
Примачок

Валентина  

Василівна

Рік народження: 1977 рік

Освіта: РДГУ, вища

Спеціальність: учитель 

української мови та 

літератури

Стаж педагогічної 

роботи: 13 років

Стаж  роботи в НВК  №12 

– 10 років



Школа — це майстерня, де формується думка 
підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, 
якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс



Життєве кредо:

"Віддай людині крихітку себе. За це душа 

наповнюється світлом." (Л.Костенко) 

Педагогічне кредо:

"Неси на урок лише позитивні емоції

та збагачуй ними учнів, ділися

найкращим, що в тебе є."



Моя проблемна тема

Удосконалення форм та 
методів навчання на уроках 
української мови та 
літератури



ТРАДИЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ

ПРОБЛЕМНОГО 
НАВЧАННЯ

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
НАВЧАННЯ

ПРОГРАМНОГО 
НАВЧАННЯ

МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ

ПРОЕКТНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ

ІНТЕРАКТИВНОГО 
НАВЧАННЯ

розвивального 
НАВЧАННЯ

ОСОБИСТІСНО 
ОРІЄНТОВАНОГО 
НАВЧАННЯ





Мета і завдання досвіду:
 розвивати загально-навчальні вміння і навички учнів;

 активізувати такі психологічні процеси як пам’ять, увагу, 
сприйняття інформації, швидкість мислення;

 викликати інтерес до вивчення мовного матеріалу;

 створювати на уроці позитивний мікроклімат, доброзичливу, 
приємну атмосферу;

 сприяти об'єднанню колективу, встановленню емоційного 
контакту;

формувати мовленнєві уміння і навички, етику спілкування;

 сприяти розвантаженню учнів, усуненню емоційної напруги;

 виховувати здоровий дух суперництва, толерантність у ставленні 
один до одного.



Реалізація моєї діяльності 
відбувається через:
спрямування навчально-виховного процесу на формування 

духовного світу особистості;

утвердження загальнолюдських цінностей;

потенційних можливостей та здібностей; 

формування життєвої компетентності учнів;

творче використання інноваційних технологій.



Результатом педагогічної

діяльності є такі

досягнення:



Друковані роботи:
1. “Григорій Сковорода. Життя і

творчість філософа, просвітителя, 
письменника. «Український  Сократ». 
Урок для 9 класу.

2. “Тарас Шевченко. «Мені тринадцятий 
минало». Розповідь про життя і 
творчість поета. «Геній України». Урок 
для 7 класу.



Координатор  Всеукраїнської 

українознавчої гри “Соняшник”





Поетичний океан дитячої 

душі



У двох збірках представлений

поетичний океан НВК№12. Ці

книжечки більше, ніж збірки

поезій. Це – віршована доля

дитини. Читайте і намагайтеся

доторкнутися до ніжної

струни дитячої поезії.



Я голосую за мир
Шпак Вікторія, 

учениця 7 – Д 

класу.

Важнюк Вікторія, 

учениця 7 – Г 

класу.





Відкриті уроки
2009рік - “Т.Г.Шевченко. Людина, яка “викувала сама 

себе”. “Думи мої, думи мої” – вірш-звернення до 

України”. Урок для 8 класу.

2012рік - Григір Тютюнник. Повість "Климко". Воєнне 

дитинство у творі. Морально-етичні уроки доброти, 

чуйності, турботи про рідних. Урок для 7 класу.

2012рік – Виховна година «Із слова починається 

людина, із мови починається мій рід»

2013рік - Числівники кількісні й порядкові: прості, 

складні та складені. Урок для 6 класу



Методичні  надбання:

Удосконалення форм і методів навчання 

на уроках української мови та літератури 

шляхом упровадження технологій 

особистісно зорієнтованого навчання. 

Методичний посібник.
(Посібник містить методичні рекомендації та практичні 

напрацювання  щодо упровадження технологій особистісно

зорієнтованого навчання.. Матеріали  можуть бути використані на 

уроках української мови та  літератури. )



Рецепт вчительської молодості: 

Систематично вживай: бальзам 

мудрості, коктейль творчості, каву 

бадьорості, відвар пунктуальності, 

настій терпимості, екстракт 

людяності. Виконуй все це 

ретельно і будеш вічно молодим, 

вчителю.



Дякую за увагу!


