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Портрет  автора

Освіта: вища,  у 2009 році закінчила Державний 
заклад «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка»

Дата народження: 18 червня 1976 р.

Посада: педагог – організатор,  вихователь

Спеціальність: «Початкове навчання»,

кваліфікація - вчитель початкових класів

Місце роботи: Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

Загальний педагогічний стаж роботи: 18 р. Категорія: І Рік атестації: 2015

Курси підвищення кваліфікації: 2015 рік 

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
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Шлях, який я обрала

Науково–методична проблемна 
тема:

Впровадження 
інноваційних технологій у 
навчально – виховний 
процес.

“Найкращий вчитель той, хто 

забуває про те, що він учитель”. 

В.О. Сухомлинський
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Методична  скринька
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Спортивне свято

до  Дня Захисника України

й дня українського козацтва

«Не хвались, ідучи в бій,
а хвались, ідучи з бою.»

12.10.2017

Розважально-пізнавальна 

шоу-програма

«Україна шукає Осінь!»

19.10.2017

До Міжнародного Дня Миру

«Хай буде мир на всій 

Землі». 

21.09.2017
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Медіатека

педагога-організатора
 Фільми серіалу «Гра долі» про видатних діячів кіно, театру, літератури ін.;

Документальні фільми «О. Довженко. Американська трагедія», «Батурин. 

Загублена столиця», «Технологія геноциду. ч.1,2» (про голодомор), «УПА –

війна без переможців. ч. 1,2», «Про Холодний Яр»;

Відеофільм «Історія українських земель» (студія «Бабич-дизайн» до 15-ї 

річниці незалежності України), презентація «Українські козаки»;

Цикл документальних фільмів, презентацій про Чорнобиль, Афганістан, 

Крути, День Соборності;

Документальні фільми про Велику Вітчизняну війну;

Документальний фільм, презентація про Крути;

Фільм «Я - дитина», «Насильство в сім’ї»;

Відеоролик «Якщо ти – українець, подивись це!!!»;

Цикл документальних фільмів «7 чудес Рівненщини»;

Документальні фільми «Паразити», «Космос», «НЛО», «Теорія 

неймовірності», «Правда про вітаміни», «Таємниця води», «Загадки Древнього 

Єгипту». 
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