
ПІБ:Прохорова Олена Василівна 

Дата народження:02.09.1952 

Освіта:вища, Київський державний  

педагогічний інститут іноземних  

мов 

Стаж роботи: 40 років 

Місце роботи: Коростишівський педколедж – 

викладач 

Звання: відмінник освіти України, спеціаліст вищої 

категорії, викладач - методист 

Нагороди: знак "Відмінник освіти", дві грамоти МОН України, грамоти 

обласного управління освіти та науки 

Громадська робота: член профкому, голова циклової комісії іноземних мов 

Друковані статті: 
1. Sitten und Bräuche des ukrainischen Volkes [Текст] / О. В. Прохорова // 

Газета Deutsch. - 2010. - №45. - C. 1-4. 

2. Auf dem Postamt [Текст] / О. В. Прохорова // Газета Deutsch. - 2011. - 

№38. - С. 26-29. 

3. Berühmte deutsche Dichter und Schriftsteller J.W.Goethe [Текст] / О. В. 

Прохорова // Газета Deutsch. -2012. - №4. - С. 9-14. 

4. Прохорова О. В. Самовдосконалення як форма саморозвитку 

майбутнього вчителя [Текст]  /О. В. Прохорова // Наукові пошуки ХХІ століття: 

молодіжний вимір: зб. матеріалів ІІІ Міжнародної дистанційної науково-

практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір», 

07.10.2015р., м. Київ –  К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. - С. 

Відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

Прохорова Олена Василівна народилася 2 вересня 1952 року у с. Новоселиця 

Малинського р-ну, Житомирської області. У 1975 р. закінчила Київський 

державний педагогічний інститут іноземних мов. 

Свою трудову педагогічну діяльність розпочала у Коростишівському 

педагогічному училищі у 1975 році. 

Досконало володіє німецькою та англійською мовами, ефективними 

формами та методами навчально-виховного процесу. 

Працює над проблемою "Застосування 

інтерактивних технологій на заняттях іноземної мови 

засобами рольової гри". Цікаві педагогічні ідеї і 

методичні поради знаходять відображення у її 

методичних розробках, комплексах, рефератах. 

Постійний пошук нових форм роботи, 

організаторські здібності педагога дають можливість 

удосконалювати науково-методичне забезпечення циклової комісії та 

створювати високопрофесійний колектив викладачів 

іноземних мов.  

Викладач з великим стажем роботи і багатим 

досвідом О. В. Прохорова досконало володіє сучасною 

методикою навчання, ефективними методами та 

прийомами організації навчально-виховного процесу. 



Людина творчої вдачі, постійно знаходиться у пошуку нових цікавих 

форм роботи, використовує нетрадиційні форми, інноваційні методи і власний 

досвід. 

Диференціює знання студентів, у роботі керується особистісно-

орієнтованим стилем спілкування, що сприяє вмінню так організувати 

навчально-виховну діяльність, щоб майбутні педагоги відчували внутрішню 

свободу і відповідальність. 

Олена Василівна творчо і наполегливо організовує зі студентами 

дослідницьку, експериментальну роботу, уміло визначає перспективні 

напрямки професійного самовдосконалення. 

Співпрацює з німецьким культурним центром у м. Києві, систематично 

відвідує семінари Гете - інституту. Двічі отримувала стипендію Гете - інституту 

для участі у семінарах у містах Мюнхені та Кельні. 

Активна діяльність та співпраця з 

Корпусом Миру США в Україні дає можливість 

удосконалювати мовленнєві навички, а також 

збагачувати навчально-методичну базу 

циклової комісії. Про це свідчить відкриття 

методичного ресурсного центру на "Допомогу 

вчителям іноземної мови шкіл міста та району".  

Є активним учасником створення додаткової 

кваліфікації "Іноземна мова в початкових 

класах". 

Як куратор навчальної групи Олена 

Василівна вміло формує почуття 

колективізму, вимогливості до себе, 

толерантності та взаємоповаги. 

Працьовитістю, прагненням до 

самовдосконалення, цілеспрямованістю, 

любов'ю до студентів, чесністю 

завоювала авторитет серед студентів, 

батьків, педколективу. 

