


Закінчив: Кам’янець-Подільський педагогічний університет.

Спеціальність за дипломом: вчитель математики та

інформатики.

Фах: вчитель інформатики

Загальний стаж роботи: 18 років.

Стаж роботи в ліцеї: 18 років.

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Нагороди: грамоти міського та обласного управлінь освіти,

грамота Міністерства освіти.

Методична робота:

Член журі міських олімпіад, МАН, обласної олімпіади з

інформатики та обласної інтернет-олімпіади з програмування,

член обласної експертної комісії "Освіта Хмельниччини на

шляхах реформування"

Відмінник освіти України



Все можливо, на неможливе просто

потрібно більше часу.

Підготуй учня, у якого зможеш

навчитись сам.



Формування інформаційно-цифрової

компетентності на уроках інформатики з

використанням наскрізних змістових ліній



це уміння за допомогою технічних засобів та інформаційних

технологій самостійно шукати, аналізувати та добирати необхідну інформацію,

обробляти її, зберігати та передавати

це здатність вміти використовувати цифрові медіа й ІКТ, розуміти і

критично оцінювати різні аспекти цифрових медіа і медіа контенту, а також

уміти ефективно комунікувати у різноманітних контекстах



Передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-

комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну

інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні.

Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне

мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці.

Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуаль на

власність тощо)



Проблематика наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий

розвиток» реалізується в курсі інформатики, насамперед, через завдання з

реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та

примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до

навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення,

вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку

навколишнього середовища і людини.

Навчання інформатики має викликати в учнів якомога більше

позитивних емоцій, а її зміст - бути націленим на виховання порядності,

старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад

вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення

до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.



Наскрізна лінія «Здоров'я і безпека» в курсі інформатики реалізується

через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (пов’язані з

середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів,

графіками, що стосуються чинників ризику). Особливо важливий аналіз причин

ДТП, пов’язаних із перевищенням швидкості. Варто звернути увагу на

проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я.

Змістова лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення

кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення

заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця

наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних задач щодо планування

господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання

сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.



Олімпіади:

ІКТ:

2015-16 н.р. 1, 2 місця ІІ етап

2017-18 н.р. 2 місця ІІ етап

Програмування:

2014-15 н.р. 1, 2 місця ІІ етап, 3 місце ІІІ етап

2015-16 н.р. 2, 3 місця ІІ етап

2016-17 н.р. 1, 3 місця ІІ етап

2017-18 н.р. 2, 2 місця ІІ етап

2018-19 н.р. 2, 3 місця ІІ етап

Конкурси:

2014-15 н.р. 2 місце Обласна Інтернет-олімпіада з програмування

2015-16 н.р. 2, 3 місця Обласна Інтернет-олімпіада з програмування

2016-17 н.р. 2 місце Обласна Інтернет-олімпіада з програмування

2017-18 н.р. 3 місце Обласна Інтернет-олімпіада з програмування

2018-19 н.р. 3 місце Обласна Інтернет-олімпіада з програмування



Друковані матеріали:

• «Учительський журнал» «Організація роботи шкільної мережі на

основі Windows 2012 Server з використанням Active Directory» –

Харків

• «Учительський журнал» конспекти уроків до теми «Підпрограми.

Процедури та функції» – Харків

• «Учительський журнал» «Електронний підручник "Системи

керування базами даних» – Харків

• «Учительський журнал» конспекти уроків «Масиви, їх опис, введення

і виведення даних» – Харків

• «Учительський журнал» «Використання хмарного сервісу «Kahoot!»

на уроках інформатики» – Харків

• «Учительський журнал» «Розв’язування задач з алгоритмічними

структурами повторення і розгалуження. Проект «Танчики»» – Харків

• «Методичний портал» «Формування інформаційно-цифрової

компетентності на уроках інформатики з використанням наскрізних

змістових ліній» – Київ

Є рецензентом:

• Посібник «Факультативний курс з програмування мовою Pascal. 7-9

класи»

• Посібник «Факультативний курс з програмування мовою C++. 7-9

класи»




