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Життєве кредо 

«Будь тією 
зміною, яку хочеш 
побачити  у світі»

Махатма

Ганді 



Педагогічне 
кредо 

«Вчитель більше не 
джерело знань, він має 

навчити вчитись»
Пауль Пшенічка



Моє завдання – донести 
дітям силу, красу, 

глибину, мудрість слів. 
Добирати найтонші 

відповідники їх значень. 
Обережно, трепетно, 

розсудливо 
користуватись мовним

багатством. 

«Спочатку було Слово…»
Євангеліє від Іоанна

«Є слова, які залишаються у душі на все життя»
Харукі Муракамі

«Нема просто слова. Воно або прокляття, або 
привітання , або краса ,або біль, або бруд, або 
квітка, або брехня, або правда, або світло, або 
темрява»

Расул Гамзатов



Принципи 
роботи з 
учнями

 Кожна дитина - успішна 

Зроби сам, щоб навчитися

Кожна думка, висловлена учнем, 
має право на існування і варта 
уваги

Урок – це майданчик, на якому 
твориться щось екстраординарне, 
творче.



У роботі послуговуюсь 
словами Бенджаміна 
Франкліна:

«Скажи мені – і я забуду.

Повчи мене-і я , можливо, запам’ятаю.

Задій мене – і я навчусь»



Тема, над 
якою працюю

Формування мовленнєвих компетентностей сучасного учня на уроках 
української мови там літератури 

Прагну навчити дітей застосувати набуті знання в конкретних життєвих 
ситуаціях, наприклад:

 створення бізнес-плану кафе при вивченні теми «Числівник»

 створення оновленого меню під час вивчення теми «Прикметник»

 створення реклами відкриття закладу харчування під час вивчення теми «Узгодження числівника з 
іменником»

 створення стратегії розвитку закладу харчування

 створення критичної статті

 відгуків після відвідування кафе 

 конкурс на кращу назву віртуальному
кафе , кращу його рекламу

 завдання у вигляді інтерв'ю, рецензії

 розігрування сценок

 участь у диспутах, рольових іграх

 виконання творчих завдань

 створення буктрейлерів



Щоб задіяти до 
свідомої праці, 
спонукаю до 
застосування 
технології Lapbook:

Lapbook – самостійна творча робота по систематизації і 
узагальненню отриманих знань, яка допомагає зробити процес 
навчання :

 Активним

 Зрозумілим

 Усвідомленим

 Шукати потрібну інформацію

 Узагальнювати та структурувати її

 Працювати в команді

 Домовлятись, налагоджувати зв'язки

 Вести переговори

 Працювати самостійно

 Приймати власні рішення

 Презентувати матеріал

Учні 
набувають 
універсальних 
умінь:



Інсценізація –
улюблений 

вид роботи на 
уроці



Досягнення 
моїх учнів 

 2017-2018 – Олійник Ірина , III місце у 
Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості 
«Об'єднаймось ж, брати мої»

 2018-2019 – Зайчук Дарина, ІІІ місце у 
Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості 
«Об'єднаймось ж, брати мої»; 
ІІІ місце у міському конкурсі читців-декламаторів 
«Живи, Кобзарю, в пам'яті людській,  номінація 
«Авторський вірш»



Мої 
досягнення –

радісні 
обличчя дітей


