


Педагогічне кредо:

Учитель мусить обирати для себе 

високу мету, тому що тільки тоді 

він матиме змогу піднести своїх  

учнів і піднесеться сам



Тема методичної роботи:

Соціалізація особистості

через розвиток позитивної

мотивації на уроках 

української мови та літератури



Напрямки роботи:
учитель-словесник;

класний керівник;

член журі міських конкурсів та олімпіад;

автор публікацій у фахових виданнях;

учасник семінарів,  вебінарів.

Завдання, які перед собою ставлю:
створювати умови для всебічного розвитку дитини;

розвивати позитивну мотивацію та творчі здібності учнів;

упроваджувати інноваційні методи навчання та виховання;

здійснювати диференційоване навчання;

приділяти увагу самоосвіті вчителя та учня;

сприяти самоактуалізації вчителя та учня.



Зміст методичної роботи над темою
Використання інтерактивни форм, що сприяють розвитку 

позитивної мотивації  

на уроках   літератури :

рольова театралізована гра 

«Письменник очима своїх героїв»;

«Візитка письменника»

гра «Розгадай таємницю»

прийом «Голоси літературних 

героїв»



Інтерактивні форми роботи, що сприяють 

розвитку позитивної мотивації на уроках   мови:

«Лінгвістичний мікроскоп»

«Лови помилку» 

«Своя опора»

«Передай крейду»

«Свої приклади»

«Дружня порада»

«Створи символ»



Активні методи освіти:

метод придумування

метод «Якби…»

метод «Вживання»

метод гіперболізації

метод аглютинації

метод «Шпаргалка»

метод піктогрм

метод асоціювання

метод «Щоденник подвійних нотаток»



Рекомендації для розвитку позитивної мотивації 

на уроках словесності:
 Учитель повинен навчитися співробітництву на уроці.

 Навчальна діяльність має стимулювати бажання долати   

труднощі, випробовувати власні сили при засвоєнні  матеріалу.

 Педагог повинен активно використовувати інноваційні форми та 

методи роботи на уроці з метою забезпечення позитивної  мотивації.

 Створення ситуації успіху – основна мета діяльності вчителя на 

уроці. 

! І тільки коли учень усвідомить усю важливість 

виконуваного завдання, його праця буде мати високий 
результат.



Перемоги учнів:
2016 р. – «Юний філолог», ІІ місце - Шуніна М. С., 11 кл.
2016 р. – «Краєзнавчий форум», ІІІ місце - Шуніна М. С., 11 кл.
2019 р. – «Проба пера», І місце - Гриша А. Р., 11 кл.
2020 р. – МАН, ІІІ місце – Капітан С. Є., 11 кл.

Олімпіада з української мови та літератури:
2016-2017 н. р. - Жорняк К. С., 10 кл. (район - ІІ м., місто - І м., область - ІІІ м.);
2017-2018 н. р. - Жорняк К. С., 11 кл. (район - ІІ м., місто - ІІ м., область - ІІІ м.);
2018-2019 н. р. - Капітан С. Є., 10 кл. (район - ІІ м., місто - ІІІ м.);
2019-2020 н. р. - Капітан С. Є., 11 кл. (район - ІІІ м.), 

Шпурік А. В., 11 кл. (район - ІІІ м.), Вако А., 10 кл. (район - ІІ м).

Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика
2016-2017 н. р. - Жорняк К. С., 10 кл. (район - І м., місто - ІІІ м.);
2019-2020 н. р. - Вако А.  (район - ІІІ м.).





Друкування (журнал «Вивчаємо українську мову та літературу»):

 РЗМ Письмовий відгук про твір мистецтва (кінофільм «Тіні забутих
предків» С. Параджанова), 10-11 кл. (№ 31-32, листопад, 2017);

 О. Турянський «Поза межами болю», 11 кл. (№ 33, листопад, 2018);
 Повість О. Рєпіної «Світло не в моєму вікні»: долання проявів

асоціальної поведінки підлітків, 10 кл. (№ 20, липень, 2019).



Професійний успіх – це стан людини, який включає:

•внутрішній спокій (свободу від страху, гніву, почуття провини);

•високий рівень здоров’я та енергії;

•здатність підтримувати стосунки з іншими людьми;

•фінансову свободу;

•віру у свої сили;

•наявність достойних цілей та ідей;

•почуття повної реалізації свого потенціалу (Б. Трейсі)

Плани на майбутнє

1. Займатися самоосвітою та підвищувати свій професійний рівень.
2. Брати участь у мовно-літературних конкурсах та олімпіадах.
3. Друкувати свої методичні наробки у фахових журналах.
4. Збагачувати робочий кабінет методичною літературою.



Вірте в себе! Вірте у свої здібності! 

Без розумної впевненості у своїх

силах ви не зможете бути 

успішним та щасливим.

Норман Вінсент Піл


