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Інноваційна діяльність – це гарно 
організована, раціональна і 
систематична робота.  

Пітер  Фердинар  Друкер

(американський  вчений)



Будемо знайомі

Янченко Микола Іванович
Дата і місце народження – 20 березня 1962 року с. Городище Бахмацького району 

Чернігівської області

Освіта – вища ( Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького 

за спеціальністю «Української мова та література»,  Національна Академія 

державного управління при Президентові України за спеціальністю «Магістр 

державного управління»)

Кваліфікація – «Філолог, викладач української мови та літератури»,  «Магістр  

державного управління»

Стаж роботи – 32 роки

Педагогічний стаж роботи – 23 роки

Місце роботи –Технічний ліцей Шевченківського району 

Посада – учитель української мови та  літератури

Категорія – «вища» 



Освіта



«Вміння знаходити  обдарованих та  здібних дітей 

– талант, вміння їх вирощувати – мистецтво.

Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити.

Учень - факел, який треба запалити».



Майстерність того, хто вчить, - це іскра, що 

запалює вогник нахилу, пробуджує натхнення.

В.Сухомлинський



• Кожного разу, коли тобі хочеться командувати дітьми, згадай своє 

дитинство і про всяк випадок з'їж морозиво.

• Вищим проявом педагогічної успішності є усмішка на обличчях дітей.

• Пам'ятай: поганий лікар може забрати життя, поганий учитель -

спопелити душу.

• Не заходь в душу до дітей, якщо тебе про це не просили.

• Кожного разу, коли хочеться нагрубити кому-небудь, рахуй до мільйона.



Впровадження інноваційних технологій в 

освітній процес як засіб формування 

успішної компетентності особистості учня



Впровадження інноваційних технологій на 

уроках української мови та літератури з 

метою створення комфортних умов навчання, 

за яких кожен учень відчує свою успішність, 

інтелектуальну спроможність, значущість.



Мета і сенс моєї роботи:

Під небом синім і високим,
Стежина в’ється чарівна,
Через простори, через роки
Веде до істини вона.
Туди , де сонце світить ясно,
До мрій, надій і сподівань.
Велика праця і прекрасна –
Вести дітей в Країну  знань.

.



Форми та методи роботи з учнями:



Дистанційне навчання



Дистанційне навчання
2022-2023 н.р.



Позакласна
робота

Публікації

Мої 
нагороди

Перемоги 
учнів

Самоосвіта



Самоосвіта



Самоосвіта



Публікації



Публікації



Крила творчості



Крила творчості



Перемоги учнів



Перемоги учнів



Мої досягнення


