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Ляховська 

Юлія 

Олегівна

Учитель англійської мови

Броварської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів №7
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Біографічна довідка

Ляховська Юлія Олегівна народилась 26 березня 1983 року  у 
місті Бровари Київської області. Після закінчення  Броварської 
школи № 9 навчалась у педагогічному коледжі №3, потім в 
НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «вчитель 
англійської мови».   Працює у Броварській спеціалізованій 
школі І-ІІІ ступенів №7 з 2001 року.
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ВІЗИТКА
Фах:

учитель англійської мови

Кваліфікаційна категорія:

вчитель першої категорії

Педагогічний стаж:

17 років 

Посада: 

учитель

англійської мови

класний керівник

11-Б класу
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Творчий автопортрет

• Запровадження 

різноманітних 

інноваційні форм і 

методів навчання, 

спрямованих на 

формування мовленнєвої 

компетентності учнів

• Готовність до фахового 

зростання спонукає 

працювати над собою, 

оволодівати сучасними 

технологіями навчання 



Характеристика педагогічної діяльності

• Вміння цікаво, дохідливо 

подати програмовий 

матеріал

• Вміння невимушено 

спілкуватись з дітьми, 

прищеплюючи їм 

інтерес до знань

• Використання 

нестандартних 

творчих завдань, які 

активізують розумові 

здібності учнів 5
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Педагогічна проблема

Застосування 

комунікативного 

підходу у 

навчанні з 

метою 

практичного 

оволодіння 

іноземною мовою 

в усній та 

писемній формах



Наслідки 

використання 

технології

Даю шанс

Еврика

Навмисна помилка 

Обмін ролями

• Впевненість у власних 

силах

• Бажання знову досягти 

хороших результатів

• Зникнення мовного 

бар'єру 

• Активізація лексичних 

та граматичних 

структур

Методи та прийоми,

які використовує

вчитель 

Радість пізнання



Реалізація науково-методичної  

проблеми

Застосування в педагогічній 

діяльності технологій, методів, 

прийомів, які сприяють 

успішному засвоєнню всіма 

учнями базових знань і умінь   

Розробка дидактичного 

матеріалу для уроків 

англійської мови у 10-11-х 

класах

Створення тестових завдань з 

англійської мови для учнів 10-11-х 

класів

Створення бази поетичного 

матеріалу для уроків 

англійської мови в 10-11-х 

класах



Використання системи технологій навчання

Технологія 
поетапного 
вивчення 

теми

Технологія 
диференційо-

ваного
навчання

Технологія 
розвитку 

критичного 
мислення

Технологія 
проблемно-
пошукового 

навчання

Технологія 
проектного 
навчання

Крок за кроком до творчого оволодіння 

професійними методами та прийомами



Розвиток 

комунікативної

компетенції учнів 

на уроках 

англійської

мови

Тема самоосвіти
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Захоплення

література,

музика, 

подорожі

Мрія: 
Побачити на власні очі всі ті 

місця світу, про які розповідаю 
учням на уроках
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Улюблені вислови:

“…щоб досягнути мети,

насамперед потрібно йти 

до неї!”

(Оноре де Бальзак)

Єдине, що від нас іще 
залежить, - принаймні вік 
прожити, як належить.

(Л. Костенко)

Основа стосунків:

щирість, порядність, 
чесність.

.


