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Працюю над проблемним 
питанням: 

«Використання інтерактивних методів на 
уроках української мови та літератури»

МОЄ  ТВОРЧЕ КРЕДО :

«Щоб дати учневі іскорку світла, учителю 
треба виховувати у собі сонце»



Впровадження
нових форм 

і методів 
роботи

Створення 
умов 

для всебічного
розвитку 
дитини

Розвиток 
індивідуальних

якостей учнів



НАВЧАННЯ

  

 



Методи та прийоми роботи
1. Робота в парах та групах
2. Інсценізація
3. Хмари слів 
4. Ментальна карта
5. Рольова гра
6. Асоціативний кущ
7. Сенкан
8. Фантастичне продовження
9. Робота з епіграфом
10. Опитування-кросворд
11. Проект, презентація
12.Дистанційні олімпіади
13.Дистанційні конкурси
14.Медіа- й аудіопроєкти 



Форми проведення  
нестандартних уроків



МОДЕЛЬ 
ТВОРЧОГО 
ВЧИТЕЛЯ

Високий
професіоналізм

Здатність 
до співпраці

Само-
вдосконалення

Прагнення до 
інноваційної 

діяльності

Високий 
ступінь 

розвитку

Здатність 
передбачати 

результати

Загальнокультурна 
компетентність

Аналіз власної 
педагогічної діяльності



Творча лабораторія
-Участь у семінарах, предметних 
тижнях,вебінарах, онлайн-курсах

-координатор Всеукраїнської  
українознавчої гри «Соняшник»,



















2018-2019 н.р.
Міжнародний конкурс імені Т.Шевченка

ІІІ місце – Іванова Марія

2019-2020 н.р.
Міжнародний конкурс з української 

мови та літератури ім. П. Яцика
ІІІ місце – Максименко Марія



ХІХ конкурс читців, присвячений 
творчості Т.Шевченка у 2020

ІІІ місце – Капля-Саргсян Ангеліна,
Клочко Стефан



2020-2021 н.р.

Взяли участь у:
1. ХХ Всеукраїнському конкурсі учнівської 

творчості у номінації “Література” : Покотило 
Макарій, Чернухін Нестор (10 клас)

2. Міжнародному конкурсі з української мови 
ім. П. Яцика (онлайн) : Покотило Макарій (10 

клас), Сосницький Єгор (9-А клас)



Всеукраїнська 
українознавча гра 
«Соняшник»



“Соняшник”-2020

• Шульга Настя- диплом ІІІ ступеня 
регіонального рівня

• Чертков Роман, Адаменко Артем - дипломи 
І ступеня регіонального рівня

• Сінькова Аліна, Мірошніченко Ніка- 
дипломи ІІІ ступеня регіонального рівня

•  Проняк Діана- диплом ІІІ ступеня 
регіонального рівня





Всеукраїнський радіодиктант 
національної єдності



Шевченківські дні
Літературни захід “ Шлях до Шевченка…”



Фотоквест до Дня 
рідної мови



Всесвітній день читання вголос



Я – класний керівник
Екскурсії









Учитель - це 
усмішка, 
радість,
 спокій і  

підтримка.

Я вибрала Долю 
собі сама.

І що зі мною не 
станеться, –

у мене жодних 
претензій нема
до Долі – моєї 

обраниці.


