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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Рік народження: 5.08.1973

Освіта: вища, Київське педагогічне училище №1

Український державний педагогічний

університет ім. Драгоманова

Спеціальність: учитель початкових класів, учитель 

української мови та літератури

Педагогічний стаж: 23 роки

Посада: учитель української мови та літератури



Робота з підвищення 
педагогічної майстерності

Курси

11.03.2016 рік

28.01.2011 рік

Відзнаки



Участь у районних семінарах

2012 Естетико-гуманістичний до викладання 
української літератури

2014 Формування пізнавальної та творчої 
компетентності на уроках української мови та 
літератури

2014 Креативність учителя як умова підвищення 
творчості учня

2015 Формування особистості учня на уроках
суспільно-гуманітарного циклу та в позаурочний час

2016 Забезпечення вчителями української мови та 
літератури умов для самореалізації особистості 
шляхом упровадження інноваційних технологій

2016 Літературні читання з нагоди 160-річчя 
народження І.Я.Франка

УЧИТИСЯ.  УЧИТИСЯ ВЧИТИ!



Досягнення учнів
Учасники та переможці районних олімпіад

2011-2012 
Вольська Аліса 2 місце 
Кальченко Поліна 3 місце 

2012-2013
Стеценко Ольга 1 місце 

2014-2015
Яременко Влада 2 місце
Межевич Анна 3 місце

2015-2016
Волохатюк Карина 3 місце
Пономаренко Олександра 2 місце



Показники успішності учнів 5-8 класів
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Методична тема, над якою я працюю

Запровадження методів особистісно 
зорієнтованого навчання на уроках
української мови та літератури

ОЗОН – це сучасне навчання
ОЗОН – це цікаве навчання
ОЗОН – це результативне навчання



Відкриті уроки:
Урок української літератури в 7-Б класі на тему:

«Світ поезій Михайла Стельмаха» 



Відкриті уроки:
Урок української мови в 5-В класі на тему:

«Спрощення в групах приголосних»



Урок української мови в 5-В класі на тему:
«Написання «и», «і» в словах 
іншомовного походження» 



Класне керівництво
З 2010 по 2013 н.р. я була класним керівником 5-А класу. 

у Києві

У Львові

Музей мікромініатюр Майстер-клас День туризму

Наші екскурсії, подорожі, шкільні заходи

КПІ ... І знову 1 вересня          … і класні години



Класне керівництво
У 2015-2016 н.р. – класне керівництво в 5-В класі. 

іваів

Конкурс малюнків

Музей у Нових Петрівцях На виробництві

Біля пам'ятника Сковороді

Наші екскурсії, подорожі, шкільні заходи

У театрі

На фабриці ялинкових прикрас



Класні години
Чи цікаво?

Зернятка пам'яті

Командні ігри

Перегляд відео
Проводимо самі

Говоримо про спорт
Виховуємо громадянина



Участь у предметних тижнях
Відкритий захід для учнів 5-х класів «Читайте, діти, Кобзаря»

Звучить пісня

«Кобзарики» (5-А)

«Тарасики» (5-Б)

«Шевченкові думи» (5-В)

КПІ ... І знову 1 вересня          … і класні години



Участь у предметних тижнях

Досліджуємо!

Змагання, присвячене Міжнародному дню рідної мови, між командами 7-их класів трьох шкіл району

КПІ

Малюємо улюблену 
поезію

Робота гуртка 
«Дивослово» 

Позакласна робота з української мови та літератури



Участь у предметних тижнях

Листівки до Дня слов'янської 
писемності


