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                      Геліч Галина Іванівна    
                               (1973 р. н.)
                                                  учитель 
                           загальноосвітньої школи
                            I–III ступенів с. Черче
                          Кваліфікаційна категорія: 
                        "спеціаліст вищої категорії"
                      Педагогічний стаж: 25 років
                                         

                          Проблемне питання:
                     «Збагачення духовного 
                     світу школярів засобами       
                          художнього слова»   
                          
                            Педагогічне кредо:
                   По стежині  навчання нам разом іти.
                Поведу і навчу досягати мети.



Формула уроку 

української мови та 

літератури:

Творчість письменника + 

творчість вчителя + 

творчість учня = 

урок як новий твір 

мистецтва.



               ТИПИ УРОКІВ
                                 Уроки-портрети:
    урок – творчий портрет письменника,
   урок-портрет героя,
   урок-портрет перекладача,
  урок – інтерв’ю з письменником або героєм,
  урок – віртуальний музей письменника, 
  урок – щоденник душі поета,
  урок – портретна галерея…
                        Уроки-пошуки: 
урок пошуку істини,
урок – філософсько-психологічний пошук,
 змістово-пошуковий урок,
 урок проблемного пошуку,
 урок-прорив,
 урок-дослідження,
 урок – сходження до нового смислу,
 урок – розшифрування символів…

 



                           ТИПИ УРОКІВ
                                         Інтегровані уроки:
   урок – літературно-музична композиція, 
  урок – літературно-музичний салон, 
  урок-презентація історико-культурної доби, 
урок-інтеграція різних навчальних дисциплін, 
урок краси, 
урок-концерт…
                                            Уроки-діалоги
урок-діалог із образом,
 урок компаративного аналізу,
урок культурологічного аналізу,
 семіотичний урок,
 урок-панорама,
 урок-ретроспектива,
 урок творчого читання…



                 ТИПИ УРОКІВ
                                             Уроки-диспути
урок-дуель, 
урок – літературознавчий бій, 
урок-дискусія,  урок-вибір, 
 проблемний урок, урок-виклик, 
 урок-протистояння, урок-дебати …
                                       Уроки-майстерні
урок-майстерня побудови знань, 
 урок-майстерня створення листа, 
урок-майстерня з вивчення лірики, 
урок – з’ясування естетики, 
урок-стилізація, 
 урок спільної творчості вчителя й учнів, 
 урок розвитку творчих здібностей, 
 урок-вдосконалення…



                            ТИПИ УРОКІВ
                               Театралізовані уроки:
урок-перетворення,
урок-інсценівка,
 урок-суд, урок-вистава,
 урок-засідання Нобелівського комітету,
 урок – засідання вченої ради,
урок – засідання редакційної ради,
 урок – засідання клубу знавців,
 прес-конференція…
                                 Уроки почуттів:
урок – емоційне враження,
урок естетичних переживань,
 урок-сповідь,урок-подяка,
 урок-інтрига, урок-одкровення,
 урок-засудження,урок-реквієм,
 урок-сумнів,урок-оберег,
 урок-рефлексія…
 



                ТИПИ УРОКІВ
                                    Уроки-фантазії:
урок-казка, урок-сюрприз,
 урок-подарунок від…
 урок-дзеркало, урок-стріла,
 урок-знахідка,урок мудрості,
 урок – чайна церемонія,
 урок – літературна кав’ярня…
                                  Мультимедійні уроки:
урок-презентація,
 інтерактивний урок,
 урок-розробка інтерактивного плакату або 
колажу,
урок захисту проектів,
 урок-екранізація роману, 
 урок-коментар аудіокниги 



ВПРАВИ НА УРОКИ
    АКРОКРОСВОРД, КРОСВОРД
• АСОЦІАТИВНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
• ЛІТЕРАТУРНА ДУЕЛЬ, АНКЕТА
• ЛІТЕРАТУРНИЙ ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, 

ДИКТАНТ
• ЛІТЕРАТУРНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ
• ПОЕТИЧНИЙ ВЕРНІСАЖ
• КАЗКОВА ЛОТЕРЕЯ
• ВІНОЧОК ПОБАЖАНЬ
• ЗАГАДКОВИЙ КОНВЕРТ
• ЛИСТИ ГЕРОЯМ, АВТОРУ ТВОРУ
• БЕЗТЕКСТОВЕ ЧИТАННЯ
• ВІРЮ - НЕ ВІРЮ
• ІНСЦЕНІЗАЦІЇ
• ВПІЙМАЙ СОНЯЧНИЙ ПРОМІНЬ
• ІНТЕРВ’Ю
• МІКРОФОН
• КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ
• ЧУЙНЕ СЕРЦЕ
• ФОРМУЛА ПОНЯТЬ
• ЧАРІВНЕ ПЕРО…



   На базі  школи 

проведено за уч
астю 

вчителя три районних
 

     семінари



Районний семінар з виховної роботи
Життя – це мить, 
          зумій його прожити



Районний семінар з виховної роботи
Народна мудрість – у віках…               
                                           
  Обрядові дійства народного весілля



Районний семінар з української літератури
* Урок-пам’яті
   Недоспівана пісня Івана…
(Гортаючи книгу життя місцевого поета Івана Дейнеки)



   Ділилася досвідом
 

    на районному 

методичному об’єднанні

“Іноваційні  техн
ології  

у вивченні  укра
їнської  

     літератури”
  (2015–2016 нав

чальний рік)



 
                             

                                              
                                            
                                                                    
                                            
          

Участь у конкурсі 
  “Творчі сходинки педагогів Волині”

* Чарівний світ поезії
  Книга для читання
      (2014)



                                    Досягнення
                   2014 – 2015 навчальний рік

             Районний конкурс імені Петра Яцика: 

II місце – Свередюк Анастасія Володимирівна,
III місце – Березнюк Григорій Павлович.

