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Загальні відомості 
• Дата народження: 25 грудня 1951 р. 

• Посада: вчитель німецької мови 

• Освіта: вища 

• 1. Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут ім. В.П. Затонського 

• 2. Київський державний педагогічний інститут 

іноземних мов 

• Педагогічний стаж: 45 років 

• Рік останньої атестації 2010 рік. 



1. Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут 

ім. В.П. Затонського 

 



2. Київський державний педагогічний 

інститут іноземних мов 

 



Теми над якими працюю: 

• Розвиток комунікативних 

навичок учнів на уроках 

німецької мови 

 

• Методи усного контролю та 

самоконтролю на підсумкових 

уроках німецької мови 



Педагогічне кредо: 

• Знання – це скарб, а вміння вчитись – 

ключ до нього. 

 

• “Освіта – найголовніше з усіх земних благ, але 

тільки тоді, коли вона найвищої якості. 

Інакше вона абсолютно даремна.”  Р. Кіплінг 

 

• “Wissen ist macht!” 

 

• “Wer die Fremdsprahen nich weisst, weisst nicht 

von seinen eigenen”   J.W.Goethe. 



Підвищення професійного рівня в 

період між атестаціями 

• 26.03.2013 р. – Гімназія МПУ ім. Драгоманова Семінар-

практикум вчителів іноземних мов “Використання 

комп’ютерних технологій на уроках іноземних мов з метою 

розвитку навиків говоріння.” 

• 20.11.2013 р. – Спеціалізована школа №61 Семінар 

“Розвиток соціо-культурної компетенції учнів на уроках 

німецької мови та позашкільних заходах” 

• 13.03.2014 р. – 8 клас “Подорож по рідній країні” 

• 01.12.2014 р. – Семінар “Впровадження інтерактивних 

методів навчання для формування комунікативної 

компетенції учнів 

• 05.12.2013 р. – Член журі районної олімпіади з німецької 

мови 

• 06.12.2014 р. – Член журі районної олімпіади з німецької 

мови 

• 09.10.2014 р. – Використання інтерактивних технологій при 

вивченні німецької мови. 

 

 

 



Підвищення професійного рівня в 

період між атестаціями 
  

Грудень 2015 року пройшла курси 

підвищення кваліфікації в інституті 

післядипломної педагогічної освіти 

Київський університет ім. Бориса Грінченка. 

 



Участь у олімпіадах 

Навчальний 

рік 

ПІБ учасника Клас Етап Місце 

2011-2012 Малькевич Настя 8Б ІІ 

2012-2013 Хок Діана 9А ІІ 3 

2013-2014 Лаврова Ліля 

Полуботко Альона 

8А 

9А 

ІІ 

ІІ 

2014-2015 Гриценко Софія 

Полуботко Альона 

9А 

10А 

ІІ 

ІІ 

 

3 



Методична робота 
• Методика роботи над автентичним текстом 

повинна базуватися на активній 

мовленнєво-мисленнєвій діяльності учнів у 

процесі слухання. Мовленнєво-мисленнєва 

діяльність над текстом включає:  
 

• 1) ідентифікацію змісту тексту (виявлення 

суті змісту, критичне сприйняття, 

розрізнення головного та другорядного); 
  

• 2)осмислення змісту тексту (асоціації, 

інтерпретації, узагальнення);  
 

• 3) перетворення змісту тексту (компресію, 

реорганізацію, відбір потрібного змісту). 



Дотримуюсь таких 

принципів: 

Відповідність 
віковим та 

індивідуальним 
особливостям 

учнів 

Поступовість 

Свідомість Систематичність 



Форми роботи: 

Розгадування 
кросвордів 

Мозаїка 

Лото 

Доміно 
Комбіновані та 

творчі 
завдання 

Рольові ігри 

Бліц-
опитування 



Відкриті уроки 



5Б клас 

Тема: “Тварини. Лісові тварини” 







5А клас 

Тема: “У лікаря” 







6Б клас 

Тема:  

“Котра година. Розпорядок дня” 





Виховна робота 









Наші нагороди 







Визначні люди 

Німеччини 



Ханс Кристиан Андерсен 

1805-1875 



Генрих Гейне 

1797-1856 



Иоган Вольфганг Гете 

1748-1832 



Фридрих Шиллер 

1759-1805 


