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Циганкової Людмили Володимирівни 
 
Циганкова Людмила Володимирівна має високу професійну підготовку,       

глибоко знає свій предмет і методику його викладання. Вчитель працює над           
методичною проблемою « Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках         
української мови та літератури», яка сприяє вихованню активної життєвої         
позиції учнів, формуванню комунікативних компетенцій, вмінь самостійно       
здобувати знання. Приділяючи значну увагу індивідуалізації навчання,       
Людмила Володимирівна ретельно вивчає пізнавальні можливості учнів класу в         
цілому, визначає форму навчання, систему уроків, їх типи, обирає варіанти          
спілкування з класом, передбачає можливу реакцію учнів, прогнозує результат         
навчальної діяльності. Широко використовує міжпредметні зв’язки, інноваційні       
технології. У роботі використовує інтерактивні технології «Ток-шоу»,       
«Мікрофон», метод проектів, «Мозковий штурм», роботу в парах та групах;          
розвивальні та рольові ігри «Зайве слово», «Вибери пару», «Хто більше?»,          
організовує «Пошукові хвилинки». Вважає своїм першочерговим завданням       
виховання в дітей любові до рідної мови, національної свідомості, високої          
духовності. Усю свою роботу вчитель спрямовує на формування особистості         
учня, грамотної людини, що може відстоювати власну думку, вчиться         
самостійно добувати знання, які необхідні у житті. 

Про рівень педагогічної майстерності свідчать результати її учнів у         
міських та обласних Всеукраїнських олімпіадах та Міжнародних конкурсах.        
Протягом останніх 3-х років 7 її учнів є постійними переможцями міських           
етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та          
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді       
імені Тараса Шевченка. Вагомим результатом у 2017 році стали перемоги на           
VІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської       
молоді імені Тараса Шевченка, де її учениця здобула диплом ІІ ступеня на            
обласному і диплом ІІІ ступеня на всеукраїнському етапі, а також диплом ІІІ            
ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови.          



Учні під керівництвом Циганкової Л.В. є учасниками туристсько-краєзнавчої        
експедиції «Моя Батьківщина – Україна», Всеукраїнського конкурсу з        
українознавства, конкурсу «Творчий учитель – обдарований учень», «Поліський        
зорепад», «Історичні перлини Сіверщини», «Лист до матері». Педагог        
постійно залучає учнів до участі в інтерактивній Всеукраїнській олімпіаді         
«Олімпус», де вони демонструють високий рівень знань з української мови і           
літератури. 

Людмила Володимирівна постійно працює над підвищенням фахового       
рівня, бере участь у роботі педрад, психолого-педагогічних семінарів. Декілька         
років була керівником методичного об`єднання вчителів української мови.        
Ґрунтовна теоретична підготовка, сумлінність і працьовитість, доброзичливе       
ставлення до колег, учнів, їх батьків стали запорукою авторитету Людмили          
Володимирівни серед учнів, батьків, вчителів. 

За результатами педагогічної діяльності педагог відзначена:грамотами      
відділу освіти Новгород-Сіверської районної державної адміністрації у 2005,        
2006, 2012 роках, подякою відділу освіти Новгород-Сіверської районної        
державної адміністрації у .2007 році, нагороджена щорічною премією        
«Престиж» Новгород-сіверської міської ради у 2017 році. 

 


