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Стаж: 11 років

«Поразка – це наука. Ніяка перемога так не 
вчить»  Ліна Костенко



«Соціалізація учнів на уроках 
української мови та 
літератури шляхом 

запровадження системи 
креативних вправ».



 1. Підготовка учнів до складання зовнішнього 
незалежного оцінювання (Успішність  - 100%, 
якість  ЕФ11- 64 %(2017р.), ХІФ11 – 93% (2017р.), ІФ11 –
84% (2019р.) 
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 2. Робота з обдарованою молоддю

 2017 р.  Бойко Наталя,  ІІ місце на міському 
конкурсі  «Краєзнавчий форум»  (участь у міському 
конкурсі «Проба пера», МАН);

 2019 р. Вовк Юлія, (участь у міському конкурсі 
«Социс», МАН);



 3. Друкування
 2016 р. «Синоніміка складнопідрядних і простих речень з 

дієприслівниковими та дієприкметниковими зворотами. 11 
клас» // Вивчаємо українську мову та літературу, №3(439) –
Січень, 2016

 2018р. Левіна А. С. Літературні диктанти [Текст] : [добірка
диктантів з української літератури для 10 кл.] / А. С. Левіна

// Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 19/21. – С. 
70–73.

 2019 р. Левіна А. С. Вивчаємо творчість Івана Франка. 
Індивідуальні завдання в картках : 10 клас / А. С. Левіна. // 
Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 10/12. - С.60-64





Конкурс на кращу 
інсценізацію

Складання казок, 
поезій, зміна кінцівок 

або початків творів

Заповнення анкети 
персонажа

Вправи з ключем

Конкурс на кращу 
інсценізацію

Складання сенкану

Розфарбуй твір

Створення фотоколажів, 
ілюстрацій, портретів 

літературних 
персонажів

Укладання словників 
фразеологізмів с 

ілюстраціями



Кросворди

Технологія «Фішбоун»

Спіймай помилку

«Сходинки емоцій»

Створення ментальних 
карт

Конкурс на кращий 
відеокліп (складання 

поезії напам’ять)

Конкурс на кращий 
буктрейлер до творуАлгоритмізація правил

ГЕЙМІФІКАЦІЯ



 2019
 «Відмінювання та узгодження 

числівників під час 

розв’язування математичних 

задач» (ХЕФ11)

 2020 р.
 О.Кобилянська. 

«Меланхолійний вальс». 
Образи нових жінок-

інтелектуалок (ХЕФ10)



 Похід до кінотеатру. 
Фільм «Крути 1918»

 Літературна кав’ярня





 КУРСИ:
 Жовтень 2017р. «Технології профілактики буллінга в дитячому 

середовищі» № 904/17 (8 годин)

 Листопад 2018 р. «Розвиток ефективного управління виховною 
позакласною роботою» №10913; (15 годин);

 Листопад 2018. «Моделювання сучасного уроку української мови» 
№4284 (8 годин);



 ВЕБІНАРИ
Жовтень 2019р. «Використання Googl Classrom для
високотехнологічного навчання» № АД 968824 (2 години);

Жовтень 2019р. «Типові завдання ЗНО з української мови та
літератури: на що потрібно звернути увагу» № В 181 – 49102 (2 години);

Березень 2020 р. «10 лайфхаків, які можуть запам’ятати твір до ЗНО»
№В 233-49102 (2 години);

Березень 2020р. «10 лайфхаків, які допоможуть запам’ятати твір до
ЗНО» № В233 – 49102 (2 години);

Березень 2020 р. Електронний сертифікат, який підтверджує глобальне
тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової
грамотності.



 2017 р. «Технології профілактики буллінга в дитячому 

середовищі»;

 2018 р.  «Кібербуллінг»;

 2019 р. «Емоційне вигорання»



 1. Створити особистий блог вчителя української мови та 

літератури;

 2. Розробка матеріалів для друку;

 3. Самоосвіта;

 4. Гейміфікація навчання (створення комп’ютерної гри з 
української мови);

 5. Робота на платформі




