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Науково-методична тема

Упровадження інформаційно-

комунікаційних та мультимедійних

технологій на уроках англійської

мови з метою формування

компетентнісної особистості



Науково -методична діяльність

З 2010р.- постійний член журі 

другого етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з англійської 

мови

З 2015р.-керівник шкільного 

методичного об’єднання вчителів 

іноземних мов

2016р. - член обласної лабораторії 

полілінгвізму при РОІ ППО



Науково -методична діяльність
 01.11.2016р. – виступила на 

Всеукраїнському столі «Формування 
духовно-моральних цінностей особистості 
засобами іноземної мови» (РДГУ «Роль 
науки, релігій та суспільства у формуванні 
моральної особистості в сучасній Україні»)

 31.10.2017р. – виступила на круглому столі 
«Європейські цінності та їх імплементація у 
сучасний європейський простір» (РДГУ 
«Цінність людського життя в Україні та 
сучасному світі»)

 2017р. – учасник міжнародної науково-
практичної конференції (Польща)

 2017р. – перекладач  на міжнародному 
фестивалі хорового мистецтва в м. Льорет-
Де Мар, Іспанія



Науково -методична діяльність
 04.04.2017р. – учасник навчально-методичного 

семінару керівників районних, міських, шкільних 

методичних об’єднань  та вчителів англійської мови з 

теми «Формування національної ідентичності 

особистості засобами предмета «Англійська мова у 

контексті системи європейських цінностей»

 23.05.2017р. – виступила на міжнародній науково-

практичній конференції «Криза духовного виховання: 

Рефлексія з позицій учителя  іноземної мови» (РДГУ 

«Християнство в Україні: історія , культура, сучасність в 

контексті суспільно-політичних трансформацій»)

 24.01.2018р. – виступила на засіданні міської творчої 

групи вчителів іноземних мов з теми « Методика 

створення навчального проекту засобами ІКТ»



Науково -методична діяльність
02.02.2018р. – виступила на міжнародній науково-практичній 

конференції «Християнство в історії та культурі Української 
держави: від хрещення України-Руси до сучасності» (РДГУ 
«Освіта як важливий чинник формування духовності 
педагога»)

2018р. – учасник виїзного семінару учителів іноземних мов 
міського методичного об’єднання «Реалізація пізнавального 
аспекту у навчанні іноземних мов у контексті Нової 
української школи»

2018р. – учасник засідання міського методичного 
об’єднання вчителів іноземних мов «Інноваційний розвиток 
іншомовної освіти в умовах Нової української школи 
засобами предмету «іноземна мова»



Самоосвіта
2016р. – учасник семінару Oxford University Press

«Oxford Day»

2017р. – учасник семінару Oxford University Press

«Exam preparation»

2017р. - учасник семінару  Pearson-Dinternal

«Особливості навчання писемного мовлення учнів 

старших класів у підготовці до ЗНО з англійської 

мови»



Результативність впродовж 

2016-2019рр.

 2016-2017 н.р.- фіналіст програми обміну 

майбутніх лідерів у справах освіти і культури 

державного департаменту США (FLEX) Боліщук А.

- фіналіст програми обміну майбутніх лідерів у 

справах освіти і культури державного 

департаменту США (FLEX) Ніколюк В.

- фіналіст програми обміну майбутніх лідерів у 

справах освіти і культури державного 

департаменту США (FLEX) Тимощук І.



Результативність впродовж 

2016-2019рр.

2016-2017н.р.- призер другого етапу міського 

конкурсу «Smart Kids» Затірка Г.

2017-2018н.р.- призер другого етапу Всеукраїнської 

олімпіади з англійської мови Затірка Г ( 3місце)

2018-2019н.р.- призер другого етапу Всеукраїнської 

олімпіади з англійської мови Затірка Г ( 3місце)



Професійне визнання



Бажаємо успіхів


