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     Професійну освіту отримала у Львівському технікумі легкої 

промисловості за спеціальністю «Моделювання та 

конструювання одягу».  

      Працювала конструктором на швейному підприємстві ВАТ 

«Юність».  

       У 2006р закінчила Львівську національну академію 

мистецтв  за спеціальністю  “Дизайн”, кваліфікація дизайнера-

модельєра  виробів зі шкіри, дослідника, викладача.   

        З 1998 року працюю керівником гуртка «Театр моди 

«Ренесанс» у  ЦДЮТ  МЖК-1 Сихівського району м.Львова. 

       Педагогічний стаж – 19 років. 

Педагогічне звання: керівник гуртка-методист. 

 

 



Педагогічне кредо: 
 

Щоб бути хорошим педагогом, потрібно 
любити ТЕ, чому ти  навчаєш і любити 
ТОГО, кого ти навчаєш. 

 



   Мною була розроблена Програма, яка орієнтована на 
дівчат та хлопців 10-19 років, котрі мають бажання 
створювати моделі одягу й демонструвати їх.  

   Програма Театру моди «Ренесанс» - це комплексна 
система навчання, що включає в себе вивчення 
предметів, пов'язаних не лише з модою й професіями 
«дизайнер», «модель», але й сприяє розвитку вміння 
творчо мислити, володіти комунікативною культурою, 
бути впевненим у собі, створити власний імідж, стиль, 
індивідуальність.  



    На заняттях широко 
використовую наочні та 
мультимедійні матеріали: 
готові таблиці з 
технологічною повузловою 
обробкою, книги з 
моделювання та 
конструювання одягу; 
багато мультимедійних 
презентацій занять 
розробляю самостійно.  



   Серед нетрадиційних форм 
проведення занять  
особливе місце займають 
інтегровані заняття та виховні 
заходи, які стимулюють різноманітні 
форми творчої співпраці гуртківців 
та сприяють реалізації  єдиного 
освітньо-культурного простору. 
Наприклад, спільне заняття Театру 
моди «Ренесанс» та літературно-
журналістської студії «На горищі» на 
тему «Види тканин і їх використання 
в субкультурах»; «Андріївські 
вечорниці» та «Свято Меланки» 
спільно із студією «Шиворіт 
навиворіт» тощо. А також заняття-
екскурсії, заняття-бесіди.  

 



   Підсумком кожного року навчання 
є показ колекції одягу. Гуртківці 
представляють результати своєї 
творчої діяльності на публіці у 
вигляді дефіле під музичний 
супровід.    
   Вихованці відчувають увагу і 
захоплення глядачів їхніми роботами 
і стають більш впевненими у собі, 
позбуваються закомплексованості, 
радіють, а також критично оцінюють 
свої вміння, що є важливим чинником 
у самоствердженні дітей та розвитку 
соціального партнерства. 



Арт-колекція  “КВІТКА-ДУША” 

   Натхнення, ідеї для колекцій 
часто шукаємо в народному 
костюмі (колекції «Квітка-душа», 
«Колискова», «Щедрий вечір», 
«Дивна квітка»).  
   Вважаю, що мистецтво 
сучасного костюма не повинне 
розвиватися у відриві від 
народних, національних традицій. 
Їх вивчення є важливою 
складовою патріотичного 
виховання дітей. 

Арт-колекція  “Колискова” 

Арт-колекція «Щедрий вечір» 
Арт-колекція  “ДИВНА КВІТКА” 



   Свою громадянську 
позицію щодо кривавого 
розстрілу Небесної сотні 
гуртківці висловили 
створенням колекції з 
нетрадиційних матеріалів 
«Ангели світла». 
 
 



   Протягом останніх років працюю над 

проектом 

 «Моделювання без тканини – творчий 

процес з екологічним ухилом»,  

який реалізовую у щорічній організації 

міського фестивалю-конкурсу екологічної 

творчості «Ековернісаж». 



