
З досвіду роботи 

вчителя Гадяцької 

спеціалізованої школи 

І-ІІІ ст. №4 

Романичевої 

Тамари Іванівни 



Освіта – вища 

Полтавський державний 

педагогічний інститут  

ім. В.Г. Короленка 

Стаж – 33 роки 

Кваліфікація – учитель 

української мови та літератури 

Категорія – вища, ст. учитель 
 
 

Скажи мені – і я забуду.  

Покажи мені – і я запам’ятаю. 

Залучи мене – і я навчуся. 
 



Моє педагогічне кредо: 

   Учень – не амфора, яку 

потрібно наповнювати, а 

факел, який треба 

запалити. 

Мій життєвий принцип: 
Краще зробити і 

жалкувати, 

ніж жалкувати, що не 
зробила! 



Моя педагогічна філософія: 
 розвивати, навчати, виховувати одночасно;  

 максимально враховувати індивідуальні 
здібності учнів; 

 будувати роботу на позитивних емоціях 
учителя й учня; 

 всебічно розвивати творчі здібності дітей;  

 формувати свідомо активну особистість та 
громадянина. 



 

Основні завдання: 

 
 

вироблення в школярів компетенції комунікативно 
користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях та 
вміння застосовувати здобуті знання, навички у практичному 

житті; 
 

виховання свідомого прагнення до вивчення української мови ; 
 

формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, 
загальнолюдських ціннісних орієнтирів та читацької культури 

учнів; 
 

зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва 
слова; 

 
розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього 

самостійного і критичного мислення, культури полеміки, вміння 
арґументовано доводити власну думку. 

 



Технології реалізації 

завдань: 

Комп’ютерні 

технології 

 Проектна 

технологія 

 

 

Технологія 

критичного 

мислення 

 



урок – театр 

урок – семінар 

урок – гра 

урок – дослідження 

урок – диспут 

урок – захист проектів 

урок формування практичних 
умінь і  

навичок 



 Робота в групах, парах; 

 Карусель; 

 Фронтальна робота ; 

 Мікрофон”; 

 Мозковий штурм;  

 “Будьте пильними!”; 

 Дискусійне навчання; 

 Ігрове навчання: рольова гра, урок-мандрівка, 
“Відшукай слово!”, “Так - ні”, “Чи 
правильно…”, робота “на дружбу” 

 

Методи й прийоми: 

 



“Земля в долі людини”  

(за повістю О. Кобилянської) 

Леся Українка і Гадяч 



Відкритий урок  

«Жить хочется…, но кто же, если не я » 

За книгою випускниці Гадяцької спеціалізованої 

 школи І-ІІІ ст. №4 О.Козаченко,  

“Может, когда-то мое письмо будет последним” 

 



Жить хочется, но ничего не 

сделаешь. Кто же, если не я?  

Если кому-то нагрубил когда-

то, извините. 

 Простите за все.  

До свидания. До скорого.  

Не пишите, ждите моего 

письма. Целую всех вас крепко.  

Ваш поклонник, Александр.»  

 

«…Здравствуйте все мои 
друзья! Девчонки Люба, 

Настенька, Тома, Надя и 
мальчики Ваня и Леня. 

Извините, что без 
привета. Спешу. Уезжаю 

на ту сторону. Сейчас 
7.20 у 8.00 увозят. 

 



На уроці  присутні гості: друзі - герої книги, учитель, 

бойові товариші Саші Кравченка, працівники бібліотеки ім. 

Лесі Українки, вчителі, бібліотекарі та учні школи  



Семінар заступників директорів 

шкіл Гадяцького району 2015р. 
Інсценізація І. Нечуя-Левицького  

“Кайдашева сім’я”  



Круглий стіл  

“Уклін тобі, Тарасе, великий наш 

пророче”  



Кобзарю! 

Знов до тебе 

я приходжу, 

бо ти для 

мене совість 

і закон. 



Проект  

“Мовна проблема в Україні” 
 Круглий стіл 

“Як парость виноградної лози плекайте мову” 

 



“На шлях я вийшла ранньою 
весною…” 

(тематичний відкритий урок) 



“Гордий дзвін її імені” 



Драматичний гурток “Березіль” 

Вистави “Фараони”, “Мина Мазайло”, “Сватання на 

Гончарівці”, “В степах України”, “Украдене щастя”, “Не 

судилось”,”Лісова пісня” та інші. 



  

Свято вишиванки 



День писемності 

Інсценізація твору М. Куліша 

“Мина Мазайло” 



Результативність роботи 
Рік ІІ тур предм. 

олімп. 

Конкурс ім. П. 

Яцика 
2011 -2012 н.р. 1 уч. ( ІІІ м. ) 

2012 – 2013 н.р. 3 уч.(ІІ, ІІІ, ІІІ м.) 

2013 – 2014 н.р. 1 уч.(ІІ м.) 

2014 – 2015 н.р. 

 

1 уч.(І м.) 

 

 

 

2015 – 2016 н.р. 4 уч. (ІІ , ІІІ, ІІІ, ІІІ м.) 2 уч. 



Послідовники: 

Немає щасливішої долі, коли людина з твоїх 
рук, учителю, іде у світ, на краплю світ 

людніє 

Козаченко Олена – 2009 р. 

Корнійко Наталія – 2010 р. 

Голубенко Тетяна – 2010 р. 

Римар Ірина – 2010 р. 



Прийшла до висновку: 
Духовне життя дитини повноцінне тільки тоді, 

коли вона живе у світі гри, казки, музики, 
фантазії, творчості…Ми повинні виховувати так, 
щоб дитина почувала себе шукачем знань. Тільки 

за цієї умови одноманітна, напружена, стомлююча 
робота школяра забарвлюється радісним 

почуттям і може принести маленьким людям 
переживання творця.  



 
 

Любити учня треба всяким: талановитим і не дуже, 
веселим чи сумним, спокійним чи непосидючим… 

“Працюю і живу на благо України 

Плекаю майбутнє кожного з нас, 

Запалюю бажання вчитись і творити 

І відкривати нове, заходячи у клас!” 



Дякую 
 за  

увагу! 


