Стаж роботи – 13 років. 



              Науково-методична проблема, 
                   над якою я працюю: 
“Активізація пізнавальних інтересів на 
уроках української мови та літератури” 
 
Творче кредо: 
єдність у меті, 
свобода у творчсті, 
у всьому –любов. 







 













          Я на уроці 



Мої нагороди: 



           Позаурочна діяльність 

 
 

Підготовка учнів до 

мовно-літературних 

конкурсів та 

олімпіад 

Підготовка та 

проведення 

літературних годин, 

свят, вікторин та 

презентацій 

Розвиток творчих 

здібностей через 

залучення учнів до 

пощуково-

дослідницької 

діяльності 



Досягнення моїх вихованців: 
 

Обласний фестиваль учнівської літературної творчості “Летять журавлі” – Колесник В. 3 місце, 2014 р 
Обласний фестиваль учнівської літературної творчості “Летять журавлі” – Заболотня А. 2 місце, 2015р. 
Літературний конкурс “Об’єднаймось ж, брати мої”(міський рівень) – Тіщенко В., 4 місце, 2015 р. 
“Змагаймось за нове життя” – міський конкурс, присвячений творчості Л.Українки – Заболотня А. 2 місце, 
2016р.  
Обласний фестиваль учнівської літературної творчості “Летять журавлі”  - Заболотня А. 2 місце, 2016р. 
“Моя Батьківщина – Україна” – краєзнавча експедиція (міський рівень) – Бондар О. 1 місце, листопад, 2016 
 “Моя Батьківщина – Україна” – краєзнавча експедиція (обласний рівень) – Бондар О. 3 місце, грудень 2016 
 
                                                                                                
 
 

Фестиваль-конкурс дитячої юнацької творчості «Сузір’я-2017»(міський етап) – Бондар О., Диплом  
I cтупеню, 201 7 
Фестиваль-конкурс дитячої юнацької творчості “Сузір’я –2017” (міський етап) – Стрепетова Уляна, Диплом 
I cтупеню, 201 7 
Конкурс кращих читців “Поетичний голос Кобзаря”(міський етап) – Стрепетова У., нагороджена Грамотою, 
2017 
Всеукраїнський конкурс – захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України 
(міський етап) – Бондар О., нагороджена Грамотою. 
Олімпіада з української мови та літератури (міський рівень) – Заболотня А., 3 місце, 2017 
 









Моя виховна робота з учнями 
 





З грудня 2015 року класний керівник 
 
 Проблема виховної роботи: 

“Формування успішності 

професійно-самовизначеної 

 особистості нового 

покоління” 

 







Учитись важко, а учить ще важче, 

Але не мусим зупинятись ми. 

Як дітям віддамо усе найкраще, 

Тоді й самі сягнем нової висоти.  
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