


 Дата народження – 12.11.1954р.
 Освіта – Луцький державний педінститут ім.

Лесі Українки, 1977р.
 Спеціальність за дипломом – вчитель російської

мови та літератури.
 Місце роботи – ТБЛ ім. Артема Мазура, з

1983р.
 Предмет викладання – зарубіжна література.
 Педагогічний стаж –42р.
 Категорія – вища.
 Звання – вчитель – методист.
 Нагороди – знак “Відмінник освіти України”,

грамота Міністерства Освіти України.





 Курси підвищення кваліфікації вчителів
світової літератури – ХОІППО, лютий,
2019р.





“ Якщо вчитель має тільки любов до
справи, він буде хорошим вчителем. Якщо
вчитель має любов до учнів, він буде краще
того вчителя, що прочитав усі книги, але не
має любові ні до справи, ні до учнів. Якщо
вчитель поєднує у собі любов до справи та
любов до дітей, - він досконалий вчитель”.

Л.Толстой



1.Не шкодь душевному та фізичному

здоров’ю дитини.

2. Поганий вчитель надає істину,

хороший – як її знайти.

3. Пам’ятай: навчити неможливо,

навчитись можна. 

4. Пов’язуй знання з уміннями та 

особистим досвідом.



 Формування основних компетентностей
учнів через використання інноваційних
технологій навчання та виховання в умовах
сучасного реформування освіти.

 Тема самоосвіти: “Формування
культурологічної компетентності на уроках
зарубіжної літератури”.



“Будьте самі шукачами, дослідниками.
Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не
запалити його в інших”.

В.Сухомлинський



№п
/п

Назва технології Які вправи використовуються

1. Розвиток критичного 
мислення

Кола Вена, есе, “Розумний куб”, “Вільне
письмо”, “Асоціативний кущ”, “Обери
позицію”, сенкан

2. Інтерактивне навання “Мозковий штурм”, “Акваріум”, 
“Мікрофон”, “Ажурна пилка”, дискусія

3. Проектно – діяльнісна
технологія

Робота міні-груп, міні-проект, захист 
проектів, квест, кросенс

4. Компаративний аналіз Пошук аналогій, ремінісценцій, 
порівняльні хар – ки, порівняння 
оригіналу та перекладу

5. Проблемне навчання Методи моно-, діалогічного викладу, 
метод еврістичних дослідницьких 
завдань, створення проблемних 
ситуацій, завдань з помилками

6. Сугестивне навчання Рольова гра, театралізована гра, 
розповідь на фоні музики



-взаємодія учня з досліджуваним
матеріалом;

-взаємодія учнів з іншими учнями;

-взаємодія учня з учителем;

-творче спілкування всіх учасників уроку.



 робота з комп’ютером;

 інтерактивне опитування на основі 
різноманітних дидактичних матеріалів;

 творчі роботи, що вимагають від автора 
“діалогової позиції”;

 дискусії;

 формування власного судження.
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олімпіада рос. мова, ІІІ тур 2016 – 2017н.р.
2017– 2018н.р.
2018 – 2019н.р.

МАН І тур 2016-1017н.р.
2018 -2019н.р.





 2017 – 2918н.р. “Магія слова повісті 
В.Рутковського “Сторожова застава”-
Марущак А., 8-Б

 2018 -2019н.р. “Все те незриме світло”
Ентоні Дорна”- Томаля С., 7-В



 2016-2017н.р. – “Особливості викладання 
роману М.Зузака “Крадійка книжок” -
міський “круглий стіл”;

 2017 – 2018н.р.- “Роман Д.Гросмана “Біг з 
перешкодами” – “круглий стіл” при ХОІППО;

 2017 – 2018н.р. – “Стратегія діалогу при
культурологічному підході до аналізу
оповідання “Геній” Мо Яня” – міжвузівська
конференція при Хмельницькій
гуманітарно-педагогічній академії





а)Збірник “Книга для вчителя зарубіжної
літератури, 11 клас”. Авторський колектив.
Схвалено до використання МОН України
31.07.2019р.



 Збірник наукових та науково-методичних праць,
“Стежками літературних премій” – стаття “Незриме
світло” роману Е.Дорна” (виданий ХОІППО, жовтень
2016р. ).

 Збірник наукових та науково-методичних праць,
стаття “Біг з перешкодами” роману Д.Гросмана”,
листопад, 2017р. (виданий ХОІППО).

 Збірник “Актуальні проблеми мовної та
літературної освіти в середній та вищій школі” –
стаття “Стратегія діалогу при культурологічному
підході до аналізу оповідання “Геній” Мо Яня”
(виданий Хмельницькою гуманітарно-педагогічною
академією, березень, 2018р.)



 Журнал “Всесвітня література в школах України:

 Листопад, 2016р. – 2 уроки за творчістю
китайських поетів Лі Бо та Ду Фу;

 Грудень, 2016р. – 2 уроки за творчістю
персько-таджицьких поетів Омара Хайяма та
Рудакі; 2 уроки за героїчним французьким
епосом “Пісня про Роланда”;

 Жовтень, 2017р. – 5 уроків за творчістю А.де
Сент-Екзюпері “Маленький принц”;

 Березень, 2018р. – 5 уроків за творчістю
Г.Ібсена, 4 уроки за творчістю Б.Шоу;



 Січень-лютий, 2019р. – 1 урок за творчістю
Ш.Бодлера;

 Березень, 2019р. – 2 уроки за творчістю
П.Верлена; 3 уроки за творчістю
М.Метерлінка;

 Грудень, 2019р. – 1 урок за творчістю
Дж.Орвелла;

 Січень-лютий, 2020р. – 1 урок за творчістю
П.Целана





1. Літературний вечір “Чари кохання” – 2016 
– 2017н.р.

2. Літературний вечір “Синій птах” (за п’єсою
М.Метерлінка) – 2018 – 2019н.р.

3. Готується вистава-мюзікл “Бременські
музиканти” (за казкою братів Грім) – 2020 
– 2021н.р.





 1. Культурологічний підхід до вивчення
зарубіжної літератури як методична
проблема.

 2. 20 конспектів уроків за програмою 8-
11класів.

 3. Сценарій літературного вечора “Казкова
подорож”.



 Прагнення істини і краси об’єднує
представників різних народів і є 
визначальним у пізнанні творів рідної та 
зарубіжної літератур. Однак недостатньо 
визначати спільне (загальнолюдське), 
необхідно акцент робити і на особливостях 
національної  літератури. Саме це навчає 
зіставляти і порівнювати.



 Типологічні особливості розвитку світової
літератури(культури) на певному етапі (визначаємо на
оглядових темах).

 Типологічні особливості національної літератури
цього періоду (оглядова тема, у вступі до вивчення
творчості письменника).

 Біографічні відомості про письменника –
представника свого часу, свого народу.

 Співвідношення стилю письменника та типологічних
рис національної та світової літератур на цьому етапі.

 Жанрово-родова специфіка виучуваного твору
(відповідно до епохи, особливостей національної
літератури, напряму, течії) увага до його форми.

 Зображально-виражальні засоби художнього твору
(читаємо мовою оригіналу, проводимо порівняльний
аналіз кількох перекладів).






