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Рачек Тетяна Миколаївна 

 Освіта – вища 

 ВНЗ – Луцький  державний   

 педагогічний інститут ім. 
Л.Українки 

 Дата  закінчення – 1993 рік 

 Факультет – філологічний 

 Спеціальність – філолог, вчитель 
російської мови  та світової  
літератури 

 Кваліфікація – вища 
кваліфікаційна категорія.  

 



Професійний шлях 

 МІСЦЕ  РОБОТИ – НВК № 12  
   з 1993року 

 ПОСАДА – вчитель світової 

літератури    

 ПЕДАГОГІЧНИЙ  СТАЖ – 21 рік 

 

 Курси підвищення кваліфікації  
з 02.12 по 25.12 2013 р. 

 



 
 

Проблемна тема: 
 

розвиток пізнавальної активності учнів 
шляхом впровадження інноваційних 

 технологій 
 

   Науково-методична робота  

 Методичні розробки 

 Участь у роботі міської творчої  групи 

 Розробка дидактичного матеріалу 

 Виступи з доповідями,повідомленнями 

 Участь у міських семінарах 

 Участь у науково-практичних 
конференціях 

 

 

 

 

 

 



Методичне забезпечення  

 Розробка 

календарного та 

поурочного 

планування  

Підготовка запитань 

і завдань для 

тематичного 

оцінювання  

Виготовлення 

технологічних карток 

для учнів 

Підготовка запитань і 

завдань для 

забезпечення емоційної 

готовності,  актуалізації 

суб’єктного досвіду  

Створення картотеки 

прийомів, що 

забезпечують 

діяльнісну основу 

навчання  



Організація       навчальної  

діяльності   

 Формування системи 

послідовного 

оволодіння учнями 

загальнонавчальними 

уміннями: 

цілевизначення, 

планування, рефлексії, 

оцінювання  

Вироблення умінь 

працювати з текстом  

Вироблення умінь 

самостійно здобувати і 

застосовувати знання  

Забезпечення 

можливостей вибору  

способів опрацювання 

матеріалу, завдань 

тощо  



 

Структура  
уроку 

 
Мотиваційний 

етап  

 

Етап 

цілевизначення 

і планування 

 Етап 

опрацювання 

навчального 

матеріалу 

    Рефлексивно- 

оцінювальний 

етап 



Види робіт на різних етапах 
уроку 

            МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП 
 Кольоровий настрій, обмін побажаннями, методика незакінчених  
 речень, асоціювання, письмова робота перед прочитанням твору  
 та після читання. 
         ЕТАП ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ  
   Самостійне формулювання цілей, обговорення запропонованих 
   учителем цілей, робота з технологічними картками,  
   самостійне та колективне планування роботи на уроці. 
  ЕТАП ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
 Читання із зупинками, читання з позначками, мозковий штурм, 
    ПРЕС; діалог „учень – учень”, „учень – учитель”, „учень – текст”; 
    лист до письменника, укладання таблиць, опорних схем, 
    діаграми Вена; проектна діяльність. 
   ЕТАП РЕФЛЕКСІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ 
 Есе, вільне письмо,  сенкан, само- та взаємооцінювання. 



Викладаючи світову літературу, я 
ставлю перед собою ряд таких 
завдань  

 
 формувати допитливого, творчого читача; 
 організовувати самостійну та дослідницьку 

роботу; 
 розвивати усне та письмове мовлення дітей; 
 пробуджувати фантазії, розвивати емоційну 

сферу дитини; 
 поглиблювати знання учнів за допомогою 

реалізації міжпредметних зв’язків; 
 працювати над удосконаленням естетичних 

смаків школярів під час позакласної роботи; 
 формувати навички аналізу художнього твору; 
 сприяти розвитку внутрішньої та зовнішньої 

культури; 
 виховувати дитину в світі народних традицій в 

поєднанні з новітніми технологіями 
 підтримувати контакт з бібліотекарем, 

батьками 
 



Під час проведення уроків 
використовую різні форми та 

методи роботи: 

 індивідуальні (учням пропонуються 
картки з індивідуальними завданнями, 
які носять диференційований 
характер);  

  групові. Частіше – це робота в малих 
групах (по 4 учня) та парна робота;  

  інтерактивні прийоми "незакінчені 
речення", "зміни позицію" "акваріум“, 
коло думок, мозковий штурм ;   

  різні види самостійних робіт;  

  творчі домашні роботи. 



Робота в малих групах. 

