




Я спішу на урок, де чекають мене
Такі щирі й допитливі очі.
Я незчуюся знов, як урок промине,
І я з класу піду неохоче.

Потім знову урок...
Знову зустріч з дітьми...
Гріють душу мою їхні очі.
І хоч в школі біжать 
невблаганно роки,

Та я іншої долі не хочу!
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Візьми промінь світла і спрямуй його 
туди, де панує темрява. 

Візьми усмішку і подаруй її тому, хто її 
потребує. 

Візьми доброту і дай її тому, хто сам не 
вміє віддавати. 

Візьми віру і віддай її кожному, хто немає 
її. 

Візьми любов і неси її світові.





Безмежно 
люби дітей

Ніколи не 
будь нудним

Іди вперед, 
не зупиняйся

Не будь 
байдужим

Завжди 
шукай «нове»

Не нервуй, 
будь спокійним

Веди здоровий 
спосіб життя

Не думай про 
минуле, не бійся 

майбутнього

Не марнуй 
часу

Будь 
вимогливим



Для мене школа – це струмок живий,

А без води я жить не можу…
Перфілова Н.С.

«Наша праця – формування людини
і це покладає на нас особливу відповідальність, 

яку ні з чим не зіставити»

В. Сухомлинський



У творчості – спека й злива, у ній – твоїх вчинків сліди…
Без сонця не родить жито, без вітру вода не шумить,

Без творчості нам не жити, без неї нам не любить,
Бо творчість – це серце світу, душа, що творить дива!

Не смій її загубити! Знайди життєдайні слова!..
М.Сом



Вміння
бачити та 

сформулювати
проблему

Вміння діяти в 
нестандартних

ситуаціях

Активізація
творчих

здібностей
учнів

Вміння
знаходити

нові рішення

Реалізація
творчого

потенціалу в 
учнів

Шляхи формування 
компетентності учнів



Ігрові

Тренінгові

Проектні

Інтерактивні

Комп'ютерні

Діалогові



Виявлення і спланований розвиток творчих 
здібностей учнів, створення оптимальних 
умов для їх розвитку.

Створення ситуацій, що сприяє творчій 
активності школяра, позитивно 
впливає на появу нових оригінальних 
ідей.

Розвиток уяви дитини, асоціативного 
мислення, прагнення 
вдосконалюватися, розв'язувати дедалі 
складніші творчі завдання.



Створення умов для розвитку
особистості і творчої

самореалізації кожного 
громадянина

Виховання покоління людей, 
здатних ефективно працювати і 

навчатися протягом життя

Формування компетентностей, 
яких потребує сьогодні суспільство: 
креативність, здібність навчатися

усе життя, комунікативність, 
самовдосконалення



З успіхом застосовую на уроці



Відкритий урок з української 
літератури 

В.Симоненко «Цар Плаксій і 
Лоскотон»



Відкритий урок з 
української мови

«Правила вживання знака 
м» якшення»

(урок -пазл)



Я - класний керівник
У школі діти не готуються до життя ,вони живуть.

А.Франс



Виховний захід 
«Наше диво калинове –

українська мова»



Брейн –ринг «Як ми знаємо 
творчість Т.Г.Шевченка»



Виховний захід «Слава 
українським вареникам!»



Бібліотечний урок «Правила безпеки 
у надзвичайних ситуаціях»



Виховний захід «Україна- територія 
Гідності та Свободи»



День вишиванки



Дозвілля разом 







Результат моєї  роботи:



Виступ на міському семінарі-
практикумі «Формування 

ключових компетентностей на 
уроках української мови та 

літератури»(2017 р.)



Виступ на конференції 
«Таланти і елітарність»

(2017 р.)



Участь у вебінарах,майстер-

класах,семінарах-практикумах.
МОЇ СЕРТИФІКАТИ:                        



Участь у вебінарах,майстер-

класах,семінарах-практикумах



Мої сертифікати:



Мої сертифікати:



Мої сертифікати:



Мої сертифікати:



Курси підвищення 
кваліфікації:



Курси підвищення атестації:



Курси підвищення 
кваліфікації:



Курси підвищення 
кваліфікації:




