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Моя візитівка

http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%D0%B3%F7%E0%F0%E4 %CE%EB%E4%B3%ED%E3%F2%EE%ED (1892%971962)


 Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут

ім. М.В. Гоголя за спеціальністю «Українська мова і література»,

кваліфікація - учитель української мови і літератури, 1995 рік.

 Підвищення кваліфікації: Навчально-науковий інститут 

післядипломної освіти НУБіП України, кваліфікаційне 

посвідчення 12 СПК № 894363 від 31 січня 2014 року. 

Здобута освіта



Прослухано такі курси:

1. Інноваційна діяльність у сучасному навчальному 

процесі.

2. Форми та методи інтеграції освіти, науки та 

виробництва.

3. Сучасні форми та методи організації навчального 

процесу.

4. Інноваційні технології при викладанні дисципліни 

«Українська мова».

5. Характеристика основних видів контролю успішності 

студентів з дисципліни «Українська мова».



 Розроблено НМК з дисципліни «Українська мова» для  студентів спеціальностей: 

208 «Агроінженерія»; 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 151 «Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології»; 123 «Комп’ютерна інженерія».

 Розроблено НМК з дисципліни «Українська література» для  студентів 

спеціальностей: 208 «Агроінженерія»; 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 151 «Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології»; 123 «Комп’ютерна інженерія».

 Триває робота над створенням електронного навчального курсу з дисциплін 

«Українська мова» та «Українська література» на базі платформи «Moodle»

 Проведено відкриті заняття на  теми: «Основні групи фразеологізмів, 

багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. Стилістичні засоби 

фразеології», «Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Синонімія їх 

форм (українсько-англійські паралелі)».

Педагогічна діяльність



Проблема, над якою працюю: формування 
стійкого інтересу до дисциплін гуманітарного 
циклу в студентів аграрних вищих навчальних 

закладів

Як викладач гуманітарних дисциплін ставлю перед собою завдання 

формувати особистість:

 творчу;

 духовно багату;

 соціально активну, 

 національно свідому, 

яка  здатна вирішувати проблеми та типові завдання , що 

виникають у реальних життєвих ситуаціях.



Для досягнення поставленої мети необхідно сформувати 

в студентів ключові компетентності, а саме:

 полікультурну компетентність, тобто засвоєння досягнень культури,
формування загальнолюдських цінностей, толерантності;

 соціальну компетентність - уміння робити вибір, ухвалювати рішення,
уміти брати відповідальність, уміти співпрацювати;

 комунікативну компетентність – уміння спілкуватися, тобто володіти
культурою мовлення, навичками обговорення проблем; уміння доводити
власну позицію та презентувати свій продукт;

 творчу компетентність, тобто розвивати здібності й таланти, логічне й
образне мислення;

 інформаційну компетентність, а саме вміння добувати інформацію,
опрацьовувати її та використовувати;

 самоосвітню компетентність – здатність до самонавчання, самоаналізу,
самоконтролю за власною діяльністю;

 літературну компетентність - уміння опрацьовувати художній твір у
єдності його жанрових, етичних та естетичних вимірів, що сприяє
формуванню ціннісних орієнтацій і розвиває творчі здібності особистості,
усвідомлення літератури як складової частини духовної культури українського
та інших народів.



Причини невисокого рівня знань з дисциплін 

гуманітарного циклу у вступників до аграрних вищих 

навчальних закладів: 

 по-перше, більшість студентів аграрного закладу вищої освіти –

жителі сільської місцевості (у середньому 67 %, а в окремих групах

до 89 %, переважно - хлопці). Є ряд об’єктивних та суб’єктивних

причин, що призводять до низького рівня знань випускників

сільських шкіл, у першу чергу це недостатнє кадрове

забезпечення;

 по-друге, випускники шкіл готувалися вступати до аграрного

вищого навчального закладу, тому вибір майбутнього фаху став

своєрідною настановою на поглиблене вивчення в загальноосвітній

школі дисциплін негуманітарного циклу.



Саме тому перед викладачем

української мови та літератури вищого

аграрного навчального закладу І-ІІ

рівня акредитації стоїть завдання

формувати основні компетентності в

студентів з невисоким рівнем

засвоєння шкільних предметів

гуманітарного циклу.



Які ж методи, 

методичні прийоми та 

форми роботи обрати, 

щоб зацікавити студентів 

дисциплінами 

гуманітарного циклу? 



Відповідь:

це традиційні, 

випробувані часом і 

досвідом, а також 

новітні, інтерактивні 

методи.
Намагаюсь оптимально їх поєднувати.



Інтерактивні методи, які використовую 

на заняттях:

 «Мікрофон»

 «Вірю – не вірю»

 «Синтез думок»

 робота в парах

 «Займи позицію» 

 «Незакінчене речення»

 «Асоціативний кущ»

 «Гронування»

 «Мозковий штурм»



А також практикую :

 інтегровані заняття;

 використання комп’ютерних технологій;

 різноманітні  творчі роботи;

 самостійну та тематичну роботу за рівнями;

 тестовий поточний та підсумковий контроль 
знань студентів;

 питання проблемного характеру у планах 
семінарських занять;

 заняття-екскурсії літературними місцями;

 заняття-зустрічі з письменниками.



