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«Старший учитель»
Науково-методична проблема

Компетентнісно орієнтований урок як засіб формування інформаційно—
ключових компетентностей на уроках української мови
Мета
Підвищити здатність учнів застосовувати компетентності не лише в
навчальному процесі, а й у будь-якій ситуації. Сприяти виробленню у
громадянина цифрової доби вмінь орієнтуватися в інформаційних потоках,
освоювати нові технології, самонавчатися, шукати і використовувати все нові і
нові знання, володіти такими якостями, як універсальність мислення, динамізм,

мобільність. Забезпечити активну позицію учня в набутті особистісних, а через
них і суспільно значущих цінностей.

Педагогічне кредо
Уміння знаходити обдарованих та здібних дітей – талант, вміння їх
вирощувати – мистецтво. Але найважливішою є любов до дитини.
Життєве кредо
Горіти й не згорати!
Удосконалення професійної майстерності
 Курси підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури
(ТОКІППО, свідоцтво СС02139788/003774-18 від 21 грудня 2018р.)
 Школа педагогів нової формації (УОН ТМР, ТКМЦНОІМ, Галицький
коледж, сертифікат 2018р.)
 Тренінг «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу»
(ТОКІППО, сертифікат №629 від 21 грудня 2018р.)
 Просвітницький інтерактивний захід (з елементами тренінгу) «Громадянська
освіта крізь призму впровадження Української Хартії вільної людини в
освітній

процес»

(УОН

ТОДА,

ТОКІППО,

Громадська

організація

«Гуртом!», сертифікат від 22 грудня 2018р.)
 Одноденний навчальний курс «Створення умов для подальшої модернізації
НВП на засадах освітніх інновацій» (УОН ТМПР, ТКМЦНОІМ, сертифікат
№65 від 24 жовтня 2014р.)
 Всеукраїнський тиждень фінансів-2018 (Асоціація нової економічної освіти,
Діловий клуб «Партнер», сертифікат 2018р.)
 ІІ науково-педагогічна конференція «Структурно-змістова модернізація
навчально-виховного процесу на засадах освітніх інновацій» (УОН ТМР,
ТКМЦНОІМ, сертифікат)

 Вебінар «Використання інформаційно-комп’ютерних систем у процесі
управління Новою українською школою» (Видавнича група «Основа»,
сертифікат від 31.10.2017р.)
 Вебінар «Мінлива мова буремного сьогодення» (Видавнича група «Основа»,
сертифікат від 1.11.2017р.)
 Вебінар «Навчатися мови та мовлення з радістю та задоволенням. Авторські
перлини» (Видавнича група «Основа», сертифікат від 1.11.2017р.)
Нагороди
 Диплом творчого об’єднання «Соняшник» за співпрацю та сприяння в
проведенні гри Соняшник 2017 (2017р.)
 Подяка творчого об’єднання «Соняшник» за співпрацю та сприяння в
проведення гри Геліантус 2017 (2017р.)
 Подяка ДВНЗ Тернопільський коледж харчових технологій та торгівлі за
плідну співпрацю щодо підготовки учнів, примноження шляхетних
традицій, найкращих людських чесното молоді та за виховану в них чітку
громадську позицію ()
 Грамота

УОН

ТМР

за

багаторічну

сумлінну

працю

та

високий

професіоналізм у роботі (2012р.)
 Подяка ТНЕУ Юридичний факультет за активну співпрацю і сприяння
ефективній взаємодії освітніх закладів у напрямі якісної підготовки
майбутніх фахівців (21-22 березня 2018р.)
 Грамота УОН ТМР за сумлінну працю в галузі освіти, високий
професіоналізм у роботі, вагомий внесок у справу навчання і виховання
підростаючого покоління (2015р.)
 Подяка УОН ТМР, ЦТДЮ за підтримку та сприяння в організації міського
спортивно-мистецького свята «Козацькі забави – 2018» (наказ №374 від
16.10.2018)
 Грамота УОН ТМР за ініціативну, творчу наполегливу працю, спрямовану
на зміцнення та вдосконалення цивільного захисту, забезпечення підготовки

і проведення на високому рівні показового Дня цивільного захисту в школі
(наказ №125-к від 21.05.2014р.)
 Подяка департаменту освіти і науки ТОДА за участь в організації та
проведенні ІІІ етапу ХІV Міжнародного конкурсу з української мови
ім.П.Яцика (наказ №5 від 11.01.2014р.)
 Грамота ТМР за перемогу у номінації «Зразковий проект», особистий внесок
у системі формування високої правосвідомості підростаючого покоління та з
нагоди ХІ Всеукраїнського дитячого форуму «Формула успіху правової
держави очима дітей» (2018р.)
Виховні заходи
 День української мови та писемності
 Музично-поетичний вечір до дня народження Лесі Українки
 Концерт, присвячений творчості Т.Г.Шевченка

