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Педагогічне кредо 

Дуже влучно сказав Нельсон  Мандела:  

 « Якщо ви розмовляєте з людиною на мові, 

яку вона розуміє, то сказане потрапить 

до голови.  Якщо ж на її рідній мові, то до 

серця» .  

Тому навчаю своїх учнів  розмовляти  

рідною мовою, щоб їх слова потрапляли 

саме до серця співрозмовника. 
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Форма підвищення кваліфікації 



Тема  самоосвіти 

  «Використання інноваційних педагогічних 
технологій навчання на уроці української мови та 

літератури» 

 Ця тема є актуальною, бо: 

–    забезпечує умови для розвитку творчої 
особистості підлітків; 

–    сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної 
діяльності, потребі в  самопізнанні, самореалізації 
та самовдосконаленні; 

–    робить можливим оригінальний підхід до побудови 
структури сучасного уроку української мови та 
літератури. 

 



Нагороди 





Використання інноваційних 

технологій навчання  

Мікрофон 

Асоціативний 
кущ 

Займи 
позицію 

Прес 

Метод 
проектів 

Мозковий 
штурм 



Науково – методична діяльність 
    Відкритий урок з української 

літератури на тему : Філософське 

осмислення долі однієї селянської 

родини як частки трагедії 

України ХХ століття в романі 

Уласа Самчука «Марія»  

 



Національне виховання 
        9 листопада  

     День української писемності 
та мови: 

    - Конкурс знавців української 
мови ім.П.Яцика; 

   - Літературне свято “Краща 
мова єднання – це 
українська…” 



Перший урок  “Моя країна – Україна” 



Позаурочна діяльність 

Підготовка 

учнів до мовно-

літературних 

конкурсів, 

олімпіад 



  Робота гуртка  

“Юні мовознавці” 

(Щопонеділка та 

щовівторка о 

14.00) 



  Проведення тижнів з 

предмета, свят, ігор, 

вікторин. 

     В рамках  

Шевченківського 

тижня проведено 

свято “Жінки в долі 

Т.Шевченка” 



  Розвиток 

творчих 

здібностей 

учнів через 

залучення їх до 

досліджень, 

опитувань 



Робота з обдарованими учнями 

• 2017-2018 н.р – 

виступила науковим 

керівником  Кісільової 

Ганни,  слухачки 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів 

МАН України у секції 

«Українська 

література». 
 

 

 

 



2018-2019 н.р – 
виступила науковим 

керівником  Петухової 
Євгенії,  слухачки 
Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 
науково-

дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН 
України у секції 

«Фольклористика». 



2019-2020 н.р – 

виступила науковим 

керівником  Петухової 

Євгенії,  слухачки 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів 

МАН України у секції 

«Фольклористика». 

 



У березні 2019р  учні 

ліцею взяли активну 

участь  у 

Всеукраїнському 

конкурсі “Садок 

вишневий коло хати” 

від Всеосвіти, 

спрямованому на 

поглиблення знань 

про життя і творчість 

Тараса Шевченка 



• В листопаді 2017 року  

разом з викладачем  

суспільних дисциплін 

Колесник Л.М. взяла 

участь у ІІ Міжнародному 

міждисциплінарному 

конкурсі наукових і 

творчих робіт імені 

Володимира Маняка і Лідії 

Коваленко в номінації 

«Кращі методичні 

розробки уроку/лекції та 

творчі роботи вчителів 

навчальних 

закладів/викладачів вищих 

навчальних закладів». 



2017-2018 н. р – У рамках Шевченківського 

тижня  учениця ІІ курсу Скірко Альона посіла І 

місце в  обласному конкурсі «ПТНЗ 

Дніпропетровщини читають Шевченка» 

 

Переможці 

конкурсів 



2018-2019 н. р – У рамках 

Шевченківського тижня  учениця 

ІІІ курсу Скірко Альона посіла ІІ 

почесне місце в  обласному конкурсі 

«ПТНЗ Дніпропетровщини 

читають Шевченка» 
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