
Вища кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання:старший вчитель

Педагогічний стаж 25 років,

на посаді вчителя-логопеда 21 рік

Вчитель-логопед в 

комунальному закладі 

«Дошкільний 

навчальний заклад 

(ясла-садок) №280 

комбінованого типу»



У 2005 році закінчила Інститут 

соціальної реабілітації та 

розвитку дитини Кам’янець-

Подільського державного 

університету, отримала 

спеціальність вчитель-логопед.



Педагогічне кредо: 

«Найважливіше у педагогічній

діяльності – це гармонія у 

стосунках з учнями,  

постійний творчий пошук і 

самовдосконалення»



І виховання, і освіта нероздільні. 

Не можна виховувати, не 

передаючи знання, всяке ж 

знання діє виховно.

Л. Толстой 

Ми повинні самі вірити в те, чого

вчимо наших дітей.

Вудро Вільсон



Взаємозвязок

вчителя-логопеда з 

вихователями груп 

середнього віку із 

загальним 

недорозвитком 

мовлення

Тема самоосвіти:



Підвищення 

фахового 

рівня



У 2019 році брала участь у ХІ

Міжнародній виставці «Інноватика в

сучасній освіті»; у 2020 році

Всеукраїнській науково-практичній

конференції «Класичні та інноваційні

підходи у роботі вихователя сучасного

закладу дошкільної освіти» зі статтею

«Зошит взаємозвязку вчителя-логопеда

та вихователів для середнього

дошкільного віку із ЗНМ» та у 2021

році Всеукраїнській науково-практичній

конференції «Особливості корекційні-

ігрової діяльності у роботі вихователя

закладу дошкільної освіти» та

отримала сертифікат учасника».



Мої публікації: у 2020 

році опублікувала 

методичні розробки на 

сайті  VSEOSVITA.UA



Мої 

методичні

розробки



Активно приймаю участь у методичних об’єднанях для 

вчителів-логопеді та вихователів спеціальних груп:

• «Спільні зусилля дорослих – запорука успіху дитини. 

Шляхи здійснення практичної взаємодії вчителя-логопеда з 

вихователями над корекцією звуковимови» (2021), 

• «Кінезіологічні вправи для розвитку мовлення дітей»(2021) 

на яких приставила свої напрацювання з теми 

самоосвіти.



Приймала участь у семінарах та майстер-класах: 

• майстер-клас «Використання сучасних методів 

стимулювання словесної творчості» (2019); 

• семінар-інтервізія для педагогів «Комунікативно-

мовленнєвий розвиток дошкільників»(2020); 

• відкритий перегляд «Збагачення активного словника 

дітей на основі знань і уявлень про довкілля (2020) 

• бенефіс «Казка як складова освітнього 

процесу»(2021).



Педагогічні об'єднання 

та семінари



Методичні 

посібники



В своїй корекційній роботі використовую різні методи 

кінезеології



Користуюсь на заняттях 

дошками Наталії 

Фещенко



Впроваджую серію 

розвивально-

дидактичних ігор 

«Мандри веселих 

м'ячиків»



Робота з батьками та взаємозв'язок  з 

вихователями




