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Данів Наталія Олексіївна працює на посаді вчителя української мови та 

літератури в ліцеї №15 з 1997року. Упродовж  4-ох років  Наталя Олексіївна працює  над 

проблемою “Інноваційні методи на уроках української мови”.  Виявляти здібності 

дитини, розвивати їх, навчати бачити прекрасне, емоційно сприймати довкілля, 

грамотно та образно висловлюватися  –  таке нелегке завдання ставить перед собою 

вчитель.Наснаги надає впевненість, що уроки української мови та літератури, на яких 

панує слово, розвивають поетичний хист, уяву, мислення, стають для дітей 

незабутньою зустріччю із духовністю. 

На уроках Наталія Олексіїївна використовує різноманітні методи і прийоми, 

зокрема майстер-класи, семінари, роботу в групах, уроки-диспути, уроки-змагання, 

лінгвістичні та імітаційні ігри, які вміло поєднує з ІКТ. ,На таких уроках в учнів 

розвивається  впевненість у своїх здібностях, що зумовлює самореалізацію 

особистості. Саме у грі слід шукати приховані можливості для успішного засвоєння 

учнями навчального матеріалу. Дидактичні ігри дають змогу індивідуалізувати роботу 

на уроці. Систематичне використання ігор підвищує ефективність навчання, діти мають 

можливість спостерігати, порівнювати, класифікувати предмети за певними ознаками, 

здійснювати  аналіз і синтез, абстрагуватися від несуттєвих ознак, робити 

узагальнення.На практиці в системі активного навчання вчитель використовує 

такі моделі пізнавальних (дидактичних) ігор: імітаційні, операційні, рольові, сюжетні, 

ігри-змагання. 

Наталія Олексіївна  відвідує різноманітні семінари, є слухачем постійного 

лекторію “Мова і суспільство”, брала участь у майстер-класах Олесі Калинич, які 

проводились у  бібліотеці ім. М. Драгоманова ЛНУ. До Дня української писемності 

Наталія Олексіївна провела виховний захід “О слово рідне…” , а учні 8-Б та 9-Б класів 

брали участь у щорічній акції “Всеукраїнський диктант національної єдності” . До Дня 

народження Тараса Шевченка вчителем проведено мовно-літературне свято “Поетова 

душа розкрилася в коханні”. 

      Учитель залучає своїх вихованців до створення презентацій, участі у шкільних, 

міських, районних  олімпіадах, конкурсах , де учні посідають призові місця: Пастух 

Василь (5-А клас) – 3 місце у конкурсі їм. П.Яцика (2019-2020 н.р.), Гула Оксана (11-Б) 

– 2 місце в Міжнародному конкурсі знавців української мови, Черноморець Таня (7-Б) – 

3 місце в Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. 

Терлецька Марта  (11-Б клас) неодноразово була лауреатом конкурсів авторської 

поезії.  

Наталія Олексіївна-голова методичного об’єднання вчителів української мови та 

літератури в ліцеї, голова  МО класних керівників  5-11 класів. Вчитель працює як 

екзаменатор зовнішнього незалежного оцінювання з української мови,  член журі ІІ 

етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови,  конкурсів імені Т,Шевченка та  імені 

П,Яцика. 

Наталія Олексіївна вимоглива, коректна, доброзичлива. Користується повагою   

серед колег по роботі, учнів та їх батьків. 

 

 


