
Що рухає світ і спонукає його 

змінюватись? 

 Людина, особистість, громадянин.  
Саме особистість і громадянин-

ключові ознаки людини, бо можна 

жити і «без еталонів, 
по-різному дивитися на світ: 

широкими очима, 

з-під долоні, 
крізь пальці, 

у кватирку, 

з-за воріт. 
Від того світ не зміниться нітрохи. 

А все залежить від людських зіниць - 

в широких відіб'ється вся епоха, 
у звужених - збіговисько дрібниць»,- 

краще і не скажеш про особисте 

ставлення людини до життя, до рідної землі, до людей, а через них - і до себе. 
Ти можеш просто працювати і жити, а можеш творити у праці і в житті, 

реалізуючи себе у повній мірі. Тут важливо усвідомити чого ти прагнеш, що 

для тебе на першому місці. Чітко розкласти пріоритети і бути щасливим - ось, 
як на мене, ідеальна формула життя. 

Щодня, щогодини, щохвилини чесно і сумлінно жити і працювати, сприймати 

працю як частину себе, бути частиною своєї роботи, професійних обов`язків, 
органічно вплітати у своє життя всі його складові: родину, оточення, колектив; 

рідних, друзів, приятелів, колег; близьких і далеких, сусідів і незнайомих 

людей, фейсбучних друзів (навіть таких, з якими у житті не зустрічався, та, 
здається, знаєш про них все) – це твій світ, і, власне-ти. 

Професія значно розширила мій світ, коло мого спілкування, мої горизонти. 

Вона дала мені шанс бути щасливою, бо саме оточення робить людину такою. 
Ще додає щастя усвідомлення того, що з раннього дитинства я зробила 

правильний вибір шляху самореалізації, бо отримувати задоволення від 
роботи, почуватись зреалізованою на 100% у професії- безцінно. 

Живу і працюю за Законами Людяності, Честі і Совісті, Державними і 

Божими,- цей особистий кодекс сформувала собі давно. 
Прагну змін, знаю куди рухатись далі, вмію долати перешкоди. 

Маю знання, досвід, підтримку, розуміння і сприяння. 

Можу бути корисною справі, яку роблю і яку люблю. 

 

Олеся Намака 
 



«Я просто спробую ще Ра́з. 

Чи з того вийде щось - не знаю,                                     

та краще тиснути на газ:  

на гальмах з місця не рушають».  

    АЛЬОНА КОЛЕСНИК, консультант-психолог. 

«Вважаю, що професійні і особистісні якості у 

професії психолога тісно пов’язані.  Важко бути в 

особистісному плані одним, а у професійній 

діяльності - абсолютно іншим.  Це для мене ідеальна 

ситуація: щоб усе, що я роблю як професіонал, 

ставало частиною мого духовного пошуку. Своїми 

сильними сторонами вважаю доброзичливість, 

шанобливе ставлення до людей, чуйність, 

альтруїстичність, гуманність, інтелігентність. Постійно розвиваю в собі вміння 

розуміти інших людей і психологічно коректно впливати на них.  Володію не 

тільки психологічними знаннями, а й психологічною інтуїцією. Професія 

психолога – це постійний розвиток, оволодіння методами, прийомами, 

підходами…Це розуміння себе та інших. Моя мета - стати другом, порадником, 

координатором та підтримкою, як особистісною так і професійною, для тих, 

хто цього потребує. 

РУСЛАН ЩУР, консультант КУ 

«Глибоцький центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» з 
виховної роботи та позашкільної освіти. 

«Основною професійною мотивацією для 

мене є практичне втілення свого досвіду 
для створення сучасного, успішного 

освітнього середовища. Ця посада цікава 

тому, що вона передбачає роботу з 
людьми і можливістю професійного 

росту.  Активно працюю над 

удосконаленням виховних систем 
закладів освіти, класів, створенням 

сприятливого для розвитку особистості 

учня середовища, удосконаленням 
управлінської діяльності.  

Успішно координую діяльність органів 

учнівського самоврядування.Розумію 

важливість на незамінність системи 

виховної роботи у закладах освіти і працюю на її розбудову та розвиток.» 



 

ЕМІЛІЯ ЛЕОНТІЙ , 

консультант Центру 

професійного розвитку 

педагогічних працівників з 

питань побудови та реалізації 

індивідуальної траєкторії 

професійного розвитку 

вчителів початкових класів, 

вчителів української мови у 

початкових класах шкіл з 

румунською мовою навчання. 

Співавтор посібників, програм, методичних рекомендацій. 

Досвідчений педагог, координатор професійних спільнот вчителів. 

 

СВІТЛАНА ЛАЗУРКО, 

консультант Центру 

професійного розвитку 

педагогічних працівників з 

питань побудови та реалізації 

індивідуальної траєкторії 

професійного розвитку вчителів 

географії, економіки, фінансової 

грамотності, досвідчений 

педагог, координатор 

професійних спільнот, 

профспілковий лідер, новатор, 

ініціатор різних форм 

методичного супроводу вчителя. 



