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Вчитель-методист

Освіта: Брянський державний педагогічний
інститут
Спеціальність: учитель англійської та 
німецької мови
Посада: учитель англійської мови.
Категорія: вища.
Звання: вчитель - методист.
Стаж педагогічної роботи: 28 років
Курси підвищення  кваліфікації при РОІППО-
грудень  2013р. 

Педагогічне кредо: Найважливіше в 
педагогічній діяльності - це гармонія у 
стосунках з учнями, постійний творчий пошук 
і самовдосконалення.



Науково-методична тема

Аудіовізуальні матеріали як 
засіб створення іншомовного 
середовища на уроках 
іноземної мови



Узагальнення та поширення досвіду 
 14.05.2010р.- урок в 10-В класі для польської делегації

 28.05.2010р.-Участь в семінарі Oxford Professional Development

Seminars

 16.06.2010р.-Виступ для курсантів РОІППО(за результатами

перевірки ЗНО у м. Львові)

 листопад  2010р.- урок в 9-В класі("Media") в межах тижня наставника

 26.01.2011р.- урок в 9-В класі("Price of Fame") для курсантів РОІППО

 2010,2011р.- перевірка робіт ЗНО у м.Львів

 16.10.2012р.- Виступ перед курсантами РОІППО(Вимоги до ЗНО) і

урок в 11-В класі ("Brain Power")

 14.12.2012р.-Виступ на педраді по роботі з обдарованими дітьми 

 20.02.2013р.-Виступ перед курсантами РОІППО(Вимоги до ЗНО)

 13.03.2013р.-Участь у семінарі-тренінгу з представниками 

Oxford-University Press

 15.11.2013р.- урок в 11-В("Soft Machine") для курсантів РОІППО

 лютий  2014р.-участь у  "Ярмарку педагогічних ідей“

(Розробка "Better Reading")



Виховна діяльність
Класний керівник 5-В класу



Результати педагогічної 
діяльності 

 За міжатестаційний період з 2009 до 2014 р. підготовлено 15
призерів ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з англійської мови та 
ІІІ етапу МАНу.

 2009-2010 н.р- Мовчан Вікторія(10-В клас)- ІІІ місце(ІІ етап)

 2010-2011 н.р- Бондаренко Юлія(9-В клас)- ІІ місце(ІІ етап),

ІІІ місце(ІІІ етап)

Слуквін Михайло(11-В клас)- ІІ місце(ІІ етап)

 2011-2012 н.р- Ігнатова Вікторія(9-В клас)- ІІ місце(ІІ етап)

Бондаренко Юлія(10-В клас)- ІІ місце(ІІ етап),

ІІІ місце(ІІІ етап)

 2012-2013 н.р- Макарчук Аліна(10-В клас)- ІІІ місце(ІІ етап)

Бондаренко Юлія(11-В клас)- ІІ місце(ІІ етап)

Хилюк Ірина(11-В клас)- ІІ місце(ІІ етап)

 2013-2014 н.р - Щавлінський Євген(11-А клас)- ІІІ місце(ІІ етап)



МАН

 2011-2012 н.р - Якимчук Марія(10-В)-

ІІ місце(ІІІ етап)

 2011-2012 н.р - Роспопа Ірина(10-В)-

ІІІ місце(ІІІ етап)

 2012-2013 н.р - Якимчук Марія(11-В)-

ІІІ місце(ІІІ етап)

 2012-2013 н.р - Роспопа Ірина(11-В)-

ІІІ місце(ІІІ етап)



Публікації в педагогічній
літературі 

1) Стаття "Оновлена школа-оновлений 
вчитель"("English" №5,2011р.)

2) Поширений  план-конспект уроку в 11 
класі "Brain Power" 
("English"№12,2013р.)



Відзнаки і нагороди



Дякую за увагу


