
Учитель української мови та літератури, 

спеціаліст І категорії 

         Найдосвідченіший педагог 
школи не повинен спинятися 
на досягнутому, бо якщо немає 
руху вперед, то починається 
відставання. 

 В.О.Сухомлинський 

      



Принципи роботи: 

- Головним є не предмет, якому я навчаю, а 

особистість, яку формую; 

- Кожна людина знайде своє місце в житті, 

якщо навчиться всьому, що необхідно для 

реалізації планів; 

- Кожна думка, висловлена учнем, має 

право на існування і варта уваги. 



У своїй роботі кожний педагог повинен 
користуватися такими заповідями: 

*Кожна дитина талановита 

*Кожна дитина має право на помилку. 

*Кожна дитина має право на вільний творчий 
пошук. 

У таких умовах педагог повинен бути : 

 

Віра в себе 

 

Майстер 

Віра в дитину Віра в життя 

Психолог Філософ 



*Забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини; 

*Сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної 

діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та 

самовдосконаленні; 

*Забезпечує особистісно-орієнтовану модель навчання; 

*Робить можливим оригінальний підхід до побудови 

структури сучасного уроку української мови та літератури. 

 



Актуальні питання: 

1 

Як розвивати творчі здібності учнів? 2 

Як сформувати  креативну особистість? 3 

    Як зробити кожен урок словесності цікавим? 4 

Як досягти творчої співпраці вчителя і учня? 5 

     Які педагогічні технології доцільно обрати? 



•інтерактивні технології  

кооперативного навчання  

•інтерактивні технології  

колективно-групового  

навчання  

• технології  

ситуативного моделювання 

• технології опрацювання  

дискусійних питань 

Нове треба створювати в поті чола, 
а старе само продовжує існувати 
і  твердо тримається на милицях 
звички.                             

О.І.Герцен  

О.Пометун, 

Л.Пироженко 



Технології кооперативного навчання  

Групові методи: 

Робота в парах.  Робота в малих групах (Команда).  

«Діалог» 

«Синтез думок» 

«Пошук інформації» 

«Коло ідей» 



Технології колективно-групового навчання 

Фронтальні  методи: 

Велике коло.  

Мікрофон.  

«Мозковий штурм».  

«Дерево рішень»  

Навчаючи – учусь.  



Технології опрацювання 

дискусійних питань 

 

 

 

Ділові та рольові ігри  Метод ПРЕС 

 Займи позицію 

Неперервна школа думок 

(Нескінчений ланцюжок) 



 



2009- 2013  роки – голова ШМО класних керівників; 

2013-2015 … - голова ШМО вчителів-словесників; 

Участь у творчій групі «Новітні технології навчання на уроках 
української мови та літератури»  

Педагогічна рада. Виступ: «Застосування ІКТ в 

інноваційних формах навчання на уроках української 

мови та літератури». 

Педагогічна рада. Виступ: «Інтерактивні технології та 

нестандартні прийоми на уроках української мови та 

літератури» 

Виступ на педагогічній раді «Соціалізація вчителів та 

учнів як умова ефективного розвитку освітнього 

середовища» 

  

Виступ на нараді при заступнику директора з ВР 

«Соціалізація підлітків» 



Участь у конкурсі  «Вчитель року» 

Участь у вебінарах: 

2014 – Мультимедійне 

супроводження сучасного уроку. 

Електронний конструктор» 

2014 – «Школа ХХІ століття. Новий 

інноваційний проект від ВГ 

«Основа»» 

2014 – «Креативне мислення в 

системі розвитку творчих 

здібностей учня» 

2014 – Анкетування вчителів 

української мови та літератури 

України. Електронний дайджест. 

 



Друковані роботи на сайтах: 

«Дистанційна академія» ВГ «Основа» 

«Методичний портал» 

Друковані роботи : 

* Майстерня вчителя (Додаток до газети 
«Джерело») № 6 від30.082013 року 

* Збірник «Запровадження нового 
державного стандарту базової та повної 
загальної середньої освіти. Освітня галузь 
«Мови та літератури». 2014 рік. Херсон. 

 



*
2010-2011 Обласний конкурс «Поетичний вернісаж»    

(Волкова Олена) 

Обласний конкурс «ЮІДР» (ІІ місце) 

2011-2012 Обласний конкурс «ЮІДР» (ІІ місце) 

2012-2013 Районний конкурс «Найкращий читач». 

Липай Валерія (І місце) 

Обласний конкурс «Найкращий читач». 

Липай Валерія (ІІ місце) 

Обласний конкурс «ЮІДР» (ІІ місце) 

2013-2014 Гра «Соняшник» (35) 



Олімпіади 

2010-2011 Феодосова О. ІІІ м 

2011-2012 Феодосова О. ІІ м 

2012-2013 Феодосова О. ІІІ м 

2013-2014 

2014-2015 Тон А. ІІІ м. 

МАН 

2011-2012 Кравчута А. 
«Маловідома проза 
Лесі Українки» 

1 (район) 

2012-2013 Феодосова О. 
«Емансипація жінки 
у художній 
літературі» 

1 (район) 



Конкурси 

2011-2012 Волкова О.Обласний літературний конкурс «Біль 
Чорнобиля»; 
Волкова О.Конкурс авторів віршованої поезії 
«Поетичний вернісаж» 

І місце (район) 
  ІІ місце (область) 

2012-2013 Волкова О. 
Конкурс авторської поезії до 89 річниці Скадовського 
району; 
Волкова О.Конкурс віршів, присвячених Т. Шевченку 
(ІІ місце) 

  
 ІІ місце (район) 
  

2013-2014 Тон А. XIV Міжнародного конкурсу з укр. Мовиім.. П. 
Яцика учнів 5 -11 кл 
Плотник Д.XIV Міжнародного конкурсу з укр. Мовиім.. 
П. Яцика учнів 5 -11 кл,  
IV Міжнародного мовно – літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка 
Біліченко Д.обласний конкурсу майстрів художнього 
читання «Наша земля - Україна» в середній та 
старшій віковій категорії 

IV місце в області 
 ІІмісце,2р (район) 
 ІІІмісце, (район) 
ІІІмісце, (район) 

2014-2015 Плотник Д.XIІV Міжнародного конкурсу з укр. 
Мовиім.. П. Яцика учнів 5 -11 кл,  
V Міжнародного мовно – літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка 
Біліченко Д. Районний марафон читців «Звучи над 
нашим рідним краєм, безсмертне слово Кобзаря» 
Гончар В обласний конкурс «Літопис історії» у 
номінації «Визволителям – героям – наша пам'ять та 
уклін» 

ІІІмісце, (район) 
  
  
  
ІІмісце, (район) 
  
 Імісце, (район) 
  




