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Анкетні    дані 

 Дата народження 

15. 02. 1993 р. 

Освіта 
Новомосковський металургійний технікум а 

спеціальністю технік - технолог 

Дніпропетровський Національний університет 
ім. О. Гончара за спеціальністю Психологія 



        Анкетні дані 
З1994 – 1997 р р Працювала в 

ПСШ № 2 На посаді педагога – 

організатора 

З 2005 по теперішній час 

працюю майстром виробничого 

навчання в ДПЗЛ 

Загальний педагогічний досвід – 

19 років 

www.myblog.com 



          Анкетні дані (Освіта) 

Диплом П Т № 811042  1992 р 
Новомосковський металургійний технікум. 

Спеціальність  - Неметалеві захисні 
покриття. Кваліфікація – технік - технолог 

Диплом Н Р № 37255535 Дніпропетровський 
національний університет імені Олеся 

Гончара. Напрям підготовки – “Психологія”. 
Кваліфікація – бакалавр з психології. 

Диплом Н Р № 39315329 Дніпропетровський 
національний університет імені Олеся 
Гончара. Спеціальність – “Психологія”. 

Кваліфікація –  психолог. 



  Підвищення кваліфікації 

2007р. – Курси на підприємстві з  присвоєння 
тарифного кваліфікаційного розряду за професією “ 
Слюсар з ремонту рухомого складу ” . Локомотивне 

депо Н-Д - Вузол.  

м. Дніпропетровськ.  

2011р.- Курси на підприємстві з  присвоєння 
тарифного кваліфікаційного розряду за професією “ 
Оглядач – ремонтник вагонів ” . Вагонне депо Н - Д-

Вузол.  

м. Дніпропетровськ.  

2012р.- Курси підвищення кваліфікації. Національна 
академія України. Університет менеджменту освіти . 

За програмою майстрів виробничого навчання ПТНЗ.  

Донецький інститут післядипломної  освіти інженерно 
педагогічних працівників.  

 



  Підвищення кваліфікації 

2014р. – Курси на підприємстві з  присвоєння 

тарифного кваліфікаційного розряду за 

професією “ Слюсар з ремонту рухомого 

складу ” . Вагонне депо Н-Д - Вузол.  

м. Дніпропетровськ.  

2015р.-  Курс навчання за 40 – годинною 

міжнародною програмою «Сприяння 

просвітницькій роботі «рівний – рівному» 

щодо здорового способу життя серед молоді 

України»  

2015р.- курси підвищення кваліфікації. 

Національна академія України.  Державний вищий 

навчальний заклад «Університет менеджменту 

освіти» Інститут післядипломної освіти інженерно-

педагогічних працівників. За програмою майстрів  

виробничого навчання ПТНЗ.  

  
 



  Підвищення кваліфікації 

2014р. – Курси на підприємстві з  присвоєння 

тарифного кваліфікаційного розряду за 

професією “ Слюсар з ремонту рухомого 

складу ” . Вагонне депо Н-Д - Вузол.  

м. Дніпропетровськ.  

2015р.-  Курс навчання за 40 – годинною 

міжнародною програмою «Сприяння 

просвітницькій роботі «рівний – рівному» 

щодо здорового способу життя серед молоді 

України»  

2015р.- курси підвищення кваліфікації. 

Національна академія України.  Державний вищий 

навчальний заклад «Університет менеджменту 

освіти» Інститут післядипломної освіти інженерно-

педагогічних працівників. За програмою майстрів  

виробничого навчання ПТНЗ.  

  
 



Самоосвіта 

2009/2014 2014/2019 2019/2024 

Тема 

МО 

ліцею 

Інноваційні 

педагогічні 

технології та 

шляхи їх 

впровадження 

в навчальний 

процес ДПЗЛ 

 

Формування в учнів 

мотивації до 

навчальної 

діяльності та 

розвитку 

креативного 

мислення шляхом 

використання ІКТ 

Власна 

тема 

Інноваційні 

технології в 

професійно-

технічній освіті. 

Застосування сучасних 

педагогічних 

технологій при 

викладанні професійно 

практичної підготовки 

Підвищення рівня 

компетентності та 

успішності учнів 

шляхом 

застосування 

комп'ютерних 

технологій 

Дніпропетровський професійний 

залізничний ліцей 

Веб-сайт: 

E-mail:  



Публікації 

1 2 3 

Періодич

не  

видання 

Учительський журнал 

on – line\Видавнича 

група “ Основа ” \www. 

Teacherjornai. Com.ua, 

2014 

 

Учительський журнал 

on – line\Видавнича 

група “ Основа ” \www. 

Teacherjornai. Com.ua, 

2014 

Збірник НМЦ ПТО 

присвячений 100 – 

річчю з дня 

народження 

академіка С. Я. 

Батишева / 2015 

 

Тема 

статті 

Запровадження 

нових форм 

пропаганди та 

ствердженню 

іміджу робітничих 

процесів в 

суспільстві 

Методична розробка уроку 

виробничого навчання з 

використанням 

інноваційних виробничих і 

педагогічних технологій. 