        Мовно-літературний конкурс імені Т. Г. Шевченка:

II місце – Свередюк Анастасія Володимирівна,
III місце – Березнюк Григорій Павлович.

    Обласний заочний конкурс юних літераторів Волині

    II місце – Вакулінська Анна Миколаївна



                        Досягнення

                      2015 – 2016 навчальний рік

             Районний конкурс імені Петра Яцика:

III місце – Свередюк Анастасія Володимирівна,
II місце – Березнюк Григорій Павлович.

        Районна олімпіада з української мови та літератури:

II місце – Березнюк Григорій Павлович.

    Обласний заочний конкурс юних літераторів Волині:
     
       Лауреат – Свередюк Уляна Сергіївна.



                                    Досягнення
                   2016 – 2017 навчальний рік

             Районний конкурс імені Петра Яцика:
II місце – Березнюк Дарина Олександрівна,
II місце – Свередюк Анастасія Володимирівна,
III місце – Хомич Тетяна Володимирівна,
III місце – Березнюк Григорій Павлович.

        Мовно-літературний конкурс імені Т. Г. Шевченка:
III місце – Березнюк Дарина Олександрівна,
III місце – Геліч Іванна Русланівна.

Районна олімпіада з української мови та літератури:
II місце – Свередюк Анастасія Володимирівна,
III місце – Березнюк Григорій Павлович.
 
    Обласний заочний конкурс юних літераторів Волині: 
          Лауреати – Свередюк Уляна Сергіївна,
                                Свередюк Анастасія Володимирівна,
                                Хомич Тетяна Володимирівна.

     



                                    Досягнення
                   2017 – 2018 навчальний рік

             Районний конкурс імені Петра Яцика:
II місце – Свередюк Анастасія Володимирівна,
II місце – Березнюк Григорій Павлович.

        Мовно-літературний конкурс імені Т. Г. Шевченка:
III місце – Свередюк Анастасія Володимирівна,
II місце – Березнюк Григорій Павлович.

       Районна олімпіада з української мови та літератури:
II місце – Свередюк Уляна Сергіївна,
III місце – Свередюк Анастасія Володимирівна,
III місце – Березнюк Григорій Павлович.

    Обласний заочний конкурс юних літераторів Волині:
       III місце – Свередюк Анастасія Володимирівна



                                    Досягнення
                   2018 – 2019 навчальний рік

             Районний конкурс імені Петра Яцика:
II місце – Свередюк Анастасія Володимирівна,
II місце – Свередюк Уляна Сергіївна,
III місце – Березнюк Григорій Павлович.

        Мовно-літературний конкурс імені Т. Г. Шевченка:
III місце – Березнюк Дарина Олександрівна,
III місце – Свередюк Уляна Сергіївна,
III місце – Геліч Іванна Русланівна.

Районна олімпіада з української мови та літератури:
II місце – Свередюк Уляна Сергіївна,
II місце – Свередюк Анастасія Володимирівна,
III місце – Березнюк Григорій Павлович.
 
               Обласний конкурс імені Петра Яцика:
          I місце – Свередюк Анастасія Володимирівна.

    



                     Власні розробки уроків
                            Уроки літератури рідного краю
                  * Урок-роздум      (10 клас)
             Енциклопедія моральних цінностей              
                           
             від В. Лиса ( за радіоп’єсою «Тютюн»)



                     Власні розробки уроків
                            Уроки літератури рідного краю
               * Урок психологічного дослідження  (11 клас)
               Таємниці жіночої душі                           
                    
          (за радіоп’єсою В.Лиса   «Коровайниця»)



                   Власні розробки уроків
                   Уроки літератури рідного краю
             * Урок-подорож    (5 клас)
         Казкові краєвиди  Волині в оповіданні    
     Й. Струцюка  “Гомін Турового урочища”



            Власні розробки уроків
                      Уроки літератури рідного краю
            * Урок-пошук істини  (8 клас)
          Коли щаслива дитина?
(за радіоп’єсою Н. Гуменюк «Охоронець для янгола»)



            Власні розробки уроків
                       Уроки позакласного читання
            * Цикл уроків-подорожей 
     у непростий світ дитинства за творами
     Марини Павленко “Миколчині історії”,         
                                     
      Б. Комара “Диваки”, І. Сенченка  
     “Діамантовий берег”)



               Власні розробки уроків
                   Уроки позакласного читання
        * Урок добрих справ                         
               (за повістю О. Жовни “Маленьке 
життя”)

* Урок родинного спілкування. 
( за повістю С. Гридіна “ Не – ангел” )



Друк своїх напрацювань



Друк своїх напрацювань



Друк своїх напрацювань



Нагороди
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