
Шеремета

Людмила Віталіївна

КРЕДО

Істина завжди виявляється 

простішою, ніж можна було 

припустити. 

Р. Фейнман

Навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей» №12



Освіта – Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність –

«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»

 Спеціальність за дипломом – вчитель української мови і літератури та німецької 

мови і зарубіжної літератури.

 Посада – вчитель німецької мови.

 Категорія – друга кваліфікаційна категорія.

2004 – 2005р.р. – вчитель німецької мови ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Самостріли

2005 – 2014р.р. – вчитель німецької мови НВК «Школа-ліцей» №12, м. Рівне

 Стаж роботи – 9 років

Педагогічний стаж – 9 років

Стаж роботи вчителем  німецької мов – 9 років

Стаж роботи в даному навчальному закладі – 8 років



Проблемна тема: Рольова гра на уроках німецької 

мови як засіб підвищення всебічного розвитку 

учня

Інноваційні форми роботи та технології, що використовую:

Робота 

в парах
Акваріум Дискусія

Мікрофон Дерево 

рішень
Імітаційні 

ігри

Ажурна 

пилка
Незакінчені 

речення

Мозкова 

атака

Дебати

Навчаючи -

учусь

Інтерактивні 
методи



Підвищення кваліфікації :

09-20 вересня 2013 року – курси підвищення 

кваліфікації вчителів німецької мови. Рівненський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Свідоцтво  № 121976.

07-27 липня 2013 року – мовні курси в м. Дрезден 

(Німеччина)





Участь в семінарах  міста:

• 30.10. 2012  - Міська міжпредметна  науково-практична  конференція 

«Дидактичні та методичні стратегії розвитку інтеркультурної компетенції на 

уроках суспільно-гуманітарного циклу» (МЕГУ ім. Дем’янчука)

• 26.09.2012– «Формування соціокультурних і соціолінгвістичних умінь і навичок 

для забезпечення входження особистості в єдиний Європейський освітній простір 

та соціалізацію в новому для неї суспільстві» (РГГ)

• 13.02.2013 – «Формування іншомовної компетентності  в аудіюванні на уроках 

німецької мови» (Школа-ліцей №2)

• 12.02.2014 – «Пізнавально – комунікативне поле сучасного уроку німецької мови 

(як другої іноземної) » (Колегіум)

Участь в семінарах  в рамках проекту  «Школи-партнери 

майбутнього»:

• 31.05. – 01.06.2013 – «Креативна  граматика» (Гете-Інститут , м. Київ)

• 27.11. – 28.11.2013 – «Іспити В1-В2» (Гете-Інститут , м. Київ)





17 квітня 2013  - Відкритий урок  у рамках проекту «Школи партнери 

майбутнього» на тему «Пасха» (1 клас)



25 грудня 2013 - Виховний захід для батьків  на тему «Зимові свята в 

Німеччині» (4-в клас)



06 березня 2014 - Відкритий урок на тему «День народження» (7-в клас)


