
Досвід роботи вчителя 

української мови 

та літератури

Наголюк

Наталії Леонідівни

Технологічний багатопрофільний ліцей 

імені Артема Мазура м. Хмельницького 



Навчальний заклад: Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича

Факультет романо-германських мов та слов`янської
філології

Спеціальність: викладач української мови та літератури

Кваліфікаційна категорія: перша

Класи, в яких викладаю: 5, 6, 7, 9

Педагогічний стаж: 30 років

Загальні відомості



Плекати вогонь творчості             

й пам’ятати: немає нічого,         

що не далось би працею. 

Semper tiro! (Завжди учень!)

Моє педагогічне  кредо:



Тема самоосвіти

Виховання інтересу учнів до вивчення 

української мови та літератури

Мета педагогічної діяльності:

формування всебічно розвиненої, високо 

інтелектуальної, духовно багатої, 

творчої особистості



Реалізація мети здійснюється через

 Елементи інтерактивних технологій 

 Групові та індивідуальні форми

роботи: “Волейбол”, “Ажурна

пилка”, “Мікрофон”, “Незакінчене

речення”

 Елементи інтерактивних засобів



 Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови

та літератури

 Міжнародний конкурс знавців української мови імені

Петра Яцика

 Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської

та студентської молоді імені Тараса Шевченка

 Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

 Шевченківські читання

 Конкурс читців-декламаторів «Слово Нації»

Робота з обдарованими дітьми



Позакласна діяльність

 День писемності

 День рідної мови

 Мовознавчі турніри

 Конкурси на кращого знавця української

мови

 Літературні вікторини

 Брейн-ринги

 Екскурсії



Результати педагогічної діяльності 

Олімпіада з української мови та літератури

2021-2022 н.р. – Панчук Каріна 9-Г, 2 місце 

2022-2023 н.р. – Панчук Каріна 9-Г, 3 місце 

Міжнародний конкурс знавців рідної мови ім. П. Яцика

2020-2021 н.р. - Левандовський Владислав 7-Б, участь 

2021-2022 н.р. – Левандовський Владислав 8-Б, участь 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та
студентської молоді ім. Т. Шевченка

2021-2022 н.р. –

2022-2023 н.р. – Наконечна Ірина 9-В, участь 



Конкурс читців-

декламаторів 

«Слово Нації»



 Член журі міського та обласного конкурсу знавців

рідної мови ім. П. Яцика

 Член журі міського та обласного мовно-літературного

конкурсу учнівської та студентської молоді імені

Т. Шевченка



Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти



Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти



Студія онлайн-освіти



2021 р. – зустріч з хмельницькою

письменницею, лавреатом І премії Міжнародного

конкурсу «Коронація слова» Ольгою Саліпою



З 2 лютого 2023 року стартує

5-та хвиля курсів з вивчення

української мови «ГОВОРИ

УКРАЇНСЬКОЮ!»

Курси триватимуть до кінця

травня і будуть корисними усім,

хто хоче перейти на українську

мову в повсякденному житті.

 2023 р. – викладач

української мови на курсах
«ГОВОРИ УКРАЇНСЬКОЮ!»



Наближаємо Перемогу! 



Дякую за увагу!!