Людяність, щирість, принциповість, 

справедливість, оптимізм у поєднанні з готовністю завжди прийти на допомогу 

– визначальні риси Прохорової О. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІБ:Куц Оксана Корнилівна 

Дата народження:15.04.1950 

Освіта:вища, 

Лейпцизький університет, 

Німеччина 

Стаж роботи:39 років 

Місце роботи: 
- Коростишівський педколедж - 

викладач;  

- фірма "NIEGO" - перекладач 

Звання:відмінник освіти 

України, спеціаліст вищої 

категорії, викладач - методист 

Нагороди: медаль "Ветеран праці", знак "Відмінник освіти", три грамоти МОН 

України, грамоти обласного управління освіти та науки; занесена в книгу 

"Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України" 

2006 р. 

Громадська робота: 

- керівник КІДу "Ровесник"; 

- лектор товариства "Знання"; 

- член профкому; 

- керівник гуртка німецької мови "Gaudeamus". 

Друковані статті: 

1.Куц О.К. Газета "Deutsch" №3, 2004 р.; №17, 2008 р. 

2. Куц О.К. Граматичні тести з німецької мови [Текст] / О.К. Куц // Газета 

Deutsch. - 2012. - №6. - С. 12-17. 

3. Участь у заочній конференції. Проектні технології у творчій практиці 

викладача іноземної мови. 

Куц О.К. - викладач німецької та англійської мов. Відмінник народної 

освіти України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, нагороджена 

медаллю "Ветеран праці", знаком "Відмінник народної освіти", грамотами 

МОН України, грамотами обласного управління освіти і науки та іншими. 

Розпочала навчання у Дрогобицькому педагогічному інституті ім. Івана 

Франка. З 1972 по 1976р. навчалася у Німеччині, у Лейпцизькому університеті 

ім. К. Маркса. 

Стаж роботи у педагогічному коледжі - 39 років. Куц О.К. - викладач 

високого рівня професійної кваліфікації. Дотримується вимог раціональної 

організації праці на кожному занятті, домагаючись при цьому належної 

результативності, що сприяє розвитку творчого потенціалу майбутніх 

педагогів. Володіє досягненнями психолого-педагогічної і методичної наук, має 

ґрунтовні знання сучасних інноваційних технологій, 

перспективних напрямків педагогічної діяльності, що 

уміло акумулює у процесі навчання. 

Куц О.К. створила комплекс методичного 

забезпечення з навчальних дисциплін, що викладає. 

Автор програми з німецької мови (за професійним 

спрямуванням) для вищих педагогічних закладів І-ІІ 



рівня акредитації, програми з країнознавства, програми з практичної граматики. 

Викладач розробила завдання для контрольних та самостійних робіт з даних 

дисциплін, а також тестові завдання. Нею розроблено систему завдань, які 

дають можливості здійснювати диференційований підхід. 

Форми і методи навчально-пізнавальної діяльності підпорядковані меті 

реалізації алгоритмічно-дійового та творчого рівня засвоєння знань. 

Переважають методи активізації творчого учіння. Проектує навчання та 

поведінку студентів у конкретних педагогічних ситуаціях. 

Успішно засвоїла програму курсів  

"Intel". Навчання для майбутнього", що і 

підтвердила відкритим заняттям з 

використанням інтерактивної дошки для 

вчителів семінару ресурсного методичного 

центру на тему "Європейський союз". 

Як педагог-новатор, педагог-

наставник допомагає професійному росту 

молодих викладачів, виступає на засіданнях педагогічної ради з питань 

підвищення рівня професійної підготовки майбутніх педагогів. Вона - член 

спільної методичної лабораторії "Teaching, Learning and Culture" 

Житомирського державного університету імені Івана Франка, активна учасниця 

семінарів ресурсного методичного центру "На допомогу вчителям іноземної 

мови шкіл м. Коростишева та району. Керівник клубу німецької мови 

"Gaudeamus". Викладач тісно співпрацює з вчителями іноземної мови шкіл 

міста, бере участь у рецензуванні посібників з 

німецької та англійської мови. 

