
методиста



Зміст  портфоліо

Життєве  кредо                                        

Особисті  данні

Професійна  діяльність у  ПНЗ  “КРЦМтаШ”:

Професійне  навчання

Основні  напрямки  професійної  діяльності .

Куратор  структурного  підрозділу ”O Zone Cosmic”

Робота  з  батьками  вихованців  ПНЗ “ КРЦМтаШ “

Робота  з  громадськими  просвітницькими  та  медичними            

закладами

Співпраця  з   обласною громадською  організацією «Товариство            

Червоного  Хреста  України»                                                    

Профілактична  робота  в  структурних  підрозділах   ПНЗ                  

“ КРЦМтаШ ”                                                                     

Співпраця  з КВНЗ « Запорізький   медичний коледж».

Здоровий  спосіб  життя.

Професійна  діяльність,  участь   в  роботі  МО

Просвітницька  робота. Профілактична  робота

Тема  самоосвіти: “ Напрямки  застосування    

сучасних  форм  та  методів  у  виховній  роботі ”                       

Дякую  за  увагу



Головне  в  

людині  - це  не  розум , а  

те,що  ним  керує :

характер,  серце,  добрі                 

почуття …              

Ф.М.Достоєвський

Життєве  

кредо -



Особисті  якості  :

Професійний  підхід  до  дорученої  справи,  

відповідальність, організованість, творчі      

якості, організаторські  здібності,   

орієнтація  на  успіх  , креативність,  

оптимізм,  комунікативність,     

життєрадісність,                          

почуття  гумору.  

Знання  мов:                                                                   

українська,  російська, англійська           

зі  словарем.



Професійна  діяльність  у  ПНЗ         

“ КРЦМтаШ ”:

-2000 -2020 р. р.  методист  ПНЗ  “КРЦМтаШ”

Педагогічний  стаж  роботи   - 21 рік

Остання  атестація  - 2015 рік

Освіта   вища - Дніпропетровський  інженерно –

будівельний  інститут  ( Всеукраїнська  академія  з  

архітектури  та  будівництва )  – диплом  

спеціаліста  1979рік.



( В  період  з 2015 по  2020 р .р.)

.



- 2017р –(з  02.11.17  по  03.11.17 р)  сесія - тренінг:  “ Методичний  

супровід  впровадження  курсу  “ Сімейні  цінності ”.  Інститут   

інноваційних  технологій  і  змісту  освіти  МОН  України,  

Інститут  проблем  виховання  НАПН  України.  НМЦ  

департаменту  освіти  і  науки  Запорізької  міської  ради.  

Міжнародна  громадська  організація  “ Рада  сімей  України ”;

- 2018р – (з  31.10.18 р . по  2.11.18 р. )  Тренінг  при  К З                                 

“ Запорізькому  обласному  інституті  післядипломної  

педагогічної  освіти ”ЗОР :  “ Впровадження   квест - технологій  

у  викладання  предмету  “ Основи  здоров’я”

- 2019р. – (03.06.19р.  по  14.06.19 р.) курси  підвищення  

кваліфікації  при  К З  “ Запорізькому  обласному  інституті  

післядипломної  педагогічної  освіти “ ЗОР за  фахом:  

Керівники  (директори,  заступники ),  методисти,  завідувачі  

відділами   закладів позашкільної освіти.

Посвідка  №0213614613435-19



Куратор  структурного  
підрозділу ”O Zone 

Cosmic”

Робота  з  
громадськими, 

просвітницькими  
та  медичними  

закладами

Профілактична  робота  
з вихованцями  центру  

щодо  інфекційних  
захворювань,  

шкідливих  звичок. 
Популяризація  

здорового  способу 
життя. Волонтерський  

рух.

Робота  з  дітьми  
соціально  не  

захищених  категорій,  
з дітьми  з  

особливими  
потребами. Інклюзія  

в  закладі

Робота  з  батьками  
вихованців  ПНЗ                 
“ КРЦМтаШ “, з 

Батьківською  радою  
закладу

Перспективні  

напрямки  

іноваційних

форм  та  

методів  у  

виховній  роботі

Основні   напрямки     професійної       діяльності 



Куратор  
структурного  
підрозділу ”O 
Zone Cosmic”

Методичний  

супровід  

роботи  

підрозділу

Організація  

роботи  з  питань  

безпеки  

життєдіяльності 

учасників  

освітнього  

процесу  студії

Організаційно-

масова  та  виховна  

робота

Робота  з  

батьками  

вихованців  студії,  

з  батьківським  

комітетом

Фінансово-

господарська  

діяльність  

підрозділу
”