Спеціальність “ Слюсар з 

ремонту рухомого складу ” 

 

Тренінг як інноваційний 
підхід, що застосовується 
у виробничому навчанні 

для формування 
професійної 

компетентності 
кваліфікованих 

робітників у сучасному 
освітньому середовищі 

 

Дніпропетровський професійний 

залізничний ліцей 

Веб-сайт: http://www.lizej13.com/index.htm 

E-mail: perechin_lizej13@ua.fm 

http://www.lizej13.com/index.htm


Методичні напрацювання 

2010 рік  Методична розробка  на тему: 
Тренінг як інноваційна    психолого – 

педагогічна технологія у   професійній 
підготовці молоді 

 2011 рік МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА на тему: 
Особливості роботи та роль майстра виробничого 

навчання щодо становлення професійної 
свідомості  учнів в інформаційно-

комунікативному середовищі 

2012 рік МЕТОДИЧНАРОЗРОБКА на 
тему: Методичні  рекомендації щодо 

розвитку творчого технічного мислення 
учнів 



Методичні напрацювання 

2013 рік  Методична розробка  на тему: 

« Методична розробка уроку виробничого навчання з 
використанням інноваційних виробничих і педагогічних 
технологій. Спеціальність «слюсар з ремонту рухомого 

складу, оглядач-ремонтник вагонів» »  

 2014 рік МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА на тему: 
Розробка уроку виробничого навчання та 

розробка відкритого уроку на тему        

 “ Обпилювання ” для спеціальності “ Слюсар з 
ремонту рухомого складу ” 

2015 рік МЕТОДИЧНАРОЗРОБКА на тему: 
Тренінг як форма активного навчання в 
професійній підготовці кваліфікованих 
працівників для професії “ Машиніст 
електровоза. Машиніст тепловоза ” 



Участь в конкурсах та семінарах 

www.myblog.com 

2011 рік Обласна 

виставка                       

« Формування цілісної 

регіональної системи 

педагогічних та 

навчально – 

виробничих інновацій 

ПТО»                                                                                                                

ТЕМА: Тренинг як 

інноваційна    

психолого – 

педагогічна технологія 

у професійній 

підготовці молоді 

2012 рік 
Обласний 
конкурс 

професійної 
майстерності 

серед ПТНЗ         
“ Професійна 
майстерність  

– сучасні 
вимога до  
фахівця ” 

2013 рік  Методичний 
фестиваль професійно - 

технічної освіти. 
Перемога в номінації “ 
Креативний підхід до 

формування 
професійної 
мобільності 

конкурентоспроможно
го фахівця на сучасному 

ринку – головний 
пріоритет 

сьогодення ”  



www.myblog.com 

2014 рік 
Участь у 

всеукраїнсько
му конкурсі 
навчальних 

відеофільмів з 
професійного 

навчання 

2015 рік 
участь у 

всеукраїнсько
му конкурсі 

розгляду 
моделей 

превентивної 
освіти у 

навчальних 
закладах 

2015 рік Участь в 
науково – 

методичному 
семінарі  ІПО 

ІППУМО 

 “ Впровадження 
інновацій у 
професійну 
підготовку 

кваліфікованих 
робітників ” 



Порівняльний аналіз результатів 
успішності та якості навчання   
Динаміка середньої успішності і 
якості навчання учнів групи 2008 
– 2011 років навчання 

 

Динамка середньої успішності 
і якості навчання учнів групи 
2011 – 2014 років навчання 
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Сучасні освітні технології 

Назва 
технології 

Результат 

Класи 
Назва 
технології 

Результат 

Класи 
Проектна 

технологія 

Модульно-

рейтингова 

технологія 

2006-

2007 

2008-

2009 

Розвиток навичок 

самостійної 

роботи та 

мотиваційної 

сфери учнів 

Вдосконалення 

навичок 

самостійної 

діяльності учнів 



Назва 
технології 

Результат 

Класи 
Назва 
технології 

Результат 

Класи 
Особистісно 

орієнтоване 

навчання 

Інформаційні 

технології 

2009-

2010 

2011-

2012 

Особлива увага 

надається 

виявленню 

суб'єктивного 

досвіду учня 

Застосування 

навичок роботи на 

комп'ютері та в 

мережі Інтернет на 

уроках 

виробничого 

навчання 

Сучасні освітні технології 



Назва 
технології 

Результат 

Класи 
Назва 
технології 

Підвищення  
та покращення 
професійно – 

важливих 
якостей 

майбутніх  
робітників 

Класи 
Технологія 

проблемного 

навчання 

Технологія 

тренінгів 

2013-

2014 

2015-

2016 

Особлива увага 

надається 

виявленню 

творчих технічних 

здібностей учнів 

Сучасні освітні технології 



Участь в конкурсах і семінарах 

www.myblog.com 



Нагороди 
 Подяки За сумлінне виконання посадових обов’язків, 

високий рівень професіоналізму та вагомий внесок у 

виховання кваліфікованих робітничих кадрів  

 

www.myblog.com 



Дипломи і грамоти  
За активну участь у методичній роботі, участь у 

міських і обласних конкурсах, розробку 

інноваційного комплексно – методичного 

забезпечення.  

www.myblog.com 



Грамота Департаменту 

освіти і науки 

Дніпропетровської 

облдержадміністрації  

Наказ  № 567 – к/тр. від 

29.09 2015 року 

За високий 

професіоналізм, сумлінну 

працю з упровадження 

освітніх технологій,  

активну життєву позицію, 

творче ставлення до 

навчання і виховання 

дітей, ефективне 

впровадження 

інноваційних технологій в 

освітній процес, участь у 

конкурсах  та з нагоди 95 – 

ї річниці з дня заснування 

ліцею 
www.myblog.com 



Позаурочна форма навчання 

                  співпраця з батьками 

  

Напрямки роботи 

                 гурткова робота; 

      виховні заходи; 

співпраця з бібліотекою; 

залучення до суспільно-корисної праці;  

участь у роботі учнівського самоврядування 



 
Позакласна робота 

Ознайомлення з майбутньою 

професією 

 



З життя ліцею 



Моє життєве і педагогічне кредо:  

 

Послідовність – 
шлях до успіху. 


