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 Бути педагогом, значить бути 

реформатором майбутнього життя 

України, бути апостолом Правди і Науки

Софія Русова

Кравченко Ганна Олексіївна, 

викладач першої категорії. Закінчила у 2003 

році Чернівецький національний університет, 

кваліфікація - філолог, викладач української 

мови та літератури.

Відомості про останнє підвищення кваліфікації: 

2017 р.: Інститут післядипломної педагогічної 

освіти, Державний економіко-технологічний 

університет транспорту.

Педагогічний стаж  станом на 01.09.2017- 13 р.

У коледжі працює з 2003 року, викладач 

дисциплін “Українська мова”, “Українська 

література”, “Українська мова (за професійним 

спрямуванням)”.



Методична робота:
 Відповідно до нового навчального плану розроблені робочі навчальні 

програми з предметів «Українська мова», «Українська література» для 

студентів денного відділу (І курс).

 Робочі навчальні програми з предметів «Українська мова», «Українська 

література» для студентів денного відділу (ІІ курс).

 Розроблена робоча навчальна програма з предмета «Культурологія».

 Матеріали для самостійного опрацювання тем з культурології, 

словник культурологічних термінів, рекомендації студенту.

 Підготувала завдання для поточного контролю знань студентів, 

варіанти завдань у тестовій формі, написання контрольних, 

комплексних контрольних робіт та класних контрольних робіт 

(заочне відділення);

 Плани занять з предметів;

 Нові методичні матеріали (роздавальний, наочний, аудіозаписи, 

відеозаписи, комп’ютерні програми);

 Методичні матеріали для самостійного опрацювання тем 

студентами;

 Пакет комплексних контрольних робіт з предметів, які викладаю.



Список методичних розробок викладача

Кравченко Г.О.

опрацьованих з 2005 по 2017 н.р.

«Антична культура. Культура Стародавньої Греції» 2005 н.р.

«Життєвий і творчий шлях Василя Барки. Роман «Жовтий князь» 2006 н.р.

«Життєвий шлях, творча діяльність Олександра Довженка» 2006 н.р.

«Життєвий і творчий шлях Івана Багряного. Роман «Тигролови». 2007 н.р 

«Василь Стус: життя як творчість» 2008н.р.

«Ольга Кобилянська. Життєвий і творчий шлях. Повість «Земля» 2009 н.р

Виховний захід «Білий птах над зеленою Буковиною» (про

талановитого актора, сценариста, режисера Івана Миколайчука) 2009 н.р.

«Література українського «розстріляного відродження» 2010 н.р.

«Метеор щирості і неспокою» - Василь Симоненко 2011 н.р.



«Українська культура ХХ століття» 2012 р.

«Стилістичні засоби лексикології та фразеології» 2013 р.

«Практична стилістика і культура мовлення» 2015 р.

«Укладання документів щодо особового складу» 2016 р.

«Матеріали до практичних занять із дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» 2016 р.

«Укладання документів щодо особового складу» 2016 р.

«Вживання прийменникових конструкцій 

у професійних текстах»  2017 р.



Список методичних доповідей викладача 

Кравченко Г.О. 

опрацьованих з 2005 по 2017 н.р.

«Стратегії формування мислення студентів як чинника мовленнєвого розвитку» 

2005 н.р.

«Типологія уроків як форма організації особистісно

зорієнтованого навчання української мови в сучасній школі»

2006 н.р.

«До проблеми інтерпретації літератури в сучасному українському освітньому 
процесі» 

2007 н.р.

«Суржик в системі розмовних форм побутування української мови»

2008 н.р.

«Загальні питання методики викладання української мови» 

2009 н.р.

«Комунікативні ознаки культури мовлення» 

2010 н.р.

«Розвиток комунікативної компетенції студентів на заняттях. 

Інтерактивне навчання на практиці»

2011 н.р.

«Сучасна наука про особливості розвитку культури у ХХІ столітті»

2012 н.р.



«Сучасна наука про особливості розвитку культури у ХХІ столітті» 

2013 р.

«Використання ТЗН на заняттях з художньої культури»

2014 р.

«Формування мовної культури студентів у процесі викладання 

української мови» 

2015 р.

«Методи і форми роботи з розвитку творчих компетентностей студентів 

на заняттях української мови та літератури» 

2016 р.

«Формування національної свідомості молодих українців засобами 

філологічних дисциплін», «Використання методу проектів на заняттях з 

української мови та літератури» 

2017 р.



Проведення відкритих занять:

з української літератури «Іван Багряний. Життєвий і творчий
шлях письменника. Лист «Чому я не хочу вертатись у СРСР».
Роман «Тигролови». Жахливі картини БАМЛАГУ»

2008н.р.

з художньої культури “Культура епохи Відродження”
2012 н.р.

з української літератури на тему «Поезії Ліни Костенко».

2017 н.р.
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Проведення тижнів циклових комісій:

Літературні 

читання 

поезій 

Великого 

Кобзаря



Поетичний конкурс на краще 

декламування поезій Т. Г. Шевченка 

Саінчук Володимир І місце

(керівник Г.О.Кравченко)

Процків Назар ІІ місце

(керівник Г.О.Кравченко)



тематичні виставки

 конкурс на кращу стінгазету



Захід «Образ матері в 

українській поезії»



Виховний захід «Література рідного краю. Творча зустріч із сучасним 

поетом Буковини Богданом Ільницьким»



Виховний захід у навчальній групі 15-РА 

на тему «Українська вишивка − унікальне 

явище духовно-матеріальної культури»



Оформлення стендів, 

стінгазет 

на тему  “Культура 

мовлення”



Позанавчальна робота:

 організація екскурсій до Чернівецького 

національного університету, літературно-

меморіального музею Ольги Кобилянської та 

Чернівецької обласної наукової бібліотеки         

ім. М. Івасюка;

 з нагоди Дня писемності та мови організувати 

студентами  ЧТК написання Всеукраїнського 

диктанту національної єдності;

 організація і проведення конкурсу декламування 

поезій до Шевченківських днів.



Літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської



Екскурсія до ЧНУ



Чернівецька обласна наукова бібліотека ім. М. Івасюка



9 листопада 
День української писемності та мови



Всеукраїнський 

диктант національної 

єдності



Робота гуртка:

•оформлення стендів, таблиць, стінгазет;

•написання рефератів, доповідей та підготовка 

презентацій;

•поповнення тематичних папок новими матеріалами (фото, 

портрети);

•написання власних висловлень на запропоновані теми;

•проведення тематичних занять гуртка до державних та 

релігійних свят;

•проведення додаткових занять та консультацій при 

кабінеті.



Розвиток матеріально-технічної бази:

ремонт аудиторії

нові меблі

 комп’ютерна техніка

підручники

розробка та виготовлення стендів, планшетів



Результати педагогічної діяльності

Порівняльний аналіз якісної успішності студентів з 

предметів “Українська мова”, “Українська література” у 

2016-2017 н.р. та 2017-2018 н.р.

2016-17 н.р.

2017-18 н.р.

укр. мова

укр. література

37,00%

38,00%

39,00%

40,00%

41,00%

42,00%

43,00%

44,00%

45,00%

укр. мова

укр. література



Завдання, що ставляться перед 

викладачем

 постійно працювати над підвищенням рівня знань і 
вихованням студентів

 застосовувати мультимедійні технології і активні методи 
проведення занять

 працювати над методичним забезпеченням дисциплін і 
покращенням матеріально – технічної бази кабінету

 постійно підвищувати викладацьку майстерність і ділову 
кваліфікацію




