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пробки».
Мій

девіз:

Хто

обережний

у

своїх

обіцянках, той точний у їх виконанні.
Трішки про себе: В дитинстві в мене
була мрія - стати вчителем. Я постійно
думала,

як

буду

вчити

дітей. Мені

подобалося уявляти себе вчителькою. Із
усіх ігор я віддавала перевагу грі в
«школу». Напевно, на вибір моєї професії
та захоплення педагогікою з дитинства
найбільше вплинуло те, що моя мама – вчителька. Найяскравішим спогадом
мого дитинства є моє найперше в житті заняття в гуртку «Маленький актор».
Саме з того дня у моєму житті з’явилася «акторська» мама – Зоя Василівна.
Мені здається, скільки б років не пройшло від мого першого заняття в гуртку,
я постійно пам’ятатиму її ім’я, її ласкаву посмішку та добрі слова для кожної
дитини у нашому класі.
І від того моменту вирішила пов’язати своє життя із педагогікою. Я
хотіла присвятити себе дітям. І зараз з точністю можу сказати, що я – творча,
оптимістична, дружелюбна і працьовита людина. Своєю найкращою рисою
вважаю наполегливість.
Професійне кредо : Не здивуєш – не навчиш!
Життєве кредо: Все можливо. На неможливе потрібне лише більше
часу!

Освіта
Диплом молодшого
спеціаліста здобутий у
2019
році
за
спеціальністю: початкова
освіта,
професійна
кваліфікація
вчитель
початкових класів.

Диплом
бакалавра
здобутий у 2021 році за
спеціальністю: початкова
освіта,
професійна
кваліфікація
вчитель
початкової
школи;
практичний психолог (в
закладах освіти).

Автобіографія
Я, Папіна Юлія Олегівна, народилась 2 липня 2000 року в місті Київ.
Мешкаю за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського 3, кв. 118.
Громадянка України.
У період з 2006 р. по 2013 р. навчалась у Спеціалізованій школі Ι-ΙΙΙ
ступенів імені О. П. Довженка, у період з 2013 р. по 2015 р. навчалась у
Київському Природничо-науковому ліцеї № 145, 9 класів закінчила у 2015
році.
У серпні 2015 року вступила на навчання до Університетського
коледжу імені Бориса Грінченка і закінчила його у 2019 році та здобула
диплом

молодшого

спеціаліста

за

спеціальністю

початкова

освіта,

професійна кваліфікація вчитель початкових класів.
У серпні 2019 року вступила на навчання до Національного
педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова обравши
декілька спеціальностей на різних факультетах.
Перший факультет педагогіки та психології закінчила у 2021 році та
здобула диплом бакалавра за спеціальністю початкова освіта, професійна
кваліфікація вчитель початкової школи; практичний психолог (в закладах
освіти).
Другий факультет спеціальної та інклюзивної освіти де навчаюся по
теперішній час.
Вивчаю англійську мову, читаю, пишу та розмовляю за допомогою
словника. Державною мовою володію вільно.
З 2018 - 2019 рік працювала в навчально – методичному відділі
Університетського коледжу імені Бориса Грінченка на посаді секретаря
друкарки.
З 2019 – 2021 рік працювала на кафедрі психокорекційної педагогіки
факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова
на посаді старшого лаборанта

З 2021 року працюю в Центрі позашкільної роботи Святошинського
району м. Києва на посаді керівника гуртка.
Не одружена.
Склад сім’ї:
Батько – Папін Олег Борисович, народився 24 червня 1972 року в
Четинській області, Ононского району, село Верхній Цесучей, РСФСР,
українець, провідний інженер «ТВО НТЦ енергозв’язок». Проживає за
адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського 3, кв. 118.
Мати – Папіна (Опенько) Валентина Іванівна, народилась 25 березня
1974 року в місті Києві, українка, працює в дитячому садочку № 65, на
посаді: директора.