 Досвід роботи О.К. Куц з проблеми 

"Розвиток комунікативної компетенції 

студентів засобами інтерактивних методів" 

узагальнено Житомирським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти. 

 За час роботи у педколеджі Куц 

О.К. була куратором 9-ти студентських груп. 

За сумлінну працю з молоддю 

неодноразово відзначалася грамотами. 

 З 1997 по 2000 р. працювала по сумісництву перекладачем у фірмі 

"NIEGO".  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІБ: Микитенко Інна Дмитрівна 

Дата народження: 27.04.1971 

Освіта: вища, Житомирський  

 державний педагогічний інститут 

імені І. Я.Франка, Київський 

національний університет імені  

Тараса Шевченка 

Стаж роботи: 23 роки 

Місце роботи: Коростишівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2; 

Коростишівський педколедж - 

викладач 

Звання: спеціаліст вищої 

категорії, старший викладач 

Нагороди: грамота відділу освіти райдержадміністрації, грамота 

управління освіти та науки Житомирської облдержадміністрації, грамота 

виконавчого комітету Коростишівської міської ради, грамота 

Коростишівського педагогічного коледжу імені І. Я. Франка Житомирської 

обласної ради  

Громадська робота: гурток"The English Club" (2006-2008) 

Друковані статті: 

1. Формування соціокультурної компетенції у студентів педагогічного 

коледжу. Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-

педагогічного коледжу. Випуск 1. 2015. Лінгводидактика романо-германських 

мов: теорія і практика. С. 54-59.  

2. Застосування інноваційних технологій як засіб активізації навчального 

процесу з іноземної мови [Текст] /І.Д. Микитенко// Наукові пошуки ХХІ 

століття: молодіжний вимір: зб. матеріалів ІІІ Міжнародної дистанційної 

науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний 

вимір», 07.10.2015 р., м. Київ – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015.  

3. Ukrainian-Scottish Mix Please Unharness, Boys, Your Horses [Текст] / І. 

Д. Микитенко // English. - 2013. - №15. - С. 24. 

4. Lessons for Young Learners. Starter - A 1 Levels (1- 4 Forms) [Текст]/ І. 

Д. Микитенко // English Lessons. - 2011. - №3. - С. 9-10. 

5. Микитенко І. Д. The Wonderful World of Fairy Tales. Once upon a time. 

[Текст] І. Д. Микитенко // English. - 2012. - №19.- С. 12-13. 

Микитенко Інна Дмитрівна народилася 27 квітня 1971 року в селі 

Більковці Коростишівського району Житомирської області. 

Після закінчення середньої школи №1 м. Коростишева в 1988 році 

вступила до Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. 

Франка на факультет іноземних мов (англійська, німецька). 

У 1993 році закінчила вказаний інститут і почала працювати вчителем 

англійської мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 у м. Коростишеві. 

З 2002 року працює викладачем іноземної мови (англійської) у 

Коростишівському педагогічному коледжі ім. І.Я. Франка.  

Працює над проблемною темою "Використання інноваційних технологій 

на заняттях з іноземної мови». На заняттях з іноземної мови застосовує 



наступні новітні технології: метод проектів і його різновиди: індивідуальний 

проект, спільний проект, груповий проект, заняття-відео, методи, які 

застосовуються при активній моделі навчання: самостійна робота, проблемні 

та творчі завдання (часто домашні), запитання від студента до вчителя і 

навпаки, від студента до студента, що розвивають творче мислення, групові, 

кооперативні форми організації діяльності студентів на уроках та заняттях з 

англійської мови та практичного курсу англійської мови, такі інтерактивні 

технології та вправи:  

- Мотивація:  "Незакінчені речення", "Мікрофон", "Мозковий штурм", 

"Асоціативний кущ"; 

- Надання необхідної інформації: "Мікрофон", робота в парах та малих 

групах; 

- Інтерактивна вправа: "Займи позицію", ""Дискусія", навчальна гра; 

- Підбиття підсумків: "Мікрофон", "Мозковий штурм", "Займи позицію". 

Провела відкриті заняття з тем: "США", "У лікаря", "Поїздка за кордон", 

«Австралія», «Нова Зеландія», «Українські та американські культурні 

традиції». 

