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«Вчитель працює над головним 
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Загальні відомості
“ Навчити можна лише тому, що самому дуже подобається ” (Й.Гете)

Дата народження    15.02.1989

Освіта                  вища 

Київський Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова за спеціальністю «Мова та література (укр., англ.). 

Переклад.»

Посада               Вчитель англійської мови 

Місце роботи      Гімназія №172 «Нивки»

Загальний стаж педагогічної діяльності            9 років

Стаж роботи у гімназії               9  років



Підвищення кваліфікаційного рівня

“ Вчитель не може успішно когось вчити, якщо сам не буде здобувати 

знання ”  (А.Апшероні)



Тема, над якою працюю:

«Формування навичок аудіювання 

методом перевірки та оцінки знань 

та умінь»



Педагогічна діяльність
Мій педагогічний девіз :“ Навчайся з задоволенням ”

Знання іноземної мови завжди було ознакою високої культури, освіченості. Не 

випадково говорять : “ Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина ”.

Моя головна мета : “ Навчати граючись ”

Протягом своєї педагогічної діяльності намагаюсь

допомогти кожному учню повірити у свої сили, 

розвиваю у дітей відповідальність і повагу один до одного, 

сприяю розвитку пізнавальної зацікавленості

і мобілізації навчання. 

Стараюся, щоб кожна дитина отримала задоволення від уроку.



Робота класного керівника

Подорожі Україною



Робота класного керівника

Різноманітні екскурсії



Активно брали участь у шкільних 

конкурсах та фестивалях







Підвищення професійного рівня в 

період між атестаціями 
Відвідування семінарів

19.03.2014

Five years of digital innovation for dictionaries

04.06.2014

Teaching tips for pronunciation

02.04.2015

Macmillan Training Day

08.04.2015

Teaching Teenagers beyond Standards

14.04.2015

Study Skills

02.12.2015

Стратегії підготовки учнів до ЗНО

07.09.2016

Teaching towards exam success: vocabulary development

23.11.2016

Teaching writing an informal letter

http://www.macmillanukraine.com/events/detail.php?ID=53103
http://www.macmillanukraine.com/events/detail.php?ID=53108
http://www.macmillanukraine.com/events/detail.php?ID=53419
http://www.macmillanukraine.com/events/detail.php?ID=53430
http://www.macmillanukraine.com/events/detail.php?ID=53228
http://www.macmillanukraine.com/events/detail.php?ID=66061
http://www.macmillanukraine.com/events/detail.php?ID=67133








Курси з англійської мови для

учителів.



Переможці у районній олімпіаді з 

англійської мови

• 2015 р.- Хомченко Марта (10клас) - III місце

• 2016 р.-Хомченко Марта (11клас) - III місце



Відкритий бінарний урок (англійська мова 

та Всесвітня історія) на тему 

«Стародавній Єгипет» 25.10.2016.



Відкритий захід – вистава «Попелюшка»

англійською мовою (1.03.2017)



Щорічний конкурс «Гордість 

гімназії»

Отримала грамоту «Учитель року 2016»


