СЕРГЕЄВА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА
викладач першої кваліфікаційної категорії

Педагогічне кредо: «Навчити людину бути щасливою — не можна, але
виховати її так, щоб вона була щасливою, можна» (Антон Макаренко).
Життєве
(О.Довженко).
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Коло науково-педагогічних інтересів: упровадження інноваційних
педагогічних технологій, сучасних методів та організаційних форм навчання (ІКТ) на
заняттях з української літератури та мови; візуалізація навчального матеріалу в
процесі вивчення й засвоєння матеріалу, вивчення художніх текстів; розвиток творчих
здібностей, креативності у процесі вивчення навчальних предметів.
Професійні досягнення: безперервна освіта та самоосвіта, активна наукова
діяльність (виступи на конференції, публікації в фахових виданнях).
ІІ. Методична робота

✓ Другий освітній інноваційний форум «Grani. Місія вчителя сучасності. Vol.
2020». – Чернігів, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені
Т.Г.Шевченка, вересень 2019 (сертифікат).
✓ Другий освітній festi TOGETHER «Разом до змін!». – Чернігів, 10.01.2020
(сертифікат на 6 год.).
✓ 15.01.2020 - вебінар «Нове в програмі ЗНО з української мови і літератури:
шукаємо п’ятий кут. Спроба друга: Ольга Кобилянська «Valse melancolique», 2
години, Сертифікат № 13418.
✓ 17.01. 2020 - вебінар «Практичний кейс: використання флешкарток та карток
пам’яті для підвищення якості процесу навчання», 3 години, Сертифікат №
13591.
✓ З 12.02 до 11.03.2020 - навчання «Підвищення інформаційної компетентності
учителів при створенні електронних продуктів освітнього призначення» при
ЧОІППО ім..К.Д.Ушинського, 30 годин, Сертифікат № 20020143 (виданий
11.03.2020).
✓ 13.04.2020 - вебінар «Критичне мислення в епоху кризи: свідомість в умовах
інформаційного безладу» (автор - Є.Бондаренко), 2 години, ID 1-413-20-0724.
✓ З 13.04 до 17.04 – партнерський курс «Онлайн-сервіси для вчителів» на
урядовому сайті «Дія. Цифрова освіта» за підтримки Міністерства цифрової
трансформації України (ел.сертифікат).
✓ 15.04.2020 – вебінар «Як полегшити підготовку до ЗНО за допомогою
візуалізації?» (авторка – Г.Дем’яненко), 2 години, Серія: 29111-29277-12264
(дата видачі сертифіката 20.04.2020).
✓ 21.04.2020 – вебінар «Психологія та література. Взаємодія та взаємовпливи»
(авторка – Н.Рудніцька), 2 години, Сертифікат № 21/04.3.12000.
✓ 22.04.2020 – вебінар «Друге дихання» в дистанційному навчанні: узагальнення
та нові ідеї» (авторка В.Кодола), 2 години, Свідоцтво № В274-174655 (виданий
23.04.2020).
✓ 29.04.2020 – вебінар «Скринкасти», або форми і методи подачі навчального
матеріалу під час дистанційного навчання (сайт «На Урок», прослухано без
сертифіката, 2 години).
✓ 06.05.2020 – вебінар «Оцінювання навчання VS оцінювання для навчання»
(автор – Ю.Гайдученко), 2 години, Сертифікат № 06/05.15136.
✓ 15-16.05.2020 – Всеукраїнська інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в
освіті: інструменти та прийоми», 13 годин, Свідоцтво № К31-174655 (видане
15.05.2020).
✓ 15.05.2020 – конференція «Перехід до електронного журналу і щоденника.
Сертифіковані інструменти для дистанційного навчання», Сертифікат №
24533997.