Творчо підходить до кожного заняття. Уміло застосовує новітні 

технології, елементи ділової гри, різні види діалогів, принцип нерозгорнутої 

ситуації, спонукає студентів до активного мовлення. На заняттях застосовує 

аудіо - та відеоматеріали, автентичні тексти, які сприяють отриманню 

системних знань з іноземної мови та формують практичні навички, що 

сприяють самовизначенню та самоутвердженню кожного студента. 

Систему роботи становить творча обстановка, нетрадиційні форми 

роботи, раціональне, естетичне використання наочності, дидактичного 

матеріалу. 

Підготувала такі методичні матеріали: "Використання наочності та 

роздаткового матеріалу на уроках англійської мови 

на початковому етапі навчання", "Спрямування 

іншомовної соціокультурної компетенції 

майбутніх учителів іноземних мов на 

міжкультурне спілкування у процесі професійної 

підготовки", "Кредитно-модульна система 

оцінювання знань та вмінь", "Учитель іноземних 

мов майбутнього - це той, хто поряд іде з дитино», "Формування іншомовної 

комунікативної компетенції учнів в умовах профільної освіти". 

Написала методичні розробки "Формування у студентів уміння 

індивідуальної роботи з кожною дитиною в процесі організації навчальної 

діяльності", загальним принципом якої є формування особистісно-

орієнтованого підходу під час вивчення іноземної мови та  «Формування 

соціокультурної компетенції у студентів педагогічного коледжу» на основі 

країнознавчого матеріалу про англомовні країни. 

 Проводить позанавчальну роботу зі студентами, надає допомогу 

студентам, які мають прогалини у знаннях. 

Бере активну участь у засіданнях циклової комісії викладачів іноземних 

мов коледжу, у роботі творчої лабораторії викладачів на базі кафедри 

англійської мови Житомирського державного університету імені Івана Франка. 



Розробила робочі та навчальні програми  та методичні комплекси з 

дисциплін, які викладає,  а також з практичної граматики та країнознавства для 

студентів IV  курсу. 

Проводить семінари ресурсного центру "На допомогу вчителю               

м. Коростишева та Коростишівського району". Провела майстер-класи: 

"Once Upon a Time. The Wonderful World of Fairy Tаles", "The Picture of 

Аutumn", "Spring is Here"; "Read Your Way to Better English".  

         
 

 

Бере активну участь у засіданнях педагогічних, методичних рад. 

Взяла участь у семінарі ресурсного методичного центру з теми 

"Формування навичок говоріння за допомогою сучасних технологій", 

проведеного менеджерами іноземного видавництва "Cambridge University 

Press" (листопад 2014 р.), заочній регіональній науково-практичній 

конференції "Проектні технології у творчій практиці викладача іноземної 

мови" (представлено  план-конспект пробного уроку в початковій школі з 

теми: «Pets» з використанням  проектних технологій) (2014 р.), міжвузівській 

науково-практичній конференції «Лінгводидактика романо-германських мов: 

теорія і практика», організованої Вінницьким гуманітарно-педагогічним 

коледжем та Міжнародній дистанційній науково-практичній конференції 

«Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір», м. Київ (2015 р.).  

Співпрацює з волонтерами Корпусу Миру США. У червні 2006 р. 

закінчила професійний курс «Навчання мови через культуру: літня школа для 

вчителів», організованому Житомирським Державним університетом ім. І. Я. 

Франка та Корпусом Миру США в Україні. У 2007 р. взяла участь  у 4-ій 

конференції-тренінгу, присвяченій запобіганню ВІЛ/СНІД  в Україні в рамках 

Невідкладного плану Президента США в боротьбі з ВІЛ/СНІД. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІБ:Волотівська Інна Іванівна  

Дата народження:05.09.1977  

Освіта:вища, Житомирський державний 

 університет імені І.Я. Франка  

Стаж роботи: 16 років 

Місце роботи: Коростишівська гуманітарна 

гімназія №5; Коростишівський педколедж ─ 

викладач 

Нагороди: почесна грамота міської ради за 

вагомий внесок у підготовці молодої зміни 

висококваліфікованих фахівців освітянської галузі та з 

нагоди 145-річчя ВКНЗ "Коростишівський 

педагогічний коледж імені І. Я. Франка" Житомирської 

обласної ради (грудень 2014) 

Громадська робота: член профкому 

Друковані статті: відкрите заняття "Cities of the USA", 

газета "English" 

1. Great Britain. British and American cities [Текст]/ І. І. Волотівська // 

English.-2010. - № 10. - С. 16-18. 

