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 Почесна грамота Керівництва 

Львівської залізниці і Президії 

Дорпрофсожу за сумлінну і творчу 

працю у підготовці кваліфікованих 

фахівців (2009р.)

 Грамота Навчально-методичного 

центру з питань якості освіти за 

сценарій виховної години (2012р.)



 Грамота Навчально-методичного 

центру з питань якості освіти (2013р.)

 Диплом Навчально-методичного 

центру з питань якості освіти за 

підготовку і творчий підхід у розробці 

новітніх методичних матеріалів 

(2014р.)



НАПРЯМИ 
РОБОТИ

ПІДВИЩЕННЯ 
САМООСВІТНЬОГО 

РІВНЯ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
СУЧАСНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ 

НАУКИ

ПРОВЕДЕННЯ 
НЕСТАНДАРТНИХ 

ЗАНЯТЬ
ДІАГНОСТИКА ТА 

КОРЕГУВАННЯ 
НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНТЕРАКТИВНИХ 

МЕТОДІВ 
НАВЧАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ



Навчальна програма з предмета «Англійська 
мова (за професійним спрямуванням)» для 
студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації



Пакети завдань для поточного та 
підсумкового контролю знань



Співпраця з Інститутом післядипломної

педагогічної освіти

Чернівецької області

 Вченою радою інституту схвалено

методичний посібник

(2013р.)



Співпраця з Чернівецьким

професійним ліцеєм

залізничного транспорту

 Видано “Посібник для вивчення

англійської мови за професійним

спрямуванням у навчальних

закладах залізничного напряму

“Have a Nice Trip” (2014р.)



Методичне забезпечення тем:

 «Сполучені Штати Америки»,

 «Об’єднане Королівство 

Великобританії та Північної Ірландії»,

 «Освіта у Великобританії»,

 «Подорож містами України»,

 «Іменник»,

 «Артикль»,

 «Їжа та продукти»,

 «Національні свята в США».

Методичні розробки:



Методичне забезпечення 

тем:
 «Залізнична станція»,

 «Молодіжні організації»,

 «Внесок українських вчених у 

розвиток науки і техніки»,

 «Подорож – засіб розширення 

світогляду»,

 «Історія виникнення автомобілів»,

 «Співбесіда при прийомі на роботу»,

 «Дорожні знаки»,

 «Різноманітність професій»,

 «Україна в світі».

Методичні розробки:

 

 



Методичне забезпечення тем:
 «Генрі Форд» (2013р.),

 «Гроші… Гроші… Гроші…» (2015р.),

 «Методичне забезпечення для 

самостійного вивчення тем та 

контролю знань студентів 3-го курсу 

з домашнього читання», (2016р.)

 «8 правил керування автомобілем», 

(2017р.)

 «Автомобіль – рішення всіх проблем» 

(2018р.)

Методичні розробки:



Методичні рекомендації для проведення олімпіади

з англійської мови

 Доповіді на засіданнях циклової комісії:
 «Принципи комунікативно орієнтованого навчання»,

 «Навчання читання»,

 «Зв’язок викладання іноземної мови з іншими науками»,

 «Вимоги до уроку іноземної мови»,

 «Типи і структура уроків іноземної мови»,

 «Аналіз уроку іноземної мови»,

 «Планування навчального процесу з іноземної мови».



Методичні рекомендації для проведення олімпіади

з англійської мови

 Доповіді на засіданнях циклової комісії:
 «Нестандартні заняття як форма активізації студентів у процесі 

навчально-пізнавальної роботи» (2014р.),

 «Методичні рекомендації до складання плану роботи кабінету і 

гуртка» (2014р.),

 «Проведення Декади циклової комісії загальноосвітніх дисциплін» 

(2016р.).



 Школа молодого викладача

«Методичні рекомендації до 

складання індивідуального 

плану» 

 Педагогічна рада

«Позакласна робота з іноземної 

мови»

Виступи з доповідями:



 Педагогічна рада

“Проведення Декади циклової комісії загальноосвітніх дисциплін”

(2014р., 2015р., 2017р.)

“Створення сучасного навчально-методичного комплексу 

забезпечення предмета “Англійська мова” - запорука успішного 

сприяння вивченню англійської мови як мови міжнородного

спілкування” (2016р.), 

“Національно-патріотичне виховання на заняттях англійської 

мови та в позанавчальний час” (2017р. - круглий стіл)

Виступи з доповідями:



 Педагогічна рада

“

Виступи з доповідями:



 Відкритий урок 

«Національні свята в США» 
 Виховна година

«І от сьогодні разом запалімо

Тобі, таланте, пам’ятну свічу…»

(пам’яті Володимира Івасюка)

Відкриті заходи:



 Бінарний урок-конференція

«Україна в світі»



 Відкрите засідання циклової комісії загальноосвітніх 

дисциплін 

«Презентація роботи  викладачів над проблемою реалізації 

компетентнісного підходу  до організації освітнього процесу» 

Відкриті заходи:



 Всеукраїнський семінар
«Художньо-естетичне виховання молоді. Відродження духовності 

та національних традицій українського суспільства»



 Виховна година

Круглий стіл 

«Чому я хочу бути залізничником?»



