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ПОСАДА: викладач англійської мови та всесвітньої 

історії 

ОСВІТА:  вища, Сумський державний педагогічний 

університет  

ім. А.С. Макаренка, 2009 році. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Педагогіка і методика середньої 

освіти, викладач  історії та правознавства, викладач 

англійської мови та зарубіжної літератури. 

СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 12 років. 

РІК ТА РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННЬОЇ АТЕСТАЦІЇ: 2017 

рік, “спеціаліст першої категорії”  

ПРЕДМЕТИ ЯКІ ВИКЛАДАЄ: англійська мова, 

всесвітня історія, англійське ділове мовлення. 

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:  

•  Kурси підвищення кваліфікації учителів 

англійської мови при Закарпатському інституті 

післядипломної педагогічної освіти в 2020 р., 

свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/008223-20 від 

29.05.2020; 

• Курси підвищення кваліфікації викладачів 

професійно-технічної підготовки при 

Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти в 2020 р., свідоцтво ПК-

35946459/003228-20 від 11.09.2020; 

• Курси підвищення кваліфікації учителів історії, 

правознавства, свідоцтво №ЗІ СПК 

02139723/012507-21 від 28.08.2021 

• Kурси підвищення кваліфікації учителів 

англійської мови при Закарпатському інституті 

післядипломної педагогічної освіти в 2022 р., 

свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/000393-22  

САМООСВІТА: 

• Семінар “Teacher Develompment Seminars” по темі 

“Speak Up Your Lesson”, certificate  Uzhorod  від 

30.11.2018; 

• Вебінар на освітньому порталі “На урок” з теми 

“Організація позашкільних та онлайн-проектів з 
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 Педагогічна діяльність 
 

МЕТА АТЕСТАЦІІ: присвоєння кваліфікаційної 
категорії “спеціаліст вищої категорії” 
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА. Активізація 
пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках 
англійської мови та історії. 
ВІДКРИТІ УРОКИ 
4 жовтня 2017р.  Урок з теми “Природні катастрофи”. Урок 
проведено за участі волонтера з “Корпусу Миру” Міллера 
Джозефа. з метою поглиблення знань учнів з англійської мови. 
Пан Мілллер продемонстрував навчальні відео, обговорив із 
добувачами освіти подані у відео матеріали. Учні  дізналися 
багато цікавих фактів про природні катастрофи у Сполучених 
Штатах Америки.  
 
 
 
 

 

 

 

25 жовтня 2018 р. Урок англійської мови з теми “Пошук 
роботи”. Мета уроку сформувати ключові компетентності  
здобувачів освіти засобами навчальної дисципліни. Здобувачам 
було запропоновано різноманітні типи діяльності, а саме: 
перегляд тематичних відеоматеріалів, робота в парах, метод 
“мікрофон”, діалогічне мовлення у вигляді рольової гри 
“Пошук додаткового заробітку для студентів”, та практична 
робота зі складання резюме. Учні виступили з підготовленими 
вдома презентаціями про свої майбутні професії, а саме: 
обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир банку і 
адміністратор. 

 

 

 

 

 

30 вересня 2021 року. Урок всесвітньої історії у групі СЛ 11.  
Урок було проведено у вигляді  практичного заняття з історії на 
тему «Перша світова війна: повсякденне життя в умовах фронту 
і тилу». На уроці використано різні форми і методи роботи 
(випереджувальні завдання, бліц-опитування, перегляд та 
обговорення відеофрагментів, робота з документами, вправи на 
запам’ятовування фактів, робота з термінами), які сприяють 
оптимізації навчання, формування інформаційної 
компетентності, критичного і логічного мислення, розвитку 
пізнавальної активності та творчих здібностей здобувачів освіти 

 

 

 

 

24 листопада 2021 року. Урок іноземної мови професійного 
спрямування з теми «Ділові прийоми, переговори. Реєстрація в 
готелі», на якому здобувачі освіти групи ОКА-41, майбутні 
обліковці з реєстрації бухгалтерських даних; касири (в банку); 
адміністратори  продовжили вивчати особливості роботи у 
сфері готельно-ресторанного бізнесу. Мета уроку:сформувати 
професійні та предметні компетенції у здобувачів освіти 
використовуючи інтерактивні вправи, рольові ігри як засіб 
розвитку діалогічних навичок та провести практичну роботу з 
оформленням документів на проживання в готелі 

 

 

 
 

 

11 лютого 2022 року проведено відкритий дистанційний 

онлайн урок з професійної ділової мови. На уроці було 

використано багато можливостей, які  надають інтернет-

ресурси, зокрема – це  Wordwall, Quizlet, Lifeworksheet і 

Youtube. На уроці було використано методи для засвоєння 

матеріалу: використання тематичної лексики, аудіювання, 

монологічне висловлювання, метод «Мікрофон», розв’язування 

вправ на відповідність, використання карток для перекладу 

лексичних одиниць, меми, рефлексія. 

 

 

 

 

 
ПУБЛІКАЦІЇ У ЗАСОБАХ  МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Вересень 2017 р. 
Методична розробка бінарного уроку з англійської мови і 
фізичної  культури на тему «Рухливі ігри». 
Творчі здобутки/ з досвіду роботи педагогічних працівників  
професійно–технічних навчальних закладів у Закарпатській 
області. Збірка розробок уроків, позакласних заходів.-Ужгород, 
2017.-140с. 
 
