




Технологічний багатопрофільний 
ліцей  з загальноосвітніми класами імені Артема 
Мазура  м.Хмельницького ( з 2005 р)

заступник директора з виховної роботи,  
учитель української мови та літератури

19 років

спеціаліст вищої категорії





• Не треба слів. Хай буде тільки діло

Олена Теліга

Межа  моїх знань є межею моїх незнань 

Східна мудрість





Наявність кінцевої 
мети діяльності

Орієнтація на 
успіх





Технологія « Розвиток критичного мислення» 
(20 ст.  США Чарльз Темпл, Джіні Стілл. Куртіс
Мередіт). 
Технологія  інтерактивного навчання 

(О. Пометун, Л. Пироженко)
Технологія особистісно орієнтованого навчання
( О. Савченко, С. Подмазін)
Проектні технології 
(К. Баханов, В. Гузєєв, О. Пєхота, С. Сисоєв )
Державний стандарт базової та повної загальної
середньої освіти











Мікрофон

Обери позицію

Гронування

Незакінчені речення

Мозковий штурм

Кола Вена

Коло думок

Кубування





















metodportal.com/

http://metodportal.com/


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

https://vseosvita.ua/


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

https://naurok.com.ua/




• Участь в обласній виставці «Освіта Хмельниччини на шляхах
реформування» (виховна робота)

• 2016 рік- ІІІ місце

• Олімпіади ( українська мова і література):

• 2014-2015 н. р. – 3 місце ІІ етап

• 2015-2016 н. р. – 2 місце ІІ етап

• 2016-2017 н. р. – 2 місце ІІ етап, 2 місце ІІІ етап

• 2018-2019 н.р.- 2 3-х місця, ІІ етап



• МАН:

• 2014-2015 н. р. – 1 місце І етап, 1 місце І етап, 3 місце ІІІ етап

• (секція українська література)

• 2016-2017 н. р. – 2 місце І етап ( секція українська мова) , 2 місце ІІ етап

• ( секція українська література)

• 2018-2019 н.р.- 2 місце І етап ( секція українська мова)

• Конкурс ім.П.Яцика

• 2014-2015 н. р. – 3 місце ІІ етап

• 2016-2017 н. р. – 1 місце ІІ етап, 2 місце ІІІ етап

• 2018-2019 н.р.- 3 місце І етап



• Член журі та оргкомітету Міжнародного
конкурсу знавців української мови
ім.П.Яцика





Якщо ви спізнилися на потяг, який 
прямує до вашої мрії, не забувайте, що 
є ще літак)

Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому) 
І пам'ятайте: рухатися треба лише 
вгору-зорі саме там)))))




