


 Мета портфоліо
 Портрет педагога
 Творче досьє



Продемонструвати найбільш 
значимі результати практичної 
діяльності для оцінки своєї 
професійної компетентності



Дата народження 03.09.1947 року
Освіта вища. Дрогобицький державний 

педагогічний інститут ім. І.Я.Франка, 
спеціальність математика 1973 рік.

Педагогічний стаж: 52 роки 10 міс.
Педагогічна категорія: спеціаліст вищої 

категорії.



Творче кредо педагога: “Щоб вести за собою 
студентів, необхідно самому рухатися не 
зупиняючись”

 2019 році підвищувала кваліфікацію в Івано-
Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу

 2020 році підвищувала кваліфікацію на базі 
“Львівського навчально-наукового центру 
професійної освіти”





 розширення загально-педагогічних і психологічних 
знань з метою удосконалення методів навчання і 
виховання;

 поглиблення знань із різноманітних методик;
 оволодіння досягненнями педагогічної науки, 

передової педагогічної практики;
 підвищення загальнокультурного рівня педагога.

Технологія самоосвіти
 Спілкування з висококваліфікованими педагогами;
 Вирішення конкретного завдання практичного 

характеру;
 Критичний огляд педагогічної преси



 2016-17 н.р. “Бази даних MS Access”

 2017-18 н.р. “Розвиток творчих здібностей   та умінь студентів з інформатики”

 2018-19 н.р. “Методичний посібник для самостійної роботи студентів”

 2019-20 н.р. “Моделі і моделювання”

 2020-21 н.р. “Служба INTERNET”

 Методичні аспекти розв’язування олімпіадних задач з інформаційних 
технологій.

 2020 р.- Участь у навчальному семінарі “Особливості організації дистанційної 
роботи зі студентами при викладанні інформаційних дисциплін”

Статті і конференція
 2017 р. Метод проектів у сучасних освітніх технологіях.

 2018 р. Використання комп’ютерних технологій при вивченні спеціальних 
дисциплін.

 Участь у конференції “Нафта і газ. Наука – освіта - виробництво: Шляхи 
інтеграції та інноваційного розвитку”.

 Використання новітніх технологій САПР при вивченні навчальних дисциплін.



Розроблено лекції, інструкції до практичних 
занять, роздатковий матеріал з тем:
 Інформаційні технології у суспільстві
 Системи керування базами даних
Моделі і моделювання
Мультимедійні та гіпертекстові документи
Конструкторсько-графічний пакет КОМПАС-

ГРАФІК







 Засіданнях методичної комісії коледжу;
 Засіданнях обласного об’єднання 

викладачів комп’ютерних дисциплін;
 Участь у семінарах, науково-практичних 

конференціях.





Для організації оцінювання результатів навчання, опитування 
використовуються різні методи:

 письмові, усні й комп’ютерні опитування (тестування);

 практичні роботи;

 олімпіади.

Розробила тести для контролю рівня застосування знань офісних 
додатків MS Word, Excel, Access, Компас 3D, сервісів Internet, а також 
за допомогою програми OBS Studio створила відеозаписи на допомогу 
студентам у засвоєнні матеріалу практичних занять. 



 Практичні та індивідуальні заняття
 Написання рефератів
 Створення презентацій
 Участь у олімпіаді з інформатики
 Участь у тижнях інформатики
 Випуск стінгазет
 Консультації
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