
Творчий звіт 
викладача англійської мови

Леньо Наталії Андріївни

Вище професійне училище №3 м.Мукачево



Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Освіта: повна вища, 2007, Ужгородський національний
університет

Спеціальність: мова та література (англійська)

Кваліфікація: магістр філології , ввикладач англійської мови 
та світової літератури

Педагогічний стаж: 13 років



Підвищення кваліфікації:

2022, ЗІППО м. Ужгород свідоцтво ЗІ СПК 
№02139723/003134-22 від 25.02.2022 (30) 

2021, ЗІППО м. Ужгород свідоцтво ЗІ СПК 
№02139723/017251-21 від 19.11.2021 (30) 

2020, ЗІППО м. Ужгород свідоцтво ЗІ СПК 
№02139723/014730-20 від 16.10.2020 (30)



МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

Формування ключових компетентностей учнів

на уроках англійської мови



Моє педагогічне кредо

Педагог без любові до дитини - це все одно що 
співець без голосу, музикант без слуху, живописець
без відчуття кольору".

В.О. Сухомлинський

На моє переконання, педагог повинен бути в  
постійному пошуку нового, а згодом передавати здобуті
знання й вміння своїм учням!



Бабенко Н.О.



Бабенко Н.О.



2021рік



2021рік



2021 рік



2021 рік



2021 рік



2022 рік



Відвідала найбільш 

важливу онлайн 

конференцію для 

викладачів англійської з 

усього світу ELTOC 4. 

Прослухала 12

практичних занять

2022 рік



Бабенко Н.О.



Бабенко Н.О.

2023 рік



ВІДКРИТІ УРОКИ ТА ПОЗАКЛАСНІ 

ЗАХОДИ

2020р. – “Австралія”

- позакласний захід, на якому

присутні змогли дізнатися майже

все про цю країну, починаючи з

історії її виникнення і завершуючи

катастрофічними пожежами, які

загрожують її екосистемі. Учні, на

прикладі цієї країни, змогли

зробити важливі висновки щодо

захисту довкілля



ВІДКРИТІ УРОКИ ТА ПОЗАКЛАСНІ 

ЗАХОДИ

2021р. – “Цікаві факти про

життя та творчий шлях Джейн

Остін”

- позакласний захід - екскурс в

життя та творчість однієї з

найвідоміших письменниць XVIII

початку XIX століття, володарки

титулу «королева англійської

литератури»



2022р. – був розроблений

відкритий урок на тему

“Глобальне потепління”, у якому

особливу увагу було приділено

діяльності Ґрети Тунберг —

шведської екологічної активістки,

що виступає за протидію

глобальному потеплінню та зміні

клімату



Бабенко Н.О.

Регулярно беру участь в 

організації та 

проведенні 

загальноучилищних 

олімпіад та   

Всеукраїнського 

конкурсу з англійської 

мови "Гринвіч" 



КЛАСНЕ КЕРІВНИЦТВО

Бабенко Н.О.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


