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ЗМІСТ

• Загальні відомості

• Підвищення кваліфікації та нагороди

• Результати педагогічної діяльності

• Науково-методична діяльність

• Позаурочна діяльність

• Узагальнення досвіду



Прізвище                                    
Ім’я
По батькові

Міщенко-Фуц Юлія
Миколаївна

Дата народження 10.12.1980

Освіта, що закінчила,
№ диплома,
дата видачі, 
спеціальність за 
Дипломом

Львівський
Національний 
Університет ім. І. 
Франка
Вчитель англ. мови

Загальний трудовий 
стаж
Педагогічний стаж на
2020 рік
Педагогічний стаж 
роботи 
В даному закладі

16 років

16 років

16 років





Моя мета

- виховати громадянина світу,
- навчити іншомовному 

спілкуванню;
- виховати всебічно розвинену 

особистість



Я працюю над проблемою

“Розвиток лексико-граматичних та 
комунікативних умінь та навичок на 
уроках англійської мови.”



Підвищення кваліфікації та 
нагороди

• Підвищення кваліфікації

• Інформація про  нагороди



Підвищення кваліфікації

Назва курсів Де проходили,
Час проходження

Іноземна філологія ЛНУ ім. І Франка – 2008

Іноземна філологія ЛНУ ім. І Франка - 2013

Іноземна філологія ЛОІППО - 2018-2019

ЛОІППО – “Нова українська 
школа” – 2018









НАВЧАЛЬНІ
ДОСЯГНЕННЯ

УЧНІВ
2016 н.р. – учениця 9 – А класу Момот 
Маргарита посіла 3 місце у районній 
Олімпіаді з англійської мови;
2018 н.р. – учениця 9 – А класу Науменко Ольга 
посіла 3 місце у районній 
Олімпіаді з англійської мови;
2019 н.р. – учень 10– А класу Гануляк Максим 
посів 2 місце у районній 

Олімпіаді з англійської мови;



Інтегровані уроки







Відкриті уроки





ПОЗАКЛАСНА РОБОТА 







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



Проектна робота







Я класний керівник





Благодійний ярмарок

Квітковий вернісаж



Різдвяна 
Феєрія

У світі кіно



Ми 
подорожуємо



І поки іскра ще горить

І згаснути не встигла,

Горім: урок–єдина мить,

Для творчості й

любові – вічність ціла!



Дякую за увагу!


