
Візитка учителя української мови та літератури 

 Шкляр А. М. 

 Учитель вищої 

категорії, вчитель 

методист. 

  Моє кредо: 

 “Майстерність- це 

ремесло з печаттю 

досконалості”    
                                    /Анатолій Гін/ 

 

 

 



Сходинки самоосвіти 

 Обласна проблема:” Креативна освіта для розвитку 

іноваційної особистості” 

  Шкільний науково-методичний проект:”Розвиток 

креативної компетентності в умовах школи 

життєтворчості” 

 Проблема МО: “Розвиток креативної компетентності на 

уроках української мови та літератури”  

 

 Тема моєї самоосвіти : “ Методи й прийоми  для розвитку 

креативної компетентності в умовах школи 

життєтворчості на уроках  української мови та літератури  

в 8- му класі” 

 



Принципи педагогічної діяльності 

 Принцип діяльності. “ Єдиний шлях, що веде до знань-це 

діяльність” /Б. Шоу/ 

 Принцип свободи вибору. Скрізь, де це можливо, варто 

давати учням право вибору. 

 Принцип зворотнього зв язку. 

 Принцип високого коофіцієнту корисної дії. У вчителя  є 

тільки 45 хвилин уроку, які треба витрати з найбільшим 

ккд і з найменшими затратами в процесі навчання.  Отже ,  

мотивація учня – найважливіше завдання вчителя. 

 Звичайно професіонал користується обмеженою 

кількістю прийомів навчання, але вони “працюють”. 



Проекти: “Невідомий Шевченко”, “Музей поета” 

 



Групова діяльність приносить не лише результат, 

але й задоволення учням. 



Інсценізація  творів І. Котляревського 

 



Презентація життя і творчості І. Котляревського 

“Зірковий шлях” 

 



Цікаво, чому князь оранжевий, а пустельник – 

білий? 

 



Яку з поезій В. Голобородька виберете ви для 

презентації? 



Шлях людської душі намалюємо на дошці 



Створимо інтелект-карти “Звертання. Вставні 

слова” 

 



Конкурс мовознавців- це не лише корисно, але й 

цікаво. 



Намалюємо карту художнього твору- і легко 

зробимо висновки! 



Не лише словесний малюнок на уроці літератури! 

 



Майстер- клас зі складання інтелект-карт у 8-В 

 



Яскраві конспекти “ Частини мови” 

 



Колекція конспектів “Члени речення” 

 



Підготовка з  теми “ Однорідні члени речення” 

 



Диктант, диктант, і знову диктант..- попереду іспит. 



Поезію чи прозу – художній твір можна візуалізувати , 

передаючи свої почуття і враження від прочитаного. 

 



Прийом групової роботи - “Капелюшки”. 



Тему “ Підмет і присудок” можна засвоїти й так… 

Дякую за увагу! 


