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Знайомтесь: її професія — Учитель 

 
Баб’юк Ганна Андріївна  
— вчитель української мови 

та літератури Немиринецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Старокостянтинівської 

районної ради Хмельницької 

області. 

 

Педагогічний стаж — 33 роки 

 

Кваліфікаційна категорія — вища 

 

Звання — «Вчитель-методист» 

 

Нагороди — знак «Відмінник освіти 

України» (2001 р.), Грамота відділу освіти 

Старокостянтинівської райдержадміністрації 

(2008 р.), Почесна грамота Міністерства освіти 

України (1996 р.), Почесна  грамота  управління 

освіти і науки Хмельницької обласної державної 

адміністрації (2004 р.), Диплом ІІ ступеня 

управління освіти і науки Хмельницької обласної 

державної адміністрації (2007 р.), Почесна грамота 

Міністерства освіти і науки України (2010 р.) 

 

 

 

 



Проблема, над якою працює вчитель —  
«Створення сприятливих умов для розвитку 

творчих здібностей учнів сільської школи 

засобами словесності» 

 

У роботі використовує рольові ігри, 

ситуативний аналіз, роботу в творчих групах, 

елементи ейдетики. 

 

Педагогічне кредо — «Успіх має т ой, хто 

працює» 

 

Педагогічний портрет  
Ганна Андріївна Баб’юк — звичайна жінка: 

донька, дружина, мати, бабуся… 

 

У безмежному Всесвіті її єдина точка опори 

— Любов (до дітей, села, школи, людей). Почуття, 

яке переповнює серце і душу, допомагає змінити 

світ навколо себе, полинути у височінь на крилах 

творчості. 

 

Пояснення просте: вона — вчитель-словесник, 

здатний у кожному побачити Особистість, 

роздмухати творчу жаринку, яка би засвітилася 

думкою через щемке натхненне слово, а то й 

спалахнула палким вогнем пристрасті, сіючи в 

дитячих душах шляхетні почування, спопеляючи 

зло, підлість, жорстокість…  



І храм, і  

Навчально-методичний 

кабінет — утілення пошуків 

творчого натхнення, центр  

мовно-літературної освіти в 

школі 

/2007 рік — ІІ місце в 

обласному огляді-

конкурсі навчальних 

кабінетів української 

мови та літератури, 

українознавства/ 



майстерня… 



ДДііллииммооссяя  

               Учитель не той, хто вчить. А той, у кого вчаться 

                                                                          Г.Редько 

/19.03.2009 року — районний 

семінар-практикум вчителів-

словесників з питань 

компетентнісного підходу до 

мовно-літературної освіти/    

/24.04.2010 року — обласний 

семінар директорів шкіл 

«Педагогіка життєтворчості 

— стратегічний орієнтир для 

загальноосвітньої школи»/ 



ддооссввііддоомм    

/26.08.2010 року — засідання 

районного методоб’єднання 

вчителів-словесників 

«Педагогічні стратегії 

розвитку інноваційної 

особистості»/    

/30.08.2010 року — засідання 

районного творчого клубу 

вчителів-словесників «Почерк 

майстра»/    



ШШккііллььннаа  ммооллооддьь  іі  яяккііссннаа  ооссввііттаа  

Кожний урок вчителя 

— невелика перемога 

учня на шляху до 

пізнання, урок Добра, 

Істини, Краси і Любові 

/Фрагменти з 

відеофільму «Елементи 

ейдетики в мовно-

літературній освіті 

школярів 

Старокостянтинівщини» 

2007/ 



ЗЗааввжжддии  уу  ппоошшууккуу  
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Педагогічна ідея — це 

повітря, в якому 

розправляє крила 

педагогічна творчість. 

         В.Сухомлинський 

/Авторські матеріали, 

подані на постійно 

діючу виставку «Освіта 

Хмельниччини на 

шляхах реформування»/ 

ООббллаасснниийй  ккооннккууррсс  ннаа  ккрраащщуу  ппррооггррааммуу  

ггррооммааддяяннссььккооггоо  ввииххоовваанннняя   

  

  

  

  

ППррооггррааммаа  

ггррооммааддяяннссььккооггоо  ввииххоовваанннняя  

ддииттяяччоо--ююннааццььккооггоо  

ообб’’єєддннаанннняя   

  ««ККооззааццььккаа   рреессппууббллііккаа»»   ББаабб’’ююкк  ГГ..АА..  
  
  
  

ППррееввееннттииввнніі      
ддииккттааннттии  

    

  

ППррооггррааммаа  ррооббооттии  іізз  

ззддііббннииммии  ддііттььммии  

  

УУккррааїїннссььккаа  ммоовваа    

  

88  ккллаасс    

  

  

  

  
22000066  рріікк  

  

 

 

Організація 

виховної роботи 

Немиринецької 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

“Козацька республіка” 

Баб’юк Г.А., Тоненчук Л.В. 

