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Володимирiвнa 

 
Вчитель англiйської 

мови 

СЗШ N99  
Шевченківського району  

м.Львова 

 
Моє  кредо:” Немає 

нічого неможливого; 

тільки той, хто 

докладає зусиль-досягає 

успіху.” 



Спеціальність: філолог, викладач 

англійської мови та літератури 

 

Педагогічний стаж: 22 роки  

 

Освіта: вища  

Львівський національний університет ім.І.Франка 

2001 

Кваліфікаційна категорія: “ Спеціаліст 

вищої категорії " 



Тема самоосвіти: 
“Аудіювання як складова у процесі навчання на уроках 

англійської мови».   

Елементи інновацій 
• Уявна подорож; 

• Рольова гра; 

• Екскурсія; 

• Діалог; 

• Дискусія; 

ВИКОРИСТОВУЮ ТАКІ види діяльності:  
Парна,групова робота,робота в командах 

 

Тести 

Проектна робота 

Індивідуальна робота 
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якість знань рівень навченості 



Проведені уроки 
 

 Планерний урок – 

"Правила поведінки"2019 н.р., 

 6 клас. 
 

  У рамках проекту" Healthy School"   урок 
на тему: " Корисна та шкідлива їжа" 2019 н. 
р., 2 клас  

 

         



 Позакласні заходи  
 

 

 Виховний захід ”Зима та зимові свята ” 

 

 Виховний захід “ Осінь- золота пора”2016 



Круглий стіл 

    «Викладання англвйськоц мови у 

початкових класах: проблеми наступності» 

(шкільне методичне засідання .) 

         

Організатор підсумків проведення літнього 

мовного табору. Зустріч з носієм мови 

Крісті  

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Член журі II етапу  Всеукраїнської предметної 

олімпіади з англійської мови та член 

апеляційної комісії II етапу  Всеукраїнської 

предметної олімпіади з англійської мови у 2019 

році. 



Участь у методичних заходах 

 
 

 

Семінари та вебінари 
• «Завдання та види діяльності – творчий та 

ефективний підхід до викладання англійської 

молодшим школярам» - 29.08.2018»,  

• - «Сучасні інноваційні технології викладання 

англійської мови»  

• "Розуміння граматики і словникового запасу для 

початківців"-31.10.2018 

• -"Що нового у  початкових класах". 22.05.2018 

• - «Підготовка до ЗНО англійської мови В1» 

07.03.2019    

• -"Критичне мислення"-10-11.01.2019 

• -"Тиша у класі та домашнє завдання у 21 

столітті. Ідеї, як заохотити учнів до здачі EFL"-

22.08.2019 

• - "Business Partner: your  best way to teach 

business English students'' 30.05 2019 

• - ''Encouraging growth Mindset in the classroom.'' 

10.2017 

• -'' Primary Teacher Training'' 12/11. 2016 

• -''Methodology of teaching English in primary 

classes 13.12 2017 

• -''Використання on-line ресурсів для посилення 

мотивації при вивченні англійської мови" 07.06 . 

2018 

 

• "Найкращий спосіб 

навчанню ділової 

англійської мови" 

30.05.2019 

• "Найкращі шляхи 

оволодіння мовою у 

Новій українській 

школі"02.06.2019 

• "Англійська мова, як 

друга іноземна мова" 

28.08.2019 

 



Робота з обдарованими дітьми 
 

 2015-2016 н. р.  учениця 4-а класу Сєра Вікторія  

зайняла  III місце у II етапі  Всеукраїнської 

предметної олімпіади з англійської мови. 

 

Участь у конкурсах: 

 “Грінвіч” 

“Олімпус”  

“Пазл” 

 

 

    



Друковані матеріали: 

   На сайті " НА УРОК" опубліковано конспект відкритого уроку на тему: " Народний 

співець України"http: // naurok.com.ua/pub/131849  

СертифІкат №ДБ-1911131849 від 19.11.2019. 

 



•учасник майстер-класу у СЗШ №  99 на тему:" 

Віртуальна подорож світом. Америка. Звірі. 

Музика." 

 2020н.р.), 

  

 - учасник тренінгу НУШ - Нова українська 

школа (сертифікат від 29.10.2018-03.11.2018). 

 

•участь у роботі міського  

науково-практичного семінару- тренінгу 

«Соціальні та емоційні компетенції 21 століття» 

на базі  СЗШ №99 (27.09.2019 28.09.2019.) 

 

-Учасник тренінгу у СЗШ №  99 “Емоційне 

вигорання” 

  

 



Дякую за увагу ! 

Запрошую до співпраці! 


