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Загальні відомості
Дата народження – 12.10.1979р.

Освіта:  РДГУ (1997-2002), 
спеціальність “Укр. мова та 
література, англ., нім. мови, 
зарубіжна література”.

Посада – вчитель англ. мови

Стаж роботи – 16 років

Категорія вища

Курси підвищення кваліфікації 

при РОІППО 06.03-24.03.2017р



Педагогічне кредо:

«Найвище мистецтво вчителя –

розбудити радість у творчості і 

знаннях» (А. Ейнштейн).

Проблемна тема:

«Розвиток комунікативної та соціо-

культурної компетенції учнів через

використання ІКТ на уроках ан-

глійської мови» 



Педагогічна діяльність

Технології Рівень використання

Окремі 
елементи

Апробація Системно

Інформаційно
-комунікаційні

+

Розвивальні +

Проектні +

Інтерактивні +

Міжкультурні +



Робота на уроках

Проектне

навчання

Інтерактивне

навчання



Використання інтерактивних 

технологій та ІКТ



Відкриті  уроки

1. Урок для комісії КЗ ММК з теми “Travelling. Buying a       
Train Ticket”, 09.02.2017р.

2. Урок для слухачів курсів РОІППО з теми “Travelling”,

20.02.2017р.



Участь у професійних заходах

 Участь у семінарі-практикумі з теми «Сучасні тенденції та перспективи у формуванні 
іншомовної компетенції учнів 4, 5 класів згідно з новим Державним стандартом», 
28.10.2015р., НВК№2 «Школа-ліцей»;

 участь у міському семінарі-практикумі вчителів англійської мови з теми «Створення 
комунікативно-пізнавального поля уроку іноземної мови шляхом використання 
інформаційно-комунікаційних технологій». Виступ «Участь у міжнародних програмах як 
засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови», 
09.12.2015р., Рівненська СпШ №15;

 участь у засіданні методичного «Інтелект-кафе» з теми «Моделювання навчальних 
проектів з метою формування міжкультурного досвіду учнів», 23.03.2016р., РГГ;

 конференції програми eTwinning; 

 участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2016», нагороджена грамотою 
управління освіти учасника І туру; 

 участь у «Ярмарку педагогічних інновацій» (дидактичний посібник «Експрес-контроль на 
уроках англійської мови» - лауреат), лютий 2017 р.



Науково-методична робота

 Участь у міській групі з ІКТ ( з 2014р.)

 Участь в інтернет-системі Єврокомісії з пошуку   
інструментів спільної роботи в галузі освіти  e-Twinning 
Plus Україна (з 2013 року)

 Подано до друку розроблені дидактичні матеріали 
«Експрес-контроль на уроках англійської мови у 5-8 
класах» в журналі «Англійська мова та література» 
видавничої групи  «Основа», березень 2017 р.;



Міжнародна співпраця

 реалізувала ряд міжнародних учнівських проектів (“Let’s Be Friends”, 
“Let’s Become Fairy Tale Characters”, “A Textile Adventure”, “Climate 
Changes Clothes”) у рамках програми «eTwinning Plus» (2014-2016р);

 - за результатами конкурсного відбору брала участь у міжнародній 
конференції «Celebrating 10 years of active citizenship with eTwinning», 
22-24 жовтня 2015р., м. Брюссель, Бельгія;

 - брала участь у всеукраїнських конференціях «eTwinning Plus» в м. 
Києві, нагороджена дипломом за активну участь у програмі у 2015 
році, 13.11.2015р. виступила перед вчителями України з доповіддю 
«Сучасні тенденції та підходи у педагогічній діяльності вчителів 
Європи»;



eTwinning - це класно!



Робота з обдарованими      
учнями

• 2016р. призер 
міського етапу 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
англійської мови 
(ІІ місце, 
Колодинський 
Андрій, 5-В кл.);

• учні 7-В класу 
вибороли ІІ місце 
в міському 
конкурсі “Smart 
Kids” 



Дипломи, грамоти, подяки



Робота у блозі



Учитель повинен завзято старатись, 

любити дітей, знань своїх не цуратись.

Робити все творчо, чудово і легко, 

Віддатись роботі, бо це — недаремно. 

А працю його оцінити всі зможуть, 

Бо шлях той тернистий все зло переможе.

Додавши усмішки, тепла і добра, 

Він візьме взамін найщиріші слова

Подяки і шани за труд свій нелегкий, 

Бо, дійсно, він є і важкий,і натхненний.


