Аналітичні матеріали
претендента на отримання грошової винагороди
за Програмою «Успішний педагог»
Турій Надії Йосипівни, учителя німецької мови
Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка
Виховання лідера та навчання учнів роботи у команді
Навчання німець кої мови в 21 столітті є неможливим без використання
інтерактивних методів,методик та програм. Проблема, над якою працює
вчитель - «Використання інтерактивних методів для удосконалення навичок
говоріння на уроках німецької мови» (ІІ іноземна мова).
Одним з найголовніших завдань вчителя є навчити учнів працювати
змістовно, результативно та креативно.
Турій Н. Й. намагається разом з учнями досягти певної мети,конкретного
результату, а це, в свою чергу,дає їм змогу відчути свій прогрес у навчанні та
стимулює їхню роботу, вчить їх спостерігати, мислити, відтворювати,
запам’ятовувати та робити висновки.
З 2003 року вчитель є керівником культурно-освітнього обміну учнями з
Віденською гімназією №21 (Австрія) та з 2007 року - гімназією №7 імені
UNICEF м. Зєльона Гура (Польща). За допомогою цих міжнародних проектів
Надія Йосипівна використовує кожну нагоду мотивувати учнв до спілкування у
родинах та подолати мовний бар’єр.
Учні Турій Н. Й. кожного року беруть учась у шкільних, районних та
обласних олімпіадах, де займають 1, 2 та 3 місця. Сама вчителька є членом журі
районних та обласних олімпіад з німецької мови. Учитель та її учні приймають
активну участь у різноманітних конкурсах, міських фестивалях, конференціях
(„Нове у світі - нове в освіті“ (2015 р.), семінарах, тренінгах та вікторинах „Що
ти знаєш про німецькомовні країни?“.

Учитель є членом творчої групи вчителів німецької мови м. Львова та
членом Асоціації українських германістів при ЛНУ імені Івана Франка, де має
різні публікації в газетах, журналах та методичних посібниках.
Використання сучасних методик, які сприяють збалансованості
набутих знань, вмінь, навичок та особистісних якостей і вольової
поведінки учнів
Турій Н. Й. відповідає за успіхи своїх учнів, адже в цьому їм допомагають
автентичні НМК видавництва Німеччини. Тут запропоновані сучасні цікаві
теми, ситуації та завдання, які підштовхують учнів до процесу активного
навчання. Теми підібрані вдало із врахуванням сучасних вимог.
Учні Турій Н. Й. із великим задоволенням виконують мультимедійні
презентації з міжнародних поїздок, де вони показують, що побачили,
навчилися, що їм подобається. ЇЇ учні пишуть та презентують науководослідницькі роботи („Юрій Кульчицький - рятівник Відня“, „Визначні та
видатні особистості Німеччини“, „Німецька мова в Європі“.
Учні Надії Йосипівни є студентами університетів не тільки в Україні, але й
у Європі (Німеччина, Австрія, Польща). Студенти ЛНУ імені Івана Франка
проходять навчально-педагогічну практику у вчителя Турій Н. Й.
Учитель використовує на уроках інтерактивні методи, дає відкриті уроки та
виховні заходи: Інтегрований урок німецька мова та історія „Берлін - сьогодні і
колись. 25 років падіння Берлінської стіни“, „Ким ти хочеш стати?“, „Європа у
нашому домі“, урок з використанням відео „Що ми робитимемо на канікулах?“,
урок-казка „Бременські музиканти“.
Турій Н. Й. розробила цикл уроків по темі „Хоббі“ (7кл.) і подала матеріал
на

„Педагогічну

майстерність“

(2015р.)

„Використання

інтерактивних

технологій для удосконалення навичок говоріння на уроках німецької мови“,
була нагороджена грамотою від відділу освіти Львівської міської ради.
Організація роботи з дітьми у позаурочний та канікулярний час
Надія Йосипівна є добрим порадником, товаришем та помічником для
дітей у позаурочний та канікулярний час. Метою позаурочної роботи вона

вважає формування практичних знань, навичок та світогляду учнів. Є також
керівником гімназистів міжнародних культурно-освітніх проектів у поїздках до
м. Відня та Польщі (2003р.-2014р.), туристичних, краєзнавчо-пізнавальних
екскурсій. Вчитель проводила класні заходи „Святкування Різдва у Німеччині“
та ін. А це згуртовує учнів та всебічно розвиває.
Учитель не одноразово їздила з іншими класними керівниками та учнями
в Карпати, Закарпаття, Жовківський замок та Крехівський монастир (7,10кл.).
Турій Н. Й. з великим задоволенням відвідує театр опери та балету імені С.
Крушельницької та драматичний театр імені М. Заньковецької.
Турій Н. Й. працює з обдарованими дітьми, готуючи їх до олімпіад з
німецької мови.
Генерація нових освітянських ідей, самореалізація
Учитель постійно удосконалює свої професійні якості, збагачує і оновлює
знання та уміння. Відвідує практичні міські семінари, конференції „Андрей
Шептицький – Будівничий держави, Князь церкви, Лідер нації“ (2015 р.), круглі
столи, фестиваль, приурочений до 200-ліття від

Дня народження Т. Г.

