ЗАВЕРУХА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА,
вчитель інформатики Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка,
освіта вища, закінчила Львівський національний університет імені Івана
Франка у 2006 році за спеціальністю соціальна інформатика та отримала
кваліфікацію – спеціаліст з соціальної інформатики, викладач інформатики;
стаж роботи - 12 років; спеціаліст першої категорії
Весь світ поступово переходить в інформаційну еру – період коли
основою капіталу стає інтелектуальна власність, дані, інформація, її своєчасне
отримання і використання. Тому інформаційна культура має закладатися у
свідомість кожної дитини ще у школі, що й практикує Надія Володимирівна у
сучасному навчанні. Учитель вважає, що всебічно культурна людина повинна
вміти оцінювати відомості якісно, розуміти їх корисність, достовірність тощо.
Основним завданням Заверухи Н.В. є побачити в дитині особистість, що
формується, допомогти їй розвиватися та розкритися духовно, дати можливість
відчути радість подолання труднощів, виховувати почуття ініціативності,
діловитості, дисциплінованості, бачення перспективи, постійне бажання
оволодівати все новими й новими знаннями та інформаційними технологіями.
На думку педагога, “дитина потребує діяльності неперервно і втомлюється не
від діяльності,а від її одноманітності”.
Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних,
відповідальних, здатних мислити неординарно. Ось чому необхідні пошук і
підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на
активну участь у громадському житті, молоді, яка, має організаторські
здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати
свою енергію та здібності заради інших. Яскравим прикладом таких здібностей
є Черевко Оляна – голова учнівського парламенту, учениця 10-Б класу, в якому
Надія Володимирівна є класним керівником. Ця дівчина є лідером у навчанні відмінницею, свого часу два роки була старостою класу, вміє згуртувати
навколо себе однокласників та інших учнів гімназії, має бажання втілювати
зміни в гімназійне життя, організовувати нестандартне проведення вільного

часу учнів, шкільні свята, дні без форми, допомогу та підтримку дітям-сиротам,
прагне виховувати

в учнях кращі риси громадянина України, захищати їх

права, інтереси, робити життя учнів насиченим і цікавим. Професійно
займається балетом і вже сама тренує маленьких балерин.
Вибираючи освітні технології, вчитель пам’ятає, що у кожної дитини є
задатки, які можуть перерости у здібності, тому головне завдання для вчителя побачити

їх

та

розвинути.
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Володимирівна вважає залучення своїх учнів до участі в конкурсах, олімпіадах,
конференціях тощо. Так учні беруть активну участь в міжнародному конкурсі
з інформатики "Бобер", отримують добрі та відмінні сертифікати. Вихованці
вчителя є щорічними учасниками I та II турів онлайн-олімпіади "IT Challenge" з
ІТ при ЛНУ «Львівська політехніка»; призерами II етапу Всеукраїнської
олімпіади з інформаційних технологій: Зайцев О.(III місце - 2011 р.), Гаєвська І.
(III місце -2013 р., III місце -2014 р.), Мухаметов А.( II місце - 2014 р., II місце 2015 р.), Надіжко Я.( I місце - 2015 р.), Коваль А.( III місце - 2015 р., III місце 2016 р.), Онишкевич Я.( III місце - 2016 р.);призерами II і III етапу
Всеукраїнської олімпіади з інформатики(програмування): Яворський Г.( I місце
- 2015 р. II етап, III місце - 2016 р. III етап ), Висп'янський Т. ( I місце - 2015 р.).
Уже третій рік поспіль вчитель проводить у гімназії "Годину коду".
Неодноразово учні ставали призерами Міського конкурсу науководослідних робіт з математики та інформатики (Кирпатенко Ю., Портухай О. з
роботою "Інтернет-залежність - діагноз чи..." - 2011р., II місце; Рудейко Л.,
Триндяк Ю. з роботою "Основоположники вітчизняного комп'ютеробудування"
- 2012р., III місце).
Для самореалізації, задоволення потреб у нових знаннях, спілкуванні,
самовираженні, вихованні взаємовідносин Надія Володимирівна залучала учнів
до участі у конкурсі "Забуті імена в науці і техніці" (Яцура М. з роботою
"Сергій Олексійович Лебедєв – творець першого в континентальній Європі
комп'ютера"- 2007р., III місце); учні були учасниками міської наукової
конференції старшокласників "Наука і релігія. Точки дотику" (Харитонова А,

Боднар Ю. з роботою "Духовність 2.0 в добу Інтернет-революції"-2012р.,);
учнівської науково-дослідної конференції «Андрей Шептицький - будівничий
держави, Князь церкви, лідер нації» (Вершкова Х., Захарчин Н. з роботою "Роль
митрополита Андрея Шептицького у процесі становлення "Шевченківського
гаю", Якуб'як І. з роботою "Андрей Шептицький – послідовний проповідник
ідеї екуменізму в практичну діяльність Церкви", Лепецька К., Лепецький М. з
роботою "Андрей Шептицький про роль молоді у розбудові українського
суспільства", 2015р. ). Робота про Шевченківський гай була відібрана до участі
у II (травень 2016р.) та III (липень 2016р.) турах конференції, де вихованці
Надії Володимирівни під її керівництвом працювали над спільним проектом з
учнями з Добромиля та Крилоса під назвою: "Андрей Шептицький:
Добромильський монастир, Крилос, Свято-Іванівська лавра".
Учитель
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технологіями,

