
учителя української 
мови та літератури



• Стаж роботи – 34 роки

стаж викладання предмета – 24 роки

• Категорія – вища 

• Освіта – вища 

Закінчила Луганський державний 

педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка



Задачі, над якими працює вчитель:

розвиток особистості учня, формування в 

нього мовленнєвої і читацької культури, 

комунікативної та літературної 

компетентності, гуманістичного світогляду, 

національної свідомості, високої моралі, 

активної громадянської позиції, естетичних 

смаків і ціннісних орієнтацій.



Актуальні питання:

Як сформувати  

креативну 

особистість?

Як зробити кожен 

урок словесності 

цікавим? 

Як досягти 

творчої співпраці 

вчителя й учня? 



Використання інноваційних 

технологій навчання

• Технологія проблемного навчання

• Технологія вітагенного навчання

• Проєктна технологія

• Ігрові технології



Форми, методи й прийоми роботи

Рекламування 
твору

Есе, сенкан,

кроссенс   

Віртуальне 
інтерв’ю

Інсценізація

Мозковий 
штурм

Алгоритм 
міркування

Опорні 
таблиці, схеми

Диференціація 
Д/З

Міжпредметні
зв’язки

Проблемні 
та нестандартні 

навчальні ситуації



Підвищення професійного рівня
•Участь у міських методичних семінарах

•Робота в шкільному методичному об'єднанні

•Знайомство з кращим педагогічним досвідом

•Дистанційні та очні курси 



Актуальність теми:

• Відповідає інтересам учнів;

• Підпорядкована інтересам держави й 

суспільства

Методична тема 

Формування предметних та ключових 

життєвих  компетентностей засобами 

мовної  та літературної  освіти



Робота над методичною темою



З методичної скарбнички: Презентації



З методичної скарбнички

Опорні 

таблиці-

конспекти



Урізноманітнюємо  уроки



Учнівська творчість

Тригуб Гліб: Анімаційний фільм 

Заключна сцена п’єси 

“Наталка Полтавка”



Позакласна робота з предмета

• Тижні української мови та літератури

• Підготовка учнів до предметних олімпіад 

та конкурсів



Моя педагогічна мотивація

• Прагнення зробити урок цікавим і 
пізнавальним;

• Бажання залучити учнів до творчої 
пізнавальної діяльності;

• Мрія виховати всебічно обдаровану, 
креативно мислячу, соціально 
адаптовану особистість



Результативність олімпіад 
і мовних конкурсів

Тригуб Поліна, 2020-2021 н.р. – ІІІ місце в міському етапі

конкурсу ім. П. Яцика

Оніщенко Поліна, 2021-22 н.р. – ІІІ місце в міському етапі

предметних олімпіад

Оніщенко Поліна, 2022-23 н.р. – ІІІ місце в міському етапі

предметних олімпіад



Класне  керівництво
Вирішення завдань виховної роботи

здійснюється за напрямами:

громадянське виховання

родинно-сімейне виховання

військово-патріотичне виховання

трудове виховання

художньо-естетичне виховання
моральне виховання

екологічне виховання

формування здорового способу життя

превентивне виховання

сприяння всебічному розвитку особистості



Наше класне   життя 



Летять роки, дорослішають діти…



Оскільки учитель –

творець, його робота –

мистецтво. А значить, 

для нас досконалість 

недосяжна, а розвиток 

і вдосконалювання 

нескінченні.

І все ж я бажаю всім нам прагнути цієї 

досконалості!


