
Презентація

з досвіду роботи вчителя 
української мови та літератури

Опорного закладу 
«Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів імені Івана Франка»

Марціняк Надії
Романівни



Мета  створення  мого

портфоліо



Марціняк Надія Романівна
Освіта: вища
Навчальний  заклад, який  закінчила: Луцький 
педагогічний інститут імені Лесі Українки        

Спеціальність  за  дипломом: вчитель  української   
мови  та   літератури

Посада: вчитель  української  мови  та літератури

Стаж  роботи  на  займаній  посаді:   38 років

Категорія: «спеціаліст  вищої  категорії», 
«старший вчитель»      



Педагогічне кредо

Скажи мені, і я забуду;
Покажи мені, і я,
Можливо, запам’ятаю;
Залучи мене, і я зрозумію.

Конфуцій



Місія сучасного вчителя

 Формування якісно нової 
генерації випускників шкіл, які, 
навчаючись через діяльність;

 Будуть цілісними особистостями, 
патріотами, інноваторами;

 Володітимуть ключовими 
компетентностями, в тому числі 
спілкування державною мовою



«Активізація
пізнавальної діяльності

учнів на уроках 
української мови та 

літератури»

Методична проблема, над якою працюю:



Шляхи її реалізації:
Інтерактивне навчання

Проблемно-дослідницьке навчання

Ігрові елементи 

Міні-проекти

Фрагментарне інтегрування



Робота в парах і групах; «Займи позицію»; 
«Прес»;«Мозковий штурм»;

«Незакінчене речення»; асоціативний кущ; 
уявні подорожі; рольові ігри; вікторини; 
дискусії; квест; «Доміно», «В галереї», 

родове і ментальне дерево.

Форми роботи:





- Курси ЛОІППО
- Заняття з Гуманної 

педагогіки «Створення 
гуманно-особистісного 
простору в школі»

- Тренінги і семінари на 
базі опорного закладу

- Участь у роботі шкільної і 
районної предметної 
комісії вчителів 
української мови та 
літератури









- Музей Грушевського (м. Львів)
- Музей І. Франка (с. Нагуєвичі)
- Музей Лесі Українки (с. Колодяжне)
- Львівський драматичний театр ім. Марії 

Заньковецької
- Золочівський замок
- Виставка художника з Янова Богдана 

Сойки (м. Новояворівськ, м. Львів)



Конкурс «Соняшник»
Золота, срібні нагороди, 
пам’ятні відзнаки (Онацко А., 
Уляновська Б., Багрило О., 
Плесак С.)

•Конкурс знавців рідної мови 
ім. Петра Яцика, ІІ етап
 ІІ місце – Онацко Анастасія (2015 р.)

ІІІ місце – Гнидик Олександра (2017 р.)

ІІІ місце - Гнидик Олександра (2018 р.)

Конкурс з української мови та 
літератури імені Т.Г. 
Шевченка (творчі роботи)
 ІІ місце на ІІ етапі  Плесак С. (2018 р.)

 Конкурс власних віршів дітей 
учасників АТО (2015 р.)

Боянівська Христина (пам’ятна відзнака )



• Співавторство у створенні методичного посібника для 
районного методоб’єднання «Література рідного краю»

• Презентація для шкільної предметної комісії досвіду роботи за 
творчістю Лесі Українки з використанням групових методів 
роботи

• Презентаціядосвіду роботи за творами В. Сухомлинського. 
Розроблено для шкільної предметної комісії конспекти уроків з 
позакласного читання за творами В. Сухомлинського для 5 і 8 
класів

• Літературні диктанти для 10-11 класів

• Розробки сценаріїв позакласних заходів

• Виступи з доповідями на історико-просвітницьких семінарах



Щоб любові вогонь не згас, 
Щоб віддати дітям серце і душу, 

Я щоранку заходжу у клас:            
Я – учитель, я  вчити мушу!


