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Загальні відомості:
 Освіта: вища, гуманітарно-педагогічна

академія, 2004 рік.

 Спеціальність за дипломом: учитель 
початкових класів, організатор учнівських 
обєднань

 Стаж педагогічної роботи: 18 років.

 Вчитель  1 категорії 

 Дата останньої атестації: 2017 рік



Педагогічне кредо:

Любити життя, 
цінувати кожну
його хвилину, 

у книгах шукати істину,
у людях – мудрість.



Виховна проблема:

Формування національно-
патріотичних 

компетентностей учнів 

через проєктну діяльність



Проект «Виховуємо
громадянина України»

набуття учнями соціального
досвіду, успадкування духовних надбань українського
народу, досягнення високої культури міжнаціональних
взаємин, формування в учнів ціннісного ставлення до 
суспільства та держави, до людей, сімї, до себе, культури та 
природи. 

➢ Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 
здібностей, суспільних та власних інтересів.

➢ Формування національної свідомості і людської гідності , любові до 
рідної землі , родини , свого народу , бажання працювати задля 
розквіту держави, готовності її захищати.

➢ Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до 
батьків, старших, культури та історії  рідного народу

➢ Формування мовної культури

➢ Виховання духовної культури особистості та створення умов для 
вільного формування нею власної світоглядної позиції

➢ Культивування найкращих рис української ментальності –
працьовитості, індивідуальної свободи, толерантності, любові до 
рідної землі



Проєкт

«Без минулого 

немає 

майбутнього»







Заходи до Дня Міста

Реалізація проєкту

«Рідне місто моє»



Співпраця з Філармонією та

Будинком Культури



Профорієнтаційні зустрічі



Зустріч з волонтерами 
та військовими

Реалізація проєкту

«Не будь 

байдужим»



Реалізація проєкту
«Не будь байдужим»  





Працюємо для фронту





Допомога військовим та придбання 
благодійних календарів



Благодійні акції



Благодійний ярмарок 



Реалізація

проєкту

«Україна: шлях

Гідності»



День Соборності України





День Миру





День  Гідності і Свободи 



Онлайн заходи на підтримку ЗСУ



Бій під Крутами



День пам'яті Героїв 
Небесної Сотні 



Акції:

«П'ять  картоплин»  

 «Свіча пам'яті»                                                                                                  

«Щасливе 

дитинство»  

День Героїв





Діяльність учнівського самоврядування  



Діяльність членів 
учнівського парламенту 





Мій 10-Б клас



Підвищення кваліфікації

Хмельницький обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

2022р.









Мої досягнення 

• 3 місце у конкурсі-захисті робіт 

Малої Академії наук (учениця 

Галко Катерина), 2019 р

• 1 місце у конкурсі-захисті робіт 

Малої Академії наук (учень 

Оксенюк Максим), 2023 р



Поділ 

досвідом

Друк статті на сайті «Всеосвіта»

https://vseosvita.ua/private/docume
nt/641269-acae

Зустріч зі студентами ХНУ в 
рамках вивчення дисципліни 
«Методика виховної роботи про 
можливості професійної 
самореалізації після набуття 
фаху»

Майстерка для студентів ХНУ

https://vseosvita.ua/private/document/641269-acae
https://ksf.khmnu.edu.ua/zustrich-studentiv-polonistiv-zi-stejkholderom/




• ТЕМА САМООСВІТИ

«Формування національно-

патріотичних компетентностей учнів 

через проєктну діяльність»

• СИСТЕМА ЗАХОДІВ

• РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

https://lpanchuk.blogspot.com/


Інформаційне 
забезпечення 
виховного процесу

Телеграмканал ліцею

Сторінка в інстаграмі

Телеграмсторінка для 
пропозицій

http://t.me/Technology_liceum_BOT
https://instagram.com/studentcounciltbl?igshid=MWI4MTIyMDE=
mailto:studentcounciltbl@gmail.com


Дякую

за

увагу!


