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ВІДЗНАКИ

та

СЕРТИФІКАТИ



Показники успішності за останні 

4 роки





З 2012 по 2015 рр. мої учні посіли 16 призових місць з історії та правознавства на 
районному етапі та 4 призові місця на міському етапі  (у 2012-2013 н.р. Пуш Марина, 
9-В клас, ІІІ місце з правознавства, Бовсуновська Оксана, 10-А клас, ІІІ місце з 

правознавства; 2013-2014 н.р. Климчук Ярослав, 9-Б клас, ІІІ місце з історії; 2014-2015 н.р. 

Климчук Ярослав, 10-А, ІІ місце з історії). 

Також призерами конкурсу-захисту робіт МАН стали 12 учнів на районному етапі та 
2 учениці на міському етапі (2013-2014 н.р. Кравченко Вікторія, 9-В клас - ІІІ місце; 
2015-2016 н.р. – Ніколенко Ольга – ІІІ місце)





Друковані роботи
• «Велика Вітчизняна війна 1941 – 1945 рр.»: методичний посібник 

для організації навчальної і виховної роботи в загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладах/Шиловцев Ю.В., Кравцов Р.А., 

Буряк Ж.М., Полторак Г.М., Савченко М.П., Стельмашенко О.В. –

Харків: ПЕТ, 2013 р.

• Журнал «Історія в рідній школі» №5 за 2014 р. – бінарний урок з 

правознавства та української літератури на тему «Оповідання 

«Каторжна» Б.Грінченка в контексті норм сучасного кримінального 

права»

• Журнал «Історія в рідній школі» №6 за 2014 р. – урок з всесвітньої 

історії в 6 класі на тему «Перська держава» 

• Журнал «Історія в сучасній школі» №4 за 2012 рік - «Міс історія» 

ігрова шоу-програма для 9 класу

• Журнал «Історія в сучасній школі» №11 за 2013 рік – сценарій 

відкритого заходу «В світі права» для учнів 10 класу

• Журнал «Історія в сучасній школі» №2 за 2012 рік – сценарій заходу  

«Турнір правознавців у школі»

• Журнал «Історія в школах України» №7-8 за 2011 рік – конспект 

уроку з етики для 5 класу на тему «Добро і зло. Вчинки у вашому 

житті»

• Журнал «Історія в школах України» №6 за 2011 рік – конспект 

уроку з етики для 6 класу на тему «Відносини між народами в 

багатонаціональній демократичній державі»

• Готується до друку правова гра «Хто зверху» для учнів 10 класу



Протягом 2012 – 2014 рр. брала участь у роботі комісії від 

Міжнародної української школи, що здійснює перевірку і 

оцінювання знань, умінь та навичок українських учнів, що 

навчаються у Португалії.



Участь у проекті “Хмарні сервіси 

в освіті”



Блог



Мультимедійні презентації до 

уроків 

http://learningapps.org/myapps.php
http://learningapps.org/myapps.php




Конкурс “Учитель року – 2015”, 

номінація “Правознавство”

Майстер-клас

Урок в школі №24



Позакласна робота з 

предмету

• Щорічно проводжу брейн-ринги
з історії в рамках тижня 
гуманітарних наук, «Турнір 
правознавців» для учнів 9-х 
класів, правову гру для 10-х 
класів «У світі права», конкурс 
«Міс історія» для учнів 9-х  
класів, КВК з історії «Я люблю 
Україну» для учнів 10-х класів, а 
в грудні 2014 р. було розроблено 
і проведено нову правову гру для 
10-х класів «Хто зверху».



Фестиваль “Міста України”, 2015 р.

Учні 7-х класів

Учні 8-х класів



Правові ігри

“Юридичний ринг” – 2015 р. “Хто зверху” – 2014 р.



“Міс історія 9-х класів”, 2016 р.



Класне керівництво: музеї 

Національний музей 
історії України

Музей космонавтики при 
КПІ

“Експериментаніум”

Музей метрополітену Музей авіації Музей Великої 
Вітчизняної війни



Класне керівництво: міста 

Переяслав-Хмельницький

Бахчисарай

Мукачеве

Ужгород



Класне керівництво: інші 
екскурсії 



Співпраця з Національною 
бібліотекою України для дітей


