
Скульська Надія  
Іванівна 
•Закінчила Івано-Франківський 

педагогічний інститут ім.В.Стефаника, 1973. 

 

Спеціальність - українська мова та  

література. 

 

Педагогічний стаж – 42 роки. У НВК№12 з 

1979р. 

Спеціаліст вищої категорії. 

Учитель-методист. 

 

Відмінник освіти України. 



Педагогічне кредо 
"Працюй так, щоб дітям біля тебе  

було комфортно і затишно" 
 



  Мої колеги - мої друзі 



     Проблемна тема вчителя 

Розвиток 

інтелектуальних і 

творчих 

здібностей учнів 

на основі 

індивідуалізації 

навчання, 

інтенсифікації 

навчального 

процесу 



Основні напрямки роботи: 

•Впровадження нових форм і  

методів  

роботи 

•Розвиток творчих  

здібностей і  

образного мислення  

учнів на основі  

індивідуалізації та  

інтенсифікації навчального 

процесу 

•Пізнання краси слова і  

світу 



1. Для сучасного вчителя 

необхідним стає  

осмислення таких понять, як мовна 

і мовленнєва компетентність учнів. 

2. Навчання рідної мови та 

літератури має бути спрямоване на 

формування мовної особистості: 

розвиток індивідуальних якостей 

мовотворчості, забезпечення 

вільного самовираження 

особистості, розвитку  

творчих здібностей і образного 

мислення. 

3. Відомо, що рідна мова формує 

розумові й емоційні якості людини. 

Вона є засобом розумового й 

емоційного спілкування.Кожна 

людина сприймає образ, переданий 

словом. Тому дуже важливо 

пробудити в дитині цінителя 

образного слова. 

Актуальність 



Мої учні -здібні 

і талановиті 





№ Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських методичних 

заходах 

Публіка

ції у 

фаховій 

пресі, на 

інтернет

-

ресурса

х 

Результатив

ність 

роботи 

П

р

и

м

і

т

к

а 

  2012р. – провела показовий 

урок для вчителів міста у 

рамках засідання ММО 

«М.Старицький і театр. 

Творча співпраця з 

М.Лисенком», брала участь у 

роботі міської творчої групи 

«Аналіз художнього твору». 

2017р. – 

конспек

т уроку 

«Прикм

етник як 

частина 

мови. 

Морфол

огічні 

ознаки» 

розташо

ваний 

на 

методич

ному 

сервері 

управлі

ння 

освіти 

Рівненс

ького 

міськви

конкому 

. 

2013р. – 

учень 11-А 

класу 

Водько І. 

посів ІІ 

місце на 

міському 

етапі 

Міжнародн

ого 

конкурсу 

знавців 

української 

мови ім. 

П.Яцика, 

учениця 11-

А класу  

Моторнюк 

У. стала 

лауреатом 

Всеукраїнс

ького 

конкурсу 

дитячої та 

юнацької 

творчості 

«Чим я 

можу 

допомогти 

людям моєї 

країни?» та 

призером 

міського 

конкурсу 

творчих 

робіт 

присвячени

х героям 

УПА 

«Безсмертн

ий подвиг 

українськог

о 

народу»;За 

результатам

и 

учнівських 

громадськи

х читань «Я 

голосую за 

мир» під 

патронатом 

МЕГУ 

твори 

переможців 

включено 

до 

поетичної 

збірки:2014

р. – Бяла 

Н.(5-Г 

клас), 

Мотузко О. 

(11-А 

клас);2015р

. – 

Мартинови

ч Я. (7-

Вклас), 

Власик 

Е.(7-

Вклас);2016

р. – 

Приступа 

В. (8-

Вклас) 

  

  

№ Участь у міських, 

обласних, 

всеукраїнських 

методичних заходах 

Публікації у 

фаховій пресі, 

на інтернет-

ресурсах 

Результативність роботи 

2012р. – провела 

показовий урок для 

вчителів міста у рамках 

засідання ММО 

«М.Старицький і театр. 

Творча співпраця з 

М.Лисенком», брала 

участь у роботі міської 

творчої групи «Аналіз 

художнього твору». 

2014-провела 

показовий урок у 

рамках засідання ШМО 

“В.Підмогильний. 

”Місто” 

2017р. – 

конспект уроку 

«Прикметник як 

частина мови. 

Морфологічні 

ознаки» 

розташований 

на методичному 

сервері 

управління 

освіти 

Рівненського 

міськвиконкому 

http://book.rosvit

a.rv.ua/. 

2013р. – учень 11-А класу Водько І. посів ІІ 

місце на міському етапі Міжнародного 

конкурсу знавців української мови ім. 

П.Яцика,  

учениця 11-А класу  Моторнюк У. стала 

лауреатом Всеукраїнського конкурсу 

дитячої та юнацької творчості «Чим я можу 

допомогти людям моєї країни?» та 

призером міського конкурсу творчих робіт 

присвячених героям УПА «Безсмертний 

подвиг українського народу»; 

За результатами учнівських громадських 

читань «Я голосую за мир» під патронатом 

МЕГУ твори переможців включено до 

поетичної збірки: 

2014р. – Бяла Н.(5-Г клас), Мотузко О. (11-А 

клас); 

2015р. – Мартинович Я., Власик Е. 

(7-Вклас); 

2016р. – Приступа В. (7-Вклас) 





Нагороди 





Від вдячних учнів: 
Учителько рідна! 
Доземний уклін  
за працю 
невтомну,недоспані ночі. 
За те,що навчила піднятись 
з колін 
і гордо дивитися людям у 
очі.  
Як тяжко було і Тобі,і мені  
матусину мову леліять.  
Й усі 20 літ не втрачати 
надій, 
що Бог допоже  
розумне і добре  
у душах дитячих посіять. 

Вдячність учнів -  
найбільший подарунок 



Дякую за увагу! 


