


Шамрик Оксана Яківна 

Спеціальність: учитель української мови та літератури 

У 1993 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут зі 

спеціальності російська мова та література народів світу; у 1995 році –  

зі спеціальності українська мова та література. 

З 1993 року працює в НВК № 12 м. Рівного вчителем української мови та 

літератури. 

Стаж роботи – 23 роки 



Життєве кредо 

Любов, лагідність, совість 

через роки у серці пронести, не збочити, душею не зчерствіти. 



Педагогічне кредо 

Зазирнути в душу дитини можна тільки «просвітленою» душею. 



Основні напрямки роботи: 

•Впровадження нових форм і 

методів роботи 

 

•Розвиток творчих здібностей і 

образного мислення учнів 

 

•Пізнання краси слова і світу 



Проблемна тема вчителя 

Формування образного мислення і 

сприйняття слова у спектрі інноваційних 

технологій. 



Актуальність 

1. Для сучасного вчителя необхідним стає 

осмислення таких понять, як мовна і 

мовленнєва компетентність учнів. 

 

2. Навчання рідної мови та літератури 

має бути спрямоване на формування мовної 

особистості: розвиток індивідуальних 

якостей мовотворчості, забезпечення вільного 

самовираження особистості, розвитку 

творчих здібностей і образного мислення. 

 

3. Відомо, що рідна мова формує розумові 

й емоційні якості людини. 

Вона є засобом розумового й емоційного 

спілкування. 

Кожна людина сприймає образ, переданий 

словом. Тому дуже важливо пробудити в 

дитині цінителя образного слова. 



Використання деяких методів, прийомів, форм роботи 

на уроках української мови та літератури 

Добір «інструментів» дотику до особистісного 

розуміння, відчуття слова  

(прийом «милування» словом) 



Наприклад, поглиблений цілісний аналіз твору Івана БагряноГО 

«Тигролови» має таку форму 

«війна світів» 

1. Природа 

2. Волелюбна родина 

Сірків 

3. Кохання 

4. Людська краса 

(Наталка) 

5. Образ матері з 

немовлям (добро, 

ніжність 

6. Гр. Многогрийний 

1. «Дракон» - ешалон 

смерті 

2. Тихоокеанський 

експрес нумер один «Світ 

на колесах» 

3. Майор Медвін 

4. Каторга, приниження, 

смерть 

5. система влади 

Врубель 

«Демон» 

Леонардо 

да Вінчі 

«Мадонна 

Літта» 

 «Царівна 

Лебідь» 

Художній аналіз громадянської лірики «Плач Єремії» Гр. Чубая (11 клас) 

До яких словесних асоціацій вдається автор, щоб розкрити ідею вірша? 

Формування образного мислення і сприйняття слова на уроках літератури 

(«усне малювання», проблемний виклад матеріалу, інтерактивні методи, поєднання 

різних видів мистецтв, пошукова робота, творчий пошук) 

Жовта 

кульбаба Слово-сонце 

Кульбабині 

діти 



Урок. Б.Лепкий. Вірші «Набік життя», «Видиш, брате …», «Заспів», новела 

«Цвіт щастя». Б.Лепкий у пошуках «цвіту» щастя (література, 7кл.). 

Урок. Література рідного краю. 

Весна в природі, весна в душі (за творами поетів та письменників 

Рівненщини). (Література, 9кл.). 

Я 

Світ 

Я 

Світ 

Своя 
Душа 

1. Поетична 

2. Любляча, ніжна 

3. Чиста 

4. «Радість 

інших – як  

Що це таке ? Душа 

        Весна в природі  - пробудження, 

радість, тепло, краса, життя. 

        Весна в душі – воскресіння: тепло, 

боротьба, радість, любов, потрібність 

людям. 



Мої учні – це праця 

«Лиш храм збудуй, а люди туди прийдуть» (Л.Костенко) 

це творчість 

Золоте сонце усміхнулось, І 

швидко-швидко 

роздягнулось. Весна корону 

одягнула, І заспівали вже 

птахи. Зелене листя 

розпустилось, Земля 

зненацька засвітилась, І 

стало тепло і мені, й тобі. 

О, скільки радості ми маєм, 

Земля тут знову воскресає, 

Радіють діти і птахи. 

Співають люди всі 

веснянки, З раннього ранку 

і до світанку, Д з ними 

заспіваємо і ми. 

Осінь 

О, осінь прекрасна настала, 

Прикликала дальні вітри, И 

чарівно вона фарбувала Пензлем 

своєї руки. Птахи у країни далекі 

Зібралися гуртом летіть. Бувайте, 

бувайте^лелек^ Щасливо вам 

долетіть. Річка холодна вже 

стала— У лісі нема ні душі, 

Тільки десь в хатці загралій Чути, 

як осінь вже спить. 