2. What We Eat [Текст]/ І. І. Волотівська // English Lessons. - 2011. - № 2. - 

С. 24-26. 

3. Актуалізація ідеї педагогізації професійної підготовки вчителя 

іноземної мови наприкінці 40-х на початку 50-х років ХХ століття [Текст] / І. І. 

Волотівська// Вісник ЖДУ імені Івана Франка. - 2014. - № 1. - С. 132 - 135. 

Викладач англійської мови Волотівська Інна Іванівна 

народилася 5 вересня 1977 року в м. Коростишеві. У 1999 

році закінчила Житомирський державний університет ім. І. 

Я. Франка та здобула спеціальність вчителя англійської і 

німецької мов та зарубіжної літератури, перекладача. 

Свою педагогічну діяльність Інна Іванівна розпочала у 

гуманітарній гімназії №5 м. Коростишева, де протягом 

року навчала дітей різного шкільного віку англійської 

мови. У 2000 році була запрошена до педагогічного 

училища в зв'язку з відкриттям у ньому групи з 

поглибленим вивченням іноземної мови.  

Інна Іванівна досконало володіє англійською мовою, формами, методами 

та прийомами навчання. Працює над темою "Прийоми навчання діалогічного 

мовлення на основі системно-мовного та комунікативного підходу" (2011 рік), 

"Вправи як компонент стратегії навчання іноземної мови" (2016 рік). Нові та 

цікаві ідеї застосовує на заняттях, збагачуючи та поглиблюючи свої розробки.  

Інна Іванівна знаходиться у пошуках нових 

методів і форм роботи, активно ділиться 

досвідом зі своїми колегами та часто відвідує 

заняття викладачів циклової комісії іноземних 

мов з метою обміну досвідом.  

Тісна співпраця з Корпусом Миру США 

надає величезну можливість кожному 



викладачеві комісії збагачувати словниковий запас сучасної англійської мови, 

глибше зазирнути у методику викладання практичних занять волонтерами та 

вдосконалювати свої професійні здібності. Інна Іванівна часто проводить 

комбіновані заняття разом із волонтерами Корпусу Миру, що надає змогу 

студентам краще оволодіти англійською мовою. 

На своїх заняттях Інна Іванівна не тільки 

опрацьовує плановий матеріал, вона також 

порівнює мови англомовних країн, активно 

обговорює зі студентами їх проблеми та 

уподобання. До студентів ставиться з повагою 

та розумінням. Завжди вихована, охайна та 

позитивно налаштована. Захоплюється 

англійською мовою, задоволена обраною 

професією, обожнює працювати зі студентами та прагне досягнення 

педагогічних вершин.  

Волотівська І. І. створила комплекс методичного забезпечення з 

навчальних дисциплін, що викладає. Співавтор програм з англійської мови (за 

професійним спрямуванням) для вищих педагогічних закладів І-ІІ рівня 

акредитації, країнознавства, практичної граматики та практичного курсу 

англійської мови. Викладач розробила завдання для контрольних та 

самостійних робіт з даних дисциплін, а також тестові завдання. Розроблено 

робочий зошит для студентів ІІІ курсу, що дає можливість здійснювати 

диференційований підхід у навчанні. 

Навчається в аспірантурі кафедри педагогіки Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження «Розвиток 

змісту фахової іншомовної підготовки вчителя в Україні (друга половина ХХ – 

початок ХХІ століття)». 
 

 

 
 

 

 

 



ПІБ: Кубіцька Олена Анатоліївна  

Дата народження: 05.12.1981 

Освіта: вища, Житомирський 

державний університет імені 

І.Я.Франка 

Стаж роботи: 11 років 

Місце роботи: Коростишівська 

гуманітарна гімназія №5 (2005-2006 

рр.), Коростишівський педколедж  - 

викладач (з 2006 р.) 

