
Сурмай Анна 

Дмитрівна

Опис досвіду 
роботи

вчителя 

української мови 
та літератури



У 2014 році закінчила 

Херсонський державний 

університет та отримала 

повну вищу освіту за 

спеціальністю “ 

Українська мова і 

література ” та здобула 

кваліфікацію філолога, 

викладача української 

мови та літератури, 

вчителя зарубіжної 

літератури, 

документознавця.

Освіта



15 серпня 2014 року була 
призначена на посаду вчителя 
української мови, української 
та зарубіжної літератури 
Михайлівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів

Початок 

педагогічної 

діяльності



Педагогічне  

кредо

• Ми позбавляємо 

дітей майбутнього, 

якщо 

продовжуємо 
вчити сьогодні так, 

як вчили цьому 

вчора. 

• Джон Дьюї 



“ Формування літературної 

компетентності на уроках 

словесності ”

Самоосвіта



На платформі «Едера»: 

«Недискримінаційний підхід у 

навчанні», «Запобігання торгівлі 

людьми»

На платформі «Prometheus»: 

«Освітні інструменти критичного 

мислення», «Медіаграмотність: 

практичні навики», «Критичне 

мислення для освітян», 

«Медіаграмотність для освітян»

СамоосвітаСамоосвітаСамоосвіта



Самоосвіта

1. «Технологія створення 

електронних(мультимедійних) 

підручників за допомогою 

Autoplay Media Studio»

2. «Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні» в 

межах швейцарсько-

українського освітнього 

проекту»



Самоосвіта

«Компетентнісний підхід та соціалізація 

особистості в умовах Нової української школи»



Прослухала вебінари платформи 

«На Урок»

 Онлайн-сервіси для створення тестів

 Реалізація компетентнісно-інтегративного

підходу на уроках основної та старшої

школи у фокусі НУШ

 Можливості Google в освітньому

середовищі

 QR-коди в освітній діяльності – перший крок

у доповнену реальність

 Методика створення та проведення

навчальних квестів

Прослухала вебінар «10 методичних 

родзинок для цікавого уроку ЗЛ» 

(журнал «Зарубіжна література

в школах України»)

Самоосвіта

https://naurok.com.ua/webinar/onlayn-servisi-dlya-stvorennya-testiv
https://naurok.com.ua/webinar/realizaciya-kompetentnisno-integrativnogo-pidhidu-na-urokah-osnovno-ta-starsho-shkoli-u-fokusi-nush
https://naurok.com.ua/webinar/mozhlivosti-google-v-osvitnomu-seredovischi
https://naurok.com.ua/webinar/qr-kodi-v-osvitniy-diyalnosti-pershiy-krok-u-dopovnenu-realnist
https://naurok.com.ua/webinar/metodika-stvorennya-ta-provedennya-navchalnih-kvestiv


Курси підвищення 

кваліфікації



Робочі 

моменти



Робочі 

моменти



Робочі 

моменти



Робочі 

моменти



Робочі 

моменти



Робочі 

моменти



Робочі 

моменти



Позакласна 

робота



Позакласна роботаПозакласна 

робота



УЧАСТЬ 

У КОНКУРСАХ ТА АКЦІЯХ

Всеукраїнський літературний конкурс “Захистимо країну від лиха” (1 місце, 
обласний етап)

Обласний конкурс присвячений історії боротьби українського народу за 
державний суверенітет та територіальну цілісність України (2 місце, районний 
етап)

Обласна виставка-конкурс новорічних та різдвяних композицій
“Альтернативна ялинка” (диплом, обласний етап)

Обласний (заочний) конкурс  сценаріїв та методичних розробок виховних 

заходів «Перлина натхнення» (диплом ІІІ ступеня) 

Обласний конкурс «Українська мова – духовне багатство народу» (ІІІм.)



На форумі педагогічних 

ідей “УРОК” розміщено 

статтю “Компетентнісний 

підхід у літературній 

освіті”,  яка редакцією 

журналу “Відкритий 

урок” була визнана як 

кращий матеріал тижня, 

а також стаття  занесена 

до «редакційного 

портфелю»

журналу «Відкритий 

урок» і визначена на 

сайті як «Вибір редакції».

Друковані 

матеріали



У збірнику матеріалів 

проекту «Всеосвіта» 

надруковано 

методичні розробки:

1. Квест за правилами 

дорожнього руху «Я 

обираю життя»

2. Літературний квест 

«Шлях до Тараса. 

Пізнаємо великого 

генія»

Друковані 

матеріали



Відзнаки



Авторські методичні розробки

• Цикл уроків компетентнісного  вивчення повісті Григора 

Тютюнника «Климко»

• Методична стаття «Компетентнісний підхід у 

літературній освіті»

• Гра-квест за правилами дорожнього руху «Ми обираємо 

життя»

• Літературний квест «Шлях до Тараса. 

• Пізнаємо великого генія»



Плани на майбутнє



Робочий сайт-блог

http://sokolovskaia.blogspot.com/


