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Краматорськ, вул Шабельківська,

Коротка інформація
Понад 10 років працюю заступником директора Краматорського НВК (ЗОШ № 32-ДНЗ), моя діяльність
як заступника директора складається із технологізації освітнього процесу й управління ним. Можна
стверджувати, що цей час я була «технологом» навчального процесу, з одного боку, виконувала функцію
ідеолога, спеціаліста з навчальних технологій, а з іншого – проектувальника й виконавця управлінської
технології. Мої посадові обов’язки складаються з 41 пункту, прописаного в посадовій інструкції та
продубльовані в річному плані роботи школи. Найголовнішим своїм завданням вважаю здійснення
позитивної мотивації всіх учасників навчально-виховного процесу щодо підвищення ефективності роботи
закладу освіти, створення сприятливого соціально-психологічного клімату задля досягнення цілей
діяльності школи та створення сприятливих умов для розвитку особистості в закладі освіти. За час роботи
мною була створена ефективна структура методичної роботи, на інший рівень піднялася робота з
обдарованими учнями, сформувалася система мотивації обдарованих учнів та їхніх педагогів, покращилася
матеріальна база закладу освіти. У своїй роботі дотримуюся порад Канта «Не думки слід навчати, а думати».
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Розвиток роботи школи здійснюється за традиційними напрямками для
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відносини
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з
Шабельківською селищною радою, селищною бібліотекою ім.Т.Г.Шевченка,
БК «Ювілейний», ДОЕНЦ, СЮТ, «Авангард», обласною спортивною школою,
Донецьким обласним центром дитячої творчості, громадською організацією
«Наш Краматорськ», РЛП «Краматорський», ВНЗ міста Краматорська.
У роботі заступника директора хочу виділити основні напрями своєї
діяльності:
організація навчально-виховного процесу в Краматорському НВК,
управління ним і контроль за розвитком цього процесу;
методичне керівництво педагогічним колективом;
забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному
процесі;
організація науково-дослідницької, дослідно-експериментальної роботи в
навчальному закладі;
координація проектів розвитку навчально-виховного комплексу
У навчальному закладі створена сучасна система методичної роботи,
Планування навчально-методичної роботи є систематичним та
різноманітним, уже декілька років у закладі працюють ШПДС "Інноваційні
педагогічні технології в практиці роботи сучасного ЗНЗ» та «Психологопедагогічний супровід обдарованих дітей».
За час моєї роботи збільшилася кількість учнів, переможців предметних
олімпіад, конкурсів різного гатунку. сформувалася система мотивації
обдарованих учнів та їх педагогів, покращилася матеріальна база закладу
освіти.
Поступово опановується електронний документообіг.
Вважаю своїм досягненням розширення мережі гуртків у навчальному
закладі та створення гуртків робототехніки.
Сучасна освіта неможлива без застосування проектних технологій. В
умовах нашого навчального закладу екологічні проекти достатньо
різноманітні та займають левову долю.
Майже п’ять років наш навчальний заклад плідно співпрацює з
Донецьким обласним еколого-натуралістичним центром. На базі
навчального закладу проводяться обласні еколого-натуралістичні
фестивалі та зльоти. Екологічна бригада «Зелена планета» - учасник трьох
обласних зльотів екологічних бригад «Земля - наш спільний дім», брали
участь у обласних зльотах учнівських виробничих бригад, у обласних
фестивалях «Природничий калейдоскоп». Учні нашого закладу беруть
участь у обласних конференціях «Ковиловий степ», «Біологічні
дослідження та винахідництво», «Екологія та здоров’я». Від ДОЕНЦ ми
отримали Подяку - пам’ятну табличку «Кращий організатор екологонатуралістичної роботи в Донецькій області в 2017-2018 навчальному
році».
Робота з батьками чітко структурована, змінився формат проведення
батьківських зборів : від монологу - через діалог - до полілогу.

