
Учитель вищої  категорії 

“Старший учитель” 

Костянтинівського ліцею “Ерудит” 

Мелітопольської районної Ради 

Педагогічний стаж -33 роки 



    “Ділись із людьми кращим, 
що в тебе є, і цього ніколи не 
буде достатньо. І все ж 
ділись найкращим!” 

 

             Мати Тереза 



 Вчительська праця –  

це вічний пошук. 

 

 Навчити дитину  

“шукати папороті цвіт 

в своїй душі…” 



  Створення пізнавального простору 

для реалізації потреб в активній 

творчій діяльності 

    (креативна технологія)  



 Самостійність творчого пошуку, змісту, обсягу, 
характеру роботи 

 Принцип добровільності виконання роботи 

 Принцип систематичної перевірки творчих 
досягнень з використанням особистісного 
критерію в поєднанні з нормативним 

 Дотримування гасел креативного навчання: 

 “Учитель – скрипаль дитячих сердець; як 
поведе смичком, таку мелодію й почує” 

 “Кожен урок - відкриття” 

 “Урок – це вогнище, біля якого молода  людина 
прагне стати мислителем” 



 

 сприяє виконанню завдань “Національної 
Доктрини розвитку освіти” 

 

 дає можливість прискорити вирішення 
актуальних проблем педагогічної теорії 

 

 формує в учнів культуру навчальної праці  



2008-2009 н.р. 2009-2010 н.р. 2010-2011 н.р. 2011-2012 2012-2013 

- районний 

 рівень; 

Міжнародний 

конкурс з української 

мови ім. П. Яцика ІІ 

місце 9 кл. 

Олімпіада  

ІІ місце 10 кл . 

ІІІ місце 7 кл. 

Творчий конкурс 

«Сузір΄я юних 

талантів »  

ІІІ місце 10 кл.  

Конкурс творів 

«Людина і ліс» І 

місце 7 кл.  

Олімпіади 

ІІ місце -  7 кл. 

Міжнародний 

конкурс знавців 

української мови 

ім. П. Яцика І 

місце, 11 кл. 

Всеукраїнський 

конкурс 

«Космічні 

фантазії» І місце 

11 клас 

МАН ІІІ місце 11 

кл. 

Огляд-конкурс 

навчальних 

кабінетів ІІ місце 

 Олімпіада ІІІ,ІІІм. 

МАН – ІІ,ІІІм-.9кл. 

Міжнародний 

конкурс знавців 

української мови ім. 

П. Яцика- ІІ м.5кл. 

Олімпіада-ІІ,ІІ,ІІІм-. 

10,8 кл. 

МАН  10 кл-- І місце 

Міжнародний 

конкурс ім.. 

Т.Г.Шевченка-6кл-ІІІм. 

- 

обласний 

 рівень; 

Олімпіада 7 місце 

10 кл.Конкурс 

творів”Людина і 

ліс”1місце7клас 

V місце – 

конкурс ім. 

П.Яцика (11 кл.) 

“Космічні 

фантазії” II 

місце 11 кл. 



Програма  

Факультативного курсу з української мови 

“Від культури мовлення – до загальної 
культури людини” – для учнів 11 класів 

загальноосвітньої школи – ІІ місце в 
районному конкурсі на кращу організацію 

роботи з обдарованою молоддю. 

 

                       Наказ № 239 від 28.08.2012 р. 



Доповіді: 

Районний рівень: 

 

“Впровадження іноваційних технологій (методи і прийоми)” 

“Оцінювання навчальних досягнень за технологією “Портфоліо”” 

“Реалізація принципів особистісно – орієнтованого навчання на уроках рідної мови та літератури” 

“Пошуковий  і дослідницький підхід у викладанні української літератури шляхом постановки 

проблемних запитань і завдань” 

Уроки: 

“Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними” (Урок – гра: Що? Де? Коли?) 

Урок – презентація проекту у 11 класі “Ми - журналісти”   

Текст. Актуальне членування: дане і нове 

Урок – лекція з елементами бесіди “Іван Франко – титан праці” 

 “Бузковий урок”(Складне речення,9 клас) 

 “Думайте красиво”( уроки творчості у 6 класі) 





Літературно – музична  

композиція “Кобзарем  

ми його звемо”, присвя- 

чена 195 річниці, 

198 річниці  з дня  

народження Т.Шевченка 

   “Неоголошена війна” 

позакласний захід, 

присвячений пам'яті 

жертв голодомору  







Зустріч кращих учнів ліцею з авторами 

хрестоматії“Літературний світовид 

Мелітопольщини”Олегом Гончаренком, Н.І. Зайдлер у 

Мелітопольському педагогічному університеті 

 



Струна 

У боротьбі життя триває: 

Чи долю ми, чи нас – вона. 

І лише той перемагає, 

Чия душа – дзвінка струна, 

Струна, що завше озозветься, 

Зарадить лихові і болю, 

Бринітеме, а не порветься: 

Завзяття й честь скоряють долю! 

Рідне слово 

О мово наша, мово українська,  

Тебе я чую здалеку і зблизька.  

В добрі і горі ти завжди зі мною,  

Як незрадлива пісня українська. 

Хто я без мови і кому потрібна?  

Німа істота, робот жалюгідний,  

Тебе я не забуду, рідне слово,  

Я серцем озовусь на поклик рідний! 

 