Проживає за адресою:

м. Київ, вул. Маршала

Малиновського 3, кв. 118.
Сестра - Папіна Анастасія Олегівна, народилась 15 березня 2008 року в
місті Києві, українка, навчається у СЗШ № 219 у 7-А класі. Проживає за
адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського 3, кв. 118.
Ні я, ні мої близькі родичі до кримінальної відповідальності не
притягалися.
Рідних за кордоном не маю.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Папіної Юлії Олегівни,
2000 р.н.,
керівника гуртка
«Корисні поробки»
Папіна Юлія Олегівна працює в ЦПР Святошинського району з
вересня 2021 року керівником гуртка Майстерня «Корисні пробки».
Юлія Олегівна закінчила Університетський коледж Київського
університету імені Бориса Грінченка

і має кваліфікацію «Вчитель

початкових класів», навчалася в Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова і отримала кваліфікацію бакалавра за спеціальністю
«Вчитель початкової школи; практичний психолог (в закладах освіти)»,
продовжує навчання в магістратурі університету імені М. П. Драгоманова за
спеціальністю «Олігофренопедагогіка».
Постійно вдосконалює свій професійний рівень, знаходиться в
творчому пошуку власного педагогічного стилю. Володіє сучасними
освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами,
вдало використовує їх на заняттях гуртка.
Створюючи емоційний комфорт на заняттях, знаходячи підхід до
кожного гуртківця, педагог стимулює у дітей бажання творчо мислити, з
захопленням виконувати

та доводити розпочату роботу до завершення.

Використовуючи ігрові моменти, та включаючи кожну дитину у творчий
процес, дає можливість виявити самостійність, уяву та власну фантазію.
Дотримується педагогічної етики, поважає гідність вихованців, формує
трудові навички, пропагує стиль здорового способу життя.
Гармонійно і гідно зайняла місце серед колег відділу народної
творчості, користується їх підтримкою і повагою.

Завідуюча відділу
народної творчості

Драєнкова В.В.

Есе на тему: «Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики,
малюнка, фантазії, творчості.» Василь Олександрович Сухомлинський
Не випадково кажуть, що діти – це квіти життя. Діти – це майбутнє, це
те, що буде попереду. Про що це нам говорить? Про те, що ми маємо вкласти
в дітей все, що хочемо бачити в майбутньому. Чим ретельніше ми про це
подбаємо, тим кращим буде результат. А що таке результат? Результат – це
кожен наш день, кожен новий крок, кожна нова сходинка.
Нам хочеться казкового майбутнього,
музичного, світлого, творчого та з польотом
фантазії. Ми хочемо , щоб наші діти жили в
такому кольоровому світі, ми хочемо для них
кращого. Діяти потрібно вже сьогодні.
З самого дитинства завдяки малюнкам,
музиці, казок, творчості ми можемо розвивати
уяву, фантазію дитини. Тільки уявіть, як це
буде впливти на емоційний стан дитини, не
говорячи про те, як це вплине на загальний
розвиток дитини. Творчість загалом вплине позитивно на дитину.
За допомогою творчості ми можемо створити казку для дитину. З
кожним дотиком до творчості ми можемо створювати нову історію, уявляти,
що ми ніби в загадковому світі. Дитині має бути цікаво. Наше завдання –
інтерес дитини. Ми маємо і можемо її зацікавити. Таким чином, ми будемо
займатися естетичним вихованням дитини, адже у нашому сучасному світі ,
нажаль, цього не вистачає. Не всі батьки серйозно ставляться до цього, не всі
розуміють важливість . Наша місія , як викладачів, керівників творчих
гуртків – подбати про естетичне виховання дитини. Також нам необхідно
залучати до цього батьків і працювати у тандемі. Так ми зможемо досягти
кращого результату. Взаєморозуміння має бути не тільки у викладача і
дитини, а і у викладача з батьками.

Дитина, яка буде рости у світі творчості , буде дуже відрізнятися від
дітей, яким цього бракувало. Я хочу залучити до творчої естетики як можна
більше дітей. Я хочу розвивати у дітей креативність, творче мислення, творчу
уяву, нестандартне мислення, допитливість, ініціативність, оригінальність.
Цей крок відіграє значну роль у розвитку особистості дитини, допоможе
пізнати світ.

