


Загальні відомості про вчителя
Дата народження:11.07.1977
Освіта: вища
ВНЗ: Кам*янець-Подільський педуніверситет
Спеціальність: учитель української мови та 
літератури



Вчитель першої 
категорії



З 1994року 
працювала в 
зош№18, а з 
2001року в ТБЛ







Рік Назва курсу Категорія

2015 Виховання національно свідомої молоді на 

уроках української мови 

перша

2020 Використання інтерактивних технологій 
на уроках української мови та літератури 

перша



Нагороди

Немає. Лише подяка 
батьків та учнів.



Схема моєї професійної діяльності



Результати педагогічної діяльності
Назва конкурсу ,

олімпіади 

П.І.Б. переможця

(І-ІІІ місце), клас

Навчальний 

рік

Міський 

етап

Конкурс з української мови ім. П. Яцика

Мовно-літературний конкурс 

ім.Т.Г.Шевченка

Відгук на твір сучасного українського 

дитячого письменника( малюнок, 5 класи)

Федух Марія 6 клас, 3 місце

Шаєвська Катерина, 3 місце

2016-2017р. міський етап

Конкурс з української мови ім. П. Яцика

Олімпіада з мови та літератури

Сурник Марія, 3 місце
Федух Марія, 3 місце

2017-2018 р міський етап

Конкурс з української мови ім. П. Яцика Грицина Денис, 1 місце 2020-2021 р міський етап 

МАН Сухарник Катерина, 3 місце 2018-2019 р міський етап



Результати педагогічної діяльності



Результати педагогічної діяльності



Результати педагогічної діяльності



Тема самоосвіти :
Формування комунікативних компететностей

на уроках української мови шляхом 

використання інтерактивних технологій



Актуальні питання:

Як розвивати творчі здібності учнів?

Як сформувати  креативну особистість?

Які педагогічні технології 
доцільно обрати?

Як зробити кожен урок словесності цікавим?

Як покращити результати ЗНО?



Зміст досвіду: пошук оптимальних шляхів 

зацікавленості учнів, спонукання їх до 

творчості, самостійності, підвищення 
розумової активності

Мета досвіду: формування всебічно розвиненої 

особистості, спроможної вирішувати 

майбутні професійні та життєві 

проблеми



Інтерактивні технології це такий творчий процес взаємодії
учителя та учнів, у ході якого відбувається активне
спілкування, вільний обмін думок, висування пропозицій в
атмосфері зацікавленості, доброзичливості. 
Результат спільне розв'язання поставлених завдань.

Активні  інтерактивні  методи у моїй практиці

“Асоціатив-
ний кущ”

“Мікрофон”
Рольова

ситуація, діалог

Презентація
Робота в 

групах, парах

Продовж
мене

Робота з 
тестами ЗНО

Дискусія

Відео-аудіо 
матеріали

Проблемна 
ситуація

Гра

Фронтальне 
опитування 



Я - класний керівник

Сходинки успіху 

Я – особистість, 

ти – особистість,

я-важлива людина і  

ти – важлива людина. 

Я хочу, щоб мене вислухали, 

і ти заслуговуєш на те, 
щоб тебе вислухали.виховання і розвиток вільної, талановитої, 

особистості, готової до творчої діяльності.



Напрями виховної роботи:
❑ Навчальна діяльність

❑ Фізичне виховання і здоровий спосіб життя

❑ Трудова діяльність

❑ Пізнавальна діяльність і естетичне виховання

❑ Національно-патріотичне виховання

❑ Громадянське виховання

❑ Духовно-етичне і правове виховання





Психолого-педагогічна характеристика класу

У 11-А класі навчається 29 учні.

Учнівський колектив  сформований, згуртований, дружній. У класі впроваджена система 

самоврядування. Оскільки клас новосформований, то найгострішими проблемами є 

пасивне ставлення до навчання  деяких  учнів та байдуже ставлення до виконання 

колективних справ.

Але колектив учнів, зокрема актив класу, намагається вибудовувати  дружні стосунки, не 

зникає прагнення допомогти одне одному в скрутній ситуації, панує вимогливе ставлення 

один до одного.

Актив класу має досить значний авторитет, часто вносить пропозиції щодо поліпшення 

життя класу, бере активну участь у житті школи.

Загальний морально-психологічний стан колективу досить позитивний.









*підвищувати свій професійний рівень;

*продовжувати впроваджувати в навчально-виховний процес 

інноваційні технології навчання;

*  практикувати проведення нестандартних уроків, а саме:  

захисту проектів, уроків- роздумів, уроків-конференцій та 

інших;

* створити нові презентації до уроків мови та літератури у 

співпраці з моїми колегами ;

*активно залучати учнів до участі у предметних творчих 

конкурсах, до написання наукових робіт;

*ніколи не зупинятися на досягнутому.



Замість висновків…
Я щоранку заходжу в клас.
На дитячих обличчях – усміх.
Що я варта, діти, без вас?
Ви – натхнення моє, і мій успіх.



Дякую за увагу!

Тепла вашій домівці й 

затишку вашій душі!


