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Сивак  Лілія  Анатоліївна
Освіта: вища,

Кам'янець-Подільський державний 

педагогічний університет.

Кваліфікація: учитель 

української мови та літератури. 

Педагогічний стаж: 26 років.

Результат попередньої атестації:

спеціаліст вищої категорії, 

звання «Учитель-методист»

Курси підвищення 

кваліфікації: 2019 рік.

Дата останньої атестації: 

2016 р.



Місце роботи: Технологічний 

багатопрофільний ліцей  з 

загальноосвітніми класами імені 

Артема Мазура  м. Хмельницького  

(з 1998 року)

Посада: заступник директора з 

навчально-виховної роботи,  

учитель української мови та 

літератури. 

ВІЗИТНА КАРТКА







Актуальні питання:

Як  розвивати творчі здібності учнів?

Які педагогічні технології 
доцільно обрати?

Як досягти творчої співпраці вчителя і учня?

Як зробити кожен урок словесності цікавим?

Як сформувати креативну особистість?



Зважайте на 
тривожність;

Використовуй
те прагнення 
учнів;

Хваліть, 
навіть за 
незначні 
успіхи;

Допоможіть 
учням з’ясувати 
внутрішню 
мотивацію;

Пропонуйте 
різноманітний 
досвід;

Робіть уроки 
веселими;

Змінюйте 
декорації;

Ставте
мету, високу,
але досяжну;

Вивчайте своїх 
учнів;

Створіть 
безпечне 

середовище;



Інтерактив
не навчання

ІКТ та 
мультиме

дійні засоби 
навчання

Особистісно 
зорієнтова-
не навчання

Технологія 
розвива-

льного
навчання

Проектна 
технологія

Технологія 
розвитку 

критичного 
мислення

Зацікавити 
учнів, 

створити 
проблемну 
ситуацію

Активна, 
позитивна 

взаємодія всіх 
учнів, 

колективне, 
групове 

навчання: 
учитель і 
учень –

рівноправні 
суб’єкти 

навчання

Формування 
навичок 

дослідницької  
діяльності та 
мовленнєвої 

культури, 
виховання 

компетентної 
особистості

Метод 
творчого 

самовиражен-
ня дозволяє 

розкрити 
власний 

потенціал

Врахування 
особистісних 

інтересів, 
досвіду, 

побажань, 
думок, 

переконань, 
внутрішнього 

стану учнів

Презентації, 
публікації, 
ілюстрації, 

відеофільми  
та 

відеоматеріали



Формування 
навички 

толерантного 
спілкування, 

вміння 
аргументувати 

свою точку зору, 
знаходити 

альтернативне 
рішення 

проблеми

ІНТЕРАКТИВНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ

У роботі задіяні всі 
здобувачі освіти групи

Створюється 
«ситуація успіху»

За короткий час 
опановується багато 
нового матеріалу

Формується доброзичливе 
ставлення до опонента

Учні навчаються працювати 
у команді



Робота в порах та групах

Сенкан, асоціативний кущ

Рольова та ділова гра

Частково пошукова робота

Обери позицію

Кола Вена Кластери

«Сніжна куля»

Кросворди, ребуси

Мікрофон, мозковий штурм

Гронування

Незакінчене речення

Перехресна дискусія Словесні ключі





7 клас. Тема: «Прислівник»





Флеш-картки Види флеш-карток
• паперові;
• електронні.

Флеш-картки (О. Чемрат) – це 
набір карток невеликого розміру, 
на яких розміщена інформація у 
вигляді слів, чисел, зображень.

На одній стороні картки 
розміщене питання, а на 
зворотному боці – відповідь.





QR - код

• QR-коди в ігровому форматі роботи. 
• Інструмент для прискорення поширення інформації. 
• Елемент домашнього завдання. 
• Додатковий інструмент для опрацювання літератури. 

Застосування QR - коду 
• Виконайте завдання: «Спрощення в групах приголосних». 
• Перевірте правильність виконання завдання: «Вживання 

апострофа».
• Виконайте самостійну роботу по темі: «Дієприслівниковий зворот».
• Виконайте опис  зовнішності людини за картиною.



Прийоми та методи

Ребус. 5 клас. «Апостроф»

Карта успіху. 7 клас. 
«Дієприслівник»

Ребус. 5 клас. «Подвоєння 
приголосних»

Гра «Так - Ні». 7 клас. 

Незакінчене речення. 7 
клас. Робота в парах.

Дистанційних технології. 
5 клас. 









• Проект «Всеосвіта»
https://vseosvita.ua/

• Методичний портал
metodportal.com/

• Освітній проект «На урок»
https://naurok.com.ua/

http://metodportal.com/
https://vseosvita.ua/
http://metodportal.com/
https://naurok.com.ua/


https://dgerelol.blogspot.com
/



Результативність

2017-2018 н.р. Грибенко Крістіна – ІІІ місце;
2019-2020 н.р. Коцюр Владислав – ІІІ місце;
2020-2021 н.р. Куян Роксолана – ІІІ місце. 

2017-2018 н.р. Матковська Світлана – І місце (ІІ етап), ІІ місце (ІІІ етап);
2019-2020 н.р. Коцюр Владислав – ІІІ місце;

2018-2019 н.р. Грибенко Крістіна – ІІ місце;
2020-2021 н.р. Войткова Уляна – ІІІ місце.



вищий рівень мотивації учня;
на уроці створюється атмосфера співробітництва;
застосовані методи та прийоми сприяють осмисленому 

опрацюванню навчального матеріалу;
спостерігається розвиток в учнів вміння розглядати різні ситуації 

під різними кутами зору;
зростає майстерність у створенні творчих робіт, відчувається 

логічність, послідовність викладу, багатьом притаманна 
оригінальність думки;
застосовані інтерактивні вправи сприяють підвищенню 

грамотності





І. З досвіду роботи.

1. Теоретично-практичні засади шляхів підвищення мотивації в учнів на уроках словесності.

2. Формування зовнішньої та внутрішньої мотивації у процесі навчальної діяльності.

ІІ. Розробки уроків розвитку мовлення.

• Докладний переказ тексту розповідного характеру.

• Твір-оповідання про випадок із життя.

• Детальний переказ тексту з поєднанням різних типів мовлення.

• Усний детальний переказ оповідання.

• Опис тварини за власним спостереженням в художньому стилі.

• Твір-опис пам’ятника Богдану Хмельницькому

ІІІ. Цикл уроків з теми «Числівник» (6 клас).

ІV. Проблемно-ситуативні завдання.

V. Публікації:

• Стаття «Відображення української культури, рис національного характеру, традицій, звичаїв, обрядів у творчості 
Михайла Коцюбинського».

• Стаття «Неперевершений світ поетичної творчості Ліни Костенко «Поезія - завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до 
душі»».

• Тестові завдання з української мови. Числівник. 6 клас.

• Контроль знань з української мови. Орфографія. Фонетика. 5 клас.

V. Портфоліо.

«Методи формування мотивації та самоосвітньої компетентності учнів шляхом 

використання інноваційних технологій на уроках словесності» .



Бажаю 

творчої 

наснаги та 

успіхів!


