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Освіта: вища, Житомирський державний
університет ім. І.Я. Франка (1988 р.)

педагогічний

Спеціальність за дипломом: викладач української мови та
літератури.
Стаж педагогічної роботи: 27 років.
Місце
роботи:
Коледж
Київського
університету технологій та дизайну.

національного

Посада: викладач.
Викладаю дисципліни: українська мова, українська література.
Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням:
підвищення кваліфікації на кафедрі педагогіки та методики професійного навчання
Київського національного університету технологій та дизайну, 2014 рік.
Результати попередньої атестації: березень 2014 року, підтверджено кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої категорії».
Нагороди та подяки:
Диплом і Грамота голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації як
лауреата І (районного) конкурсу «Учитель року – 2005» у номінації «Українська мова та
література» за високий рівень професійної майстерності, вагомий внесок у справу
навчання і виховання молоді.
Грамота Управління освіти Подільського району м. Києва.
Почесна грамота ректора Київського національного університету технологій та дизайну.
Подяки директора коледжу за популяризацію української мови та творчої спадщини
Т.Г.Шевченка, утвердження в Україні його духовних заповідей .
Участь в роботі міських, районних МО:
Брала участь в організації проведення Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика ІІ та ІІІ етапів.

Активно співпрацювала з Київським регіональним центром оцінювання якості знань,
виступаючи в ролі інструктора проведення ЗНО та в ролі екзаменатора відкритих тестових
завдань.
Виступ на сторінках преси:
Стаття «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української літератури й
активізація пізнавальної діяльності на уроках української мови».
Стаття «Удосконалення роботи класного керівника щодо гуманізації навчальновиховного процесу, формування позитивних якостей особистості, практичних
інтересів і здібностей»
Сценарії виховних заходів: «Розквітай же, рідна українська мово!», «Ми чуємо
тебе, Кобзарю, крізь століття!»
Упорядкувала антологію студентської поезії «На крилах юності»
Професійна діяльність.
Сфера моїх наукових інтересів - це формування риторичної культури в комунікативній
діяльності студентів, тому своїзусилля спрямовую на інтенсивний мовленнєвий,
інтелектуальний і духовний розвиток вихованців. Працюю на конструктивному і
творчому рівнях. Застосування практичних і творчо-пошукових методів забезпечує
систематичність роботи всіх студентів. Використовую в педагогічній діяльності новітні
інформаційні технології, форми інтерактивного навчання та застосовую інтегрований
підхід до вивчення дисциплін. Форми і методи спрямовую на реалізацію особистісного
потенціалу кожного студента. Вивчаю праці відомих мовознавців та педагогів. Постійно
підвищую рівень своїх знань.

Проведено відкритих:

а) занять: 5 (щороку)
б) виховних годин: 7
в) тематичних вечорів, вечорів відпочинку:
Українські вечорниці (2011 р.), літературно-музичні композиції до Міжнародного дня
рідної мови «Звучи, рідна мово!», «Розквітай же, рідна українська мово!» (2012 р.),
зустріч у поетичній світлиці «Поети серед нас» (2013 р.) , літературно-музична
композиція «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» (2014 р.), літературний вечір до 85річчя Ліни Костенко «Душа належить людству і епохам» (2015 р.), «Така любов буває раз
в ніколи» - вечір інтимної поезії Ліни Костенко (2016 р.); постановки комедії М. Куліша
«Мина Мазайло»(2012 р.) і «Назар Стодоля» (2014 р.)
Методичні розробки п’яти останніх років:
Тестовий контроль знань з дисциплін «Українська мова», «Українська література»
(2012 -2015 н.р.).
Тестовий контроль знань по рівнях з дисциплін «Українська мова», «Українська
література« (2011-2015 н.р.)
Українська мова (аудіювання, перекази, диктанти, картки) (2013-2016 н.р.).
Методична розробка «Електронний навчальний курс лекцій дисциплін
«Українська мова» для самостійного вивчення студентами всіх спеціальностей».
Методична розробка
«Електронний конспект лекцій з
дисципліни
«Українськалітература» для аудиторно-домашнього опрацювання студентами ІІ
курсу всіх спеціальностей»
Розробка питань І етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Українська мова
та література» серед студентів коледжу.
Методичні розробки ряду вищеперерахованих виховних заходів.

