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Педагогічну практику почала у 1990 році в Новогродівській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 7 учителем англійської мови. 

У 1991 році перейшла працювати у Новогродівську загальноосвітню школу 

І-ІІІ ступенів №10. 

З 2006 року очолюю міське методичне об’єднання вчителів англійської мови. 

До учительської праці мене надихають слова «Гарний учитель не той, хто 

дає конкретні знання, а той, хто навчає здобувати їх самостійно. 

Гарний учитель може навчити інших навіть тому, чого сам не вміє». 

Цей вислів став моїм педагогічним кредо, яке допомагає мені в роботі над 

проблемою  

«Проектна технологія як ефективна форма організації комунікативно-

пізнавальної діяльності учнів і як спосіб організації мовного і мовленнєвого 

матеріалу». 

Важливою складовою свого професійного зростання вважаю участь у 

різноманітних методичних заходах міського і обласного рівнів: 

- Всеукраїнська електронна науково-практична конференція "Наступність 
між початковою та основною ланками в контексті переходу школи на 12-

річний термін навчання" у м. Донецьку, 2006 рік (мій виступ на тему 
"Адаптація молодших школярів при вивченні іноземної мови під час 
переходу в 5-й клас" увійшов до збірки матеріалів електронної 

конференції); 
 

- науково-практичний семінар "Нові стандарти - нова школа. Технології 
активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення другої 

іноземної мови за допомогою сучасних вітчизняних НМК" у м. Донецьку, 
2013 рік; 

 



 

- практичний семінар видавництва "Pearson" на тему "На шляху до 
успішного екзамену" у м. Донецьку, 2014 рік; 

 
- регіональна науково-практична конференція "Проектування 

індивідуальної траєкторії розвитку педагогів в умовах євроінтеграції 
при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти, 2016 рік (мій виступ у дискусійному клубі конференції 
"Регіональний досвід освітньої євроінтеграції в умовах реформування 
освіти" на тему "Формування соціокультурної компетенції учнів - 

важлива складова професійної діяльності вчителя іноземної мовив 
умовах євроінтеграції" увійшов до збірника конференції); 

 
- вебінар "Англійська мова. Шляхи ефективної підготовки до ДПА/ЗНО 

2017 з іноземних мов" в рамках зимової сесії Інтерактивної школи 
творчого вчителя (16 - 28 .01.2017р.). 

 

- майстер-клас «Реалізація компетентісного підходу на уроках 
англійської мови», проведений видавничою групою «Основа» 

03.04.2017 року в м. Краматорськ. 
 

Намагаюсь удосконалювати себе й як класний керівник.  
Метою своєї виховної роботи ставлю створення умов для самореалізації 
особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних 

інтересів. 
Один з найважливіших напрямків моєї роботи з колективом учнів є 

виховання здорового способу життя, свідомого ставлення до свого здоров'я. 
В рамках даного напрямку роботи брала участь у Всеукраїнському конкурсі 

"Бути здоровим - жити здорово!", проведеного видавництвом "Шкільний 
світ" у грудні 2017 року, стала лауреатом конкурсу. 