Шевченка „Наша дума, наша пісня не вмре, не загине“ (2014р.). Двоє учнів
отримали дипломи лауреатів у категорії „За креативність та інновації“ та „Юне
дарування“, також брала участь у вікторині „Що ти знаєш про місто, в якому ти
живеш?“ (2014р.).
Турій Н. Й. добре володіє методикою викладання німецької мови. На
своїх уроках використовує відео та мультимедійну дошку, комунікативний
підхід у вивченні німецької мови, а також парну, індивідуальну, групову та
проектну роботи, де учні відчувають емоційну та інтелектуальну підтримку
вчителя та один одного.
Надія Йосипівна використовує різні ігри на уроках, які сприяють
розвитку мислення, уяви, кмітливості, добрих почуттів. За допомогою гри учні
краще засвоюють лексичний та граматичний матеріал, а це сприяє кращому
формуванню тих чи інших навичок спілкування і гарному мікроклімату на
уроці, а також інтересу до вивчення мови.

Вчитель ділиться матеріалами свого досвіду на засіданнях методичного
об’єднання, осінніх, зимових та весняних школах, що організовуються НМЦО.
Матеріали досвіду подані до друку газет, журналів, методичних посібників:
„Німецька мова в школі“ (2014р.) та „Німецька мова“ (2013р.). „Асоціація
українських германістів“ (2011р.), „Країнознавство на уроках німецької мови“,
„Тестові завдання по темі Німеччина“ (2011р.), та посібник „Німецькомовні
країни-цікаво та креативно“ (2013р.).
Турій Н. Й. нагороджена подяками, грамотами та сертифікатами від Гете
Інституту. Вона із задоволенням відвідує уроки та заходи своїх колег-вчителів
гімназії, шкіл Львова, вчителів з Австрії та Польщі.
Учитель продумує кожен свій урок, старанно готуючись до нього,
раціонально розподіляючи час між основними елементами вивчення іноземної
мови: слухання, читання, письма та говоріння. Велику увагу приділяє перевірці
домашнього завдання, закріпленню вивченого матеріалу та самостійній роботі
учнів. Співпрацює з гімназією №21 м. Відня та гімназією №7 у м. Зєльоній
Гурі (Польща), перебуває у постійному зв’язку з колегами.
Залучення дітей та батьків до реалізації проектів
Турій Н. Й. вважає, що навчання та виховання учня залежить не тільки
від учителя, а й від відповідальності за їх виховання батьків. Тільки спільна
співпраця вчителя і батьків (бесіди, консультації), батьківські збори,
відвідування батьками уроків, виховних заходів, а також поїздок з класом
позитивно впливають на начально-виховний процес учнів. Учитель активно
співпрацює з батьками під час поїздок міжнародних проектів м. Відня (Австрія)
та м. Зєльона Гура (Польща), які вона організовувала протягом 2003-2014рр.
На уроках учні Надії Йосипівни виконують проекти у вигляді листівок,
графіків на такі теми „Як написати листа?“, „Оголошення“, „Моя сім’я“,
„Подорож“, „Що робить молодь у вільний час?“.
Співпраця з представниками психологічних, логопедичних та
соціальних служб з метою якісної організації навчально-виховного процесу

Турій Н. Й. співпрацює з психологом гімназії, адже вважає, що це дає
позитивні результати у розв’язанні певних проблем з учнями.
Вчитель відвідала та брала участь у практичному семінарі „Міфи та реалії
гіперактивних дітей“, завжди прислухається до думки та порад шкільного
психолога щодо адаптації учнів 5-х класів, виявленні їхніх психологічних
особливостей розвитку та навчання, радиться стосовно роботи у малих та
великих групах, поведінки та врівноваженості учнів.
Активна участь у волонтерській та громадській роботі
Вчитель бере активну участь у волонтерській роботі, адже ситуація в
Україні вимагає того, щоб кожна людина була корисною для своєї країни,
свого суспільства. Саме так ми зможемо досягти миру, справедливості та
свободи. Учні 5-х класів писали листи та малювали малюнки до Дня Святого
Миколая воїнам АТО 24-ї бригади та 80-ї аеромобільної бригади, м. Львова.
Хоча це невелика, але добра справа для захисників нашої України.
Особисто вчитель жертвує постійно гроші для потреб воїнів АТО.
Брала участь у міській конференції, присвяченій Андрею Шептицькому.
Успіх учителя залежить від вдосконалення свого фахового рівня, використання
новітніх технологій, а визнання - у грамотах відділу освіти Франківського
району Львівської міської ради та департаменту освіти і науки облдерж
адміністрації. (2015-2017рр.).
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