
 

 

 
АНКЕТА 

   Учасника районного конкурсу 
  «Класний керівник року» 

 

 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові Ісаєва Ірина Миколаївна 

2. Дата і місце народження 11.09.1979 року, село Жовтневе, Токмацького району, Запорізької області 

3. Місце проживання  м.Запоріжжя, вул. Хакаська, буд.7, кв.7 

4. Телефон, e-mail (066) 474-65-41,  kakabuha@gmail.com 

5. Які навчальні заклади 

закінчили, в якому році, 

спеціальність за дипломом 

1) Запорізьке педагогічне училище, 2000 рік, «Образотворче мистецтво 

та художня праця» 

2) Мелітопольський державний педагогічний університет, 2003 рік, 

Педагогічна освіта. Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична 

культура 

6. Місце роботи   Запорізька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 81 Запорізької 

міської ради Запорізької області, 223-62-87 

7. Стаж роботи Загальний стаж – 20 років 

Педагогічний стаж – 17 років  

8. Кваліфікаційна категорія спеціаліст вищої категорії 

9. Звання  

10. Державні нагороди, відзнаки 1) Грамота. Відділ освіти Ленінської районної адміністрації, 2009 рік 

2) Почесна грамота. Ленінська районна адміністрація Запорізької 

міської ради, 2011 рік 

3) Почесна грамота. Президія Запорізького обкому профспілки 

працівників освіти і науки України, 2011 рік 

4) Грамота. Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької 

міської ради, 2013 рік 

5) Почесна грамота. Територіальний відділ освіти, молоді та спорту 

Ленінського району, 2015 рік 

6) Сертифікат. Департамент ОНМС ЗМР, 2015 рік 

7) Сертифікат. Запорізька міська рада департамент освіти і науки, 2017 

8) Подяка. Департамент освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації, 2017 рік 

11. Клас, в якому Ви є класним 

керівником 

5-А 

12. Мова викладання  українська 

13. Проблема (тема), над якою 

працюєте 

«Розвиток громадської та творчої активності дитини через реалізацію 

інноваційних форм і методів виховання громадянина-патріота» 

14. Інноваційні форми роботи та 

технології, що використовуєте 

 Технологія виховання успішної особистості 

 Тренінги  

 Персоніфіковане виховання, групові дискусії  

 Технологія інтегрованого виховання  

 Проектна, ігрова технологія  

 Технологія саморозвитку особистості  

 Виховання на основі систематичного підходу  

 Розвивальне виховання  

 Колективні творчі справи 

 Використання ІКТ-технологій  

15. Ваше педагогічне кредо «Без творчого вчителя не може бути ні нової школи, ні нового 

суспільства, ні вільної України» 

16. Посилання на інтернет-ресурс, 

де розміщені додатки наданого 

досвіду 

 

http://znz81.zp.ua/index.php/metodichna-robota/pedagogichni-

konkursi/vchitel-roku/klasnij-kerivnik  

12.12.2017 рік 
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