
Диконенко Наталія Павлівна
вчитель української мови та літератури

комунального закладу освіти

“Багатська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Новопокровської селищної ради Солонянського району 
Дніпропетровської області”

Кожна дитина народжується з 

зернятком в руці, а вчитель повинен 

знайти плодючий грунт,в якому це 

зернятко проросте.

В. Сухомлинський



Учити важко, а учить ще важче.

Але не мусиш забувати ти,

Як віддаси дітям усе найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти



• Освіта – вища 

• Закінчила у 1987р. 
Дніпропетровський

державний університет

Спеціальність – “Філолог, викладач 
української мови та 
літератури”  

Кваліфікаційна категорія: вища

Педагогічне звання: “старший 
вчитель”

Стаж роботи: 39років





Впроваджую:

Інтерактивні 

технологій

Проектні 

технології

Технології 

співпраці

Інтеграцію



Основні  напрямки моєї роботи



Вважаю, що

Учні вчаться 

працювати у 

команді;

ІНТЕРАКТИВНІ

ТЕХНОЛОГІЇ 

МАЮТЬ 

ПЕРЕВАГИ:

Формування 

навички 

толерантного 

спілкування, 

вміння 

аргументувати 

свою 

точку зору, 

знаходити 

альтернативне 

рішення проблеми;

У роботі задіяні

всі учні класу;

Формується 

доброзичливе 

ставлення до опонента;

Створюється 

“ситуація успіху”;

Кожна дитина

має можливість

пропонувати свою 

думку;

За короткий час 

опановується більше 

матеріалу



Працюю, впроваджуючи

Роботу в 
парах
Два-чотири-
всі разом
Перехресні 
групи
Роботу в 
малих групах

•Коло знань
•Мікрофон
•Мозковий 
штурм
•Ажурну 
пилку
•Навчаючи 
вчуся

Дебати
Дискусії
Зміни позицію
Займи 
позицію
Ігрове 
навчання
Рольові ігри



Творча лабораторія
-Участь у семінарах, творчих майстернях, 
предметних тижнях,
-координатор Всеукраїнської  українознавчої 
гри «Соняшник»,
- керівник шкільного метод’єднання 
учителів суспільно-гуманітарних дисциплін



Поширення власного досвіду у 
фахових виданнях, мережі Інтернет





Участь у олімпіадах,конкурсах, турнірах
учениця 11 класу Лисенко Альбіна – учасниця ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури 
(2017 р.), 

учень 5 класу Лисенко Богдан – учасник ІІІ етапу конкурсу 
знавців рідної мови імені Петра Яцика (2017р.). 

учасники Всеукраїнської  українознавчої гри «Соняшник», 
нагороджені дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня –

Шевченко Анастасія (2016 р.) дипломами І ступеня 
регіонального рівня Попович Надія, Вівташ Наталія, 

Криніцина Ілона (2016, 2017 р. р).

ІІІ

У вчителя одна надія – учні



Класний керівник творить найбільше 

багатство суcпільства - Людину.

В.О.Сухомлинський



НАГОРОДИ

2009рік – знак “Відмінник освіти України”









Педагогічний

вернісаж