Нагороди: грамота Коростишівського 

педагогічного коледжу імені 

І.Я.Франка за досягнуті успіхи у 

справі навчання і виховання молодого 

покоління (грудень 2014 р.). 

Громадська робота: керівник 

гуртка "Interesting English" з 2008 по 

2012 р.   

Друковані статті:  

1. Кубіцька О.А. Науково-теоретичні основи формування народознавчої 

компетентності студентів педагогічних коледжів [Текст] / О.А.Кубіцька // 

Вісник Луганського державного ун-ту ім. Тараса Шевченка. - 2012.- №22 - C. 

223-228. 

2. Кубіцька О.А. Формування народознавчої компетентності студентів 

педагогічних коледжів [Текст] / О.А.Кубіцька // Сумський державний 

університет ім. А.С.Макаренка ,  Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології. - 2012. - № 6. - С.291-297. 

3. Кубіцька О.А. Фундаменталізація змісту освіти як соціально-

педагогічна проблема [Текст] / О.А.Кубіцька // Наукові основи формування 

народознавчої компетентності молоді, Дидактика: теорія і практика. Матеріали 

Всеукр. наук.- практ. конф. зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г.О. Васьківської; 

упоряд. С.В Косянчука]. - К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. - 2012. - 

С.176-178. 

4. Кубіцька О.А. Основні підходи у процесі формування народознавчої 

компетентності студентів педагогічних коледжів [Текст] / О.А.Кубіцька // 

Сучасний підручник: вимоги та перспективи: збірник наукових праць молодих 

дослідників / за загальною редакцією Ю.В.Березюк - Житомир: Вид-во ЖДУ. - 

2012. - С.180-183. 

- 10.06.2015 р. Участь у вебінарі, присвяченому актуальним питанням 

здачі випускних і вступних екзаменів (Macmillan Webinar). 

- 25.05. 2015 p. Участь у вебінарі "Seven Important Things to Know about 

Teaching Very Young Learners"(Macmillan Webinar). 

Учасниця Десятих Всеукраїнських Читань з гуманної педагогіки 

"Виховуватися в моральному кліматі пам'яті" 21 -22 листопада 2015 року,  

м. Київ.  

Кубіцька Олена Анатоліївна, викладач іноземної мови, закінчила 

Коростишівське педагогічне училище у 2001 р. з відзнакою. 



У 2006 р. закінчила 

Житомирський державний університет 

з відзнакою. 

У 2005 - 2006 н. р. працювала 

вчителем англійської мови у 

Коростишівській гуманітарній гімназії 

№ 5.  

З 2006 р. працює викладачем у 

Коростишівському педагогічному 

коледжі. 

 

У 2012 році закінчила 

аспірантуру при Житомирському 

державному університеті. 

Працювала над темою 

"Педагогічні умови формування 

народознавчої компетентності 

студентів педагогічних коледжів". 

Кубіцька О.А. 10 років 

працює на посаді викладача 

англійської мові у 

Коростишівському педагогічному 

коледжі імені І.Я.Франка. 

 

   

Успішно засвоїла програму курсів  "Intel". Навчання для майбутнього". 

Отримані знання і вміння викладач постійно застосовує на своїх заняттях.  

Для ґрунтовного оволодіння студентами навчального матеріалу 

використовує сучасні методи, підходи, прийоми. 

Викладач часто проводить заняття разом із волонтерами Корпусу Миру.  

Олена Анатоліївна є співавтор програм з англійської мови (за 

професійним спрямуванням) для вищих педагогічних закладів І-ІІ рівня 

акредитації, програми з країнознавства, програми з практичної граматики, 

практикуму усного і писемного мовлення; разом з колегами, розробила 

завдання для контрольних та самостійних робіт з даних дисциплін. 

Кубіцька О.А є активна учасниця семінарів ресурсного методичного 

центру "На допомогу вчителям іноземної мови шкіл м. Коростишева та 

району. 



Викладач Кубіцька О.А. є учасником творчої групи "Технології 

продуктивного навчання як засіб стимулювання креативності студентів в 

оволодінні стратегією самореалізації особистості" під керівництвом Марченко 

Тетяни Володимирівни. 

