






Коли Людина з твоїх рук, Людино,

Іде у світ, - на краплю світ людніє.

Іван Драч



Освіта : Вища. Тернопільський національний 

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Львівський університет управління НАДУ при 

президенту України 

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої 

освіти, українська мова та література. 

Педагогічне звання (категорія): Вища

Педагогічний стаж: 16 років

Рік останньої атестації: 2010р



голова методичної комісії

Освіта – вища, у 1998 році закінчила Тернопільський державний 

педагогічний університет імені В. Гнатюка та здобула 

кваліфікацію учитель української мови та літератури, німецької 

мови.

Стаж роботи – 20 років, в училищі працює з 1998 року

Посада – викладач німецької мови , української мови та 

літератури

Педагогічне звання (категорія)– Вища категорія, старший 

викладач

Термін попередньої атестації – 2014 рік.

Методична проблема - Інноваційні технології навчання як засіб 

формування мовленнєвих вмінь учнів на уроках німецької мови

Наявність друкованих робіт – методична розробка уроку на 

тему: 

“DurchdieSchweiz ” на Методичному порталі в Інтернет-мережі



Освіта : Вища. Тернопільський національний 

педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка (магістр)

Спеціальність: викладач англійської, 

французької мови та зарубіжної літератури

Педагогічне звання (категорія): Спеціаліст 

I категорії

Педагогічний стаж: 14 років

Рік останньої атестації: 2019р

Наявність друкованих робіт: методична 

розробка уроку на тему: “The Menu”





Освіта: Вища. Тернопільський національний 

педагогічний університет ім. Володимира 

Гнатюка

Спеціальність: «Викладач англійської мови, 

вчитель німецької мови та зарубіжної 

літератури» 

Педагогічний стаж: 14 років

Кваліфікаційна категорія:  «Спеціаліст I 

категорії»

Рік останньої атестації: 2018р

Наявність друкованих робіт: методична 

розробка уроку на тему:”Bakery products and 

Confectionery”





Освіта: Вища (Тернопільський експерементальний 

педагогічний інститут педагогічної освіти)

Спеціальність: «Викладач англійської мови і літератури, 

вчитель німецької мови» 

Педагогічний стаж: 21 років

Кваліфікаційна категорія:  «Вища»

Рік останньої атестації: 2017р





Освіта: Вища. Тернопільський національний педагогічний 

університет ім. Володимира Гнатюка

Спеціальність: «Викладач української мови та літератури, 

зарубіжної літератури» 

Педагогічний стаж: 7 років

Кваліфікаційна категорія:  «Спеціаліст II категорії»

Рік останньої атестації: 2021р





“Місія освіти – допомогти кожному учневі досягти

мети, здобути знання, вміння, які йому потрібні, 

щоб стати

повноцінним членом суспільства”

Б. Беннет

“Якщо ми зуміємо передати любов до  

навчання, то навчання прийде само собою”

Дж. Лубок
















