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• Закінчила Рівненський державний педагогічний 

інститут, 1996. 

• Спеціальність – українська мова та література, 

історія. 

• Педагогічний стаж – 19 років. 

• Спеціаліст вищої  категорії. 

 



НВК№12«Школа-ліцей» 
 



Проблемна тема 
 
 

Навчально-пошукова, дослідницька 

діяльність учнів на уроках 

української мови та літератури як 

невід'ємний складник розвитку 

творчих здібностей 
 



Мета і завдання досвіду:  

- активізація розумової, пізнавальної діяльності учнів, 

створення проблемних ситуацій; 

- укладання дидактичних матеріалів для організації 

науково-дослідницької творчої роботи з учнями; 

- використання інтерактивних, проектних технологій; 

- створення умов для зацікавленості учнів предметом; 

- реалізація індивідуальних можливостей учня через 

творчість; 

- створення на уроках здорової конкуренції; 

- робота з обдарованими та здібними учнями; 

- створення на уроці позитивного мікроклімату, 

доброзичливої, приємної атмосфери. 



Актуальність досвіду: 
 створює умови для проблемно-

пошукової діяльності учнів на уроках 

української мови та літератури; 

ставить у центр освітньої системи – 

учня; 

сприяє всебічному розвитку творчої 

особистості; 

забезпечує створення ситуації успіху. 

 



Педагогічне кредо 

Навчаючи – учись, 

 навчаючи – твори,  

      у процесі творчості –   

      навчай.  
 



Життєвий девіз –  

слова матері Терези:  
 

 

«Ділись з людьми кращим, що 

в тебе є, і цього ніколи не буде 

достатньо.  

І все ж ділись найкращим!» 



Відкритий урок у 5 класі на тему                                            
«Правила вживання апострофа»  



Відкритий урок у 8 класі на тему 

«Порівняльний зворот. Використання 

порівняльних зворотів у мовленні» 



«Поетичний марафон» з нагоди річниці з 
Дня народження Тараса Шевченка. 

Переможець конкурсу читців -декламаторів 
«Живи, Кобзарю, в памʼяті людській» 

Дмитрук Віталія 



Публікації, методичні доробки 



Участь у методичних заходах 



Результатом педагогічної 
діяльності є такі досягнення: 

 
2011-2012 н.р. – ІІ місце Луцик Дарина у міській олімпіаді для 

учнів 5-6 класів «Крок»; 

                             ІІ місце Ваврик Анастасія ІІ етап Міжнародного 

конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика; 

                             ІІ місце Дмитрук Віталія, Щавлінський Євген у 

міському конкурсі читців-декламаторів «Живи, Кобзарю, в 

пам'яті людській»; 

                             ІІІ місце Златів Анастасія ІІ етап Всеукраїнської 

олімпіади з української мови та літератури; 

                            ІІІ місце Златів Анастасія ІІІ етап Всеукраїнської 

олімпіади з української мови та літератури. 

 

2012-2013 н.р. – ІІІ місце Дмитрук Віталія у міському конкурсі 

читців-декламаторів 

      «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській». 

 



2013-2014 н.р. – І місце Ясковець Вероніка ІІ етап (обласний) 

конкурсу-захисту наукових робіт МАН у номінації 

«Українська мова»;  

                            ІІ місце Златів Анастасія ІІ етап Всеукраїнської 

олімпіади з української мови та літератури; 

                            ІІІ місце Ваврик Анастасія ІІ етап 

Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури; 

                            І місце Дмитрук Віталія у міському конкурсі 

читців-декламаторів; 

      «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській»; 

                            ІІІ місце Морозько Інна обласний конкурс 

«Перло многоцінне»; 

                            ІІІ місце Морозько Інна ІІ етап Мовно-

літературного конкурсу  

       ім. Т. Шевченка. 

2014-2015 н.р. – І місце Талащук Катерина у міській олімпіаді 

для учнів 5-6 класів «Крок». 

 



2015-2016 н.р. – ІІ місце Талащук Катерина у міській олімпіаді 

для учнів 5-6 класів «Крок»; 

                            ІІІ місце Левшук Олександра у міській 

олімпіаді для учнів 5-6 класів «Крок»; 

                             ІІІ місце Талащук Катерина ІІ етап 

Міжнародного конкурсу знавців української мови                       

ім. П.Яцика. 

 





Дякую за увагу! 