«Моделювання без тканини – творчий процес з 

екологічним ухилом» 



Міський фестиваль-конкурс 

екологічної творчості «Ековернісаж» 



Майстер-класи для пришкільних таборів по створенню 

моделей одягу з нетрадиційних матеріалів 



   Здобутки вихованців 
 
   Всеукраїнський конкурс «Осінні зоряні мости» м.Київ 
– Гран прі, 2016;  
   Всеукраїнський конкурс студентів-дизайнерів «Битва 
модельєрів» - 2місце, 2016;  
   Міжнародний фестиваль-конкурс «Місто лева» 
м.Львів – 1премія, 2016;  
   Міжнародний фестиваль-конкурс «Зірковий парад» 
м.Львів – 1місце, 2015;  
   Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Лісова 
пісня» урочище Гряда, Шацький район, Волинська 
область,- 1 премія, 2015;  
   Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Grand 
Music Fest», м.Харків - 1премія, 2013;  
   Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької 
творчості «На хвилях Євпаторії» - лауреат  I степені он-
лайн конкурсу, 2013р.; 
   Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Зоряні мости» 
м.Київ – Гран прі; 2013р. та багато інших. 



   Статті про роботу й 

досягнення вихованців 

Театру моди «Ренесанс» 

були надруковані в 

газетах  

 
«Аудиторія» (стаття  «Три горішки 
для Попелюшки» 1998р.), 
«Ратуша» (стаття «Ретро та 
авангард»2002р.) 
«Високий Замок» (статті «Чудо в 
пір’ї» 2000р., «…А сукні у моделей - 
з газетного паперу та клейонки» 
2015, «Поліетиленові пакети, 
будівельна сітка, використані 
мобільни картки перетворюються на 
екоодяг»2017р.) 



   Мною розроблений персональний 

сайт колективу  

http://teatr-modi-renesans.webnode.com.ua/ 

 

 Також інформація про колектив доступна 

в соціальних мережах 
https://www.facebook.com/Театр-моди-Ренесанс 

https://vk.com/teatrmodyrenesans 

 
Їх мета: 

- розповсюдження інформації більш широкому 

загалу про колектив,  

- презентувати роботу колективу та його здобутки 

фото- та відеоматеріалами, 

- підвищувати інтерес вихованців до вивчення 

дизайну одягу, доповнюючи навчальний процес, 

- здійснювати безперервний зв’язок з вихованцями 

та їх батьками. 
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    У 2014 році була організатором і доповідачем 

обласного методичного об’єднання керівників 

гуртків крою, шиття, моделювання одягу та 

дефіле позашкільних навчальних закладів 

Львівської області. 

 
 

 
 

Методична робота 

   Доповідь на методоб’єднанні ЦДЮТ на тему: «Методичні поради щодо 

укладання плану-конспекту (розробки)  заняття гуртка» (для Школи 

молодого педагога) , 2013. 

 

     Доповідь на методоб’єднанні ЦДЮТ  на тему: «Самоосвітня діяльність. 

Як правильно сформувати план самоосвітньої діяльності. Поради 

молодим педагогам-колегам», 2012. 

 

    Педагогічні читання: 

Доповідь на тему: Педагогічні інновації та єдиний освітньо-культурний 

простір у діяльності гуртків технічного напрямку на прикладі діяльності 

гуртка «Театр моди «Ренесанс». 

 



Виступи на 
телерадіопроектах, що 
презентують роботу 
обдарованої молоді 
Львова (ТРК Львів, програма 

«Доброго ранку Львове», Радіо 
Незалежність, Радіо «Львівська 
хвиля», програма «Зустріч на 
Князя Романа», «Дуже» радіо 
тощо) ; 

 
Організація та 
проведення благодійних 
заходів (Свято матері та 
День захисту дітей в 
«Дитячій планеті»)   
 

Позаурочна діяльність 



Мої відзнаки 
 

-  Грамота ЛМР Управління освіти департаменту 
гуманітарної політики за вагомий внесок у підготовку 
та проведення ІІ міського фестивалю-конкурсу 
екологічної творчості «Ековернісаж-2016»  
 -  грамота Управління освіти департаменту 
гуманітарної політики у за високий рівень організації 
роботи з обдарованими дітьми, досягнення 
вихованців у мистецьких конкурсах, формування їх 
мистецьких смаків та за підсумками атестаціх 
2014року; 
-   подяка журналу «Пізнайко» «За вагомий внесок в 
екологічне виховання учнівської молоді! 
Всеукраїнської екологічної акції «Цікаве дозвілля – 
чисте довкілля» 2011 року. 
- грамота Управління освіти департаменту 
гуманітарної політики за творчу працю щодо 
виховання культурно-освіченого громадянина 2009 
року.;  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


