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Освіта: Вища

Навчальний заклад: 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка

Кваліфікація за дипломом: 

Філолог. Викладач 

української мови та 

літератури
Педагогічне кредо:

" Довго сам учись, якщо

хочеш навчати інших. "  

(Григорій Сковорода)



Проблеми, над якими працюю:

“Використання технології проблемного навчання на уроках літератури”

Проблема – це сформована в свідомості суб’єкта суперечність між знанням і незнанням, відомим і невідомим, 

реальним і ідеальним, зробленим і незробленим, ще новим, яке представлене певним висловлюванням, та 

сформованими потребами його “зняти”. Особисте запитання, задача, загадка, що вимагає наукового підходу до 

розв’язання.

Мета не тільки засвоєння результатів наукового пізнання, системи знань, але і самого шляху процесу

отримання цих результатів, формування пізнавальної самодіяльності учня і розвитку його творчих здібностей.

Проблемне навчання – один із засобів розвитку розумових сил учнів, їх самостійності та активності, творчого

мислення. Забезпечує міцне засвоєння знань. робить навчальну діяльність захоплюючою, оскільки вчить

долати труднощі.

Успішність залежить від «рівня проблемності», що визначається. Важливо, щоб проблемна ситуація здивувала

учня, викликала в нього інтерес, бажання розібратися: «Як вирішити це протиріччя?», «Чим це пояснити?»

“Принципи взаємозв’язаного вивчення зарубіжної та української 

літератури”
Середа найактуальніших проблем сучасної методики літератури виділяється проблема взаємозв'язаного

вивчення різнонаціональних літератур, яке складається у порівнянні літературних напрямків, творчості

письменників, сюжетів творів, образів, художніх засобів тощо.

У процесі вивчення історії всесвітньої літератури порівняльний метод виконує кілька функцій. Він є синтезом 

попереднього конкретно-історичного вивчення окремих національних літератур, який узагальнює його

результати, виявляє загальні процеси розвитку літератур, що зівставляються, та їх розбіжності.

Проблеми, які порушували у своїх творах як зарубіжні, так і українські письменники, не втратили своєї

актуальності й гостроти в наш час. Духовні цінності випробовуються часом. Погляд на минуле з позицій

сучасності щось загальнцінності. відкриває у творах літератури нові Ефект спадковості літератури полягає не 

стільки у схожості подальшого з попереднім, скільки у їх розбіжності. При цьому схожість подальшого з

попереднім зберігається як є, як схожість різних аспектів у несхожому цілому.



Працюю, впроваджуючи

Інтерактивні 
методи

Мозковий  
штурм

Робота в 
групах

Обери 
позицію

прес

акваріум

мікрофон

Аукціон 
знань

Коло знань

«Асоціація»

«Незакінчені 
речення»

Наслідки  використання 

методів:

активізація розумової 

діяльності

розвиток логічного  

мислення

розвиток творчого 

мислення

бажання досягти 

хороших результатів

розвиток культури 

мовлення



Власні розробки:

1.Конспект уроку на тему: “Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО.  «МАРУСЯ» —

ПЕРША УКРАЇНОМОВНА ПОВІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.  

ГОЛОВНІ ПЕРСОНАЖІ ТВОРУ.” Журнал “Вивчаємо українську мову та 

літературу.”

2.Збірник завдань для контрольних робіт з української мови 9 клас.

3.Квест із зарубіжної літератури для учнів 6 класу за твором Р.Л. Стівенсона

«Острів скарбів».



Робота з обдарованими дітьми

Мої учні є активними учасниками

різноманітних шкільних, районних та 

всеукраїнських конкурсів. Беруть участь в 

Інтернет- олімпіадах. 

Лисенко Анастасія – III місце

у районному конкурсі

«Ілюструємо художню

книжку».



Семінар-тренінг « Я це роблю так. Технологія проблемного навчання на уроках 

літератури. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки… (за 

повістю М.Гоголя “Тарас Бульба”». 



Відкритий урок

6 клас: В. Г. Короленко “Сліпий музикант”. Пошук головним героєм Петром 

Попельським свого місця у світі. Тема мистецтва в повісті.



Участь у семінарах, тренінгах, 

конференціях.





Позакласна робота:

Конкурси

Вікторини

Вистави

Виставки

Екскурсії

Участь у конференціях, семінарах, 

тренінгах

Предметні тижні



Цікаві уроки



Мої учні





Люблю своїх вихованців



Ціную і поважаю людей, з якими 

працюю



РОБОТА З НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ З 

ПРЕДМЕТУ.

УДОСКОНАЛЮВАТИ ПЕДАГОГІЧНУ ТЕХНІКУ ВОЛОДІННЯ 

ІННОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ.

РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ.

РОБОТА З НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ.

ПРОХОДЖЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.

План професійного зростання


