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      Педагогічна діяльність. Освіта  



ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО 
Нехай учитель поспішає до 

дітей, радіє кожній зустрічі з 

ними, тоді й діти 

поспішатимуть у школу і щиро 

радітимуть кожній зустрічі зі 

своїм учителем. 

Ш. Амонашвілі 



ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО 

вчителя української мови та 

літератури 

Щоб любити – треба знати, а 

щоб проникнути в таку  тонку 

й неосяжну, велику й 

багатогранну річ, як мова, 

треба її любити. 

В.Сухомлинський 

 



  

Тема над якою працюю 

Створення проблемно-пошукової ситуації на 

уроках української мови та літератури 



Чому  я обрала цю тему? 
Одне  з актуальних завдань сучасної школи – пошук  оптимальних  

шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення  їхньої  розумової   

активності, спонукання до творчості,  виховання школяра як  життєво 

й соціально компетентної особистості, здатної здійснювати 

самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних 

життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого 

застосування здобутих знань. 

Мета методичної розробки – показати перевагу проблемно-

пошукового методу, який дає змогу розвивати творчу діяльність 

учнів, сприяє формуванню вмінь і навичок самостійної роботи на 

уроці, допомагає застосовувати теоретичні завдання під час 

виконання завдань. 

Завдання розробки:  
-проаналізувати проблемно-пошуковий підхід до навчання як один із 

способів формування мовленнєвої компетентності учнів; 

-обгрунувати переваги цього методу, навести алгоритм створення 

проблемної ситуації; 

 



Власні методичні напрацювання. 

Розробки уроків 
Урок №1 

Тема: Однорідні й неоднорідні означення. 

Проблемне питання: За якими ознаками 

слід розрізняти однорідні і неоднорідні 

означення? 

Урок№2 

Тема: І. Карпенко - Карий . «Сто тисяч». 

Характеристика головного героя. Викриття і 

засудження в образі Герасима Калитки 

хижацтва, жорстокості, духовної 

обмеженості, ненаситної жадоби до наживи. 

Проблемне питання: Чому Калитка, не 

дивлячись на свою ощадливість, навіть 

жадібність, не дуже поважаючи заняття  

Копача, усе ж підтримує його, пригощає в 

себе в хаті? 



Урок №3 

Тема: Вічна  тема кохання 

у творчості  Шекспіра й 

Коцюбинського на 

прикладі трагедії "Ромео і 

Джульєтта” та повісті 

“Дорогою ціною“ 

Пролемне питання: Що 

об’єднує героїв 

Шекспірівської драми і 

повісті «Дорогою ціною?» 



Методи та прийоми роботи: 

-Робота в парах та групах 

-Частково пошукова робота 

-Учень замість учителя 

-Мозковий штурм 

-Міні тренінги 

-Мультимедійні презентації 

-Кросворди, ребуси, анаграми 

-Лінгвістичні казки 

-Вікторини, ігри 

-Мікрофони, незакінчене 

речення 

 



Позакласна 

робота 



Позакласна виховна 

робота 
– Це організація різних видів 

діяльності школярів у 

позаурочний час, які 

забезпечують необхідні умови 

для соціалізації особистості 

дитини і є важливою ланкою 

системи освіти і виховання 

учнів 

  



Свято української писемності та 

мови 





Літературний вечір  

Стежками Малишкових пісень 



Звичаї та обряди українського народу.  

Театралізоване дійство 

«Добрий вечір тобі, пане-господарю!» 



Проектні програми та їх реалізація 

Проектні програми 

та їх реалізація 



 

«Культурна спадщина»  

У рамках проекту ЮНЕСКО 
«Освіта -21 століття!» 

 

Керівник проекту 

вчитель 

української мови 

та літератури 

Жилінська О.В. 



Я-класний керівник 



Життєва компетентність 

дітей- основа розвитку 

особистості. Мету своєї роботи 

вбачаю в тому, щоб виховати 

високоморальну, соціально активну 

особистість. Вважаю, що моральна 

культура та соціальна зрілість є 

дуже важливими складовими 

елементами життєвої 

компетентності сучасної молодої 

людини. Виховну роботу спрямовую 

на формування у дітей особистісних 

рис громадян Української держави, 

розвиненої духовності, фізичної 

досконалості, моральної, художньо-

естетичної, трудової, екологічної 

культури, виховання шанобливого 

ставлення до родини, формування 

навичок здорового способу життя. 



Життя мого 

класного колективу 



  

Екскурсії, круглі столи, 

літературні вечори, 

виховні години, зустрічі з 

видатними людьми 



-Всеукраїнська конференція учнів 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Модель 

ідеального суспільства за Шевченком : 

освітні ініціативи ЮНЕСКО задля 

гармонізації відносин у 

політкультурному світі відповідно до 

принципів «Нового гуманізму» ( 

гуманітарна гімназія «Гармонія») 

-Круглий стіл Автопортрет Лесі 

Українки    за її листами  

Виступ кандидата філологічних наук, 

професора, завідувача кафедри історії 

та культури української мови 

Східноєвропейського національного 

університету ім. Лесі Українки Богдан 

С.А. (27 лютого 2015р. Гімназії 

міжнародних відносин №323) 

Поширення науково-педагогічного досвіду. 

Участь у семінарах 



-Проект «Шевченко і ми». Літературні 

читання. Містерія Т.Г.Шевченка «Великий 

льох»: роздуми про долю України (11 березня 

2015 р. Слов’янська гімназія) 

 

 

-Літературна вітальня «Бережімо наш скарб-

рідну мову!»  в рамках Міжнародного дня рідної 

мови ( 21 лютого 2018 р. гімназія «Діалог») 



Друковані роботи 

-Дидактика. Теорія і практика. Збірник 

наукових праць. 2015р. 

Розігрування діалогів відповідно до 

запропонованої ситуації спілкування, 

пов’язаної з життєвим досвідом учнів 

(5-й клас) 

Методичний портал Сертифікат 

на публікацію  

«Відмінювання іменників першої 

відміни». 

Автор Жилінська Ольга  

Василівна ( 28.10.2019) 

Методичний портал 

 Сертифікат на публікацію  

«Простий присудок. Складений 

присудок». 

 Автор Жилінська Ольга Василівна  

( 28.10.2019) 

Методичний портал 

Сертифікат на публікацію 

 Контрольний пакет: тести «Іменники 

першої відміни».  

Автор Жилінська Ольга Василівна  

( 28.10.2019) 



Сертифікати  



Грамоти й подяки 







Переможці конкурсів 

й олімпіад 





«Не навчайте дітей так, як навчали 

вас- вони народилися в інші часи». 

                                             Конфуцій 

  

Якщо ви хочете навчити дітей 

мислити по-іншому, вам 

доведеться навчитися учити 

по-іншому. 

  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!! 