теоретичним матеріалом, різними методичними прийомами та педагогічними
засобами. Формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на
практиці, розвиває критичне мислення, здатність правильно формулювати
запитання. У викладанні свого предмету використовує методики змішаного
навчання як от "перевернутий клас", ротаційна модель; проведення уроківквестів,

віртуальних

подорожей,

інтегрованих

уроків

інформатики

та

математики, образотворчого мистецтва, ділової української мови. Заверуха Н.В.
має власні методичні розробки систем уроків з БД MS Access, нестандартного
застосвання діаграм і графіків в MS Excel тощо. Вчитель прагне розв’язати
проблему: як навчити дитину, яка сидить спиною до вчителя? Вирішення
такого питання вчитель бачить у використанні сучасних систем онлайнового
опитування, які використовує щоуроку: Kahoot, Plickers, OnlineTestPad,
LearningApps, Google Forms, у кожній із них має розроблені власні тести.
Цікавим вважає проведення уроків у музеях. Зокрема нею проведено
музейний урок-квест "Створення буклету "Експозиції Львівського історичного
музею. Історія Львова"(10 клас).

Як класний керівник намагається згуртувати колектив учнів класу,
навчити їх бути дисциплінованими, толерантними один до одного та інших,
проявляти взаємодопомогу, взаємодовіру, дає можливість відчути радість
усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили.
Організовує пізнавальні туристичні мандрівки, походи, прогулянки
рідним містом, зустрічі в неформальній обстановці, а також різноманітні класні
та загальногімназійні заходи, такі як: "Зимова казка", "Стрітення", "Андріївські
вечорниці", "Гірчить
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Чорнобильської трагедії, "У вінок Шевченкові", відкриті виховні години із
залученням батьків учнів 10Б класу.
Як учитель-предметник проводить круглі столи, вікторини, конкурси
малюнків, створених засобами графічних редакторів на ПК.
Вчителі – це вмілі учні, які, щоб залишатись професіоналами, повинні
постійно вдосконалювати свої знання і навики. А вчителі інформатики - в
подвійному обсязі, оскільки розвиваються все нові та нові технології. Тому
Надія Володимирівна була слухачем семінару-тренінгу "Використання ІКТ при
вивченні навчальних дисциплін. Робота з інтерактивною топографічною
картою на уроках географії"; семінару-практикуму "Особливості підготовки та
проведення уроків з використанням комп'ютерних та мультимедійних уроків",
навчальний тренінг з підготовки до роботи у науково-педагогічному проекті
"Щоденник.ua"; успішно склала сертифікаційний тест "Курс Microsoft із
цифрових технологій"; завершила курс за програмою "Intel "Навчання для
майбутнього"' прослухала курс "Основи ІКТ"; пройшла навчання за курсом
"Microsoft Excel в профільному навчанні"; засвоїла онлайн-курс "Інтернет для
вчителя"; пройшла онлайн-тестування на знання продуктів Microsoft Office
2010 і продемонструвала рівень знань Office GURU, була учасником
конференції
технологій

"Е-освіта",
на

уроках

семінару-практикуму
інформатики",

"Використання

зареєструвалася

"Дидактичні можливості освітньої платформи Міксіке".

на
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Учні та вчитель - активні учасники волонтерської роботи. Діти з
хвилюванням створювали на комп'ютерах лист-побажання та малюнки воїнам
АТО. Разом з гімназистами щорічно бере активну участь в організації свята
Миколая для дітей-сиріт із с.Сасів Золочівського району. Поза межами гімназії
допомагає виготовляти свічки-грілки, які використовують солдати для обігріву
чи швидкого розігрівання їжі в польових умовах. Разом із батьками учнів 10-Б
класу та гімназійним психологом сприяє участі гімназистів у ролі помічника
вихователя для дітей навчально-реабілітаційного центру "Джерело".
Радо ділиться досвідом з колегами, допомагає їм. Бере активну участь у
роботі МО вчителів природничого циклу,була учасником творчої групи
вчителів інформатики при НМЦО м.Львова(2012-2014, 2016-2017рр.), очолює
районне МО вчителів інформатики Франківського району(з листопада 2014р.),
член журі II туру Всеукраїнської олімпіади з інформатики та інформаційних
технологій (2012-2014рр.); член журі районного конкурсу учнівських проектів
“Intel-навчання для майбутнього”(2014 р.); тренер курсу “Цифрові технології”;
координатор

міжнародного конкурсу з інформатики Бобер в Класичній

гімназії; голова методичного об’єднання класних керівників Класичної гімназії
(2013-2015 рр.); член журі районного конкурсу відеоінтерпретації творів
І.Я.Франка "Побачити та почути Франка"(2016р.).
Провела для учителів району та міста такі заходи: майстер-клас
"Інформаційна безпека" на базі ЛІБС (2014р.), майстер-клас "Критичне
оцінювання медіаресурсів в школі"(2015р.), майстер-клас "Сучасні методики
викладання інформатики. Фасилітаційна сесія"(2016р., за участю психолога),
семінар для вчителів інформатики та математики "Організація дослідницької
роботи учнів з інформатики та математики"(2017р.).
За свою роботу вчитель Заверуха Н.В. нагороджена Грамотами та
подяками
Відділу освіти Франківського району, Управління освіти
Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та
облдержадміністрації.
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