
Творчий звіт викладача зарубіжної літератури 

Гудим Інни Миколаївни 

Моє педагогічне кредо:  

«Усе життя є навчання, і кожен 

в нім учитель і вічний учень». 

Абрам Маслоу 

Закінчивши в 20011 р. Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка, я здобула кваліфікацію викладача фізики та 

кваліфікацію вчителя іноземної мови (англійська) та зарубіжної літератури. 

На сьогодні маю 7 років педагогічного стажу та маю кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії» 

Протягом 2 років працюю над проблемним питанням: «Формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності учнів на уроках зарубіжної 

літератури». 

Освіта разом зі світовою спільнотою вступила у третє тисячоліття, яке 

характеризується глобалізацією суспільного розвитку; переходом людства 

від індустріальних до науково-інформаційних технологій, що базуються на 

інтелектуальній власності, знаннях і зумовлюються рівнем наукового 

потенціалу країни. Зміни в країні на перше місце виводять адресні та 

програмно-цільові інвестиції в людину, її творчий та інтелектуальний 

потенціал. Актуальним є питання поліпшення якості освіти, яке неможливе 

без створення інноваційного простору. Особливістю власної роботи в нових 

умовах є вивчення, активне впровадження в практику роботи інноваційних 

педагогічних технологій, що робить  здобувачів освіти конкурентно-

спроможними на ринку освітніх послуг. 

Сучасне життя пропонує велику 

кількість інноваційних технологій. 

Відмінність між інтерактивним і 

традиційним навчанням полягає не 

лише у методах та прийомах 



викладання предмету, але й у меті , яку поставить перед собою кожен 

педагог.  У своїй роботі надаю перевагу використанню створених власних 

уроків, зокрема мультимедійних супроводів (презентації, відео фрагменти, 

аудіо матеріал). Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має 

власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на 

забезпечення оптимізації процесу навчання. 

У міжатестаційний період (2014-2018 рр.) були проведені відкриті уроки 

із зарубіжної літератури та іноземної мови: 

• бінарний урок з інформатики та англійської мови «Створення 

презентацій. Школи Британії» (16.11.16 р.) 

• урок-композиція із зарубіжної 

літератури «Суперечливість образу Анни 

Кареніної» (14.03.18 р.)  

Проте літературна освіта, всебічний 

літературний розвиток учнів не може 

здійснюватися за рахунок суто урочного часу. 

І тут на допомогу приходить саме позакласна 

робота. Практика свідчить, що успіху у своїй роботі досягають, як правило, ті 

викладачі, які не обмежуються спілкуванням з учнями лише на уроці, а й 

надають належну увагу позакласним заходам. Так, мною були проведені 

наступні заходи:  

 екскурсія до музею ім. А.П. Чехова (23.11.15 р.); 

 інтелектуально-розважальна гра-квест «Україна – єдина країна!» 

(29.03.17 р.); 

 інтелектуально-розважальне шоу-гра з предметів «Художня 

культура» та «Українська література» «Література в кіно» 

(28.02.18 р.); 

 інтелектуальна гра «Реальна література» (05.12.18 р.). 



У педагогічній практиці урочну і позаурочну діяльність будую таким 

чином, щоб учень міг проявити свої можливості в самих різних сферах 

діяльності. Це важливо як джерело придбання нових знань учнями  і нового 

досвіду, а також має слугувати основою для трансформації цих знань в інші 

сфери діяльності: 

 Конкурс учнівської творчості  «Гуртуймося, братове-українці! 

Лиш через терни шлях веде до зір!» у номінації «Література». 

(Творча робота «Чи все в твоїх руках?» (нотатки з щоденника), 

Гашенко Катерина, ІІІ місце, Грудень 2015 р.). 

 Конкурс учнівської творчості «Ніхто нам не збудує держави, коли 

ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі 

нацією не схочемо бути» (В. Липинський) у номінації 

«Література» (Творча робота  «Грані життя» (літературно-

пізнавальна гра), Борисенко Аліна, ІІІ місце,  Грудень 2017 р.). 

За умов практичної реалізації 

завдань Державної національної 

програми «Освіта (Україна XXI 

століття)» нагальним є завдання 

адаптувати педагогів до освітніх вимог. 

Важливу роль у забезпеченні 

реформування освіти відіграє 

 



модернізація науково-методичної роботи в освітньому закладі через 

упровадження сучасних технологій, стимулювання професійного зростання 

кадрів, підвищення їхньої професійної майстерності, зокрема, через 

ефективне застосування дієвих форм і методів навчання. 

Особливо важливим є питання підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, широкого впровадження досягнень педагогічної науки і 

передового педагогічного досвіду. Викладач, як і кожен фахівець, потребує 

постійного підвищення кваліфікації, удосконалення власної фахової 

майстерності, збагачення арсеналу технік, методів та прийомів, які 

застосовує на уроці, новими, творчими, нетрадиційними, іноді власно 

створеними, якісними та дієвими. 

З 28.09.15 - 06.11.2015 року пройшла курси підвищення кваліфікації при 

СОІППО за спеціальністю викладача української мови та літератури, 

російської мови та зарубіжної літератури. Завершила дистанційні курси 

підвищення кваліфікації за спеціальністю викладач англійської, німецької 

мов (22.05.17 – 04.12.17 р.). З 04.06.18 – 15.06.2018 року навчалася на 

факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки за спеціальністю 

викладач професійно-теоретичної підготовки закладу професійно-технічної 

освіти. 

Для реалізації проекту ініційованого НМЦ ПТО в Сумській області 

«Упровадження інтегрованого навчання при підготовці кваліфікованих 

робітників з професії «Кухар», «Кондитер»» створена творча група 

викладачів та майстрів в/н, яка визначилася з темою науково-дослідницького 

проекту «Формування професійних компетентностей учнів через традиції 

національної кухні та інтеграцію іншомовного середовища». Була обрана 

керівником групи під час першого засідання. 

Узагальнені матеріали проекту ввійшли до конкурсної роботи 

«Підготовка компетентного робітника в умовах інноваційного освітнього 

середовища у закладі професійної (професійно-технічної) освіти», 



співавтором якої була я, що була представлена на Х Міжнародній виставці 

«Інноватика в сучасній освіті – 2018» і отримала золоту медаль (25.10.18). 

Удосконалюючи педагогічну майстерність брала участь у Всеукраїнській 

науково-методичній конференції «Особистісно-професійна компетентність 

педагога: теорія і практика», до збірника матеріалів якої ввійшла стаття 

«Підготовка компетентного робітника в умовах естетичного середовища у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (Лютий 2019). 

У 2016 році була відзначена грамотою Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації за сумлінну та бездоганну працю, 

плідну педагогічну діяльність, значний внесок у справу виховання 

підростаючого покоління Сумщини. 

У виховній роботі з учнями намагаюсь впроваджувати та поєднувати 

елементи патріотичного виховання, засоби народознавства, естетичного, 

трудового виховання, формування здорового способу життя. Проводжу 

виховні години та бесіди з різної тематики.  

У 2016 році допомогла підготувати матеріали для конкурсу «Учень 

року-2016» Мельник Вікторії, яка посіла IV місце та номінацію 

«Міс Ніжність».  

20.12.17 року провела відкриту 

виховну годину «Заочна подорож 

«Японія – країна сонця, що сходить». 

Сучасний педагог повинен свідомо йти в 

ногу з сучасністю, пройматися, новітніми 

технологіями, знаходити спільну мову з учнями та їхніми батьками, вміти 

керувати освітнім процесом. 

Професія викладача вимагає багато терпіння та витримки тож на 

закінчення бажаю педагогічного щастя! 

 