Розгорнутий конспект заняття з дітьми старшої групи
Майстерня "Кориснi поробки"
Керівник гуртка: Папіна Юлія Олегівна
Тема. Виготовлення валентинки з фетру.
Мета. Розширити знання учнів про свято Дня Святого Валентина,
ознайомити з видами валентинок, з технологією виготовлення валентинки з
фетру. Удосконалювати вміння вирізати і зшивати фетр, Розвивати уяву,
мислення, точність рухів. Виховувати акуратність, естетичний смак, почуття
любові до ближніх.
Корекційна мета. Розвивати наочно – образне мислення, зорове
сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь, аналізувати об’єкти сприйняття;
удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв’язок
між предметами; розвивати дрібну моторику рук; формувати пізнавальну
активність.
Тип заняття. комбінований - закріплення набутих раніше та засвоєння
нових знань.
Форма заняття: (групове заняття)
Група дітей у кількості 12-14 чол. Віком 9-13 років;
Обладнання: а) матеріали: фетр різного кольору , нитки, синтапон,
шпажки, заготовки деталей в шаблоні.
б)

інструменти і пристрої: ножиці, голка;

в)

наочні посібники: виставка валентинок, ілюстрації, музичні записи.
Перебіг заняття

І. Організація
- Подаруйте, діти, мені свої гарні, милі, світлі усмішки і почнемо урок.
ІІ. Повідомлення теми і мети заняття
Щоб заняття пройшло не марно,
Треба сісти рівно і гарно,
Бо заняття у нас сьогодні не звичайне,

Для всіх нас повчальний.
- Сьогодні ми будемо мандрувати на казковому кораблі до островів. А
яких дізнаємось коли потрапимо на перший острів.
1. І перша наша зупинка – Острів ребусів та кросвордів. Для того щоб
зрозуміти про, що наш урок ми повинні розділитися на дві команди та
розгадати ребус.
Перша команда

Друга команда

Ви здогадались? (Так, це слово – день)
Перше слово відгадали, переходимо до другого. Для цього нам
потрабно відгадати кросворд.
Загадки:
a.

Удень

по

небу

гуляє, а ввечері на землю
лягає (сонечко)
b. Воно відоме в світі.
Столицею

України

називається. (Київ)
c. Кругле та румяне з
дерева дістану можу бути я – зеленим та червоним, вітамінів в мене
вдоволь (Яблуко).
d. Буваю струйний, буваю лазерний. Його друкувати заставляють
(Прінтер)
e. Маленька, кругленька, з кишені в кишеню скаче. Весь світ
обскаче, сама не придатна, а всім потрібна. (Монета)
f. Я довгий, зелений, смачний я й солоний, смачний і сирий. Хто ж

я такий? (Огірок)
g. Рідке, а не вода, біле, а не сніг. (Молоко)
Яке головне слово? Святого – так правильно.
Тепер послухаємо вірш
-Як називається свято закоханих людей?
-Коли ми відзначали це свято?
2. Еврестична бесіда
Вірш про Любов
Любов — найкраще в світі почуття,
Вона не має меж — безкрая.
З любові починається життя,
Вона усе найкраще починає!
Без любові не можна жити,
Треба всім вона з юних літ.
Без любові зав’януть квіти,
Стане сірим безликим світ.
НАДІЯ КРАСОТКІНА
-Про що йшлося в вірші? ( Про любов)
Тому зараз ми з вами на машині часу перенесемось на День Святого
Валентина.
У кожної людини є серце, і це серце прагне любити.
Назвіть людей, яких ви любите.
А що означає любити? (Це означає бажати добра цій людині).
Прочитаємо разом ЛЮБИТИ - ЦЕ ЗНАЧИТЬ: БАЖАТИ ЛЮДИНІ
ДОБРА!
Потрібно любити не тільки рідних, друзів, а й усіх людей, навіть тих,
які нас іноді ображають; навіть на зло треба відповідати добром.
2. ІІ друга наша зупинка - острів Історія свята.
Дізнаємося, як же виник День Св. Валентина.
Згідно з однією їх легенд про появу дня Святого Валентина, один з