Є куратором 142 навчальної групи. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІБ:Шумінська Наталія Олегівна 

Дата народження: 09.04.1983 

Освіта: вища, Кіровоградський 

державний педагогічний університет ім. 

В. Винниченка 

Перекладач англійської та 

німецької мов, викладач англійської 

філології 

Стаж роботи: 10 років 

Місце роботи: Коростишівський 

педколедж, викладач 

Методична розробка на 

тему:«Інноваційні технології у вивченні іноземної мови». 

Шумінська Н.О.,спеціаліст належного рівня кваліфікації, вільно володіє 

англійською мовою, знаннями психології, сучасної методики та дидактики. 

Наполегливо працює над удосконаленням навчального процесу, відзначається 

творчим підходом до навчання та виховання. 

Уміло застосовує новітні технології, елементи ділової гри, діалоги, полілоги, 

принцип нерозгорнутої ситуації, спонукає студентів до активного мовлення. 

Мета, структура кожного заняття відповідають потребам формування 

педагогічного мислення та високим вимогам до реалізації завдань. 

На належному методичному й фаховому рівні застосовує аудіо- та 

відеоматеріали автентичних текстів. Систему роботи викладача становить 

висока культура, творча обстановка, нетрадиційні форми роботи над текстом, 

раціональне, естетичне використання наочності, дидактичного матеріалу. 

Навчально-методичне забезпечення кожного заняття відповідає сучасним 

вимогам. 

Наполегливо працює над створенням навчально-методичного комплексу з 

навчальних дисциплін, що викладає. 

Підготувала такі методичні повідомлення, реферати та доповіді: "Проектні 

технології при вивчені іноземних мов як засіб формування життєвих 

компетенцій особистості", " Творча діяльність студентів як засіб підвищення 

ефективності вивчення дисциплін філологічного циклу". Розробила матеріали 

до електронного посібника на тему "Іноземні мови у нашому житті". 

Написала методичну розробку на тему "Інноваційні технології у вивченні 

іноземної мови". Творчі завдання, подані в праці, мають практичне значення, 

знаходять своє застосування в навчальній діяльності. 

Бере активну участь у засіданнях циклової комісії іноземних мов, у роботі 

методичного ресурсного центру "На допомогу викладачам іноземних мов шкіл 

м. Коростишева та району". 

Велику увагу приділяє самостійній роботі студентів як важливому фактору 

розвитку іншомовної компетенції, сприяє поглибленню здібностей, інтересів 

при підготовці до майбутньої роботи в школі. 

Властиві такі якості, як людяність, щирість, готовність допомогти, високе 

почуття відповідальності за доручену справу, вимогливість до себе та інших. 

Користується авторитетом та повагою серед колег та студентів. 



ПІБ: Хмелівська Світлана Іванівна 

Дата народження: 27.02.1984 

Освіта: вища, Житомирський державний 

університет імені І.Я. Франка 

Стаж роботи: 7 років 

Місце роботи: Коростишівський 

педколедж – викладач 

Звання: кандидат педагогічних наук, 

спеціаліст другої кваліфікаційної категорії 

Громадська робота: керівник гуртка "Interesting English" з 2008 по 2012 р.  

Друковані статті: 

1. Хмелівська С.І. Розвиток іншомовної освіти у чоловічих гімназіях 

Київського учбового округу у період шкільних реформ 1864 та 1871 рр. [Текст] 

/ С.І.Хмелівська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. – 2014. - № 2 (74). – С.62-68.   

2. Хмелівська С.І. Гуманістичні цінності у педагогічній спадщині 

К.Ушинського [Текст] / С.І.Хмелівська // Ідеї К.Д.Ушинського в сучасній 

педагогіці  (до 190-річчя від дня народження К.Д.Ушинського).– 2014. – С.132-

139. 

3. Хмелівська С.І. Періодизація розвитку іншомовної освіти в середніх 

навчальних закладах Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ століття  [Текст] 

/ С.І.Хмелівська // Педагогічний дискурс.– 2013. –№ 15. –  С.729-734.   

