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У 2001 році - закінчила Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова.

Отримала повну вищу освіту за спеціальністю
«Українська мова і література та українознавство»
та здобула кваліфікацію вчителя української мови і
літератури, зарубіжної літератури та
українознавства.

Одержано диплом спеціаліста:
серія КВ № 16276958

ОСВІТА



У 2009 році – отримала другу вищу освіту в місті Києві.
Присвоєно кваліфікацію спеціаліст права, викладач

правознавства.

Одержано диплом спеціаліста: серія ДСК № 157707

ОСВІТА

У 2022 році – підвищила свою кваліфікацію як 
вчитель української мови та літератури на 
базі ХОІПП



МЕТОДИЧНА ТЕМА

“Любити життя ,

цінувати кожну його хвилину, нести радість, 

у книгах – шукати істину, у людях  - мудрість”.
ЖИТТЄВЕ КРЕДО

“Розвиток ключових компетентностей на уроках

української мови та літератури як основа 

формування високоінтелектуальної, національно 

свідомої особистості”.



1. Робота в парах та групах

2. Інсценізація

3. Хмари слів

4. Ментальна карта

5. Рольова гра

6. Асоціативний кущ

7. Сенкан

8. Фантастичне продовження

9. Робота з епіграфом

10. Опитування-кросворд

11. Проект, презентація

12.Дистанційні олімпіади

13.Дистанційні конкурси

14. Створення презентацій

Методи та прийоми роботи



✓ З 2017 року працювала старшим інструктором на пунктах ЗНО

в школах, коледжах та вищих навчальних закладах. 

✓ У 2021 році перевіряла учнівські твори Всеукраїнського рівня.

2017-2019 н. р.

✓ Участь у семінарі, присвяченому Міжнародному дню рідної мови для вчителів міста 

Хмельницького на тему «Перспективи розвитку української мови».

✓ Участь у семінарі «Кейс-технологія. Інтегровані уроки. Методи, прийоми кейс-уроку».

2019-2020 н. р.

✓ Член журі міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Г. Шевченка.

✓ Участь у семінарі «Методичні стратегії розвитку критичного мислення».

2017-2021 н. р.

2021-2023 н. р.

✓ Участь у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність».

У 2021 році подала заявку на участь у Всеукраїнському 

конкурсному відборі для нових учасників проєкту «Вивчай

та розрізняй: інфомедійна грамотність».  Відбір учасників

відбувався за рейтингом балів по кожній із областей.   

Моя заявка успішно пройшла всі етапи конкурсного

відбору. Отже, я мала нагоду стати учасником проєкту, 

який впроваджувався у партнерстві з Міністерством

освіти і науки України.



Курси триватимуть до кінця травня і будуть 

корисними усім, хто хоче перейти 
на українську мову у повсякденному житті.

01 лютого 2023 року відбулася зустріч вчителів української 

мови Хмельницької міської територіальної громади, які 

працюють на курсах з вивчення української мови 

"ГОВОРИ УКРАЇНСЬКОЮ!". 



Участь у конкурсах
✓ Міська учнівська конференція «Код нації». Учасник коференції – Боровікова Дарія, 9-В клас. 

Захист роботи «Проблеми ідеалізації персонажів» (2018 р.)

✓ Участь у ІІІ міському конкурсі читців «Слово Нації». Учасник – Міцкан Марія, 5-А клас (2019 р.)

✓ ІІ міська учнівська наукова краєзнавча конференція «Поділля: ретроспектива незалежності». 

Учасник конференції Худик Анна, 7-А клас. Захист роботи «Великодні традиції в різних 

місцевостях України» (2019 р.)



Результативність роботи.

Відомості про учасників  предметних олімпіад, 

МАН (міський етап). 2018-2020  н. р.

✓ Всеукраїнська онлайн-олімпіада «Всеосвіта» (осінь – 2018)

ІІІ місце – Люблінська Ангеліна, 5-А клас.

✓ Всеукраїнська онлайн-олімпіада «Всеосвіта» (осінь – 2019)

І місце – Коцюр Тетяна, 5-А клас, 

ІІ місце – Ременяк Софія, 6-Б клас; ІІ місце – Романюк Анна, 7-А клас

ІІІ місце – Поліщук Юлія, 6-Б клас; ІІІ місце – Царьов Максиміліан, 6-Б клас

2020-2021 н. р.

✓ Міжнародний конкурс з української мови та літератури ім. П. Яцика

ІІІ місце – Степусь Мар’яна, 8-А клас

✓ Олімпіада з української мови та літератури 

ІІ місце – Степусь Мар’яна, 8-А клас

✓ Всеукраїнська онлайн-олімпіада «Всеосвіта» (зима – 2021)

І місце – Івахнова Амалія, 7-А клас

✓ МАН – ІІІ місце, Худик Анна, 9-А клас (секція етнологія)

2021-2022 н. р.

✓ Олімпіада з української мови та літератури 

ІІ місце – Степусь Мар’яна, 9-А клас

✓ Всеукраїнська онлайн-олімпіада «Всеосвіта» (зима – 2021)

І місце – Івахнова Амалія, 7-А клас

✓ МАН – ІІІ місце, Худик Анна, 10-А клас (секція етнологія)

2022-2023 н. р.

✓ Всеукраїнська онлайн-олімпіада «Всеосвіта» (Осінь – 2022)

ІІ місце – Кошовська Уляна, 5-Б клас

ІІ місце - Бедзінська Анастасія, 9-А клас

ІІІ місце - Безпальчук Яна, 7-Г

✓ МАН - Степусь Мар’яна (секція журналістика)



Всеукраїнський 
радіодиктант
національної єдності



День рідної мови















Google for Education 

Certified Trainer

Antonina Bukach



















І наостанок...

Не навчайте дітей так, 

як навчали нас - вони 

народилися в інші часи. 

Конфуцій

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