римських імператорів Клавдій II, епоху правління якого відносять до
третього століття до нашої ери, був категорично проти укладення шлюбів .
Сімейні узи заважали його легіонерам воювати. Вони вже не могли без
оглядки віддатися волі випадку і прийти "зі щитом чи на щиті", оскільки
вдома їх чекали люблячі дружини. Всупереч указу імператора, противника
традиційних сімейних цінностей, Валентин, священик продовжував в
таємниці вінчати парочки. За що і був покараний - його кинули до в'язниці.
Його засудили до смертельної кари. Дізнавшись, за що засудили бідолаху,
дочка тюремника закохалася в нього всією душею. Валентин, який перебував
в ув'язненні, відповів дівчині взаємністю. В силу того, що вони не могли
зустрічатися, вони спілкувалися за допомогою листів. А в день 14 лютого,
коли, як ви вже здогадалися, була призначена страта, Валентин послав
останню листівку своєї коханої. Підпис на ній свідчила: "Від Валентина"
З тих пір у цей день всі закохані обмінюються листівками, які
називаються валентинками і мають форму сердечка. А церква оголосила
Валентина святим бо він віддав життя заради закоханих.
Гра « Мікрофон»
- Які ви знаєте

ознаки любові? Яка любов? (Діти називають, після

кожної названої ознаки відкривається одна валентинка). (Взаємна,
добра, чиста, лагідна, щира, велика, міцна, тепла, ніжна, вічна, красива,
щаслива).
- З яких матеріалів зробленні валентинки? (3 картону, паперу, ниток,
тканини...)
- Так, валентинку можна намалювати, виконати аплікацію, прикрасити
скрученими фігурками - це називається квілінг, можна скласти з паперу
- це техніка орігамі, можна вишити хрестиком або пошити як м’яку
іграшку.
-

На нашому занятті ми будемо виготовляти валентинки «Крилате
серце»

А коли серце має крила? (Коли воно любить)

Чи хочете ви потрапити до майстерні Валентина і навчитися виготовляти
красиві крилаті валентинки?
3. Тоді треба пройти одне маленьке випробування на острові
Безпеки.
Повторення правил безпеки і культури праці.
І допоможе нам у цьому предмет, що лежить в цьому чарівному сердечку,
його передав мені святий Валентин.
Відгадайте, що це за предмет.
Що за квіточка пахуча,
Дуже гарна та колюча,
Рвать себе не дозволяє,
Колючками всіх лякає? (Троянда)
-Що символізує квітка троянда?(Це символ кохання, любові).
До кого я торкнуся трояндою, повинен чітко назвати правило безпечної
роботи з ножицями.
֎ Передавати кільцями вперед;
֎ не залишати відкритими;
֎ не розмахувати ножицями;
֎ при різанні пальці лівої руки тримати подалі від лез;
֎ не класти на край парти.
А тепер, назвіть правила роботи з голкою.
 Не залишати голку на робочому місці без нитки
 Не вколюй голку в свій одяг
 Не бери голку в рот
 Запасні голки зберігай у футлярі або гольниці
 Не використовуй голку замість булавки
 Зломану голку не кидай, а поклади у спеціальну для цього
коробку
 Не відволікайся під час роботи голкою
III. Практична робота

Поточний інструктаж
Ви пройшли випробування, і Валентин запрошує вас до свої майстерні.
4. Ми на острові «Майстерня Валентина»
А) показ та аналіз технологічної карти. Аналіз зразка.
Які кольори ви бачите на валентинці?
(Червоний, рожевий і білий)
А чому саме такі кольори? (Червоний символізує любов, рожевийніжність, білий - чистоту).
Порахуємо, зі скількох сердечок складається ця валентинка (2 рожеві)
Б) Послідовність трудових дій
№

Інструменти

п/п

Операції

1.

Спочатку треба вирізати
сердечко та два крила з
лекала.

2.

