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Місце роботи: 

Коледж МНУ імені В.О.Сухомлинського

Дата народження: 30.01.1960 р.

Освіта: Криворізкий державний
педагогічний інститут (1979 - 1984 рр.),
вища освіта за напрямом підготовки
«Педагогічна освіта», кваліфікація –
вчитель біології з додаткової хімією

Спеціальність: вчитель біології з
додатковою хімією

Посада: викладач загальноосвітніх
дисциплін



33 роки

викладач вищої категорії, 

викладач методист

Педагогічний 
стаж

Кваліфікаційна 
категорія

Дисципліни, 
які викладаю 

1. Біологія і екологія

2. Хімія

3. Природничі науки

4. Охорона праці та БЖД

Підвищення 
кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації вчителів біології

та екології при обласному інституті

післядипломної педагогічної освіти, м.

Миколаїв, 2019р

Курси підвищення кваліфікації з курсу «Сучасні

інтерактивні методи навчання» при ВНЗ

Укоопспілки «Полтавський університет

економіки і торгівлі», 2015р.



Коледж — це майстерня, де
формується думка підростаючого
покоління, треба міцно тримати її в
руках, якщо не хочеш випустити з
рук майбутнє.

Проблемна тема:

«Формування дослідницьких 

компетентностей на заняттях з 

біології та хімії»



.
 Робочий зошит для практичних робіт з навчальної дисципліни

«Хімія» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика»,

123 «Комп’ютерна інженерія», 2018 р.

 Методична розробка «Кросворди з біології і екології» з навчальної

дисципліни «Біологія і екологія» для студентів спеціальності 113

«Прикладна математика», 123 «Комп’ютерна інженерія», 2019 р.

 Методичні матеріали для самоконтролю рівня навчальних

досягнень з навчальної дисципліни «Біологія і екологія» для

студентів спеціальності 113 «Прикладна математика», 123

«Комп’ютерна інженерія», 2020 р.



ВІДКРИТІ ЗАХОДИ
Виховна година на тему: «Захищене 

та здорове покоління» для  студентів 

спеціальності «Право» 415 гр.

Проведення відкритого лекційного заняття з 

дисципліни «Природничі науки» для студентів 

2 курсу, групи 215 на тему: «Вади серця. 

Штучні клапани. Кардіостимулятори. 

Дефібрилятори»

Проведення тижня хімії та біології. 

Круглий  стіл ««Екологічні проблеми в 

Україні та шляхи їх розв’язання: очима 

студентів». 

Участь у проекті Healthy Challenge.



САМООСВІТА



НАУКОВА РОБОТА



НАГОРОДИ



Висновок  
• Оцінки ставимо не тільки ми, але і нам. Від

того який бал ми з вами отримуємо
великою мірою залежить ставлення дитини
до навчання. Тому кожний справжній
вчитель використовує весь можливий
арсенал педагогіки, психології і дидактики
для самовдосконалення своєї особистості, і
сприяє становленню нового покоління
здатного іти далі і бути кращим ніж ми.

• Поки вчення триває – життя
продовжується.

• Всі ми один для одного і викладачі, і
студенти, досвід кожного цінний і
неповторний