 АНДРІЙ МАРЧУК 

Працюю на посаді консультанта КУ 

«Глибоцький центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» з інформатики та 

ІКТ. Координую професійні спільноти 

вчителів інформатики, ІКТ, консультую та 

допомагаю в налаштуванні орг-техніки, є 

системним адміністратором постійно діючого 

сайту КУ «Глибоцький центр професійного 

розвитку  педагогічних працівників 

http://gnmc.com.ua». 

 Свою роботу знаю, люблю намагаюсь 

постійно вдосконалювати. Систематично поповнюю і розвиваю свої 

знання, працюю над самоосвітою. 

Основною моєю мотивацією є практичне втілення свого досвіду для 

створення сучасного, успішного освітнього середовища. Ця посада цікава 

мені тому, що вона передбачає роботу з людьми і дає можливість 

професійного росту та самореалізації. 

 

Працюю консультантом з планування, організації навчально-методичної 

діяльності різних видів і форм щодо роботи з обдарованими учнями, 

координую організацію діяльності учнівських наукових товариств, 

об’єднань та співпрацю з БМАНУМ, а також організацію Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і конкурсів. 

Узагальнюю методичні  матеріали,  рекомендації для організації роботи з 

обдарованими учнями.                                                    АЛІНА ЦЕХМІСТИР 

За період роботи неодноразово отримувала 

подяки і нагороджувалася грамотами. Проходила 

навчання на семінарах, курсах та тренінгах. 

Знайома з чинним законодавством галузі освіти, 

володію ІКТ. Вважаю, що володіння такими 

важливими якостями, як відповідальність, 

цілеспрямованість, працьовитість і завзятість, 

допомагає мені успішно проявити себе в роботі. 

Маю досвід, знання і бажання працювати на 

посаді педагогічного працівника  комунальної 

установи «Глибоцький центр професійного 

розвитку педагогічних працівників».  

  

http://gnmc.com.ua/


НІНА ТРОШИНА, 

консультант Центру 

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників з питань 

побудови та реалізації 

індивідуальної 

траєкторії 

професійного розвитку 

вчителів математичних 

дисциплін, 

координатор 

професійної спільноти шкільних бібліотекарів, Співавтор 

посібників, програм, методичних рекомендацій. 

Досвідчений педагог, координатор професійних спільнот 

вчителів. 

 

ВІРА ЛАЗУРКО, 

бібліотекар бібліотеки 

Центру професійного 

розвитку педагогічних 

працівників, автор 

бібліотечних виставок, 

відповідальна за передплату 

періодики та оновлення 

інформаційного вісника. 

 



  

ВАСИЛЬ ШВЕЦЬ,  

консультант Центру 

професійного розвитку 

педагогічних працівників з 

питань побудови та реалізації 

індивідуальної траєкторії 

професійного розвитку 

вчителів суспільствознавчих 

дисциплін. Переконаний, що 

спільні зусилля влади, громади, 

педагогів та батьків  мають 

бути спрямовані на забезпечення якісного освітнього простору 

кожної громади, на сприяння самореалізації кожного учасника 

освітнього процесу. Велика відповідальність на вчителях: якість 

знань, рівень навчальних досягнень та успішність освітнього  

процесу. Тож питання професійного розвитку педагогів стають 

пріоритетними для органів влади. 

ОЛЬГА БЛИСЕНКО, консультант 

Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників з питань 

побудови та реалізації індивідуальної 

траєкторії професійного розвитку 

вчителів природничих дисциплін. 

«НЕ ЗАЦІКАВИШ, НЕ ЗДИВУЄШ - НЕ 

НАВЧИШ»,- таке гасло педагога-

практика успішно демонструє і роботу 

консультанта з педагогами, адже 

сьогодні, у час кардинальних змін, і 

вчителям необхідно змінювати форми, 

методи і підходи до реалізації Концепції 

НУШ. 



ЛАРИСА ПЕТРИК, консультант 

Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників з питань 
побудови та реалізації індивідуальної 

траєкторії професійного розвитку 

педагогів дошкілля, консультант щодо 
форм навчання. 

«Прагну до повної реалізації 

власних здібностей і компетенцій. 
Основною моєю мотивацією є 

практичне втілення свого досвіду 

роботи, як сертифікованого тренера-
експерта з організації методичного 

супроводу закладів дошкільної освіти, 

які впроваджують програму та 
навчально-методичний комплект 

«Впевнений старт», тренера з 

методики роботи за програмою 
міжкультурної та громадської освіти «Український віночок» курсу 

«Культура добросусідства». Комунікабельна, володію організаторськими 

здібностями, ініціативна, не зупиняюсь перед труднощами, наполеглива. 
Володію професійними знаннями та навичками, систематично працюю над 

удосконаленням та поглибленням своїх знань. Учасник багатьох семінарів 

і тренінгів, здобула понад 15 сертифікатів з актуальних для галузі та 
цікавих для мене особисто тем і напрямків». 

