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Ліцею № 15 Львівської міської ради 

 Дзери Ірини Миколаївни 
 
 

            Дзера Ірина Миколаївна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю 
«Географія». У ліцеї № 15 на посаді педагога – організатора працює з 02 жовтня 
2018 року. Атестується вперше. У грудні 2019 року підвищила кваліфікацію у 
Львівського обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.  
  Ірина Миколаївна проявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні 
форми і методи позаурочної навчально-виховної роботи, відзначається загальною 
культурою з високими моральними якостями. 
 У своїй роботі з дітьми вміє зацікавити, допомогти. Вивчає індивідуальні 
особливості учнів в школі. Сприяє розвитку їх здібностей та талантів, навичок 
самодіяльності, самоврядування. Ірина Миколаївна з максимальною увагою 
ставиться до учня, його інтересів, обдарувань, проблем, вчить дітей виявляти 
активність у громадському житті, мати свою думку та вміти її обстоювати. 
 Сприяє впровадженню народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню 
поваги для рідної мови, пісні, шляхом проведення в школі тематичних свят, 
виставок, ярмарків, флешмобів, лінійок. У 2018 році провела виставку робіт 5-9 
класів «Осінні дари»., літературний вечір до Дня святого Валентина для учнів 9-их 
класів «Любові чарівні сторінки», провела «Уроки доброти» для учнів старшої 
школи. У 2019 році провела спортивно-розважальний захід до Дня Захисника 
України «Від козацтва до сучасних героїв України». Працює над реалізацією 
національно-патріотичного виховання – організовує  зустрічі з учасниками АТО, 
проводить заходи у школі з відзначення пам’ятних та знаменних дат нашої держави, 
залучає учнів школи до роботи у гуртках та спортивних секціях. Тісно співпрацює з 
класними керівниками. Проводить різноманітні свята, конкурси, бесіди зустрічі, 
виховні години. Курує роботу учнівського самоврядування у школі. Щорічно з 
членами учнівського самоврядування бере участь у благочинній акції «Миколай про 
тебе не забуде». 
 Активно бере участь у районних заходах: «Талановиті та найкращі», 
«Інформаційний простір. Учнівські ЗМІ», «Лідер року», де члени учнівського 
самоврядування займають призові місця. 
  Педагог-організатор працює над науково методичною проблемою 
«Організація національно-патріотичного виховання у школі». Вивчає нові форми і 
методи виховної роботи, творчо використовує їх у своїй роботі. Систематично 
займається професійним самовдосконаленням та самоосвітою. 
  Користується повагою серед учнів, колег по роботі. 
  Бере участь у роботі районного методичного об’єднання педагогів-

організаторів. Відвідує різноманітні семінари, тренінги. Є учасником формаційного 
проекту «Покликані до любові та витривалості», проекту «Школа 
професійного зростання педагога». 
  

 


