


1985-90 роки – навчання у Бердянському державному педагогічному інституті

ім. П.Д.Осипенко. Вчитель загально-технічних сільськогосподарських дисциплін та

трудового навчання.

1991-96 роки - вихователь ДНЗ «Малятко» м. Василівка

З 2010 року по даний час – вихователь гуртожитку ДНЗ «Василівський професійний

ліцей»

1983-85 роки – кравець жіночого одягу у міськрайбиткомбінаті м. Василівка

1981-83 роки – навчання у Запорізькому технічному училищі №3 за спеціальністю

Кравець третього розряду

Народилася 03 травня 1964 року в селі Завітне Михайлівського р-ну Запорізької

області.



Освіта: вища.

Посада: вихователь у гуртожитку

Педагогічний стаж: 10 років.

Стаж роботи в ліцеї: 5 років.

Місце роботи: ДНЗ «Василівський ПЛ»









Завдання проекту визначаються за допомогою таких тез:

 Співпраця, дух партнерства;
 Готовність приймати чужу думку;
 Повага людської гідності;
 Прийняття іншого таким, як він є;
 Здатність поставити себе на місце іншого;
 Повага права бути іншим;
 Визнання різноманіття;
 Визнання рівності інших;
 Терпимість до чужих думок, вірувань і поведінки;
 Відмова від домінування, заподіяння шкоди 

насильства.

Мета: визначити значення «толерантність»; розвивати уміння
спілкування з іншими; виховувати толерантність у відношенні один
до одного.





26.09.2013 р.

Обласний семінар вихователів у гуртожитках ПТНЗ 

На даному семінарі мною  
було підготовлено 
виступ про проблеми 
організації виховної 
роботи в гуртожитку 
та шляхи їх подолання



Мета заходу: розвивати знання про толерантність, виховувати почуття
любові, поваги та терпеливості, розвивати уміння слухати та поважати
особистість.

26.11.2014 р.





Вирішальна роль в організації виховної роботи в гуртожитку належить
вихователю – організатору життя учнів у гуртожитку. Саме вихователь планує
основні заходи, навчає та контролює актив, слідкує за виконанням Правил
внутрішнього розпорядку

Всі заходи, що плануються і проводяться в гуртожитку вимагають від
вихователя відповідального підходу до їх підготовки та проведення. Адже
особиста відповідальність, дар переконання та індивідуальний підхід до
кожного учня є прикладом для вихованців.

Та треба пам'ятати, що головне не кількість проведених заходів, а їх якість,
тобто те що вони можуть надати дітям – духовний ріст, виховання особистості,
дисциплінованість тощо.



Вечір «Давайте познайомимося» 11.09.2014р.
Мета: знайомство з першокурсниками та ознайомлення з правилами проживання в
гуртожитку.

Виховна година «Україна незалежна – 23 роки» 16.09.2014р.
Мета: формування національної свідомості, патріотизму, любові до нашої
Батьківщини.

Виховна година «СНІД – чума 20 століття» 29.09.2014р.
Мета: підвищити рівень поінформованості та запобігання захворювання учнів
пов’язаних з цим тяжким захворюванням.

Випуск стінівок до дня вчителя 01.10.2014р.
Мета: привітання учнями колективу вчителів, майстрів, вихователів ліцею.

Екскурсія по історико-архітектурним пам’яткам м.Василівки. 08.10.2014р.
Мета: глибше пізнати історію, культуру, традиції і звичаї рідного краю .

Диспут: «Ввічливість на кожний день» 21.10.2014р.
Мета: виховання людяності, доброзичливості, толерантності у людських стосунках.

Виховний захід «Золота осінь» 04.11.2014р.
Мета: підвищення рівня усвідомлення учнями ролі та значення природи в житті
людини.

Бесіда: «Дитина та її права» 11.12.2014р.
Мета: ознайомлення учнів з основними положеннями Конвенції про права дитини.



Бесіда: «Дитина та її права» 11.12.2014р.
Мета: ознайомлення  учнів з основними положеннями Конвенції 
про права дитини.

Новорічний вечір. 24.12.2014р.

Бесіда «Значення Різдвяних свят». 13.01.2015р.
Мета: Ознайомити учнів із Різдвяними святами, традиціями 
їхнього святкування, виховувати любов до свят.    

Виховна година «День мужності». 27.01.2015р.
Мета: формування в учнів почуття патріотизму, любові до
свого краю, народу та його історії,  підготовка до захисту Вітчизни.

Бесіда до дня Святого Валентина. 12.02.2015р.
Мета: виховувати інтерес до минулого, повагу до справжніх 
почуттів, любов до літератури, поезії.

Вечір на тему: "Міжнародний жіночий день 8 Березня". 04.03.2015р.
Мета: Поглибити знання учнів щодо традицій святкування дня 

восьмого березня; ознайомити з історією виникнення свята; 
виховувати почуття глибокої поваги до жінки.



Разом з учнями, виготовляємо інформативні стенди та слідкуємо за
оновленням інформації на них. Для цього обрано спеціальний учнівський
колектив, та до роботи залучаються всі охочі!



Для покращення санітарного стану дитячих кімнат у гуртожитку, постійно
проводяться перевірки, за якими визначаються найкраща та найгірша кімнати
тижня і місяця. Для цього розроблено спеціальний бланк-оголошення
«Чистюлі та поросята».



Також разом з учнями випускаємо святкові стенди та стінівки до різних
пам'ятних дат та урочистих подій







По закінчені  читань було 
влаштовано чаювання

Молодь дуже давно цікавиться
Днем Святого Валентина, який є
покровителем всіх закоханих,
тому я підготувала екскурс в
історію свята та літературні
читання для моїх вихованців про
кохання та його вияв за
допомогою літератури






