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Педагогічний стаж – 20 років



Педагогічне кредо:

«Прагну творити добро»



Науково-методична 
проблема:

Формування комунікативних умінь 

та навичок засобами української 

мови та літератури



Публікації

❑Урок позакласного читання у 5 класі. Тема: Химерні прогоди героїв сучасної 
казки Івана Андрусяка «Стефа та її Чакалка» ( https://naurok.com.ua / publ /93582 , 
сертифікат № ДБ-190293582)

❑ Контрольна робота з теми «Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса 
Мирного» ( https:// naurok.com.ua /publ / 93597 , сертифікат № ДБ-190293582) 

❑ Контрольна робота «Просте односкладне речення. Неповні речення»  
( https:// naurok.com.ua /publ / 93594 , сертифікат № ДБ-190293582) 

❑ Контрольна робота з теми «Творчість І. Франка» ( https:// naurok.com.ua /publ
/ 93599 , сертифікат № ДБ-190293599) 

❑ Творчість Т. Шевченка ( https:// naurok.com.ua /publ / 93590 , 
сертифікат № ДБ-190293590) 

❑ Творчість Т. Шевченка ( https:// naurok.com.ua /publ / 93593 , 
сертифікат № ДБ-190293593) 





Результатом педагогічної діяльності      

є такі досягнення моїх учнів:

❖2015 -2016 н.р.

•ІІ місце (Марушкевич Оксана) 

у ІІ етапі Всеукраїнської 

олімпіади з української мови 

та літератури



❖2016-2017 н.р.
●ІІІ місце (Ільчук Ярина та Саган Назар) у 

міському огляді-конкурсі читців-гумористів 

«Поліські пересмішники. Рівне сміється» у 

номінації «Інсценізація»

● ІІІ місце (Марушкевич Оксана) у ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з української мови та 

літератури

● ІІІ місце (Марушкевич Оксана) у                            

VІІ Міжнародному мовно-літературного конкурсі 

учнівської та студентської молоді                      

ім. Т. Шевченка

● Лауреат (Марушкевич Оксана) у ІІ етапі               

ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови  

ім. П. Яцика



❖2017-2018 н.р.
●ІІ місце (Марушкевич Оксана) у ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з української мови 

та літератури

●ІІ місце (Марушкевич Оксана) у                       

ІІІ Міжнародному мовно-літературного 

конкурсі учнівської та студентської молоді   

ім. Тараса Шевченка

●Лауреат (Марушкевич Оксана) у ІІ етапі 

ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української 

мови  ім. П. Яцика



❖ 2018-2019 н.р.
• І місце (Ільчук Ярина та Саган 

Назар) у міському огляді-конкурсі 
читців-гумористів «Поліські 
пересмішники. Рівне сміється» у 
номінації «Інсценізація»

• ІІІ місце (Марушкевич Оксана) у       
ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
української мови та літератури

• ІІІ місце (Сачук Ольга) в Обласному 
літературному конкурсі «Перло 
многоцінне» у номінації «Поезія»



❖ 2018-2019 н.р.

• Лауреат (Марушкевич Оксана) у          

ІІ етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика

• ІІІ місце (Сачук Ольга) у міському 

конкурсі читців-декламаторів та юних 

поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті 

людській» у номінації «Юні поети»

• ІІ місце (Сачук Ольга) у міському 

конкурсі читців-декламаторів та юних 

поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті 

людській» у номінації «Юні поети»



Така дісталась вже нам робота, 
є в ній і радість, є і турбота,
Є вічний пошук, безсонні ночі,
та гріють душу дитячі очі.




