
 

 

 

 
вчителя англійської мови 

гімназії нових технологій навчання 

Зіноватної-Краснової Ярослави Ігорівни 

 



Власне кредо:  

               

               “A little progress every day  

                leads up to great success!” 

                                  



1. Загальні відомості 

2. Результати педагогічної діяльності 

3. Науково-методична діяльність 

4. Позакласна діяльність 



1) виявлення рівня професіоналізму вчителя; 
 
2) об’єктивна оцінка діяльності вчителя; 
 
3) узагальнення і систематизація передового педагогічного досвіду; 
 
4) рефлексія вчителем власної педагогічної діяльності; 
 
5) виявлення напрямків і шляхів професійного зросту й розвитку 

вчителя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Прізвище, ім’я, по батькові: Зіноватна-Краснова Ярослава Ігорівна 
 
2. Число, місяць, рік народження:  24. 12. 1984 р. 
 
3. Стать:  жіноча 
 
4. Національність:  українка 
 
5. Освіта:  вища, Кіровоградський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка, 2005 рік 
 
6. Домашня адреса:  м. Кіровоград, вул. Волкова 4, кор. 1, кв. 16 
 
7. Загальний стаж роботи:  6 років 
 
8. Стаж роботи в даному колективі:  6 років 





 



Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

 



 



Досягнення учнів 
у міській олімпіаді 

                       



Досягнення учнів 
в обласній олімпіаді 

 



Перемога у всеукраїнській грі  
“Puzzle” 

 



Інтелектуальна гра з англійської мови  
“БРЕЙН-РИНГ” 

 



        Проблема, над якою працюю: «Коригування професійно важливих 
якостей вчителя у світі вимог науково технічного прогресу» 

Перелік наукових статей: 
1. “Проблема підготовки сучасного вчителя у світі вимог науково- 
технічного  прогресу”: науково-методичний щоквартальний журнал «Віcник» 
№1-2 (9-10),2009. – с.31 
2. “Praise and Criticism in Pedagogical Discourse”/Knowledge Transfer in the 
Global Academic Environment:conference abstracts.-Lviv:Publishing Centre of 
Ivan Franko National University of Lviv 2005. – 280 p. 
3. “Проблема состояния здоровья специалиста XXI века”/Проблеми 
фізичного здоров’я фахівця XXI ст./Відп.ред.О.М.Барно.-Кіровоград:Вид 
-во КІРоЛ “Україна”, 2009. – 206 с. 
4. “Мотивы выбора учительской профессии”/Наукові записки.-Випуск 81(2).- 
Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка,2009. – 426 с. 
5. “Проблема профессиональной подготовки преподавателей для летных 
учебных заведений”/Наукові праці академії:вип.12.Кіровоград:Вид.ДЛАУ, 
2007. – 376 с. 
 



6. “Профессионально важные качества, необходимые современному 
преподавателю”/Наука в інформаційному просторі:матеріали VI 
Міжнар.наук.-практ. конф., 16-17 вересня 2010р.: В 5 т. – Д.:Біла 
К.О.,2010. – с. 46-48 
 

Науково-практичні конференції: 
 

1. Міжнародна науково-практична конференція “Knowledge Transfer in 
the Global Academic Environment” (січень, 2005 р.)  
2. III всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 
фізичного здоров’я фахівця ХХI століття» (12 грудня, 2008 року). 
3. III міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: 
дослідження та викладання» (20 березня, 2009 року). 
4. VI Міжнародна науково-практична конференція “Наука в 
інформаційному просторі” (16-17 вересня, 2010 року). 
 



Проведення щорічного тижня англійської мови 
Проведення шкільних олімпіад 

Підготовка учнів до міських, обласних олімпіад 
Інсценізація казки “Дванадцять місяців”, 10 кл., 2005 р. 

Інсценізація казки “Свинопас”, 10 кл., 2008 р. 
Заходи до Дня Святого Валентина, 2005-2010 рр. 

Свято Хеллоуін, 5 кл., 2009 р. 
Вікторина «У світі Великобританії», 8 кл., 2010 р.  

КВК «Сміємось разом», 9 кл, 2010 р. 
Брейн ринг серед шкіл Кіровограда, 10 кл., 2010 р.   

Інсценізація казки “Білосніжка та 7 гномів”, 6 кл., 2011 р. 
Вікторина “Винаходи та винахідники”, 9 кл., 2011 р. 

КВК “Традиції харчування у країнах світу”, 10 кл., 2011 р.  
Гурток “Країнознавство”, “Ділова англійська мова” 

 

Позакласна діяльність 





Колектив гімназії 

 



Вчительський ансамбль 

 



Новий рік 

 



У класі іноземної мови 

 



Ми все знаємо! 

 



Прийшла весна… 

 



Happy Halloween 

 



 
      The End 


