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Загальні відомості
• Прізвище, ім я, по-батькові Дмитрук Оксана Миколаївна

• Дата народження 15 грудня 1982 року

• Освіта вища

• Що закінчила Педагогічний коледж ЛНУ

ім. Івана Франка у 2004 році,

Дрогобицький державний  

педагогічний університет

ім. Івана Франка у 2008 році.

• Спеціальність за дипломом     вчитель англійської мови

і літератури

• Педагогічний стаж роботи       15 років

• Кваліфікаційна категорія       спеціаліст II категорії

• Попередня атестація                2015 рік



Моє кредо:

• Знання складається із 

дрібних крихт щоденного 

досвіду



Науково-методична проблема, над 

якою працюю:

• Навчання граматики на уроках 

англійської мови у 3 класі 

загальноосвітньої школи



• ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК СЛІД

ЗДІЙСНЮВАТИ ПОЕТАПНО З УРАХУВАННЯМ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ СТРУКТУР У 

МОВЛЕННІ. ДОЦІЛЬНО ВИДІЛЯТИ ТРИ ОСНОВНІ ЕТАПИ

ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ НАВИЧКИ У 

ПРОДУКТИВНОМУ МОВЛЕННІ: 1) ОЗНАЙОМЛЕННЯ І 

ПЕРВІСНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ; 

2) ТРЕНУВАННЯ; 

3) ЗАСТОСУВАННЯ.

• Мета навчання граматичного матеріалу іноземної 

мови, що вивчається, це оволодіння 

граматичними навичками мовлення: 

репродуктивними, тобто граматичними навичками 

говоріння і письма, та рецептивними, тобто 

граматичними навичками аудіювання і читання.



Підвищення кваліфікації
Назва курсів                                      Місце і дата проходження

• 48-годинні курси “навчання заради м. Київ,23-29 жовтня,

успіху” в рамках проекту “навчання             2016р.

вчителів опорних шкіл” при Бри-

танській Раді



Підвищення кваліфікації
Назва курсів                                    Місце і дата проходження

• Майстер-клас “Інновації в освіті” від       смт. Івано-Франкове,

Заслуженого вчителя України                      17.05.2017р.

Віктора Громового.

• Курси у “ЛОІППО”                                      31.10.2017-01.12.2018р.          

Львів                                                            м.Львів



Підвищення кваліфікації
Назва курсів Місце і дата проходження

• Семінар від видавництва “Pearson”    м. Новояворівськ, 05.12.2017р.

на тему “Компетентнісний підхід у 

викладанні англ. мови”  

• Була  учасником 24-годинного циклу смт.Івано-Франкове, 

занять з Гуманної Педагогіки “Створення      серпнь, 2017-травень, 2018 рр.

гуманно-особистісного простору в школі”. 

• успішно завершила онлайн-курс для        05.06.2018р., онлайн-курс

вчителів  початкової школи, тривалістю

60 год.     

• 24 години очного навчання за ЛОІППО, 02.07.2018р. -

освітньою  програмою  для вчителів англ.      04.07.2018р.

мови  “Нова українська школа” .

• 20-годинні курси на онлайн-платфор- липень,2018р., онлайн-курс

мі  Нової української школи за сприяння

Британської Ради в Україні та “Cambridge

University Press”



Підвищення кваліфікації
Назва курсів Місце і дата проходження

• Семінар – практикум з елементами смт. Івано-Франкове, 

тренінгу  “Впровадження наскрізних                07.05.2019р.

змістових ліній  у освітній процес” .

• 2-годинний семінар від “Dinternal м. Львів, 16.05. 2019р.

Education” на тему: “Розвиток життєвих

навичок у початковій школі”.

• Семінар на тему: “Формувальне                м. Яворів, 31.10.2019р.

оцінювання навчальних досягнень

учнів”.





Підвищення кваліфікації



В РАМКАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ ВИКОРИСТОВУЮ РІЗНІ ВИДИ ЗАВДАНЬ І                    

ВПРАВ

Найбільш ефективні:

• проектна діяльність

• рольові ігри

• дискусії

• інтерв’ю

• розігрування ситуацій за ролями

• мозковий штурм

• коло ідей



В РАМКАХ ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У 

ШКОЛІ Я ПРОВОДИЛА:

• Урок – віртуальну подорож Лондоном 7 клас;

• квест-гру “Весела англійська” у 3 та 4 класах Івано-Франківської та 

Страдчанської шкіл;

• виховний захід “Інтелект-шоу “Цікава англійська” 5 клас;

• конкурс проектів між учнями 5 класу на тему “Мій друг”;

• конкурс малюнків серед учнів 2 класу на тему: “Тварини та кольори”;

• конкурс між учнями 5 класу на тему: “ The Cleverest ”.





УРОКИ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ



28.11.2019 РОКУ ПРОВОДИЛА МІНІ-ТРЕНІНГ З 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ОПОРНОГО 

ЗАКЛАДУ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗОШ I-III СТ. ІМ. ІВАНА 

ФРАНКА”.



МОЯ ВЛАСНА ФОРМУЛА

УСПІХУ

Любов до

професії

Любов до

дітей

Невтомна

праця

Постійне

самовдоско-

налення

Любов до

предмету



НА СВОЇХ УРОКАХ Я 

ВИКОРИСТОВУЮ 4 НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ:

1) “ Екологічну безпеку та сталий розвиток”.

2) “ Громадянську відповідальність”.

3) “ Здоров’я і безпеку”.

4) “ Підприємливість і фінансову 

грамотність”.



“Громадянська

відповідальність”
• На уроках 

англійської мови учні 

вчаться 

демонструвати себе 

як учасника малої 

громади – свого 

класу, своєї школи



“Громадянська

відповідальність”



“Екологічна безпека та сталий 

розвиток”

На уроках 

англійської мови 

ми обговорюємо 

природні і погодні 

явища



“Екологічна безпека та сталий 

розвиток



“Здоров’я і безпека”

• На уроках ми 

обговорюємо 

вибір продуктів, 

корисних для 

здоров’я



НА СВОЇХ УРОКАХ

РОЗВИВАЮ:

• Творчі здібності учнів

• Творче та логічне мислення

• Творчий потенціал

• Уміння критично мислити

• Внутрішню свободу як запоруку

самореалізації



РОБОТА З 

ІНФОРМАЦІЙНИМИ 

ТЕХНОЛОГІЯМИ



Thank 

you