На фетрі з виворотної
сторони обмальовуємо
по лекалу сердечко, 2
шт. та 2 шт. крил
(якщо дитина захотіла
більше сердечко зробити
то відповідно більше
намалювати на фетрі
шаблонів)

Фото

та прилади

Лекало та
ножиці

Фетр, маркер
по тканині

3.

4.

Ножиці,
Вирізаємо.

Прошиваємо сердечко
разом з крильцями, та
залишаємо отвір знизу
для синтапону та
шпажки.

5.

Синтапоном набиваємо
сердечко

6.

Дошиваємо до кінця
сердечко залишаючи на
краї сердечка отвір та
намазуємо шпажку
клеєм під наглядом (або
діти просять, щоб я
заклеїла клеємпістолетом)

фетр.

Нитка, голка.

Синтапон,
нитка, голка.

Шпажка,
клей пістолет
(або клей –
момент
кристал).

7.

Можна оздобити
валентинку, посипати
блискітками або
завернути в
подаранковий папір.

8.

Наш виріб готовий!

Подарункови
й папір.

(Діти працюють під керівництвом учителя звучить класична музика)
VI. Аналіз і оцінювання робіт
1. Підсумкова бесіда.
 У чиїй майстерні ви працювали?
 Яким способом виготовляли валентинку?
 Хто такий Святий Валентин?
2. Аналіз виробів.
Діти виходять з виробами. В цей день прийнято обирати Валентина і
Валентинку. Хто виконав найохайніше роботу, той отримає це звання.
Ми добралися до останнього острова Подарунків.
Подумайте кому ви хочете подарувати в цей день свою валентинку?
- Даруючи, потрібно казати щирі і гарні слова: я тебе люблю! Або я Вас
люблю, поважаю! Я дякую тобі за все!
На цьому заняття закінчено.
Прибирання робочих місць.

Нагороди, відзнаки, фото тощо, які характеризують мене як
особистість

Дипломи

Грамоти

Подяки

Сертифікати

Сертифікати

Сертифікати

Сертифікати

Сертифікати

Наукові праці
Вивчала та обґрунтовувала такі проблемні питання:
•

Папіна

«Розробка

проблеми

Ю.

О.

трудового

навчання і виховання дітей з
девіантною

поведінкою

педагогічній
Макаренка».

концепції

у

А.

С.

Видавництво

:

«Освіта і наука -2021» .
•

Папіна

«Актуальність

Ю.

О.

проблеми

формування в учнів з інтелектуальними порушненнями базових
компетентностей як основи підготовки до майбутньої професії».
Видавництво: «Освіта і наука -2020» Матеріали звітно-наукової
конференції студентів 6-10 квітня 2020 р.
•

Папіна

Ю.

О.

«Особливості розвитку мовлення
дітей з розладами аутистичного
спектру шкільного віку». Збірник
: Мова: психічні, соціальні та
соціокультурні аспекти».
•
Ткаченко

Папіна
О.

С.

Ю.

О.,

"Міжнародна

співпраця України у вирішенні
проблеми
молодих

працевлаштування
людей

з

інтеректуальними порушеннями",
International scientific and practical conferencе «Psychology and pedagogy
as sciences of formation and development of modern рersonality».

conference proсeedings, December 27-28, 2019. Wloclawek : Izdevnieciba
«Baltija Publishing» С. 114 – 117.
•

Папіна Ю. О. «Професійно- трудова підготовка школярів з

інтелектуальними порушеннями, як актуальна науково-практична
проблема». Збірник: Сучасна система і виховання : досвід минулого погляд у майбутнє та інші.
•

Кравець Н. П., Папіна Ю. О. «Корекційна спрямованість

інноваційних технологій на уроках
української літератури у роботі з
дітьми

з

інтелектуальними

порушеннями». 2020 р. «Корекційнореабілітаційна

діяльність:

стратегії

розвитку у національному та світовому
вимірі»:

матеріали

Міжнородної

науково-практичної

оналйн-

конференції ( 25 листопада 2020 року,
м. Суми). Суми: Вид. Со. ДПУ імені А.
С. Макаренка, 2020 С. 196-200)

Творчий процес та результати

