
МЕСЕЧА Оксана Іванівна 

викладач І кваліфікаційної категорії 

 

Педагогічне кредо: 

«Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів – 

найблагородніший, шлях наслідування – найлегший, і 

шлях дослідження - найважчий» 

Життєве кредо: 

«Жодне бажання не дасться тобі окремо від сили 

здатної його здійснити» 

Коло науково-педагогічних інтересів: 

оптимізація пізнавальної діяльності на заняттях з хімії 

шляхом поєднання інноваційних та традиційних 

методів навчання; застосування активних форм 

навчання та інформаційних технологій при реалізації практичної 

спрямованості навчання. 

Професійні досягнення: 

Працює в коледжі з 2021 року, викладає дисципліни «Неорганічна 

хімія», «Аналітична хімія», «Фізична і колоїдна хімія», «Органічна хімія», 

«Біохімія», «Природничі дисципліни. Хімія». 

Закінчила у 2009 році Ніжинський державний університет імені 

Миколи Гоголя і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і 

методика середньої освіти. Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя 

біології, хімії, валеології та основ екології. Працювала вчителем хімії 

Вищедубечанської ЗОШ І – ІІІ ст. Вишгородського району, Київської області 

та педагогом організатором в Опорному закладі Пирятинської ЗОШ І – ІІІ ст. 

№ 6 Полтавської області. 

Стала учасником освітньої події онлайн-толоки EdCampUkraine: для 

розуму і серця. #5Гідність. Мир. Розум, за що отримала посвідку про участь 

від 30.10.2020 р.  

Була учасником тренінгу для ЗНЗ «Еко-урок з Єнотом 

ЧепуRRRRRуном» 12.03.2021. 

Пройшла навчання на освітніх платформах: 

- Розвиток соціальних навичок у дітей: ігри та вправи (17.05.2021 Сертифікат 

АР149356); 

- Модель учнівського самоврядування для дітей молодшого шкільного віку 

(17.05.2021 Сертифікат DL550490); 

- Цифровий відбиток: що про нас говорить наша он-лайн поведінка 

(17.05.2021 Сертифікат QY591048); 



- Життя у стилі еко. Хто / чи навчають цьому у сучасній школі? (17.05.2021 

Сертифікат  VU592551); 

- Булінг в закладі освіти: як виявити та що робити (17.05.2021 Сертифікат 

YE658680). 

Взяла участь в онлайн-тренінгу Active Citiez Local Training (14-

16.04.2021 britishcouncil.org.ua Сертифікат 202104LTPL15) 

Взяла участь у заняттях Школи районних (міських) координаторів 

учнівського самоврядування «Виховуємо лідерів» та отримала сертифікат 

№07325 від 26 лютого та 11 червня 2021 року виданий Полтавським 

обласним інститутом післядипломної освіти ім. М.В.Остроградського. 

Пройшла глобальне тестування на національній онлайн - платформі з 

цифрової грамотності. (2021р.) 

 

Підвищення кваліфікації: 

Пройшла навчання з 02 по 06 березня 2020 р. за програмою підвищення 

кваліфікації учителів хімії, біології та природознавства, про що засвідчує 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 25ПК02139222/00127520-20 від 02 

березня 2020 року, видане Чернігівським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. 

 



 
 

            
 



     

 


