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ЗагальноосвЗагальноосвiiтнтнiiйй навчальнийнавчальний закладзаклад

ШевченкШевченкiiвськоївської районной в мрайонной в мiiстстii

КиКиєвєвii державноїдержавної адмадмiiннiiстрацстрацiiїї

управлуправлiiнняння освосвiiтитиуправлуправлiiнняння освосвiiтити

З З досвдосвiiдуду роботироботи вчителявчителя англанглiiйскоїйскої

мовимови::

ЖуковоїЖукової Олени ЛеонОлени Леонiiддiiвнивни

20132013



ЗагальнЗагальнii ввiiдомостдомостii

Вчитель англійської мови 

гімназії №172 «Нивки» 

Шевченківського 

району м. Києва

Жукова Олена Леонiдiвна

КРЕДО:
«Щоб бути хорошим викладачем,   

потрiбно любити те, що викладаєшєш,  ,  

i любити тих,i любити тих, кому викладаєшєш..»

В.Ключевський



ОсвОсвiiтата

�� Освіта:Освіта:

�� Навчальний заклад:Навчальний заклад:

�� Рік закінчення:Рік закінчення:

Педагогічний стаж:Педагогічний стаж:

�� ВищаВища

�� Київський Київський державний  державний  
педагогiчний педагогiчний інститут ім. інститут ім. 
О.М.ГорькогоО.М.Горького

�� 19911991

�� 20 20 років (років (14 рокiв в Гiмназiї 14 рокiв в Гiмназiї 
�� Педагогічний стаж:Педагогічний стаж:

�� Кваліфікація за дипломом:Кваліфікація за дипломом:

�� Посада в школіПосада в школі

�� Кваліфікаційна категорія:Кваліфікаційна категорія:

�� Методична тема, над якою Методична тема, над якою 
працює:працює:

�� 20 20 років (років (14 рокiв в Гiмназiї 14 рокiв в Гiмназiї 
№172 «НИВКИ»№172 «НИВКИ»

�� Методист виховної  роботи, Методист виховної  роботи, 
вчитель  етики та вчитель  етики та психологiї, психологiї, 
вчитель англійської вчитель англійської мовимови

�� Вчитель англійської мови, Вчитель англійської мови, 

�� ВищаВища

�� “Рольова гра та “Рольова гра та iншi методи iншi методи 
пожвавлення пожвавлення бесiди у бесiди у 
формуваннi мовленевої формуваннi мовленевої 
компетентностi учнiв на компетентностi учнiв на уроках уроках 
англійської мови”англійської мови”







ППiiдвищеннядвищення квалквалiiффiiкацкацiiї



РезультатиРезультати педагогпедагогiiчночної дiяльностi

ВащВащiiленколенко Данило  Данило  9 9 класклас (2010(2010--2011)2011)

ОлОлiiмпмпiiада ада ШевченкШевченкiiвськоговського району  району  

II II ммiiсцесце

ЗахистЗахист науковихнаукових робробiiт МАН т МАН ШевченкШевченкiiвськоговськогоЗахистЗахист науковихнаукових робробiiт МАН т МАН ШевченкШевченкiiвськоговського

районурайону

II II ммiiсцесце

ЗахистЗахист науковихнаукових робробiiт МАН по мт МАН по мiiстусту КиКиєвуєву

I  I  ммiiсцесце



РезультативнРезультативнiiстьсть роботироботи

2010 2010 --2012 2012 

44--6 6 балбалiiв                           5в                           5--6 %6 %

77--9 9 балбалiiв                           37в                           37--40 %40 %77--9 9 балбалiiв                           37в                           37--40 %40 %

1010--12 12 балбалiiв                       58в                       58--54 %54 %

77--12 12 балбалiiв                         95в                         95--94 %   94 %   



Науково-дослiдницька дiяльнiсть

Методи роботи:Методи роботи:

-- ПроблемноПроблемно--пошуковiпошуковi

-- ДослiдницькiДослiдницькi

-- Мозковий штурмМозковий штурм-- Мозковий штурмМозковий штурм

-- Навчаючи Навчаючи –– вчусьвчусь

-- Iгровi ситуацiїIгровi ситуацiї

-- Прийоми контролю та самоконтролюПрийоми контролю та самоконтролю

-- Критичне мисленняКритичне мислення



МетодичнМетодичнii доробкидоробки
-- Робота над методичною темоюРобота над методичною темою

-- Iнтерактивнi методи навчанняIнтерактивнi методи навчання

-- Портфолiо учнiвПортфолiо учнiв

-- Розробки контрольних, самостiйнихРозробки контрольних, самостiйних

-- Розробки вiдкритих урокiвРозробки вiдкритих урокiв-- Розробки вiдкритих урокiвРозробки вiдкритих урокiв

