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Тернопільський експериментальний 
інститут педагогічної освіти, 2006р.

Вчитель англійської мови та 
літератури;німецької мови, 13 років

ТОКІППО з 13. 05. 2019 р. до 09.09.2019 р.                       
“Впровадження інтерактивних методів навчання на 

уроках англійської мови ”

Навчальний інститут іноваційних освітніх технологій 

Західноукраїнського національного університету

З 21.09.2020р по 25.09.2020р.

“Освітні, педагогічні технології”

Професійна біографія

ВНЗ, який 
закінчила, рік

Кваліфікація за 
дипломом, 

педагогічний стаж

КПК, рік, 
проблематика



Професійна біографія

Курси підвищення кваліфікації, участь у 
вебінарах, тренінгах та конференціях



• Створення навчальної та плануючої документації

• Створення комплексно-методичного забезпечення уроків іноземної

мови з урахуванням сучасних вимог

• Підготовка та проведення відкритих уроків, позаурочних заходів

• Створення завдань з іноземної мови за професійним спрямуванням для

навчання у дистанційній формі(розробка тестових завдань в Google

form, Classtime)

• Вивчення передового педагогічного досвіду

• Участь у педагогічних читаннях,

семінарах, що проходили в навчальному закладі, обласних

методичних секціях, круглих столах ,конференціях.

Методична робота



Методична робота

Участь у засіданні 
методичних комісій

Методична комісія
викладачів

гуманітарних дисциплін

Методкомісія класних
керівників, вихователів
та художніх керівників



Методична робота

Відкритий комбінований урок
на тему:

«Види англійської мови (British 
and American English)” 

(25.02.2021р)



Методична робота

Створення туристичного
інформаційного проєкту:

« The Pearls of the Carpathians Hotels»

file:///D:/туристичний інформаційний проєкт/Pearls of Carpathian Hotels (1).pub


Методична робота

Проведення англомовної гри-квесту
“The Cleverest”,метою якої було
вдосконалення навичок аудіювання

(сприймати іншомовне мовлення на слух).
(17травня 2018року )



Методична робота

Проведення інтелектуальної гри
“Star Time”,метою якої було вдосконалення
навичок використання усіх форм мовленнєвої

діяльності у груповій роботі.
(22 травня 2019 року )



Методична робота

Проведення відео-флешмобу:
« Шевченкове слово крізь часи та 

кордони» присвячений 207 річниці з дня 
народження Т.Г. Шевченка
(09 березня 2021року )



Участь у засіданні методичної 
комісії класних керівників

та вихователів

Методична робота



Участь у семінарі на базі 
Тернопільського економічного 

університету
“ Top Quality Teaching. Ternopil”

(25.02.2020р)

Методична робота



Методична робота

Інтерактивна 

вправа “Mind Map” 

Інтерактивна 

вправа“Знайдіть 

відмінність”

https://classroom.google.com/u/2/c/MjIwNDMxMDUzMTQ2/a/MjY3NTA1NjMzMDQx/details
https://classroom.google.com/u/2/w/MTk1MjIzNjk4NjE5/t/all
https://classroom.google.com/u/0/c/MTk1MjIzNjk4NjE5/a/MjU2NTkyMjAxMjA4/details
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Інформаційно-просвітницькі  години2

3 Бесіди за участю практичного психолога

Add Your Text

5
Організовую учнів на перегляд вистав у
театрі, концертних програм – у філармонії

Виховні години

4 Тиждень гуманітарних дисциплін

Позаурочна робота



Позаурочна робота

«Расизм вчора і сьогодні»

«Ми за зміцнення здоров’я нації»

«Твоє здоров’я у твоїх руках?»

«Людина і наркотики»

«Дружба-запорука
хорошого існування»

Теми  проведених виховних  
годин:

«Право і мораль»

http://pedagogika.at.ua/publ/shho_dlja_mene_spravzhnja_druzhba/3-1-0-529
http://pedagogika.at.ua/publ/ukrajina_nash_spilnij_dim/3-1-0-521
http://pedagogika.at.ua/publ/zhittja_bez_konfliktu/3-1-0-485
http://pedagogika.at.ua/publ/vikhovna_godina_na_temu_quot_tolerantnist_quot/3-1-0-482


Позаурочна робота

Виховний захід

“Герої не вмирають… Небесна 

сотня”(27.02.2019р)



Досягнення

1 2 3

Систематизувала 
та вдосконалила 
знання сучасних 

технологій навчання 
та виховання. 

Успішно застосовую 
у практичній 

діяльності інноваційні 
форми, методи та 
прийоми навчання

Об’єктивно та 
неупереджено 

навчилася 
оцінювати 

власну 
діяльність та 

діяльність 
колег

Вдалося зацікавити 
учнів іноземною 
мовою. Вони із 
задоволенням 

відвідують уроки 
англійської мови  та 

беруть активну 
участь у виховних 
та позаурочних 

заходах



 Підвищувати свій професійний рівень і не зупинятися
на досягнутому

 Поглиблювати використання інтерактивних технологій
під час вивчення англійської мови

 Накопичувати досвід педагогічного аналізу

 Впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні
методи навчання

 Застосовувати особистісно-зорієнтований підхід до 
кожного учня

 Підвищувати інтерес учнів до вивчення англійської мови

 Постійно поновлявати педагогічні матеріали з педагогіки, 
психології, методики викладання предметів гуманітарного
циклу

Плани на майбутнє



email: tvpu_spt@ukr.net


