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Навчальний заклад: Хмельницьке вище артилерійське командне училище, 

спеціальність – командна артилерії, інженер з експлуатації артилерійського 

озброєння,1993 р.,

Служба в підрозділах Державної прикордонної служби України на 

офіцерських (командних, технічних, викладацьких) посадах 1993-2020 рр.,

Кандидат психологічних наук: спеціальність 

“Психологія діяльності в особливих умовах”

Кваліфікаційна категорія: вища

Загальний педагогічний стаж: 18 років

Стаж роботи в ТБЛ: 1,5 роки

Професійний автопортрет



Педагогічне кредо :

Людина віддзеркалюється у своїх вчинках.

Мети досягає той, хто її прагне.

Прийняти кожного учня таким, яким він є, а не яким я 

хотів би його бачити. 

Допомогти кожному учневі розкрити свої здібності, 

талант, сформувати активну життєву позицію на благо 

Батьківщини.

Життєве кредо :



Підвищення кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації з 
27.09.2021р. по 01.10.2021 р. 
ХОІППО: кількість - 36 год.

Курси на онлайн платформі: 
“Prometheus” на тему:

“ Протидія та попередження 
булінгу (цькуванню) в закладах 
освіти” : кількість -80 год.

“Перша домедична допомога в 
умовах війни”: кількість -15 год.

“Цивільна оборона та захист у 
надзвичайних ситуаціях”: кількість 
-30год.

Курси підготовки інструкторів

“Навчання з попередження 
ризиків, пов`язаних із 
вибухонебезпечними 
предметами” (ЕОRE): кількість –
30 год.



Завдання,  які ставлю перед собою:
- виховання учнів у дусі патріотизму та любові до України

-прагну дисциплінувати молодь

-стимулювати власним прикладом

-зацікавити школярів своїми знаннями та досвідом



Проблема над якою працюю: 

«Формування компетентностей як умова успішної соціалізації

особистості на уроках з предмету «Захист України»

:



Система роботи вчителя предмету “Захист України”

Самоосвіта
Участь у семінарах, конференціях, методоб`єднаннях, змаганнях

Проходження курсів самоосвіти, підвищення кваліфікації на on line 

платформах

Робота з учнями
Загальношкільні заходи:

• планові  заняття з учнями 

10-11 класів

• дні,тижні, місячники ВПВ 

та ОМР, ЦЗ

• змагання і т.ін.

Позаочні заняття:

• заняття в гуртках

• участь у змаганнях, 

спартакіадах

• військово-патріотичні заходи 

(відвідування військових 

частин ,музеїв, тощо)



Наші уроки

Позакласна та позашкільна робота



Дякую за увагу

ГРИЦИНА

Олег Михайлович


