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Коротко про себе 
• Народилася в 1971 р. в місті Чорткові Тернопільської 

області. 
• У 1993 р. закінчила Кіровоградський державний 

педагогічний інститут імені В.К.Винниченка. 
• Стаж роботи— 19 років. 
• Член постійно діючого семінара учителів зарубіжної 

літератури при Обласному Інституті післядипломної 
педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського з 
проблеми «Аналітико-інтерпретаційна діяльність 
учителя на засадах теорії М.Бахтіна». 

• Керівник міської творчої группи з проблеми 
«Вдосконалення методики аналізу художнього твору 
на уроках  літератури» 

•  Автор статей, методичних розробок. 
 



Скрижаль  «Я - творча особистість» 
Мета скрижалі: 
 виховання естетичних поглядів, смаків у кожного 

учня; 
 вміння бачити прекрасне в літературі, 

образотворчому     мистецтві,     музиці, 
природі і житті та намагатися  його відтворювати; 

 вироблення   умінь   власноручно   примножувати 
культурно-мистецьке надбання народу; 

розвиток       власних       спостережень, 
пізнавальних інтересів у певній галузі знань      до      
технічної      творчості, моделювання, 
винахідництва; 

 сприяння інтелектуальному, емоційному та 
естетичному розвиткові школярів; 

підтримка обдарованих учнів. 
 



Виховні години 

 “Як впливає театральна та кіно-індустрія на 
психологію дитини”,  

 “Чи потрібно дивитися всі телепередачі?”. 
Секрети спілкування 
Школа самоповаги. 
  Самая загадочная картина  “великого 

флорентийца ” 
 

 



Години спілкування:  
 

 „Люби музику, вона облагороджує думки і почуття”,  
 “Намисто унікальності”. 
 „Духовність особистості і мистецтво”, 
 “Що я знаю про жанри мистецтва?”,  
 “Мистецтво і його вплив на культуру своєї нації”,  
 “Мистецтво та мої емоції”. 
 „Я – культурна людина”,  
 „Чи краса здатна врятувати світ?”,  
 „Письменники Кіровоградщіни”,  
 „Сьогодення і майбутнє української книги”, 
 „Чи розуміємо ми оперу?”,  
 „Чи потрібні нам музеї, виставки?”,  
 ”Театр у моєму житті”. 
 „Історія танцю: від міфів до реальності”.  
 «Еврика!»- «Я знайшов!», або Природа творчості 
 



 “Україна моя вишивана”,  
 “Українська народна іграшка”,  
 “Народні ремесла”,  
 “Загадка – до мудрості кладка”,  
 “Твори, юнь молода!”. 
 „Чарівна сила мистецтва”, 
  „Традиційний народний костюм”. 
 „Вишиває осінь на канві зеленій золоті квітки”. 

Презентації:  
 



Свята: 

 Українські вечорниці (свято українських 
традицій) 

 Старий Новий рік, або Меланки й Василя 
 Солдат війни не вибирає… 
 «Як на наші іменини…» 
 Лицарський турнір 
 Година театральної майстерності 

 
 



МІЙ КЛАС 



ПОЗАКЛАСНА РОБОТА 

Международная игра-конкурс 
«Русский медвежонок – языкознание 
для всех» 

Год Количество участников 

2010-2011 32 

2011-2012 22 

Открытая международная 
олимпиада школьников по 
русскому языку 



ГРАН-ПРИ Стёжка Артем 

I место Туз Павел 

II место Бойко Анна 

III место Сенчук Екатерина 


