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Педагогічне кредо

«Хороший вчитель не дає

готових істин, а дає

дитині подумати»

В.Сухомлинський

«Хороший вчитель не дає

готових істин, а дає

дитині подумати»

В.Сухомлинський



Проблеми, над якими
працюю

2009-2010 н. р. : Компетентності педагога.

2010-2011н.р.: Формування

компетентностей учнів на уроках світової

літератури. 

2011-2012 н. р.: Формування соціальних

компетентностей учнів на уроках світової

літератури.

2012-2013 н. р.: Використання

компетентнісного підходу в навчанні на

уроках світової літератури шляхом

впровадження проблемного навчання .

2013-2014 н. р.: Реалізація

компетентнісного підходу на уроках

світової літератури. 

2009-2010 н. р. : Компетентності педагога.

2010-2011н.р.: Формування

компетентностей учнів на уроках світової

літератури. 

2011-2012 н. р.: Формування соціальних

компетентностей учнів на уроках світової

літератури.

2012-2013 н. р.: Використання

компетентнісного підходу в навчанні на

уроках світової літератури шляхом

впровадження проблемного навчання .

2013-2014 н. р.: Реалізація

компетентнісного підходу на уроках

світової літератури. 





Якості компетентного

учня

Здатність

працювати

самостійно, без
постійного

керівництва

Здатність

брати на себе

відповідальні

сть з власної

ініціативи

Здатність виявляти

ініціативу

Готовність

помічати проблеми

та шукати шляхи їх

розв'язання

Уміння аналізувати нові

ситуації й застосовувати

вже наявні знання для

аналізу

Здатність

ладнати з

іншими

Здатність

засвоювати

знання за

власною

ініціативою

Уміння

приймати

рішення на

основі

здорових

суджень



Основні напрямки

роботи
Впровадження

нових форм

і методів роботи

Впровадження

нових форм

і методів роботи

Створення умов

для всебічного

розвитку учня

Створення умов

для всебічного

розвитку учня

Розвиток

індивідуальних

особливостей

учнів

Розвиток

індивідуальних

особливостей

учнів



Основні принципи роботи

НАВЧАННЯНАВЧАННЯ

ДоступністьДоступність

НаочністьНаочність

НаступністьНаступність
Індивідуальний

підхід

Індивідуальний

підхід

НауковістьНауковість



Відкриті уроки
�Анна Ахматова “Реквієм” - памя’тка доби сталінського терору.

�Ернест Хемінгуей “ Старий і море ”. Філософсько-символічний

зміст повісті .

�Втілення аспектів естетизму в романі О.Вайльда
“ Портрет Доріана Грея ”.

�Осуд антигуманної сутності війни в оповіданні Г.Беля
“Подорожній , коли прийдеш у Спа…”.

�Трагізм світобачення Франса Кафки.

Відчуження людини в новелі “ Перевтілення ”.

�А.П.Чехов “Скрипка Ротшильда”.
Воскресіння людської душі в оповіданні.



Навчально- методична
робота

захист

проекту

презентація

подорож
дослі-
дження

семінар

диспут

лекція

Урок



Традиційні методи і прийоми

роботи на уроці
�Робота з текстами ,текстовими уривками;

Розгадування кросвордів;�Тестування;

�Опрацювання наукової літератури; �Словникова робота;

�Робота з інформаційними картками; �Вікторин;

�Робота зі схемами, таблицями.



Інтерактивні методи прийоми

роботи з учнями

Обговорення проблеми

в загальному колі
Мікрофон

Незакінчене речення

Мозковий штурм

Робота в групах

Робота в парах

“ Обери позицію “
Сенкан

Гроно

“ Асоціативний кущ “

Написання есе

Дискусія



Використання ІКТ та мультимедіа на

уроці
Діяльність учнів і вчителя у системі ІКТ передбачає роботу з :

Інтернет - бібліотеками

Ілюстрування навчального матеріалу

Обробку даних: дидактичні матеріали

Використання відео та аудіо матеріалів,
фрагментів телевізійних, художніх фільмів

Це породжує новий жанр уроку – комп’ютерно орієнтований урок.



Фотоколаж

відкритих уроків







СистемаСистема роботироботи наднад

темоютемою зз самоосвітисамоосвіти
1.Вивчення методичної

літератури

3.Апробація нових
форм і видів роботи

на уроках

4.Розробка власних
уроків та їх апробація

5.Взаємовідвідування
уроків

6.Ознайомлення
з новітніми

комп’ютерними
технологіями;
Закінчила курси

”Intel”

7.Узагальнення та
презентація власного

досвіду

2.Ознайомлення з
перспективним

педдосвідом з

даного питання



� Виступи на методкомісіях : “ Застосування ІКТ на уроках світової
літератури” (жовтень 2012р.); “ Тест, тестування, тестові
завдання”(листопад 2012р.) ; “Моделювання уроків світової
літератури в умовах особистісно зорієнтованого навчання”
(листрпад 2013р.).

� Виступи на обласних семінарах: “ Використання історико-
біографічних джерел під час вивчення художнього твору на уроках
світової літератури “; “ Інтертекстуальність ”.

� Виступи на педчитаннях : “ Професійні компетенції педагога нової
формації ”; “Методичні прийоми роботи з текстом підручника ”.

� Участь в ліцейному та обласному конкурсі проектних технологій
“INTEL”/

� Участь в творчих сходинках Волині “Формування комунікативних
компетентностей учнів за допомогою технології розвитку
критичного мислення ”.



Позаурочна
діяльність

Таматичний

захід .
” Джек Лондон.
Каліфорнійський

Мрійник”

Літературно – музична

композиція присвячена

75-річчю від Дня народження

Володимира Висоцького

“Я к микрофону встал, 
как к образам.”

Літературний турнір

“Знавці літератури”.

Літературно – музична

композиція .
“Поети війни. 

Ніхто не забутий. 
На попіл ніхто не згорів.”

Літературно – музична

композиція .
”Марина Цвєтаєва.
Нариси життя і

творчості.”



Фотоколаж
позакласних заходів





Виховна робота
Проблеми, над якими працюю:

� Формуванння самостійності учнів шляхом реалізації
компетентнісного підходу.

� Формування комунікативних компетентностей учнів.

Відкриті виховні години :

«Нумо,      
дівчата»

«Нумо,      
дівчата»

«Вірус
лихослів’я.

Як його

подолати?»

«Вірус
лихослів’я.

Як його

подолати?»



Фотоколаж
виховних годин









Ліцейний експрес



Мої досягнення



РівеньРівень знаньзнань учнівучнів зз

світовоїсвітової літературилітератури
РівніРівні ПочатковийПочатковий СереднійСередній ДостатнійДостатній ВисокийВисокий

20020099--

2002001010

нн..рр..

6%6% 45%45% 3131%% 66%%

20201010--

20201111

нн..рр..

4%4% 4444%% 4747%% 55%%

20201111--

20201122нн..рр..
2%2% 4141%% 5151%% 66%%

20201122--

20201133нн..рр..
2%2% 4040%% 4848%% 77%%



Учитель – це той же
вчений, але у своїй

особливій лабораторії, де
він, усебічно вивчаючи
учнів, невпинно творить, 
щоденно веде пошуки

найдосконаліших методів
проектування доль і
людських душ

Б. Патон



Мені хочеться тепла і

затишку вам 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!


