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Педагогічне і життєве кредо:

«Лиш храм збудуй, а люди в нього 

прийдуть» (Ліна Костенко)

 Працюю над проблемною темою: 

«Пошуково-дослідницька робота з 

народознавства на уроках 

української мови та літератури 

через особистісно зорієнтоване 

навчання»



Мета і завдання досвіду:
 формування національно-мовної особистості,

збереження історичної пам’яті ;

 Розвиток вмінь самостійно здобувати та
застосовувати знання; правильно діяти в різних
життєвих ситуаціях;

 формування якостей особистості: ініціативність;
ділових якостей: відповідальність;

 Розвиток здатності особистості

пізнати себе, самовизначитися і

реалізувати себе в соціумі;

 Формування мовленнєвих умінь і

навичок етики спілкування;



Реалізація моєї діяльності 

відбувається через виконання 

таких завдань:
 спрямування навчально-виховного процесу на

формування духовного світу особистості;

 утвердження загальнолюдських цінностей;

 розвиток потенційних можливостей та

здібностей школяра;

формування життєвих компетентностей

учнів;

творче використання інноваційних технологій.



 Бліц-опитування

 Словникова робота

 Робота з текстом

 Уявне інтерв’ю 

 Робота зі стилістики 

 Робота з розвитку мовлення

 Пошуково-дослідницька робота у групах

 Пошуково-експедиційна робота

 Створення асоціативних рядів образів-
символів

Форми роботи, які використовую 

на уроках:



Результатом 

педагогічної 

діяльності є такі 

досягнення:



Поширення  педагогічного досвіду

Методична робота



Участь  у міських та обласних 

заходах:

Обласна наукова конференція РОІППО:

 2016 рік – участь у регіональній

інтернет-конференції «Реалізація

українознавчого підходу в системі

роботи загальноосвітнього

навчального закладу»

 (Маю сертифікат учасника конференції).





Матеріали розміщено на сайті 

Рівненського ОІППО:

 виступ «Використання інтерактивних
методів навчання на уроках
українознавства»;

 Методичний проект «Сучасний урок
через призму діяльнісного підходу»;

 Методичний проект «Пошуково-
дослідницька робота з народознавства на
уроках української мови та літератури
через особистісно зорієнтоване навчання»

 Урок української мови з теми «Складне
речення. Використання складних речень
у мовленні»



Березень, 2017

 Участь у регіональній он-лайн конференції

при РОІППО:

 Віртуальна майстерня з теми: «Сучасні

напрями та форми українознавчої

роботи в системі діяльності

загальноосвітнього навчального закладу».



Підготовлено до друку в науково-

педагогічному журналі «Нова педагогічна 

думка», що входить до переліку наукових 

фахових видань України,

(РОІППО, 2017) 

 Методичний проект «Сучасний урок

через призму діяльнісного підходу»;

 Методичний проект «Пошуково-

дослідницька робота з народознавства

на уроках української мови та

літератури через особистісно

зорієнтоване навчання»



• 2015 рік – участь у міському

семінарі-практикумі «Реалізація

діяльнісного підходу на уроках

української мови та літератури через

творчу взаємодію вчителя та учнів»:

• Представила методичний проект

«Сучасний урок через призму

діяльнісного підходу».

Матеріали семінару укладено в

методичному посібнику.





Участь у Ярмарку педагогічних 

інновацій (лауреат конкурсу):

 2017 р. 

 Методичний посібник із досвіду
роботи над проблемною темою
«Пошуково-дослідницька робота з
народознавства на уроках
української мови та літератури
через особистісно зорієнтоване
навчання»





У методичному посібнику з досвіду 

роботи над проблемною темою
 вміщено матеріали щодо використання народознавчого матеріалу

на уроках української мови та літератури;

 обґрунтовано актуальність пошуково-експедиційної народознавчої

роботи як важливого методу самостійної творчої діяльності в

особистісно зорієнтованому освітньому процесі;

 запропоновано розробки уроків української мови і літератури,

позакласний захід, творчі роботи учнів, методичні проекти з теми,

які ілюструють практичні підходи вчителя щодо реалізації теми

досвіду;

 розроблено «Модель творчого випускника як наслідок виховання

на засадах етнопедагогіки», «Структурну схему реалізації

пошуково-дослідницької роботи з народознавства з метою

формування творчої особистості», поради батькам.

 Посібник рекомендовано вчителям української мови і літератури

для використання у практиці роботи.



- 2014 р.

 у навчально-методичному 
посібнику «Управлінські та 

психолого-педагогічні 
аспекти роботи з 

обдарованими дітьми у 
Рівненському навчально-
виховному комплексі №12 
Рівненської міської ради»  
(посібник посів ІІІ місце) -
вміщено сценарій Свята 

рідної мови «Ти наше диво 
калинове, кохана 

материнська мово» 



Буру участь у міській творчій

групі «Сучасна українська проза»,

керівник – вч. ЗОШ №22 Линник

В.Ю.

Беру участь у роботі шкільних

педагогічних рад. Тема останнього

виступу: «Результати позакласної роботи

з української мови та літератури за 2011

– 2015 н. р.»



Участь школярів у    

творчих конкурсах:



міський огляд-конкурс 

читців-гумористів

«Поліські пересмішники. 

Рівне сміється»



Жовтень, 2013

 Гумористичний колектив 5-А класу

нагороджений грамотою Управління

освіти Рівненської міської ради

 за найкращу гумористичну 

композицію міського огляду-конкурсу 

читців-гумористів «Поліські 

пересмішники. Рівне сміється»

 та отримали Сертифікат учасника 

конкурсу

.



Гумористичний колектив 5-А класу 

Вчителі: Бурбела Т.В.,Солтис Т.С.



- 2013 р. -

 Барановська Анастасія, учениця 9

класу, - переможець міського

конкурсу творчих робіт

«Об’єднаймося ж, брати мої...» –

посіла ІІІ місце.



Твори учасників міжнародних громадських читань  

«Я голосую за Мир» надруковані в однойменній 

збірці учнівських творчих робіт: 

 2015 - Бяла Надія – учасник ІІІ

Всеукраїнського конкурсу есе

«Я- європеєць»;

 2016 - Бяла Надія - лауреат 20-

их учнівських міжнародних

громадських читань «Я

голосую за Мир»;

 2016 - Кухар Софія - лауреат

20-их учнівських міжнародних

громадських читань «Я

голосую за Мир».



Найважливіше завдання 

нових освітніх стандартів:

Завдання
 Введення дітей у зміст нового навчального матеріалу

шляхом відкриття знань, а не їх подавання;

 Створення умов для використання на уроці наукової

інформації, здобутої поза школою;

 Передбачення певних інтелектуальних труднощів під

час опанування навчального матеріалу;

 Активізація пізнавальної діяльності з

використанням проблемно-пошукових методів.

 Не лише забезпечити дитину багажем знань, а

й сприяти її загальнокультурному,

особистісному та пізнавальному розвитку,

навчити вчитися.