Як дзюрчав струмок 

Зеленіє садок десь за горою, 

Розцвіта ромашка за садком. 

Там біжить струмок із чистою 

водою, В небо веселочку скок, 

скок, скок, скок. 

Веселка грає барвами, Біжить, 

біжить струмок. Веселка вже 

ховається, Струмок чомусь 

замовк. 

- Ой ти, ой ти7веселонько,-

дзюрчить, дзюрчить струмок. 

- Куди ж ти, моя радосте,-

дзюрчав, дзюрчав й замовк. 

Теперу коли не виглянеш, 

Дзюрчить, дзюрчить струмок. 

Все жде свою веселеньку.. Ось 

так дзюрчав й замовк. 

Світанок 

На небі вже зірка остання 

тремтить, До нас із далека вже 

сонце біжить. Воно таке гарне 

таке вже чудове — При 

погляді в мене захоплює мову. 

І з сонцем у ногу Біжить до 

нас знову, Той ранок чудовий, 

Він в нас-світанковий. 

І перший промінчик на небі 

з"явився, 

І чомусь нестримно він знов 

засмутився. 

А тут і другий за ним поспіша 

- 

І гріє, радіє у мене душа. 

Який же чудовий цей промінь 

небесний, 

Який світанковий малюнок 

чудесний. 



Конкурс «шукаємо таланти» 



Участь у святковому концерті «Шевченко у серці кожного» 



Істину шукаємо у 

першоджерелах 

Слово – музика … 



Конкурс читців-декламаторів 

поезії Кобзаря «Слово 

Тарасове ніжне і гнівне» 



це перемога! 

Мої учні – це праця,   

це радість, 

це свято, 



• II етап Всеукраїнської олімпіади з української мови та 
літератури 

• III місце – Семенюк Владислав (6-А кл.); 

• II етап конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика 

• III місце – Пишнюк В. (7-В кл.); 

2011-2012 
н.р. 

• II етап конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика 

• III місце – Семенюк Влад (7-А кл.); 

• II етап конкурсу “Поліський пересмішник” 

• III місце – Панасюк Данило (7-А кл.); 

2012-2013 
н.р. 

• II етап Всеукраїнської олімпіади з української мови та 
літератури 

• III місце – Семенюк Владислав (8-А кл.); 

• II етап конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика 

• III місце – Пишнюк В. (9-В кл.); 

2013-2014 
н.р. 



2014-2015 н.р.: 

II етап Всеукраїнського 
конкурсу захисту наукових 
робіт 
•III місце – Щербачук Б. (10-В кл.); 

Міжнародний мовно-
літературний конкурс серед 
учнівської та студентської 
молоді ім. Т. Шевченка 
•III місце – Онищук К. (9-А кл.); 

II етап Всеукраїнської 
олімпіади з української мови 
та літератури 
•II місце – Ніколайчук І. (10-А кл.); 

2015-2016 н.р.: 

II етап Всеукраїнської олімпіади з 
української мови та літератури 
•I місце – Ніколайчук І. (11-А кл.); 

•III місце – Онищук К. (10-А кл.); 

Всеукраїнський конкурс 
захисту наукових робіт 
•III місце – Щербачук Б. (11-В кл.); 

II етап Міжнародного мовно-
літературного конкурсу серед 
учнівської та студентської 
молоді ім. Т. Шевченка 
•III місце – Олієвська О. (11-А кл.); 

Конкурс творчих робіт 
“Героям України слава!” 
•Призери: Олієвська О. (11-А кл.); 

•Білан Д. (11-А кл.). 

II етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу серед 

учнівської та студентської молоді 

ім. Т. Шевченка 
III місце – Олієвська О. (11-А кл.); 



Діяльність 

Участь у засіданні колегії управління освіти 

м. Рівного “Впровадження на освітянській ниві навчання  в проектних 

класів за програмою  

“Інтелект України” (20.03.2015 р.)”. 

 

Публікація конспекту уроку української мови в 5 класі “Письмовий 

твір-опис предмета в художньому стилі” 

в жураналі “Відкритий урок. Форум педагогічних  

ідей”, №01 2016 р. 

Публікація конспекту уроку української літератури в 6 класі “Великий 

шлях починається з маленького кроку” (За твором Л. Денисенко “ Про 

М. Рильського…” 

в журналі  “Освітній навігатор Рівненщини”. 

 

Зустріч із воїнами буремного Сходу  (година спілкування, 10-А клас, 

обласна бібліотека учнів та молоді, жовтень 2015 р.) 



Формування  

образного мислення і 
сприйняття слова 

у спектрі інноваційних 
технологій (Методичні   
рекомендації) 

Сучасний урок  мови: від 
планування до 
проведення 



Нагороди  


