
Творчий портрет учителя 

Лавренов Олег Віталійович 

Посада: вчитель предмета «Захист Вітчизни» 
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навчально-виховного комплексу школа-гімназ ія-
ліцей № 10. 

Педагогічний стаж: 25 років. 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія. 
 

Звання: вчитель-методист. 

Участь у конкурсі «Вчитель року»: переможець 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель 

року – 2019» в номінації «Захист Вітчизни». 

Друковані видання. 45 публікацій у педагогічних 
виданнях різних рівнів. 

Громадська діяльність. Неодноразовий переможець міської премії «Людина 
року» у номінації «Найкращі в освіті». 

Педагогічне кредо: «Правильно навчає той, хто навчає цікаво» (А. Ейнштейн). 

Життєве кредо: «Потрібно ставитись до людей так, як ти хочеш, щоб вони 

ставились до тебе». 

Інноваційні форми та технології: «перевернутий клас», QR-код, буктрейлер, 

інтелект-карти, флеш карти, інфографіка, скріншот, мультимедійні 
презентації, онлайн-тести, онлайн-ресурси. 

Професія вчителя, на думку Олега Віталійовича, є однією із найважливіших, 
тому що справжній вчитель повинен бути універсальною людиною – і науковцем, 

і “лікарем” дитячих душ, і психологом, і наставником, і спортсменом.  
Він народився у сім’ї військовослужбовця. З дитинства разом із батьком 

бачив суворі, але доволі цікаві будні армійського життя. Ще тоді, сидячи за 

важелями справжнього танка, мріяв бути лише військовим, який може приборкати 
таку могутню машину. А навчаючись у старшій школі, захоплювався вчителями, 

які проводили цікаві уроки, могли «закохати» у свій предмет і дати слушну пораду.  

Саме тому після  проходження строкової військової служби в лавах 
Збройних Сил вступив до педагогічного інституту та обрав професію, яка 

поєднала в собі дитячу мрію та юнацьке захоплення. 
Згодом з’ясувалося, що педагогічна діяльність – то  покликання. В професії 

вчителя його приваблює сам процес передачі знань школярам, цікаве спілкування, 
можливість самовдосконалюватися та виховувати учнівську молодь на кращих 

традиціях українського народу. 
О.В. Лавренов працює над комплексним навчально-методичним 

забезпеченням, що передбачає створення дидактичних матеріалів до шкільних 
підручників: поурочно-тематичне планування, робочі зошити, мініпідручники, 

 



зошити для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, презентації 
тощо. 

Такий підхід до здобуття знань школярами сприяє підвищенню якості 
навчально-виховного процесу і передбачає створення відповідного навчально-
методичного забезпечення й застосування найбільш ефективних методик 

викладання, що загалом сприяє активізації пізнавальної діяльності школярів, 
розвитку їхньої творчої активності, забезпечує швидке й міцне опанування ними 

навчального матеріалу й розвиває їхні пізнавальні здібності. 
Постійно збагачує свої знання в системі сучасної освіти та прагне до 

професійного вдосконалення, знайомиться із останніми новинами в галузі, з 
новітніми технологіями навчання та виховання, цікавиться досвідом вчителів-

новаторів (переважно через EdCampи, вебінари). 
У 2016 році виборов І місце на міському етапі та 4 місце на ІІ обласному 

етапі Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року–2016”. У 2019 році став 
переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року-2019” в 

номінації “Захист Вітчизни” та представляв Житомирську область на 
всеукраїнському фіналі в м. Суми.  

Активний учасник щорічних педагогічних виставок «Сучасна освіта 

України». Методичні розробки вчителя неодноразово відзначалися дипломами 

обласної виставки та були схвалені методичною радою Житомирського інституту 
післядипломної педагогічної освіти й рекомендовані до використання у школах 

Житомирщини. 
Постійний член творчої групи вчителів предмета «захист Вітчизни», яка 

працює над навчально-методичним забезпеченням предмета.      
Бере участь в експертній оцінці електронних версій проєктів підручника 

«Захист Вітчизни».        
Вже майже 10 років очолюю міське методичне об’єднання вчителів, які 

викладають предмет “Захист Вітчизни” у ЗЗСО міста.  
Невід’ємною частиною роботи вчителя предмета «Захист Вітчизни» та 

важливою складовою сучасної освітньої системи є військово-патріотичне 
виховання здобувачів освіти. Воно здійснюється не лише під час навчання, а й в 
процесі спілкування вчителя з учнями  під час проведення конкурсів та змагань, 

організації гурткової роботи в позаурочний час.        
Серед військових, які виконують свій обов’язок на сході країни, є вихованці 

Олега Віталійовича. 
Щороку у школі проводяться місячники військово-патріотичного 

виховання, присвячені Дню Збройних Сил України та Дню Перемоги, тижні 
призовника, захисника України та цивільного захисту. Під час таких заходів 

школярі вшановують сучасних захисників Вітчизни, згадують загиблих героїв, 
знайомляться із технікою, озброєнням та традиціями новітніх Збройних Сил 

України , набувають знань щодо безпечної поведінки у екстремальних ситуаціях. 
У найближчих планах вчителя – розробка методичних посібників з грифом 

Міністерства освіти і науки України, підготовка підручника з предмета та 
проходження сертифікації. 

 