Створення ДЮО "Зелена Планета", присвоєння статусу "музею" шкільному
музею бойової слави "Пам'ять", участь у міжнародних зльотах "Музеїв
Нормандія-Неман"

Освіта
Донбаська державна
машинобудівна академія

Публічне управління та адміністрування

2019 - тепер. час
Луганський національний
педагогічний університет
імені Тараса Шевченка

"Біологія", вчитель біології

2004 - 2006
Харківський державний
аграрний університет ім .
В.В. Докучаєва

"Агрономія", агроном

1990 - 1994

Сертифікати
2019

брала участь у майстер-класі Володимира Співаковського "7 секретів освіти
майбутнього 7W"(квітень 2019);
брала участь у тренінгу "ZERO WASTE SCHOOL" (травень 2019);
брала участь у тренінгу "Медіаграмотність для громадян" (червень 2019);
брала участь у П'ятій національній (не) конференції для шкільних педагогів
EdCamp Ukraine2019 напрями: "М'які навички та педагогіка партнерства",
"Екологічна грамотність та здорове життя", "Соціальна та громадянська
компетентності" (липень 2019);
пройшла підготовку педагогічних працівників, керівних кадрів ЗЗСО та
представників резерву керівних кадрів відповідно до вимог Концепції "Нова
українська школа" з теми "Освітній менежмент Нової української школи"
(листопад 2019);
стала учасником проєкту "Освітній марафон" та виконала складову
індивідуальної
програми
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників закладів освіти за темою: "Стратегія розвитку закладу освіти"
(грудень 2019)

2018

стала учасником Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Правові аспекти післядипломної освіти» у Києві (березень 2018 року);
була учасником ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернетконференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих:
історія, теорія, технології»,(квітень 2018);
була учасником регіонального тренінгу від ГО «Точка доступу» за
темою «Відкриті бюджети шкіл»(квітень 2018);
учасниця міжнародний форуму для освітніх лідерів «Нова
МОДЕЛЬ Української школи» (травень 2018);
тренінг «Зелені проекти для шкіл» у Полтаві (червень 2018);
брала участь у ІІІ екологічному Форумі «Екологія промислового
регіону», брала участь у виставці громадських організацій екологічного
спрямування, представляли банери ДЮО «Зелена планета»; мала виступ у
секції «Прородно-заповідний фонд, екологічне виховання та екотуризм»
(вересень 2018року);
відвідала Х Міжнародну виставку «Інноватика в сучасній освіті», стала
учасником круглого столу «Професійний розвиток сучасного освітнього
менеджера в умовах післядипломної педагогічної освіти: виклики, новації,
досвід(презентація лабораторії Українського відкритого університету
післядипломної освіти та Координаційного центру розвитку шкіл
новаторства»(жовтень 2018)

Сертифікати
2017

брала участь у тренінгу з Артуром Кочаряном «Фандрейзінг. Як
заробити кошти для школи?», якій відбувся у Київі(січень2017);
пройшла цикл тренінгів:«Моніторинг дослідження стану ґрунтів»,
«Моніторинг дослідження біорізноманіття», «Моніторингові дослідження
стану природних вод», «Стан атмосфери та його покращення» (листопад
2016 - квітень 2017 року);
пройшла навчання та отримали сертифікат тренеру курсу «Вчимося жити
разом» (грудень 2017)

2016

учасником Молодіжного форуму «Вибір професії – крок до кар’єри» (
організатор заходу UNDP. SWEDEN). Брала участь у обговоренні питання
«Навіщо вчити? Чому вчити? Сучасні тенденції в освіті»(травень 2016р);
брала участь у регіональній науково-практичній конференції
«Проектування індивідуальної траєкторії розвитку педагогів в умовах
євроінтеграції», було представлено фотоколаж проекту «Сприяння освіти»
в рамках співпраці між дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та the LEGO
Foundation (квітень 2016);

Про себе
Сімейний стан

Заміжня, маю двох дорослих доньок

Особисті якості

цілеспрямованість,
креативність,
комунікабельність,
енергійність,
відповідальність, стійкість у стресових ситуаціях, активна життєва позиція,
ініціативність, націленість на результат, організаторські здібності,
толерантність, здатність до емпатії, прагнення до нововведень, прагнення
до самореалізації й успіху.

Громадська діяльність

депутат Краматорської міської ради