 

 

Усний інтегрований 
журнал 

“Наш край у роки 

воєнного 

лихоліття” 



ВВіідд  ттввооррччооггоо  ввччииттеелляя  ——  

Основне завдання  

словесника — забезпечити 

високий рівень мовно-

літературної освіти, 

вибудувати в душі 

кожного учня храм 

Рідного Слова  

Анатолій Якимчук —  

переможець обласного 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу учнівської 

творчості (2007) 



ддоо  ттввооррччооггоо  ууччнняя  

Олександр Мартинюк — 

лауреат Всеукраїнського 

конкурсу літературних 

творів «Моя Батьківщина 

очима дітей різних етносів 

України» (2008) 

Надія Тоненчук — 

переможець обласних 

етапів Всеукраїнського 

конкурсу на кращий 

літературний твір «Вірю в 

майбутнє твоє, 

Україно!»(2007), 

Всеукраїнського конкуру 

учнівської творчості (2008) 

Любов Олійник — 

лауреат Всеукраїнського 

конкурсу літературних 

творів «Моя Батьківщина 

очима дітей різних 

етносів України» (2008) 

Інна Тоненчук — 

переможець обласних етапів 

Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості (2004, 

2005), Міжнародного 

конкурсу з української мови 

ім. П.Яцика (2004), 

олімпіади з української мови 

та літератури (2005) 



  ННееззааббууттнніі  

 Приходьмо ж до вождя нації на сповідь задля 

очищення від скверни буденщини і низості духу, бо він 

— наш космос і наша історія, наш пророк і cуддя…     

                                                                    (рядки із твору) 

Анатолій Якимчук —  

переможець ІV етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості, 

присвяченого Шевченківським 

дням. Номінація «Література» 

(2010) 



ххввииллииннии……  

22 травня на святій Канівській 

землі, на вершині української 

духовності, на Чернечій горі, 

відбулася урочиста церемонія 

нагородження переможців 

дев’ятого Всеукраїнського 

конкурсу учнівської 

творчості, присвяченого 

Шевченківським дням, який 

проходить під гаслом 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» 



ППррооббаа  ппеерраа  

Незліченні думки  

летять у височінь… 

/Учні школи — 

дописувачі районної 

газети «Життя 

Старокостянтинівщини»/ 

Інна Тоненчук 
Мово, ти вічність, добро, 

правда і краса мого 

народу // Життя 

Старокостянтинівщини.

— 2004. 

Олександр Мартинюк 
 За здобуті перемоги — 

незабутня нагорода // Життя 

Старокостянтинівщини — 

2009.  

 Хай наше слово буде 

чисте, запашне… // Життя 

Старокостянтинівщини.— 

2009. 

 
Любов Захожа — 

Поезія «Горить вогонь 

яскраво…» // Життя 

Старокостянтинівщини. — 

2009.  

 

Любов Олійник — 

Поезії «Державо моя 

молода», «Моя маленька 

батьківщина» // Життя 

Старокостянтинівщини. — 

2010.  

 



ВВииссввііттллеенннняя  ддооссввііддуу  ррооббооттии  вв  

ппееррііооддииччнніійй  ппрреессіі  

  
 Молодь — провідник поступу // Життя 

Старокостянтинівщини.— 2004. 

 Зорею на шляху життя // Життя 

Старокостянтинівщини.— 2006. 

 Ейдетика: вир дитячої уяви // Майбуття. — 

2006. 

 Я  і  мій завтрашній день // Проскурів. — 

2006. 

 Конкурс юних мовознавців триває // Життя 

Старокостянтинівщини.— 2007. 

 Літературне краєзнавство на теренах 

Старокостянтинівщини. Краєзнавство у загальній 

середній освіті: матеріали досвіду роботи 

педагогів Хмельниччини // Хмельницький. — 

2007. 

 Юні україністи // Життя 

Старокостянтинівщини.— 2008. 

 Учитель  — це не тільки майстерність, а й 

поклик душі // Життя Старокостянтинівщини.— 

2009. 

 «Соборність збережімо…»Про підсумки 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 

присвяченого Шевченківським дням // Українська 

мова й література в середніх школах, гімназіях та 

колегіумах. — 2010. — №6. — С. 70-72. 

 Доброго вчителя пам’ятають і люблять // 

Життя Старокостянтинівщини.— 2010.— № 79-80. 



ВВ  ооссввііттіі  ввооннаа    

                                                                                                        //шшттррииххии  ддоо        

            УУччииттеелльь  ввіідд  ББооггаа..  ТТааккииммии  

ссллооввааммии  ммоожжннаа  ооххааррааккттееррииззууввааттии  

ттввооррччиийй    ппооррттрреетт  ГГааннннии  ААннддррііїїввннии..  

