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Багнюк Оксани Іванівни

вчителя української мови 

і літератури

ОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Пнівне»




Багнюк Оксана 

Іванівна

Вчитель української мови і літератури
Освіта вища (ВДУ імені Лесі Українки, 
1998р.)
Педагогічний стаж – 20 років
Кваліфікаційна категорія –
 «спеціаліст вищої категорії»





«Використання засобів 
мультимедіа на уроках 

рідної мови і 
української 
літератури»

 

Методична проблема




Педагогів - новаторів Елементи досвіду 

колег - педагогів

В. О. Сухомлинського О. Рудницької
О. І. Пометун, 
Л. В.Пироженко

В. Шептур
Т. Парадовської

 О.В. Овчарук, 
М.І. Жалдак

В. Садівської

Використовує досвід




ГоворінняГоворіння

Читання Читання 
ПисьмоПисьмо

АудіюванняАудіювання

Види мовленнєвої 
діяльності





Метод проектів на уроках
       Дослідницький проект
                     

Інформаційний 
                 проект (5 кл.)

Ігровий проект (6 кл.)

Творчий проект (8 кл.)

              Практично 
              орієнтований (7 кл.)

Прикладний
 проект (8 кл.)





       Урок захисту проектів
                     (9 кл.)

Урок-концерт
(8 кл.)

Урок-ярмарок 
7 клас

.)

Види 
уроків

Урок- дослідження

Урок-суд  (9 кл)

Урок-мандрівка
(6кл.)





Результати роботи з обдарованими
Навчальний рік Предмет Результат 

участі

2014/2015 українська мова
ТЗУМ ім. П. Яцика
Міжнародний мовно-літературний конкурс 
ім. Т. Шевченка

ІІ 
ІІІ

ІІІ

2015/2016 українська мова
ТЗУМ ім. П. Яцика
Міжнародний мовно-літературний конкурс 
ім. Т. Шевченка

ІІ,   ІІІ
ІІ

ІІІ

2016/2017 українська мова
ТЗУМ ім. П. Яцика
Міжнародний мовно-літературний конкурс 
ім. Т. Шевченка

І
ІІ,  ІІ 

ІІ

2017/2018 ТЗУМ ім. П. Яцика
Міжнародний мовно-літературний конкурс 
ім. Т. Шевченка

І   

ІІ

2018/2019 українська мова
ТЗУМ ім. П. Яцика

ІІ 
ІІІ




Позакласн

а
 робота

Ігровий проект (6 кл.)

.)




Рік Назва заходу Тема Реалізація

2014 Науково-
практична 
конференція  

«Роль позакласних заходів у 
формуванні культури мовлення 
школярів»

Виступ

2015

Секційне 
методичне 
засідання 
вчителів 
української мови 
та літератури

«Застосування дидактичного 
матеріалу як засобу 
формування культури 
мовлення учнів» 

Повідомлення

2016

Секційне 
методичне 
засідання 
вчителів 
української мови 
та літератури

«Особливості організації роботи 
з обдарованими учнями» 

Повідомлення

2017

Секційне 
методичне 
засідання 
вчителів 
української мови 
та літератури

«Проектні технології на уроках 
української літератури»

Обмін 
досвідом

Участь у представницьких масових 
заходах





Активний творчий 

пошук

”

                  Кабінет української мови

Декада  
відзначення 100-
річчя 
В. 
Сухомлинського

Матеріали на 
виставку
«Творчі  

сходинки 
педагогів»

                    Методичний діалог (за В. 
Сухомлинським)





Педагогічне есе
 Мені Бог подарував найкращу долю – 
вчительську долю. Я люблю професію, 

яку обрала, люблю предмети, які 
викладаю, люблю й поважаю тих, кому 
служу, — дітей; постійно працюю над 
собою, щодня вчуся; пишаюся своїми 

учнями, радію їхнім успіхам, живу 
їхніми мріями й надіями.

   Переконана, що сьогодні учитель має 
бути суперсучасним, мобільним, 

креативним, перебувати в постійному 
творчому пошуку, не зупинятися на 
досягненнях, а рухатися до нових 
професійних вершин. Я готова до 

цього! Саме мої учні змушують мене 
бути таким вчителем, яким я є на 

сьогоднішній день. І я дякую їм за це. 
Адже вони «загартували» і багато чому 

мене навчили. Навчили приймати їх 
такими, які вони є, бути терплячим до 

їх дитячих помилок, але 
вимогливішими до самої себе. 

Виховуючи їх, я змінююся сама.
   Щоб мати право навчати, треба 

постійно вчитися самому. І я вчуся. 
Вчуся весь час. Вчуся завжди і скрізь.
   А ще потрібно просто любити свою 
роботу. «Робота — найкращий спосіб 

насолоджуватися життям», — 
стверджував І.Кант. Тому я буду жити, 

радіти і любити… 

Педагогічне есе
 Мені Бог подарував найкращу долю – 
вчительську долю. Я люблю професію, 

яку обрала, люблю предмети, які 
викладаю, люблю й поважаю тих, кому 
служу, — дітей; постійно працюю над 
собою, щодня вчуся; пишаюся своїми 

учнями, радію їхнім успіхам, живу 
їхніми мріями й надіями.

   Переконана, що сьогодні учитель має 
бути суперсучасним, мобільним, 

креативним, перебувати в постійному 
творчому пошуку, не зупинятися на 
досягненнях, а рухатися до нових 
професійних вершин. Я готова до 

цього! Саме мої учні змушують мене 
бути таким вчителем, яким я є на 

сьогоднішній день. І я дякую їм за це. 
Адже вони «загартували» і багато чому 

мене навчили. Навчили приймати їх 
такими, які вони є, бути терплячим до 

їх дитячих помилок, але 
вимогливішими до самої себе. 

Виховуючи їх, я змінююся сама.
   Щоб мати право навчати, треба 

постійно вчитися самому. І я вчуся. 
Вчуся весь час. Вчуся завжди і скрізь.
   А ще потрібно просто любити свою 
роботу. «Робота — найкращий спосіб 

насолоджуватися життям», — 
стверджував І.Кант. Тому я буду жити, 

радіти і любити… 

Дякую за увагу !
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