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Мотишина Ірина Миколаївна

- у 2010 році закінчила Інститут історії, 

етнології та права Вінницького державного 

педагогічного університету імені 

М.М.Коцюбинського за спеціальністю “Педагогіка і 

методика середньої освіти. Історія” та отримала 

кваліфікацію викладача історії, вчителя 

правознавства; 

- у 2013 році закінчила аспірантуру Інституту 

політології та права НПУ імені М.П.Драгоманова за 

спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень.

- з листопада 2017 року працюю на посаді

заступника директора з навчально-виховної роботи.

Загальний стаж роботи – 11 років 2 місяці.

Стаж роботи у СШ №91 – 5 років 8 місяців. 



Педагогічне кредо: 

“Дитині не потрібно давати готових знань, її потрібно 
зацікавити до навчання, необхідно підсилювати 
пошуковий інтерес, а також розвивати критичне 

мислення і бажання отримання нових знань протягом 
життя”

Життєвий девіз: 

“Все в цьому світі в наших руках, тому їх не можна 

опускати!”



Основні педагогічні правила:

• вимагай від учнів тільки те, що знаєш і робиш сама;

• пам’ятай, що не помиляється тільки той, хто нічого не
робить;

• стимулюй учнів до творчої діяльності;

• пам'ятай, що учень має право на власну думку;

• будь об’єктивною завжди;

• постійно вдосконалюйся;

• стався до людей так, як би ти хотіла, щоб відносились до
тебе!



Пріоритетні напрями роботи:

• Використання різноманітних методів презентації нового 
матеріалу; 

• Використання завдань, які дозволяють дітям засвоїти
навчальний матеріал відповідно до їх досвіду і рівня
пізнавальної активності;

• Надання можливості учням демонструвати свої досягнення в 
отриманні знань; 

• З допомогою методів і форм інтерактивного навчання навчати
учня думати під час отримання знань над шляхами власного
пізнання; 

• Творча імпровізація, довіра, повага, спілкування, стимуляція
почуття гідності, здатності відповідати за себе.
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Форми та методи роботи

• Інтерактивне навчання (комунікативно-діалогове);

• Бесіда;

• Дискусія;

• Метод використання ілюстрацій; 

• Метод учнівських проектів;

• Метод “історичних паралелей”;

• Індивідуальні, групові, колективні форми навчання.



Тема, над якою працює:

“ Методика та практика 

використання сучасних ІКТ та 

ресурсів Інтернет на уроках 

суспільно-правового циклу у 

старших класах ”



Робота з учнями на уроці



Досягнення за час роботи:

• У 2018/2019 н.р. підготувала 1 призера ІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з історії; приймали участь у 

Турнірі юних правознавців;

• У 2019/2020 н.р.  зайняли 100 місце з 200 шкіл України по 

рейтингу ЗНО-2020 з історії; 

• У 2020/2021 н.р. приймали участь у районному конкурсі

наукових робіт МАН та зайняли 2 і 3 місце в районі, а

також 3 місце та Почесну грамоту у ІІІ (міському)

етапі МАН.



Призери ІІІ (міського) етапу 

МАН України з історії



Національно-патріотичне виховання



Національно-патріотичне виховання



Вшанування пам'яті жертв Голодомору



Екскурсії, походи та нестандартні уроки



Заступник директора з навчально-

виховної роботи – це педагогічний

працівник, який здійснює контроль за

освітнім процесом, надає методичну

допомогу колегам-вчителям, слідкує за

порядком та дисципліною, здійснює

навчальну і виховну діяльність, тісно

контактує з усіма учасниками освітнього

процесу (учні, вчителі, батьки), слідкує за

змінами у законодавстві та завжди готовий

прийти на допомогу в освітньому процесі.



На посаді заступника директора з 

навчально-виховної роботи:

• Займаюсь реалізацією освітніх проектів у навчальному закладі, районних проектів та інших видів 
діяльності (участь у конкурсах, змаганнях, художній творчості тощо);

• Слідкую за дотриманням санітарних норм, охороною праці, пожежною безпекою;

• Проводимо заходи з протидії булінгу, сприяємо правовому вихованню молоді, пропагандою здорового 
способу життя та цінності життя як незмінної категорії;

• Здійснює контроль над дотриманням освітнього процесу;

• Займаюсь висвітленням діяльності навчального закладу у соціальних мережах та на сайті школи;

• Підтримую зв'язки з батьківською радою навчального закладу;

• Займаюсь організацією та проведенням урочистих та святкових заходів;

• Займаюсь розробкою освітньої програми навчального закладу спільно із адміністрацією школи;

• Беру активну участь у заходах (наради, семінари тощо), ініційованих управлінням освіти ШРДА міста 
Києва;

• Беру активну участь у життя школи.



Участь у педагогічних радах та робочих 

групах навчального закладу



«Креативна педрада»



Участь у профспілкових 

заходах на підтримку освітян



Наради заступників ЗЗСО 

Шевченківського району міста Києва



Учнівське самоврядування «МІСТ-М»



Робота з учнівським самоврядуванням



Виховні заходи 2021 року



Організація та участь у районних 

освітньо-виховних проектах



Свято початку та закінчення навчального року





Виховна та позаурочна діяльність



День учнівського самоврядування



Лекції для учнів на тему охорони здоров’я, 

профілактики булінгу та пропаганди цінності життя



Відповідальна за техніку пожежної безпеки



Зовсім «непедагогічна» робота… 



Самоосвіта та підвищення кваліфікації

Регулярно підвищую свій професійний та освітній

рівень: читаю професійну літературу, слідкую за змінами

у вітчизняному законодавстві, спілкуюсь з колегами, а

також проходжу курси самопідготовки та підвищення

кваліфікації як вчитель історії та права, і курси з

управління та адміністрування.

За 2020-2021 роки пройшла 434 години тренінгів,

результатами яких я підтверджуючі сертифікати.



Сертифікати Київського університету 

імені Бориса Грінченка



Сертифікати освітньої платформи 

Prometheus



КНП «Освітня агенція міста Києва»

Освітній хаб міста Києва



Інші сертифікати



Базовий курс домедичної допомоги при 

раптовій зупинці серця з використанням 

дефібрилятора



Особисті екскурсії, які поглиблюють 

професійні знання та розширюють 

кругозір особистості





Мої уже дорослі учні…



«Потрібно бігти з усіх ніг, щоб

тільки залишатися на місці, а 

щоб кудись потрапити, треба 

бігти хоча б удвічі швидше!»