Конкурс УМЦ Укрзалізниці
 Сценарій виховного заходу – літературно-музичної 

композиції, присвяченої пам’яті  лауреата 

Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка 

композитора Володимира Івасюка

«І от сьогодні разом запалімо

Тобі, таланте, пам’ятну свічу…»



Конкурс УМЦ Укрзалізниці
 Методичне забезпечення тем з розділу

«Робота і професії»



Конкурс  НМЦ з питань якості 

освіти

Методична розробка сценарію

виховного заходу

«Пісенний сад

Назарія Яремчука»



Конкурс  НМЦ з питань якості освіти
Методичний посібник

«В здоровому тілі –

здоровий дух»
[Сценарії виховних заходів 

на теми:

“Здоровий спосіб життя”,

“Курити чи не курити”,
“STOP Алкоголю”]

(2014р. - відзначено дипломом)



Якісна успішність
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Абсолютна успішність
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ТВОРЧІ РОБОТИ, РЕФЕРАТИ, 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ПРОЕКТИ



РОДИННІ ДЕРЕВА,  

МЕНЮ  ВЛАСНОГО РЕСТОРАНУ



o КОНКУРС ГАРБУЗІВ-

ЛІХТАРИКІВ

o ВИГОТОВЛЕННЯ 

ВАЛЕНТИНОК
МАСОВІ ЗАХОДИ



o УЧАСТЬ У РАНКОВІЙ 
ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ “ДОБРОГО 
РАНКУ, БУКОВИНА”

o Науково-методична 
студентська конференція 
“Ukrainian Scientists in the 
World”

o Круглий стіл “Екологічні
проблеми транспорту та 
шляхи їх вирішення”

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ

МАСОВІ ЗАХОДИ

2016 – Рік 

англійської мови



ЛІТЕРАТУРНЕ КАФЕМАСОВІ ЗАХОДИ

2016 – Рік 

англійської мови



КОНКУРС “ПОЕЗІЯ 

УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ” –

декламування 

англійською мовою

(до 200-річчя Т.Г.Шевченка)

МАСОВІ ЗАХОДИ

2016 – Рік 

англійської мови



ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНА 

КОМПОЗИЦІЯ  - декламування 

англійською мовою

(до 100-річчя смерті І.Франка)

МАСОВІ ЗАХОДИ

2016 – Рік 

англійської мови



ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ



ЕКСКУРСІЇ В МУЗЕЙ 

БУКОВИНСЬКОЇ ДІАСПОРИ



Тиждень циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін «Вода – безцінний скарб»
Тематичний
вечір «Срібне століття Конкурс газет
російської поезії»

Виставка 
«Гордість твоя, Буковино»

Першість

коледжу з

баскетболу



Декада циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін
Літературне кафе Зустрічі-бесіди,

дебати

Конференції

“Нумо,

дівчата!”



Декада циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін
Лінгвістична гра Олімпіада з

математики

“Хто

зверху?” “Найрозумніший”



ВИХОВНА РОБОТА

 ТЕМАТИЧНІ ВИХОВНІ ГОДИНИ

 ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

 РОБОТА З БАТЬКАМИ

 УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ



ВИХОВНА РОБОТА

 ПЕРЕГЛЯД ВИСТАВ ТА КІНОФІЛЬМІВ

 ЕКСКУРСІЇ В МУЗЕЇ



СЛОВНИКИ, ДОВІДНИКОВА ТА ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА,

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПОРТРЕТИ ТА 

РОЗДАВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ
1. Богацький І.С., Дюканова Н.М. Бізнес-курс англійської мови/Під загальної

ред. Богацького І.С. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 2005.

2. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. –

Київ: Освіта, 1995.

3. Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український та

українсько-англійський словник. – Х.: ВД «Школа», 2005.

4. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 10-го класу

загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. –

Тернопіль: Видавництво «Аетон», 2010.

5. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 11-го класу

загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. –
Тернопіль: Видавництво «Аетон», 2011.

6. Коваль С.А., Качур А.Г. Словник: Англо-український. 

Українсько-англійський: Посібник для загальноосвітніх шкіл та 

вищих навчальних закладів. – Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 1997.



СТЕНДИ, ІЛЮСТРАЦІЇ ТА КАРТИ



ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ
(ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА)

Навчальні комп’ютерні програми:

Reader Rabbit (toddler)

Triple Play Plus

Real Life (pre-intermediate active teaching)

Oxford Solution (pre-intermediate itools)

Grammar in Use (intermediate)

Blockbusters I, II, III

Eclipse Crossword

English video dictionary

Video of schools

Presentations

Video