Куратор  структурного  підрозділу

”O Zone Cosmic”



Робота  з  батьками  
вихованців  ПНЗ                 
“ КРЦМтаШ “, з 

Батьківською  
радою  закладу

Організація  роботи  з  батьками  

* розробка  “Положення про  батьківську  раду                       

ПНЗ  “КРЦМтаШ” та   батьківські   комітети”;          

* створення  пакету        нормативно – правових  

документів  для  батьків ;

* організація   щорічних  зустрічей  директора  ПНЗ  

“КРЦМтаШ” Хвастик М.В. з  колективами  батьківської  

громадськості  структурних  підрозділів  та  творчих  

колективів  закладу ;

* організація роботи  Батьківської  ради   ПНЗ  

“КРЦМтаШ”,  та  “Viber –групи” батьківського  активу  

вихованців  закладу.  



Робота  з 
громадськими  

просвітницькими  
та  медичними  

закладами

Громадські  та  просвітницькі  

організації з  якими  співпрацює  ПНЗ  

“КРЦМтаШ”:

- Обласна організація  «Товариство 

Червоного Хреста  України» (Угода  про  

співпрацю);

- Громадська  організація  «Центр 

підтримки сім’ї»  м. Запоріжжя  

(Лекторій) ;

- «Дитячий Фонд ЮНІСЕФ ООН» 

(представництво  в  м.  Запоріжжі);

«Участь вихованців ПНЗ  « КРЦМтаШ» 

у  довгостроковому  проекті  по  роботі  з  

дітьми:  «Створення  умов  для  розвитку  

соціальної  активності   та  

усвідомленості  важливості  дотримання  

принципів   рівності» ;

-Дитяче  відділення  Обласного  

наркодиспансеру (Діючий  лекторій);     

- Запорізький  базовий  медичний   

- коледж (План  співпраці,     

- волонтерський  рух);

-Міжнародна  громадська  організація       

- “Рада сімей  України”

Нагороджена   

«Подякою»
за співпрацю

в  спільному  

проекті    

Товариства        

червоного     

хреста     

України  та    

«Дитячого  

фонду  ООН 

ЮНІСЕФ»



Співпраця  з   обласною 

громадською  організацією 

«Товариство Червоного 

Хреста  України»                     

(Угода  про  співпрацю)



Профілактична  робота  
з вихованцями  центру  

щодо  інфекційних  
захворювань,  

шкідливих  звичок. 
Популяризація  

здорового  способу 
життя. Волонтерський  

рух.

Профілактична  робота  в  структурних  підрозділах   

ПНЗ  “КРЦМтаШ”



Організація діючих  волонтерських  груп,                 

співпраця  з КВНЗ « Запорізький медичний коледж».

Робота  волонтерських  груп: 
І.«Від  серця до серця» ( Пропаганда  здорового  способу життя)     

ІІ.« Доброволець»   (Профілактика  шкідливих  звичок)

ІІІ. «Інфекціоніст »(Профілактика  інфекційних  захворювань)

Волонтери



Робота  з  дітьми  
соціально  не  

захищених  
кагорій,  з дітьми  

з  особливими  
потребами. 

Інклюзія  в  закладі





Співпраця  з  Товариством червоного  хреста        

України  та  дитячим  відділенням  обласного  

наркодиспансеру

Просвітницька  робота



Тема  самоосвіти:                             

“ Напрямки  застосування    

сучасних  форм  та  методів  у  

виховній  роботі ”

Перспективні  

напрямки                

інноваційних 

форм  та  

методів  у  

виховній  

роботі

1. Електронний  пост: «П’ять  видів  прояву  любові  до  дитини» для  

роботи  з  батьківським  складом ;

2. Постійно діючий електронний пост для  педагогічного  складу з  питань  

роботи   з батьківськими  комітетами  та  з  батьками  (індивідуально) :                

« Електронний консультативний  пункт» ;  

3.« Електронна  загальна  рубрика - «Поради  спеціаліста»

Періодичні  викладки:

- надання  інформації,  порад,  рекомендацій  та                                

керівництва  до  дій  від   спеціалістів  у  різних                                          

напрямках  життєдіяльності   членів  освітнього                                               

процесу  нашого  закладу освіти;

4. Мультимедійне забезпечення:

Інтернет- альбом    ( фото- та  відео-

матеріалів)  роботи  з  батьками  в  ПНЗ                                                     

«КРЦМтаШ»  та  його  структурних  підрозділах.

1

1

ч

і

2

1

12



Дякую за  увагу !!!Запрошую до  співпраці

Дякую за  увагу !!!


