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Я спішу на урок, де чекають мене 

Такі щирі й допитливі очі. 

Я незчуюся знов, як урок промине, 

І я з класу піду неохоче. 
 

Потім знову урок... 

Знову зустріч з дітьми... 

Гріють душу мою їхні очі. 

І хоч в школі біжать  

невблаганно роки, 

Та я іншої долі не хочу! 



Анкетні дані 
2002 р. – закінчила ЧНУ ім. 
Ю.Федьковича за 
спеціальністю «Викладач 
української мови та 
літератури» 

з 1995 р. – працюю в школі 

З 1998 р. в Галицівському 
ЗЗСО І-ІІ ст.-філії 
Селятинського ОЗЗСО І-ІІІ 
ім.О.Зайця 

2022 р. – курсова 
перепідготовка при ІППОЧО 

 



 Моє педагогічне кредо: 

 «Кожний урок – це сходження. 
Але не те, що закінчується 
вершиною, а те, після якого 
розумієш, що «після гір 
можуть бути лише гори». 

Моє життєве  кредо: 

Любити життя, і 
цінувати кожну його 
хвилину, нести радість, у 
книгах-шукати істину, у 
людях – мудрість.  



«Використання інтерактивних 
методів навчання на уроках 

української мови та літератури» 



Зміст досвіду: Мета досвіду: 

Пошук 
оптимальних 
шляхів 
зацікавленості 
учнів, спонукання 
їх до творчості, 
самостійності, 
підвищення 
розумової 
активності. 

Формування всебічно 
розвиненої 
особистості, 
спроможної 

вирішувати майбутні 
професійні та життєві 

проблеми. 

 



Вважаю, що 

У роботі задіяні всі 

 учні класу 

Формується доброзичливе  

ставлення до опонента 

Учні вчаться  

працювати у команді; 

За короткий час  

опановується багато 

нового матеріалу; 

ІНТЕРАКТИВНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ  

МАЮТЬ  

ПЕРЕВАГИ 
Формування навички толерантного  

спілкування, вміння аргументувати 

 свою  

точку зору, знаходити альтернативне  

рішення проблеми; 



Схема моєї професійної 
діяльності 

Методична робота 

Семінари. 
педради, 

самоосвіта, 
розробки уроків і 
виховних заходів 

Навчальна робота 

Урок 
стандартний  і 
нестандартний 

Позакласна робота 

Робота з 
обдарованими 

дітьми, підготовка 
до олімпіад, ЗНО, 
робота з батьками 





Інтерактивні технології ситуативного 
моделювання 

Рольова гра 

Інсценізація 

Драматизація 

Забезпечують 
максимальну свободу 

інтелектуальної 
діяльності,спонукають до 
розв`язання проблемної 

ситуації,формують 
навички співробітництва. 



Використовую ігрові завдання,як 
шлях до підвищення пізнавальної 

діяльності, мотивації учнів до 
вивчення української мови 

Лінгвістичні ігри: 
кросворд,  
  вікторина,  
    аукціон,  
      мовний конкурс,  
          «Ти - редактор»,  
              «Спіймай помилку»,  
                «Вірю – не вірю»,  
                  «Мовна дуель»,  
                    «Хто швидше»,  
                      «Ти - учитель» 
  
                           



Використання інтерактивних методів 
навчання на уроках української мови та 
літератури дало значні результати: 

• учні набули культури дискусії; 

• виробилося вміння приймати спільні рішення; 

• поліпшилось уміння спілкуватися, 
доповідати; 

• якісно змінився рівень сприйняття учнями 
української літератури та мови – він набув 
особистісного сенсу, замість “вивчити”, 
“запам’ятати” стало “обдумати”, 
“застосувати”; 

• якісно змінився рівень володіння головними 
мисленнєвими операціями – аналізом, 
синтезом, узагальненням. 

 



Плани на майбутнє 

Плани  
на 

майбутнє 

Продовжувати 

 впроваджувати у  

навчально-виховний  

процес інноваційні  

технології навчання 

Підвищувати свій 

професійний  

рівень  

Підвищувати 

зацікавленість  

учнів   українською мовою  

та   літературою 

Сприяти 

розвитку  

зацікавлених  

предметом  

учнів 

Особливу увагу  

приділяти обдарованим 

учням 



Саморозвиток  



Досягнення учнів: 

Призери Міжнародного 

конкурсу знавців 

української мови імені  
Петра Яцика 

• Труфин Т. – І місце 

• Горбан Л. – ІІ місце  

 



Засідання ШМО вчителів 
суспільно-гуманітарного циклу.  

Відкритий урок у 5 класі. Тема: 

«Приголосні тверді і м’які. Вимова 

звуків, що позначаються літерами Г і Ґ» 



Позакласна робота 

В рамках шевченківської декади пройшло 

загальношкільне свято під назвою «Турнір 

шанувальників Т.Шевченка 

Тематична лінійка до 205-ї річниці від дня 

народження Т.Г.Шевченка  



Позакласна робота 

 Тематична лінійка до 

Міжнародного Дня 

рідної мови  

9 листопада, в День української писемності 

та мови. Учні нашого закладу взяли участь 

у написанні ювілейного диктанту 

національної єдності. 



Позакласна робота 

Інтелектуальна гра «Джерело сили і 

духовності-рідна мова»  в 6-Б  класі  

Конкурс «Наша мова, мова солов’їна» 



22.02.2022.  

Усний журнал«День рідної мови» у 5-му класі.  



Щоб любові вогонь не згас,  
 Щоб віддати дітям серце і душу,  
   Я щоранку заходжу у клас:             
    Я – учитель, я  вчити мушу! 

Дякую за перегляд,  
бажаю творчої наснаги  
та успіхів 
 


