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Щиро рада вітати  

 своїх колег і 

гостей у моєму, 

нехай 

маленькому, але 

світі!!! 

Ласкаво прошу!!! 



 

Вчитель української мови 

та літератури  

Оріховецької  

загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів 

 

• Дата  народження 

       20.11.1963р. 

 

• Стаж роботи 

            32 роки 

 
         

 



 

    

 

Навчати та виховувати не 

лише словом, а й серцем. 

Любов до життя. 

        Любов до людини. 

        Любов до неньки 

України. 
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Середньо-спеціальна педагогічна 

Львівське педагогічне училище №1 

• Спеціальність:  ВИХОВАТЕЛЬ У 

ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

 



 

Вища педагогічна 

   Львівський державний університет  

   імені І.Франка 



 

Вища педагогічна 

 
• Факультет  післядипломної освіти 

Тернопільського державного  

педагогічного інституту 



 

 Курсова підготовка 



 

 

Інформація з архіву 

педагогічної діяльності 
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Формування духовно 

розвиненої  особистості  

   в освітньому  

       інноваційному  

     просторі 
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• Створювати умови для 
постійної активної 
взаємодії всіх учнів 

 

• Шукати в кожному 
учаснику навчання 
індивідуальні багатства 

 

• Вивчати нові освітні 
технології, впроваджувати 
їх в роботу 

 

• Мати свій особистий стиль 

                                           

Кодекс честі  

вчителя-словесника 



висловлюванням 

В.А.Сухомлинського: 

“Моє заповітне 

бажання передати 

ту життєву мудрість, 

яку називають 

умінням жити” 

 

 



Мова-складна, 
рухлива, що є засобом 
спілкування, пізнання 

Учнів робить 
одухотвореними, 
поряд з іншими 

видами мистецтва, 
література 

Між мовою та 
літературою – тісний 

взаємозв’язок 

Сприймання учнем 
нових знань має бути 

осмисленим 

Кожен урок повинен 
перетворюватися на 

процес відкриття 

Добрий приклад 
кращий за  сто слів 

Виховні заходи - 
найбільше джерело 

збагачення духовності 

Non scholae, sed vitae 
discimus (не для 

школи, а для життя ми 
вчимося) 



Реалізація інновацій 
в організації 
навчально-

виховного процесу 

Інтерактивні 

технології 

Інформаційні 

технології 
Проектні  

технології 

тексто- 

центричні 

технології 

Тренінгові 

технології 



Основними завданнями на уроках 

української мови і літератури вбачаю 

     Формування національно 
свідомої, духовно багатої 
мовної особистості, яка 
володіє вміннями й 
навичками  вільно, 
комунікативно доцільно  
користуватися засобами 
рідної мови – її стилями, 
типами, жанрами в усіх 
видах мовленнєвої діяльності 
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Хочу Вам 

Тепла і сонечка побажати, 

 І мрій, і бажань, і наснаги 

творити, 

 Щоб серцю хотілося жити й 

любити! 

 Хай учні шанують, повагу 

дарують, 

 Злагода й мир у житті хай 

панують! 

Дякую 

за 

увагу! 
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