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І. Загальні відомості про 

педагогічного працівника 



Дата народження 17.03.1950 р. 

Освіта   Вища  

Спеціальність за     

дипломом 

Вчитель української мови та 

літератури 

  

Педагогічний стаж  46 років 

Кваліфікаційна 

категорія              

  

“ спеціаліст ІІ категорії ” 

Місце роботи ДНЗ  «ПВМПУ»  

  

Посада вихователь 

Стаж на посаді 

вихователя 

9 років 

Демченко Раїса Борисівна 



Відомості про освіту та 

підвищення кваліфікації  



Освіта: вища, 

Запорізький  

державний 

педагогічний  

інститут  

 

Спеціальність за дипломом:               

“ Вчитель української мови та 

літератури ” 

 



Курси підвищення кваліфікації:  

2019 рік,  Полтавський  ОІППО                                                       

ім. М.В.Остроградського 

 





У своїй роботі   керуюсь такими державними документами: 

 

1.  Конституція України.                                                                                   

2.  Закон України «Про освіту».                                                                       

3. Закон України «Про професійно-технічну освіту».                                     

4. Конвенція ООН про права дитини. 

5.     Наказ МОН № 1669 від 26.12.2017 р. “ Положення про 

організацію роботи з ОБЖ учасників освітнього процесу в 

установах та закладах освіти “. 

 Нормативно-правові документи, які 

використовуються в роботі 



Професійне  кредо: 

«Глибока віра в  можливість успішного виховання 

кожної дитини».  

                                                          

Проблема, над якою працює вихователь: 

 “ Формування в учнів загальнолюдських та 

особистісних цінностей на основі досягнень 

педагогічної  науки ” 

Професійний девіз: Освіта - скарб; праця - ключ до нього. 

                                                                                 П. Буаст 
 



Участь у педагогічних читаннях  

та засіданнях методичних комісій 

Виступ на зимових педагогічних читаннях  “ Виховні заходи – 

шлях до згуртування колективу ” (з досвіду роботи) 



ІІ. Навчально-виховна діяльність 



Виховний захід на тему: 

 “ Величай свій рідний край ” 



Бесіда із циклу  

 “ Славетні українці: К.Д.Ушинський – педагог-новатор ” 



Спортивно-розважальна програма: “ Козацька звитяга ” 



Зустріч з полтавським фотохудожником Ю. Жолтищевим 



Виховний захід “ Парад осінніх іменинників ” 



Виховний захід “ Вічна загадка любові ” 



ІІІ. Результати виховної діяльності 



Проводячи систему виховних заходів на різноманітну 

тематику, і , керуючись такими принципами, як: 

-підпорядкування єдиній виховній меті (навчати, розвивати, 

виховувати); 

- врахування психологічних особливостей колективу 

вихованців; 

- відповідність віковим інтересам, я досягаю певних 

результатів, а саме: 

- вихованці стають більш згуртованішими; 

- виявляю здібності і прагну їх розвивати; 

- підбираю альтернативні варіанти, щоб зацікавити підлітка в 

зміні себе; 

- прагну зрозуміти учня і допомогти йому. 
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Кількість проживаючих 
учнів  

Кількість учнів, які 
узяли участь у 
проведенні заходів 
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Відвідування виховних заходів учнями, які проживають в гуртожитку  
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Моніторинг проведення виховних заходів у гуртожитку  