У позааудиторний час організовую та 

проводжу: 

 тематичні тижні;

 конференції з подальшим укладанням та 

виданням збірників тез;

 літературні вечори;

 екскурсії історико-культурними місцями як 

області зокрема, так і України загалом.  



Використання  згаданих   технологій на заняттях  

української мови і літератури та в позааудиторний

час :

 Робить навчання більш захоплюючим і змістовним.

 Допомагає залучити до роботи якнайбільше студентів.

 Створює умови для розвитку і самореалізації

особистості.

 Не лише впливає на досягнення такого результату

навчання, як компетентність, а є одним з основних

способів їх формування.



Відкрите заняття на тему:

«Прикметник. Ступені порівняння прикметників. 

Синонімія їх форм (українсько-англійські паралелі)».



Навчально-наукова діяльність
Участь у конференціях і семінарах:

 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку 

агропромислового виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку» (Морально-

етичне виховання на заняттях з української мови та літератури), Ніжин, 2014.

 Науково-методична конференція науково-педагогічних, педагогічних працівників та науковців 

«Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (Стан розвитку культури професійного 

спілкування у студентів аграрних вищих навчальних закладів), Ніжин, 2014.

 Міжнародна наукова конференція «Ідіолект Михайла Коцюбинського в контексті сучасних 

лінгвістичних парадигм» (Авторська інтерпретація повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих 

предків»), Ніжин, 2015.

 Міжнародна науково-практична конференція педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

науковців та молодих учених «Сучасні тенденції розвитку освіти, науки і виробництва» 

(Виховання толерантності на заняттях української мови та літератури), Ніжин, 2015.



 Всеукраїнські Грищенківські читання (Висвітлення проблеми диференціації 

прийменниково-відмінкових форм у роботах академіка А.П.Грищенка), Ніжин, 

2016.

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікативний дискурс: наукові 

рецепції і стратегії дослідження» (Дослідження жіночої долі І.Франком), Київ, 

2016.

 Студентська науково-практична конференція «І мене в сім’ї великій, В сім’ї 

вольній, новій, Не забудьте пом’янути Незлим тихим словом» ( До 200-річчя від 

дня народження Т.Г.Шевченка), Ніжин, 2014.

 Студентська науково-практична конференція «Дух, що тіло рве до бою» (На 

відзначення 160 роковин від дня народження Івана Франка), Ніжин, 2016.









Методична робота

Розроблено посібники та методичні рекомендації:

 Л. М. Лосина, О. М. Кисла. Вплив творчості О. П. Довженка 

на формування духовного світу студентів. Навчальний 

посібник для викладачів української літератури та кураторів 

академічних груп. – Ніжин, 2012.

 Тестові завдання з української мови для проведення 

поточного контролю знань студентів. – Ніжин, 2013.

 Методичні рекомендації щодо написання та оформлення 

різних видів письмових робіт. На допомогу студенту. –

Ніжин, 2014.



 Кисла О. М. Українська література. Навчальний

посібник для студентів аграрних вищих

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Частина І. – Ніжин, 2016. – 195 с.

 Кисла О. М. Українська література. Методичні

вказівки до семінарських занять для студентів

спеціальностей 208 «Агроінженерія»; 141

«Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка»; 071 «Облік і оподаткування»;

151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані

технології»; 123 «Комп’ютерна інженерія».

Частина І. – Ніжин, 2016. – 67 с.



Брала участь у роботі обласного методичного

об’єднання викладачів української мови та літератури ВНЗ I-

II рівня акредитації.

Отримала подяку від Ради директорів вищих

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Чернігівської

області за підготовку переможця ІІ етапу Всеукраїнської

олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів

акредитації у 2015-2016 навчальному році (Повисша

Катерина – ІІІ місце).



Виховна робота

На сьогодні  я класний керівник групи АН 141.  

Зі студентами групи брала участь в 

організації та проведенні щорічної виставки-

ярмарку художньої творчості та прикладного 

мистецтва «Барви осені», Покровського

благодійно-патріотичного ярмарку «Україна

єдина», який відбувся 9 жовтня 2014 року, у 

виставці «Його величність Ніжинський

огірок» (до Дня міста) та інших заходах.





За час класного керівництва разом із групами побували 

в: Чернігові, Путивлі, Львові, Батурині, Качанівці, 

Сосниці, Заньках, «Ганниній пустині», Києво-Печерській 

лаврі, Національному музеї народної архітектури та 

побуту (Пирогів), Музеї Ханенків (Музей Західного та 

Східного мистецтва), 

Національному музеї літератури (м. Київ) ,

Національному музеї «Чорнобиль» (м. Київ) .

Неодноразово відвідували вистави

Ніжинського драматичного театру

ім. М. Коцюбинського.







Навчальна база. Кабінет української мови та літератури, 

світової літератури





Громадська робота

• З 2014  року  - секретар педагогічної ради коледжу.

• З 2014 року  - член профспілкового комітету коледжу, 

секретар профкому.

• Безпосередня участь в організації експозиції від 

коледжу на святкуванні Дня Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України (два роки поспіль).

• Участь у літературних вечорах, заходах з нагоди Дня 

вишиванки, Дня Державного прапора та ін.



Відзнаки



Дякую за увагу!