ККоожжннее  ссллооввоо,,  ппррооммооввллееннее  

ввччииттееллььккооюю  ддоо  ддііттеейй,,  ннеессее  ммууддррііссттьь,,  

ббоо  ййддее  ввоонноо  іізз  ггллииббииннии  ддуушшіі,,  ппооввннооїї  

ллююббооввіі..    ВВччииттии  ббааччииттии,,  ввііддччууввааттии,,  

ттввооррииттии  ——  ооссьь  ццее  ввеерршшииннаа  їїїї    

жжииттттяя……    

УУссппііхх,,  яякк  ккаажжууттьь,,  ннееммааєє  

ссееккррееттіівв,,  ааллее  щщообб  ййооггоо  ддооссяяггттии,,  

ттррееббаа  ббааггааттоо  ппррааццююввааттии,,  ббууттии  

ззааллююббллеенниимм  уу  ссввооюю  ппррооффеессііюю..  

ССааммее  ттааккооюю  ттррууддііввннииццееюю  іі  єє  ннаашшаа  

ккооллееггаа  ГГааннннаа  ААннддррііїїввннаа..  ЦЦее  

ллююддииннаа  ввееллииккооїї  ддуушшіі,,  

ннееззввииччааййннооггоо  ппееддааггооггііччннооггоо  

ххииссттуу,,  ннееппеерреессііччннооггоо  ррооззууммуу  ттаа  

ббееззммеежжннооїї  ддооббррооттии  

ССььооггоодднніі  ввооннаа  вв  ррооззккввііттіі  ссиилл,,  

ссппооввннееннаа  ннооввиихх  ттввооррччиихх  ззааддуумміівв,,  

ббаажжаанннняя  ппррааццююввааттии  ннаа  

ооссввііттяяннссььккіійй  ннииввіі..  ЦЦее  ссааммее  ттоойй  

ввччииттеелльь,,  яяккооггоо  ччееккааююттьь  ддііттии..  ППіідд  їїїї  

ууммііллиимм  ккееррііввннииццттввоомм  ддііттии  ссттааююттьь  

ттввооррццяяммии,,  ггррааююттьь  уу  ддррааммааттииччннооммуу  

ггууррттккуу,,  ппиишшууттьь  ттввооррии,,  ввіірршшіі,,  

ввииббооррююююччии  ппррииззооввіі  ммііссццяя  уу    

ррііззннооммааннііттнниихх  ккооннккууррссаахх  



ннее  ввииппааддккооввоо  

   портрета/

//ЗЗ  ввііддееооффііллььммуу  ««ЖЖііннккаа,,  яяккаа  ммааєє  ттааллааннтт  ббууттии  щщаассллииввооюю»»//  

            ННааддііллееннаа  жжііннооччооюю  ммууддррііссттюю,,  

ппееддааггооггііччнниимм  ттааллааннттоомм,,  ппооттуужжннооюю  

ееннееррггееттииккооюю,,  яяккаа  ввссеелляяєє  ввіірруу  вв  ннаашш  

ппррееддммеетт,,  ййооггоо  ввииссооккиийй  ппооттееннццііаалл..  

ММии,,  їїїї  ммооллооддіі  ккооллееггии,,  вввваажжааєєммоо  

ГГааннннуу  ААннддррііїїввннуу  ссввооїїмм  

ннаассттааввннииккоомм,,  ввччииммооссяя  ммааййссттееррннооссттіі  

ннаа  їїїї  ууррооккаахх,,  ммааййссттеерр--ккллаассаахх,,  

ссееммііннаарраахх……    

            ППррооммеенніі  їїїї  ммууддррооссттіі  ттаа  ллююббооввіі  

ооссввііттллююююттьь  шшлляяхх  ввссіімм,,  ххттоо  

ппеерреессттууппааєє  ппоорріігг  ввееллииччннооггоо  ХХррааммуу  

ррііддннооггоо  ссллоовваа..  ННееззллііччеенннніі  ддууммккии  

ллееттяяттьь  уу  ввииссооччіінньь,,  аа  ддииттяяччіі  ттааллааннттии  

ссяяююттьь  уу  ллааггіідднниихх  ууччииттееллььссььккиихх  

ддооллоонняяхх..  ГГааннннаа  ААннддррііїїввннаа  уу  

ппооссттііййннооммуу  ппееддааггооггііччннооммуу  ппоошшууккуу,,  

вв  ууддооссккооннааллеенннніі  ссввооггоо  ввллаассннооггоо  яя..  ЯЯ  

——  ллююддииннаа,,  яя  ——  ооссооббииссттііссттьь,,  яя  ——  

ппррооффеессііооннаалл..  ББоо  яякк  ввііддооммоо,,  ллиишшее  

ттввооррччиийй  ууччииттеелльь  ммоожжее  ббууттии  

дджжееррееллоомм  ууппііххуу  ддлляя  ссввооїїхх  

ввииххооввааннцціівв  



  

    Кожний, хто вміє згуртувати 

навколо себе людей з різними 

характерами, різними інтересами, й 

може привести їх до успіху — 

справжній Майстер 