✓ Вебінар на сайті «На Урок» - «Використання онлайн-тестів під час
дистанційного навчання». Сертифікат - В370-1051120 (2 години/0,06 кредиту
ЄКТС); 03.11.2020.
✓ Вебінар на сайті «На Урок» - «Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Googl
Meet, Skype, Zoom». Сертифікат - В376-1051120 (2 години/0,06 кредиту
ЄКТС);05.11.2020.
✓ Курси підвищення кваліфікації - НУ «Чернігівський колегіум» імені
Т.Г.Шевченка - «Сучасна українська літературна мова в навчально-педагогічній
комунікації». Сертифікат - ЧК 20№ 0174 (30 годин/1 кредит ЄКТС); 24
листопада 2020 р.-17.12.2020 р.
Конференції (виступи):
- «Україна в етнокультурному вимірі Х\/ІІІ – початку ХХІ ст.»: Міжнародна
наукова конференція (22 – 23 травня 2008 р.), м. Київ. Тема виступу «Українська культура в художній рецепції В.Самійленка-поета».
- Міжнародна наукова конференція «Українство у світі: Україна є там, де живуть
українці» (23 – 25 травня 2008 р.). Тема виступу: «Історія України й історія
кохання в драматичній поемі Володимира Самійленка «Чураївна».
Міжнародна наукова конференція «Українство у світі: Україна є там, де
живуть українці» (15 – 17 травня 2009 р.). Тема виступу: «Історіософські
мотиви в драматургії Володимира Самійленка» (Український вимір.
Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статтей і
матеріалів з України та діаспори. У 3 т. – Т.2. – Чернігів, ЧНПУ імені
Т.Г.Шевченка, 2009. – С. 116 - 120).
Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 145 річниці від
дня народження М.М.Коцюбинського та 75 річниці з часу створення музею
письменника в Чернігові (16 – 18 вересня 2009 р.). тема виступу –
«М.Коцюбинський та В.Самійленка: на ниві національної ідеї». Електронний
варіант збірника.
ІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені
20-річчю кафедри філософії та культурології (25-26 лютого 2010 р.). Тема
виступу – «Культурологічна концепція у поезії В.Самійленка».
«Золотий гомін» поезії Павла Тичини». Міжрегіональна науковопрактична конференція до 120-ї річниці від дня народження митця, яка відбулася
26-27 січня 2011 року в приміщенні Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. Тема доповіді –
«Образ світу (концепти сакрального, космічного й земного) в збірці Павла
Тичини «Сонячні кларнети».

Звітна конференція аспірантів кафедри української літератури Інституту
філології, НПУ імені М.П.Драгоманова (08-09.02.2011). Тема виступу – «Драма
«Чураївна» Володимира Самійленка: сюжетно-композиційна специфіка».
Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 197-й річниці від дня
народження Тараса Шевченка, яка відбулася в Києві 10 березня 2011 року. Тема
доповіді – «Козацтво в літературному моделюванні Т.Шевченка та
В.Самійленка (на матеріалі драм «Назар Стодоля» та «Чураївна»)».
Міжрегіональна науково-практична конференція до 197-ї річниці від дна
народження Т.Г.Шевченка 18-19 березня 2011 року (м. Чернігів, ЧІППО імені
К.Д.Ушинського). Тема виступу – «Художній світ ранньої поезії Тараса
Шевченка».
Всеукраїнська науково-практична конференція «Літературне краєзнавство
Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи», яка відбулася
22 березня 2011 року в м. Вінниця. Тема повідомлення – «Функціонування
основних драматичних жанрів в українській літературі в кінці ХІХ – на початку
ХХ ст.».
Тема виступу – «Поетика образів у драматичному жарті Володимира
Самійленка «Химерний батько» (Формування полікультурної мовної особистості
в контексті нової парадигми освіти // Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих науковців і студентів(12 квітня 2011 р.). –
Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2011. – С. 137 – 138.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Художня література і
екзистенціальна філософія», яка відбулася 14-15 квітня 2011 року в Переяслав
Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія
Сковороди. Тема наукового дослідження – «Риси екзистенціального письма в
драматургії В.Самійленка», що ввійшла до збірника «Теоретична і дидактична
філологія. Збірник наукових праць. Випуск 9.» – К, 2011. – С. 356 – 368.
«Літературне краєзнавство: проблеми, пошуки, перспективи» (18-19
травня 2011 року). ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція у м.
Полтава. Тема наукової розвідки – «Поетика конфліктів і характерів у драмі
Володимира Самійленка «Чураївна».
Тема виступу (очний): «Концептосфера поетичної збірки Пантелеймона
Куліша «Хутірна поезія» // Всеукраїнська науково-практична конференція
«Могутній майстер української мови і благородний поет» (до 200-річчя від дня
народження Пантелеймона Куліша) за участю представників Міністерства освіти
і науки України, Національної спілки письменників України, Управління освіти і
науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, 2526.09.2019.
ПРО
ЗАХІД
-

http://kotsubinsky.org/news/25_veresnja_v_muzeji_mikhajla_kocjubinskogo_vidbulas
ja_naukovo_praktichna_konferencija_do_200_richchja_vid_dnja_narodzhennja_pante
lejmona_kulisha/2019-09-25-1479
https://choippo.edu.ua/?p=30562
Тема виступу (заочний): «Експресиви в художній картині світу новели
Михайла Коцюбинського «Intermezzo» // Всеукраїнська науково-практична
конференція до Дня української писемності та мови «Українська мова як чинник
національної державності» за участю представників Міністерства освіти і науки
України, Національної спілки письменників України, Управління освіти і науки
Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, 14–
15.11.2019.
ПРО
ЗАХІД
http://kotsubinsky.org/news/v_muzeji_zapovidniku_m_m_kocjubinskogo_vidbulasja_
naukovo_praktichna_konferencija/2019-11-14-1505
https://choippo.edu.ua/?p=31694
29-30 жовтня 2020 року, КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний
коледж» - «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський,
соціальний, національно-патріотичний вектори»: ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція з міжнародною участю. Тема виступу: «Вивчення
поетики новели Ольги Кобилянської «Valse melancoligue» на заняттях з
української літератури» (виступ у ZOOM).
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