


Дата народження – 30.06.1977р
Посада
• викладач української мови та 

літератури, зарубіжної 
літератури, української мови (за 
професійним спрямуванням)

• голова циклової комісії з 
гуманітарних, соціально-
економічних та загальноосвітніх 
дисциплін



Освіта 
• Вища. Диплом магістра. 
• Дрогобицький державний педагогічний 

університет ім. Івана Франка
• 2013 р

Кваліфікація 
• магістр філології, філолог, викладач 

української мови та літератури

Кваліфікаційна категорія
• спеціаліст І категорії



“Чесним словом протягом життя працювати на користь 
народу і на відродження національної ідеї”

“… Найдосвідченіший педагог ніколи 
не повинен зупинятися на 

досягнутому, бо якщо немає руху 
вперед, то неминуче починається  

відставання.”
В.О.Сухомлинський

Інноваційні підходи до вивчення української мови у ЗФПО







Ігрові

Тренінгові

Проектні

Інтерактивні

Комп'ютерні

Діалогові Педагогічні 
технології



oНестандартні розминки
o Твори-перевтілення
o Рольова гра
o Кросворди
o Лінгвістичні казки
oМультимедійні презентації
o Вікторини
oНезакінчені речення
oНавчаючи – вчуся
oАсоціативний кущ

oМіні-тренінги
o Сторітейлінг
o Робота у групах
o Есе
o Ігри
oПазли
oАнаграми
o Ребуси
oМікрофон
o Гронування



o Створення навчальної документації
o Методичні розробки лекційних занять 
o Методичні розробки практичних занять
o Тестові завдання для державної підсумкової атестації
o Методичні розробки для організації самостійної 

роботи студентів
o Підготовка та проведення відкритих занять, 

презентацій
o Участь у наукових конференціях, семінарах, 

виставках



1. Курс лекцій з літератури відповідно до розділів:
• “Література 70-90-х рр ХІХст”

• “Література розстріляного відродження”
• “Літературне шістдесятництво”

• “Сучасна “молода” українська література”
2. Українська література. Заавдання

для підсумкового контролю



3. Курс лекцій з української мови:

• “Орфографія”

• “Синтаксис”

• “Лексикологія та фразеологія”

4. Українська мова.

Тестові завдання для державної підсумкової атестації.

5. Курс лекцій з української мови

(за професійним спрямуванням)



Методичні 
посібники з 
української 

мови та 
літератури для 
контрольної і 
самостійної 

роботи 
студентів











Свято до Дня Української писемності й мови 
“Бути чи не бути?”



Свято до Дня рідної мови 



Виховний захід “Т.Г. Шевченко та Майдан”



Дивитися детальніше https://youtu.be/BL0nbWC
6ShI

https://youtu.be/BL0nbWC6ShI


Мовний квест “У гонитві за оцінкою” 
Дивитися детальніше https://youtu.be/AF2dAshCQ

KM

https://youtu.be/AF2dAshCQKM


1. ІІІ місце у ІІ обласному етапі 
ХVIII Міжнародного 
конкурсу з української мови 
ім. Петра Яцика – Демків 
Наталія

2. ІІІ місце у ІІ обласному етапі 
ІХ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу ім. 
Т.Шевченка – Демків Наталія



1. За результатами ДПА у 
формі ЗНО з української 
мови наш коледж посів ІІ 
місце серед коледжів 
Львівської області 2018 року

2. І місце у ІІ обласному етапі 
ХХІ Міжнародного конкурсу 
з української мови ім. Петра 
Яцика - Ярошович Софія





o Працювати над 
методичною 
проблемою

o Підвищувати 
професійні здобутки

o Впроваджувати нові 
методи навчання

o Застосовувати 
індивідуальні методи 
навчання до здобувачів 
освіти




	Портфоліо ��викладача  української мови та літератури��Лілії  Тарасівни�Крупник
	Коротко про мене
	Коротко про мене
	Життєве кредо:
	Підвищення кваліфікації:
	Номер слайду 6
	Основні педагогічні технології моєї роботи
	З успіхом застосовую на заняттях
	Науково-методична діяльність
	Методичні розробки
	Методичні розробки
	Методичні розробки
	Мультимедійні  лекції  для дистанційного навчання
	Мультимедійні  лекції  для дистанційного навчання
	Робота в групах
	Літературні  пазли
	Виховні  заходи
	Виховні  заходи
	Виховні  заходи
	Лепбуки про Лесю Українку
	Виховні  заходи
	Результати моєї роботи
	Результати моєї роботи
	Мої  досягнення
	Мої  плани на майбутнє
	Дякую  за  увагу!