НАДІЯ МИТРАНЮК, консультант Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників, 
забезпечує науково-методичний супровід  

дирекцій та педагогів закладів освіти з кадрових 

питань, організації курсової перепідготовки 
учителів, організації та проведення атестації 

педагогічних працівників, замовлення документів 

про освіту, здійснює аналітико-прогнозуючу 
роботу з  забезпечення педагогічними кадрами 

закладів освіти, веде  чіткий облік педагогічних 

кадрів, вчителів, які мають педагогічні звання, 
нагороджених.  

Координує роботу з молодими 
спеціалістами, створила банк даних молодих 

спеціалістів та кадрового резерву закладів 

освіти. Постійно працює над підвищенням 
власного фахового рівня, займається самоосвітою, бере активну участь у 

методичних заходах обласного рівня. 



ВІРА ЗАЯЦ , 

консультант ЦПРПП, координатор 

професійних спільнот вчителів 

іноземних мов. 
За 13 років роботи у РМЦ була автором та 
співавтором 17 навчально – методичних 

посібників для вчителів та учнів з іноземних 

мов. З 2018 року була три роки поспіль 
експертом підручників для 1-хб 2-х та 3-х 

класів. 

У 2015 та 2016 році була членом експертної 
групи з визначення порогу ЗНО з німецької мови. 

У 2020 році  стала спікером Всеукраїнського вебінару від видавництва 

«Генеза» «Якісна підготовка до ЗНО з англійської мови: секрети, поради, 
лайфхаки». 

Маю досвід, знання і бажання для подальшої роботи на посаді консультанта  

комунальної установи «Глибоцький центр професійного розвитку 
педагогічних працівників». 

Основною мотивацією для мене є бажання бути корисною в освіті нашої 

держави, покращувати якість викладання іноземних мов у ЗЗСО, допомагати 

педагогам та бути в постійному пошуку нових цікавих методів та форм 

роботи. 

МИКОЛА ЛЯХ,  

консультант ЦПРПП, координатор професійних 

спільнот вчителів фізичного виховання 

Маю повну вищу  освіту. Диплом ЧДУ ім. Ю. 

Федьковича за спеціальністю «фізичне виховання». 

Педагогічний стаж роботи 20 років.  10 років 
працював в Глибоцькому навчально- методичному 

центрі на посаді методиста з фізичного виховання. 

Ініцюював створення районного методичного 
об’єднання вчителів фізичного 

виховання.Здійснюючи науково- методичний супровід педагогів району , 

проводив ефективні методичні заходи практичного спрямування :семінари, 
майстер- класи, презентації ППД, консультування, пристендові  уроки. 

Систематично вивчав, узагальнював, розповсюджував ППД,  залучав 

вчителів до участі у конкурсах професійної майстерності , науково- 
дослідніцькій    та навчально- методичній роботі.  Пройшов онлайн – курси   

на платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus. 



ЛЮДМИЛА ПЕНЮК, консультант 

ЦПРПП, координатор професійних 

спільнот вчителів української мови 

та літератури, зарубіжної 

літератури, українознавства. 
«Світ сьогодні-це зміни у всьому: 

глобалізація, інформаційний бум, час повних 
протиріч… «Довго учись, якщо хочеш учити 

інших»,- писав мудрий Сковорода. Мабуть, 

тому свою діяльність планую спрямувати  
крізь призму: предметно-методичного 

сервісу-індивідуального і групового консультування вчителів з актуальних 

проблем освітнього процесу; моніторингового сервісу-здійснення 
моніторингових досліджень; маркетингового сервісу-визначення ступеня 

забезпечення освітніх запитів батьків, громадськості, населення, 

прогнозування змін освітніх запитів; експертного сервісу (науково-
методичний аудит)-експертиза освітніх проектів, рецензування, редагування 

методичних посібників; консалтингового сервісу-пошук, накопичення, 

систематизація інноваційних технологій, надання консультативних послуг 
педагогам. 

Мрію, що скоро настане той час, коли виправдаються слова Бориса 

Степанишина: «Нехай заслужено пишаються своїми великими 

відкриттями вчені, нехай гордяться своїми патентами винахідники, 

нехай не без підстав вважають свою місію особливо вагомою медики, 

священники, державні діячі, але коли до класу заходить педагог і 

розпочинається священне дійство, ім`я якому урок, кермо планети і доля 

людства, його майбутнє-саме в руках учителя». 

 

 



 
 

ДАРИНА БОДНАРЧУК, 

консультант ЦПРПП, спеціаліст з 

організації харчування у закладах 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРІЯ АМАРІЙ,  

бухгалтер ЦПРПП 
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