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Моє професійне кредо: 

Відкрити в кожній дитині душу 

творця, дати їй змогу пробудитися і 

розквітнути.

Моє творче кредо: 

Постійно шукати і творити,

рухатися вперед в ногу з життям.

Моє життєве кредо:

Потрібно ставитись до людей так,

як хочеш, щоб ставились до тебе.



ПІП       Данилюк Алла Василівна

Дата народження     16.12.1984

Посада     Викладач української             

мови та  літератури    

Стаж роботи   11 років



Освіта      Вінницький  державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського

Спеціальність  «Педагогіка і методика середньої

освіти. Українська мова і література»

Кваліфікація      Викладач української мови та

літератури



Підвищення кваліфікації

• У жовтні 2019 р. пройшла дистанційні 

курси підвищення кваліфікації в 

Університеті менеджменту освіти 

Національної академії наук України



Навчальна проблема, над якою  працюю:

Шляхи підвищення комунікативної 

компетентності студентів на заняттях 

української мови та літератури



2014 р.

Відкрите практичне заняття

з української мови на тему: 

«Правопис частки не, ні з різними  

частинами мови»



2015 р.
Відкрите семінарське заняття (мандрівка) на 

тему: «Поетичне відтворення народних звичаїв 

та обрядів гуцулів в повісті М. Коцюбинського 

«Тіні забутих предків»



2019 р.

Відкрите практичне заняття (віртуальна

екскурсія Вінницею)

з української мови на тему: 

«Уживання великої літери»



2014 р. Методична доповідь «Як підготувати, провести 

ефективне семінарське заняття» на  засіданні школи 

викладачів-початківців

2015 р. Методична доповідь «Вища освіта та виховання: 

від загальноукраїнських ідей до практики» на засіданні 

методичного об’єднання керівників груп

2019 р. Методична доповідь «Педагогічний коучинг як

технологія професійного розвитку викладача» на засіданні 

школи педагогічної майстерності

Виступи



Участь у навчальному семінарі 

«Інноваційні методи викладання різних 

предметів та позакласної роботи»

на Дні США у Вінниці 27-29 квітня 2015 р.



Підготувала  переможців ІІІ етапу XVI 

Міжнародного конкурсу з української мови 

ім. Петра Яцика

За результатами конкурсу 

здобули високі результати 

та посіли призові місця:  

ІІ місце ‒ Їжак Дар’я

(студентка ІІ курсу групи Ф-7); 

ІІІ місце ‒ Колосівська Світлана

(студентка І курсу групи Ф-8) 



Як голова предметної комісії,  у 2014 

році розробила, відповідно до 

програми вступних випробувань, 

комплекти екзаменаційних завдань та 

критерії оцінювання.



Студенти коледжу долучились до 
Всеукраїнського диктанту 

національної єдності, який уже 
XIX рік поспіль транслює 

Українське радіо. Читає диктант 
відомий український педагог, 
методист, мовознавець, теле- і 

радіоведучий Олександр 
Миколайович Авраменко.

День української писемності та мови



Виховний захід до 

Міжнародного дня 

української мови: 

«Інтелектуальна гра

«Мовний крос»» 2014 р. 



Літературне свято до Дня народження

Т.Г.Шевченка «В своїй хаті свая правда і 

сила, і воля!»



2013-2016 н.р.

керівник групи БО-91

2019-2020 н.р. 

керівник групи ПТ-82



Педагог, який вірить в 

успіх справи, як правило., 

його досягає 