 Завдання. 
Розкрийте 
смисл 
повчань, 
закладених у 
прислів’ях , 
приказках, 

 висловлюван
нях відомих 
людей. 



Коло думок 
 Мета:сприяти 
закріпленню 
здобутих у 
ході заняття 
знань 



Розвиток творчості на уроках   
світової     літератури 



Результативність роботи за 
2010 – 2015 н.р 

 
 2010р.- участь у семінарі для вчителів міста. Тема 

“Прийоми педагогічної взаємодії”, де давала 
відкритий урок, який був надрукований у 
методичному посібнику. 
 

 2010р. – участь у семінарі для слухачів курсів 
РОІППО (обмін досвідом) 

 2010р. – участь у Всеукраїнському конкурсі 
“Вчитель року з предметів духовно-морального 
спрямування – 2010” 

     1 місце у номінації “Кращий урок з етики” (на базі 
Національного університету “Острозька академія. 

 
 2013р. – 2 роботи з етики на ярмарці педагогічних 

інновацій .“Світ етики”, “Міжпредметні зв'язки на 
уроках етики”. 2 місце. 

 2013р. – участь у методичному фестивалі творчих 
уроків учителів світової літератури “Пошук”. 

 



Результативність роботи за 
2010 – 2015 н.р 

 2013р. – учасник творчої групи вчителів світової літератури.  

 

 

 29.10.2013 р. – Освітній навігатор Рівненщини. Урок на тему «Що 
може статися з людьми в майбутньому» (За новелою Бредбері 
«Усмішка”. 

 

 Січень 2014р. – публікація уроку в журналі «Відкритий урок: 
розробки, технології, досвід», №1/2014. 

 

 2014р. – участь у ярмарці педагогічних інновацій. “Використання 
логічно-структурних схем на уроках світової літератури” 

 

 5.03.2014р. –  Звіт міської творчої групи вчителів світової 
літератури. Семінар-практикум. 
Тренінг. Створення рекламних постерів для уроків світової 
літератури.  

 

 19.02.2015р. – Освітній навігатор Рівненщини. Урок на тему           
« Публій Вергілій Марон – творець “Енеїди”. 

 

 19.03.2015 р. – міський  фестиваль-конкурс “Юні знавці світової 
літератури” 

    



Друковані роботи 
 

 2010 рік – методичний 
посібник «Прийоми 
педагогічної взаємодії  на 
уроках зарубіжної 
літератури» 

 

 2013р. – 2 роботи з етики 
на ярмарці педагогічних 
інновацій .“Світ етики”, 
“Міжпредметні зв'язки на 
уроках етики”. 2 місце. 

 

 2014р. – участь у ярмарці 
педагогічних інновацій. 
“Використання логічно-
структурних схем на 
уроках світової 
літератури” 

 

 



 29.10.2013 р. – 
Освітній навігатор 
Рівненщини. Урок на 
тему «Що може 
статися з людьми в 
майбутньому» (За 
новелою Бредбері 
«Усмішка”. 

 

 Січень 2014р. – 
публікація уроку в 
журналі «Відкритий 
урок: розробки, 
технології, досвід», 
№1/2014. 

 

 19.02.2015р. – 
Освітній навігатор 
Рівненщини. Урок на 
тему « Публій Вергілій 
Марон – творець 
“Енеїди”. 

 
 

 

 



Участь у конкурсах 

• 2010р. – участь у 
Всеукраїнському 
конкурсі “Вчитель 
року з предметів 
духовно-
морального 
спрямування – 
2010” 

  1 місце у 
номінації “Кращий 
урок з етики” (на 
базі 
Національного 
університету 
«Острозька 
академія».) 

 

 



Участь у конкурсах 

 2013р. – участь 
у методичному 
фестивалі 
творчих уроків 
учителів 
світової 
літератури 
“Пошук”. 

 



Робота у творчих групах 

 2012-2013 н.р 
участь у творчій 
групі вчителів 
світової 
літератури 
«Виявлення і 
формування 
творчих 
здібностей 
учнів»  

  (на базі ЗОШ  
   № 28 ) 

 
 



Звіт міської творчої групи 
вчителів світової літератури 
 5.03.2014р.  

Семінар-
практикум. 
Створення 
рекламних 
постерів для 
уроків світової 
літератури.  

 



Мої вихованці 



 

Якщо учень у школі не 
навчиться нічого творити, 

то і в житті буде тільки 
наслідувати і копіювати 

 

 

                                          

 

                            Лев Толстой 