-- Спiвпраця з вузами (педпрактика студентiв)Спiвпраця з вузами (педпрактика студентiв)

-- Робота в методичному об’єднаннiРобота в методичному об’єднаннi

-- Участь у перевiрцi робiт учасникiв олiмпiад   Участь у перевiрцi робiт учасникiв олiмпiад   

Шевченкiвського району (2007 Шевченкiвського району (2007 –– 2012)2012)

-- Участь у семiнарах рiзних рiвнiвУчасть у семiнарах рiзних рiвнiв



Робота над методичною темоюРобота над методичною темою
1. Вивчення  та узагальнення матерiалiв по темi.1. Вивчення  та узагальнення матерiалiв по темi.

2. Проведення вiдкритих урокiв з використанням 2. Проведення вiдкритих урокiв з використанням 

елементiв, що дослiджуються у методичнiй темi.елементiв, що дослiджуються у методичнiй темi.

3. Виступ на педагогiчнiй радi щодо актуальностi теми.3. Виступ на педагогiчнiй радi щодо актуальностi теми.

(15.11.2012 Гiмназiя №172 «Нивки)(15.11.2012 Гiмназiя №172 «Нивки)



ВВiiдкритдкритii урокиуроки

«День «День ПодякиПодяки»     6»     6--Б Б класклас



«Наш«Нашii iiграшкиграшки»   2»   2--Б Б класклас



ВВiiдкритийдкритий виховнийвиховний захзахiiдд

««НоворНоворiiчнечне свято»свято»



Участь у семУчасть у семiiнарахнарах
29.11.2007 «Новiтнi технологi29.11.2007 «Новiтнi технологiї  на уроках англiйської мови»

(Спецiалiзована школа №135)

07.10.2009  «Iнтерактивнi технологiї»

(Спецiалiзована школа №135)

27.01.2010  Вiдкритi уроки «Здорове харчування» (7 клас) та «Спорт –

здоровий спосiб життя» (3 клас)здоровий спосiб життя» (3 клас)

(Гiмназiя №48)

09.02.2011  «Застосування iнновацiйних технологiй для розвитку

творчих здiбностей учнiв»

(Спецiалiзована школа №102)

22.11.2011  «Iнновацiйнi технологiї на уроках англiйської мови

у початкових класах»

(Спецiалiзована школа №82)



07.02.2012  Сем07.02.2012  Семiiнар нар –– практикум «Лпрактикум «Лiiнгвокрангвокраїнознавство у 

формуваннi полiкультурної свiдомостi учнiв»

(Гiмназiя №172 «Нивки»)

19.02.2013  Семiнар «Iнновацiя. Свiт навчання.»

Доповiдь за роздiлом «Профiльна освiта»

(Гiмназiя №172 «Нивки»)



ТижнТижнii англанглiiйськойської мови

Англомовний концерт



Конкурс «Конкурс «Merry TrainMerry Train»»



ПроектнПроектнii роботироботи учнучнiiвв



Конкурс Конкурс стстiiнгазетнгазет



В гостях у В гостях у казкиказки



ПозакласнаПозакласна роботаробота

Свято Свято англанглiiйськогойського алфавалфавiiтуту



ТворчТворчii роботироботи



Ми Ми граграємоємо ррiiзнзнii ролролii

««A TURNIPA TURNIP»                                       «»                                       «THREE LITTLE BEARSTHREE LITTLE BEARS»»

««LITTLE ROUND BUNLITTLE ROUND BUN»                 «»                 «A SNOWMANA SNOWMAN»»

««THREE LITTLE PIGSTHREE LITTLE PIGS»                  «»                  «A RED HENA RED HEN»»

««A HOUSE IN THE WOODA HOUSE IN THE WOOD»           «»           «HUNGRY HORSEHUNGRY HORSE»»



Конкурс Конкурс малюнкмалюнкiiвв



Самоосвiта та самовдосконалення

29.05.201229.05.2012

СемСемiiнар на тему «нар на тему «Learning Learning 

Styles and Reading Styles and Reading 

StrategiesStrategies»»

НацНацiiональнийональний унунiiверситетверситет

«Ки«Києвоєво –– МогиМогилянськалянська

академакадемiiя»я»



••

30.05.2012  30.05.2012  НауковоНауково--практичнпрактичнii семсемiiнаринари длядля

13.06.2012   13.06.2012   викладачвикладачiiв в англанглiiйськойської мови

НацНацiiональнийональний унунiiверситетверситет «Ки«Києвоєво –– МогиМогилянськалянська академакадемiiя» я» 



Учитель i учень повиннi Учитель i учень повиннi 

прагнути до гармонiпрагнути до гармонiї

у процесi набуття знань! у процесi набуття знань! 