 

МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ 
 

Виступи на засіданнях методкомісії з доповідями 
5 березня 2017 р. Виступ  на засіданні методкомісії суспільно-
гуманітарних дисциплін “Використання зарубіжної літератури 
на уроках англійської мови” 
 
13 листопада 2017 р. Виступ  на засіданні обласної методичної 
секції викладачів іноземної мови з теми “Нестардатні 
інтегровані уроки - найефективніший спосіб залучення 
здобувачів освіти до вивчення іноземної мови” 
 
10 жовтня 2018 р. Виступ  на засіданні методкомісії суспільно-
гуманітарних дисциплін  з доповіддю «Професійна лексика на 
уроках англійської мови» 
 
11 лютого 2021 р. Участь у Усеукраїнському  психологічному 
Open Spase : “Мобінг і булінг: дві сторони одного процесу. 
 
30 листопада 2018 р. Участь у обласному семінарі “ Speak up 
your lessons” 
 

8 листопада 2021 року, Участь у роботі Школи педагогічної 

майстерності (практичне заняття на тему «Форми і методи 

проведення уроку в умовах дистанційного навчання» для 

викладачів загальноосвітніх предметів).  Обмін досвідом з 

використання онлайн-тестів на уроці. 

 

 

 

 

 

Участь учнів у олімпіадах  

2017 рік — Безушко Андрій, учень групи Сл-11, 21 місце 

2018 рік — Гойло Лайош, учень групи ТМ-11, 16 місце 

2019 рік — Штул Олександр, учень групи ЕЛ -11, 17 місце 

2021 рік— Штул Олександр, учень групи ЕЛ-11,17 місце,  

  Ардилан Ніколетта, учениця групи ОБ-11, 15 місце 
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Позанавчальна робота  
 

 
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА. Активізація 
пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках 
англійської мови та історії. 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:"Не кажи світові про те, 
що ти хочеш зробити - покажи, як ти робиш". 
 
ПОЗАНАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ 
19 червня 2017 р. Зустріч з Джосефом Міллером, волонтером 
Корпусу Миру США з учнями груп СЛ11 і ОКА 11, у форматі 
бесіди за “За круглим столом”. Мета заходу поглибити 
розмовний рівень англійської мови і знайомство з 
американською культурою через носія мови і громадянина 
Сполучених Штатів Америки. Джосеф Міллер розповів про 
себе, надав інформацію про організацію яку він представляє, 
презентував майбутні проекти співпраці з молоддю і 
дорослими і запросив до участі в них. Наприкінці “Круглого 
столу” пан Міллер активізував діалогічне мовлення здобувачів 
методом інтерв'ю. Загальне враження від заходу позитивне, 
учні дізналися багато цікавого і запланували зустріч на 
вересень 2017 року.   

 

 

 

 

 

 

01 вересня 2017 р. Урок на тему: «Україна і Європейський 

союз».  

присвячений Дню знань. для учнів першого курсу. 

 

 

 

 

30 жовтня 2018 року I тур Всеукраїнської олімпіади з 
англійської мови серед учнів I, II та III курсів.  

 

 

 

 

22 січня 2019 р. Зустріч здобувачів освіти з волонтеркою 
Йенсе Маріанною, в рамках формування та розвитку 
предметних компетенцій з англійської мови на тему 
«Суспільство і молодь». Волонтерка розповіла про діяльність 
голландської організації співпраці з Східною Європою 
«Children’s Relief». Доповідач презентувала коротке відео про 
власну діяльність, підготувала вікторину про європейські мови 
і на власному прикладі показала, що бути волонтером просто і 
цікаво.  

 

 

 

 

2 вересня 2019 р. Урочиста лінійка, присвячена Дню знань. 
Перший урок на тему: “Власний шлях до самореалізації або як 
стати особистістю” у групі ТМ-11  
 
 
 
 
 
 
 
 
13 лютого 2020 р. Концертна програма до Дня святого 

Валентина в рамках проведення Тижня англійської мови. 

Метою заходу було ознайомити присутніх з історією 

виникнення свята, традицією дарувати «валентинки» на 

англійській та українській мовах. Здобувачі освіти виконували 

сучасні англійські пісні про кохання; власні поезії.  

 

 

 

 

24 лютого 2021 року. Радіолінійка в рамках тижня Української 

мови, метою якої було ознайомити слухачів з цікавими 

фактами про мову,  прислів’ями  і приказками, а також  

віршами Рильського М.Ф. та Сосюри В.М. 

 

 

 

 

 

27 жовтня 2021 року. Екскурсія до краєзнавчого музею й у 
міську бібліотеку м. Виноградів. 

Екскурсія була присвячена 77 річниці звільнення Закарпаття 
від фашистських загарбників, було переглянуто експозицію 
присвячену Другій Світовій війні. Попередньо здобувачі освіти 
підготували краєзнавчі твори, есе, історичні матеріали, записи  
свідчень сучасників і учасників бойових дій. Кращі матеріали 
були зачитані і обговорені в групах на уроках всесвітньої 
історії. Також здобувачі освіти мали нагоду ознайомитися з 
цікавими етнографічно-побутовими експонатами історії 
нашого краю.  

Після відвідування краєзнавчого музею здобувачі освіти 
відвідали міську бібліотеку, де проходив краєзнавчий захід, 
метою якого було ознайомитися з окремими виданнями 
Закарпатських письменників і науковців, довідником про 
походження закарпатських прізвищ. 
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