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Життєве кредо:
«Любити життя і цінувати

кожну його хвилину, нести 

радість, у книгах шукати

істину, у людях – мудрість».

Педагогічне

кредо:

Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній

зустрічі з ними, тоді й діти поспішатимуть у 

школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі

своїм учителем».       





Тема, над якою працюю:
«Використання інноваційних методів 
навчання  на уроках української мови

та  літератури».
Актуальність теми:

1

2

3

4

5

-сприяє формуванню та розвитку інноваційної особистості,  

яка спроможна повноцінно реалізуватися в житті;

-забезпечує умови для розвитку креативної особистості

дитини;

-робить можливим оригінальний підхід до побудови структури

сучасного уроку української мови та літератури ;

-сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, 

потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;

-стимулює роботу з додатковою літературою.



1. Створення оптимальних умов для 
розвитку творчих здібностей;
2.Створення атмосфери 
співробітництва, взаємодії вчителя та 
учня;
3.Формування пізнавальних умінь і 
навичок;

4.Формування потреби в самопізнанні , 
самореалізації;

5.Виховання свідомого громадянина-
патріота.

Мета досвіду:



Вивчаю педагогічний досвід:
Корицької Галини Романівни,
Шевченко Світлани 

Анатоліївни



Вирішила спробувати:

Сформувати

креативну 

особистість

.

Творчу 

співпрацю

вчителя та

учнів.

Інноваційні 

технології 

навчання





Впроваджую:

Інтерактивні 

технології
Особистісно-

зорієнтоване 

навчання

Проектні 

технології



Кожна дитина

має можливість

пропонувати свою думку;

Створюється 

“ситуація успіху”;

За короткий час 

опановується багато

нового матеріалу;
Формується доброзичливе 

ставлення до опонента;

Учні вчаться 

працювати у команді;

Формування 

навички 

толерантного 

спілкування, 

вміння 

аргументувати 

свою 

точку зору, 

знаходити 

альтернативне 

рішення 

проблеми;

У роботі задіяні

всі учні класу;

ІННОВАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ 

МАЮТЬ 

ПЕРЕВАГИ:

Вважаю, що





Складові ефективності й 
успішності уроку:

Глибокі 

теоретичні 

знання

Творчий 

підхід 

учителя

Ефективний 
сучасний 

урок

Ретельна 

підготовка 

до уроку



Модель творчої 
особистості учня:

Творча 

особистість

Творче 

мислення

Творча 

діяльність

Творча 

активність

Творчий пошук

Творче спілкування



Працюю, впроваджуючи 

на своїх уроках:

 Роботу в парах

 Два-чотири-всі 

разом

 Змінні трійки

 Перехресні групи

 Роботу в малих 

групах

 Коло знань

 Мікрофон

 Мозковий штурм

 Навчаючи- вчуся

 Подвійне кільце 

Сократа

 Дерево рішень

Журналісти

Інтерв’ю з 

письменником

Дебати

Дискусії

Зміни позицію

Займи позицію

Ігрове навчання

Рольові ігри

Кросворди

Вікторини

Імітацію



“Так-

ні”

“Місткий
кошик”

“Пінг-
понг”

“Пізнай
мене”

“Загадкова 
торбинка”

“Словограй”
“Знайди 
зайве”

Випереджувальне 

завдання

Ігрові 
технології

Педагогічні прийоми, які використовую на уроках



САМООСВІТА





 МОЯ САМООСВІТА











Результати



2017-2018 н.р
Українська мова: успішність - 96%,   

як. знань -54%.

Українська література: успішність -94%,     
як. знань -47%

 2018-2019 н.р

 Українська мова: успішність-100%,    

 як. знань – 62%

Українська література: успішність- 100%,                

як. знань-72% 



2021-2022 н.р(І семестр)
Українська мова: успішність - 96%,   

як. знань - 53,8%.

 Українська література: успішність – 100%

 як.знань -77,5 %

2020-2021 н.р

Українська література: успішність – 100%
як.знань -71,7%



Досягнення учнів 
2017-2018 н.р
Пучкова Марія (7 кл) – III м(районний етап) 
олімпіада з укр. мови та літератури;
Гамбарнюк Максим (5 кл) -III м(районний етап)
конкурс знавців  укр. мови імені Петра Яцика;
2018-2019 н.р
Пучкова Марія (8 кл)- II м(районний етап) олімпіада 
з укр.мови та літератури;
Гамбарнюк Максим(6 кл) - II м(районний етап) 
конкурс знавців укр.мови імені Петра Яцика
2019-2020 н.р
Гулевська Марія (9кл) - II м(районний етап) конкурс 
есе «Європа починається з тебе!»;
Чамлай Аліна (10 кл) - II м(районний етап) конкурс 
знавців укр.мови імені Петр Яцика;
Гулевська Марія (9 кл) - II м(районний етап) 
Міжнародний мовно – літературний конкурс імені 
Тараса Шевченка



Досягнення учнів 
2021-2022 н.р

Гулевська Марія (11кл) - IIІ м(районний етап)
Міжнародний мовно – літературний конкурс імені 
Тараса Шевченка; ІII м(районний етап) 
Всеукраїнський конкурс знавців укр.мови імені Петра 
Яцика



ПОЗАКЛАСНА РОБОТА















































ВЕСЕЛІ ПЕРЕРВИ





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


