


Освіта – вища 

ВНЗ – Рівненський  
державний  педагогічний 
інститут  

Дата  закінчення – 1997 рік 

Факультет – педагогічний, 

Спеціальність – учитель 
початкових класів,  української 
мови   і  літератури 



Професійний шлях 

• НВК № 12 
м.Рівне з 
2000 року 

МІСЦЕ  
РОБОТИ   

•  вчитель 
української 
мови і 
літератури    

ПОСАДА 
 

• 18 років 

ПЕДАГОГІЧ-
НИЙ  СТАЖ  

 

• з 03.09 по 
27.12. 2013 р. 

Курси 
підвищення 
кваліфікації   



Мети досягає той, хто її 
прагне    

Я вибрала долю собі сама.  
І що зі мною не станеться - 
у мене жодних претензій нема  
до Долі - моєї обраниці. 
                                   Ліна Костенко 



Учитись важко, а учить ще важче, 
але не мусиш зупинятись ти. 
Як учням віддаєш  усе найкраще,  
то й сам сягнеш  нової  висоти. 



Проблемна тема 
Формування національної свідомості 
учнів на уроках української мови та 
літератури через сучасні підходи до 
створення середовища для 
всебічного розвитку особистості 
 



особистісно-зорієнтоване навчання; 

формування механізму самореалізації 
особистості; 

впровадження нестандартної методики 
проведення уроків; 

робота над розвитком культури мови; 

робота з обдарованими дітьми; 

розвиток творчих здібностей учнів. 



2011-2012 н.р. – 

 ІІ місце на міському 
конкурсі «Поліський 
пересмішник» учні 

Селезньов В. 5-В клас  
та Семчишин Д. 11-Б 

клас 

2012-2013 н.р.–  

ІI місце  на ІІ етапі 
мовно-

літературного 
конкурсу учнівської 

та студентської 
молоді імені Тараса 
Шевченка,учениця 

Харчук О.  

2013-2014н.р.– 

 ІІI місце  на ІІ етапі 
мовно-

літературного 
конкурсу учнівської 

та студентської 
молоді імені Тараса 
Шевченка,учениця 

Харчук О.  

2015-2016н.р. –  

I місце  на ІІ етапі 
мовно-

літературного 
конкурсу учнівської 

та студентської 
молоді імені Тараса 
Шевченка,учениця 

Харчук О.  



Друковані роботи 
2015 рік – конспект уроку “Складнопідрядне 
речення” 9 клас , журнал “Відкритий урок: 

розробки, технології, досвід”, № 9-10. 

2015 рік – співавтор методичного посібника 
“Реалізація діяльнісного підходу на уроках 

української мови та літератури через творчу 
взаємодію вчителя та учнів. 

2016 рік – конспект уроку “Узагальнення та 
систематизація вивченого за темою 

“Прислівник”, 7 клас, журнал “Відкритий 
урок: розробки, технології, досвід”, № 1-3. 



Діяльність 

Фрагмент уроку у 7-му 
класі в ході міського 

семінару-практикуму 
“Реалізація 

діяльнісного підходу 
на уроках української 

мови та літератури 
через  творчу 

взаємодію вчителя та 
учнів”  (11.03.2015р.) 

Член журі міського 
етапу 

міжнародного 
конкурсу знавців  

української мови та 
літератури  

ім. П.Яцика 

Член журі міського 
літературного 

конкурсу учнівської 
поезії “Рівне – місто 

моє” 







Показові уроки 
 

• урок  української літератури у 5 класі 
“К.Малицька. “Соловей” в рамках  методичного  
містка. 

2013р.  

•  урок  української мови “Складнопідрядне 
речення” у 9-му класі для слухачів  курсів 
РОІППО. 

2014р. 

• фрагмент  уроку української мови у  7-му класі 
“Узагальнення та систематизація вивченого  з 
теми “Прислівник” 

2015р. 

• урок української літератури  у 8-му класі 
“І.Малкович. “Із янголом на плечі”. 
Оптимістичний пафос твору” в рамка фестивалю 
“Методичні гостини” 

2016р.  





Нагороди  