4. Хмелівська С.І. (Дітківська С.І.) Гімназія як основний тип середньої 

загальноосвітньої школи ХІХ ст.. [Текст] / С.І.Хмелівська // Наукові записки 

(Психолого-педагогічні науки).– 2011. –№ 9. –  С.190-193.   

5. Хмелівська С.І. Розвиток іншомовної освіти в жіночих середніх 

навчальних закладах у Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ 

ст.. [Текст] / С.І.Хмелівська // Вісник Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. – 2012. - № 66.– С.160-164.   

6. Хмелівська С.І. (Дітківська С.І.) Становлення і розвиток гімназійної 

освіти у Російській імперії у другій половині ХІХ ст.. [Текст] / С.І.Хмелівська // 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні 

напрямки підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського 

процесу» .– 2011.  –  С.8-10.   

7. Хмелівська С.І. (Дітківська С.І.)  Типи середніх навчальних  

закладів Київської навчальної округи другої половині ХІХ ст. – ХХ ст. [Текст] / 

С.І.Хмелівська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«перший крок у науку» .– 2011.  –  С.43-47.   

8. Хмеливская С.И. Особенности деятельности коммерческих училищ 

в Киевском учебном округе в конце ХІХ – начале ХХ в. [Текст] / 

С.И.Хмеливская // Историко-педагогический  журнал. – 2014. – №2.– С.130-141.   

9. Хмеливская С.И. Направления творческого использования 

отечественного опыта иноязычного образования в современных условиях 

Украины [Текст] / С.И.Хмеливская // Карельский научный  журнал. – 2013. – 

№1.– С.53-54.   



10. Хмелівська С.І. Вивчення іноземних мов у закладах реальної освіти 

Київської учбової округи (др..пол.ХІХ-поч.ХХ ст..) [Текст] / С.І.Хмелівська // 

електронне фахове видання «Науковий вісник Донбасу».– 2013. – № 4 (24). 

Викладач англійської мови 

Хмелівська Світлана Іванівна народилася 

27 лютого 1984 року у м. Коростишеві.  

У 2003 році закінчила Коростишівське 

педагогічне училище імені І.Я. Франка та 

здобула спеціальність вчителя 

початкового навчання та вихователя 

групи продовженого дня".У 2008 році 

закінчила Житомирський державний 

університет імені Івана Франка та здобула 

спеціальність вчителя англійської і 

німецької мови та зарубіжної літератури.  

У 2012 році закінчила аспірантуру при Житомирському державному 

університеті імені Івана Франка. Працювала над темою «Розвиток іншомовної 

освіти у середніх навчальних закладах Київської учбової округи (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.». У 2015 році здобула ступінь кандидата 

педагогічних наук. 

 Свою педагогічну діяльність Світлана Іванівна розпочала у 

Коростишівському педагогічному коледжі у 2008 році. За час роботи 

зарекомендувала себе спеціалістом належного рівня. На заняттях уміло 

застосовує сучасні методи та прийоми навчання, що спонукають до успішного 

засвоєння навчального матеріалу. Світлана Іванівна завжди вихована, охайна, 

до студентів ставиться з 

повагою та розумінням. Не 

шкодує щодо обраної 

професії, їй подобається 

працювати зі студентами, 

радиться з своїми 

наставниками та 

прислухається до їх порад. 

Бере активну участь у 

засіданнях циклової комісії 

іноземних мов, у роботі 

методичного ресурсного 

центру "На допомогу 

викладачам іноземних мов шкіл м. Коростишева та району". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПІБ:Васильчук Наталія Василівна 

Дата народження:15.11.1985 

Освіта:вища, Житомирський державний університет 

імені І.Я.Франка 

Стаж роботи:6 років 

Місце роботи: Коростишівська загальноосвітня 

вечірня школа – вчитель англійської мови (2010-2011 

р.);Коростишівський педколедж – викладач 

Громадська робота: керівник гуртка англійської 

мови "Interesting English" 

Друковані статті: 
Васильчук Н.В. Лінгвокраєзнавчий аспект аналізу 

фразеології (на прикладі української та англійською 

мов) [Текст] / Н.В.Васильчук // Матеріали ХХІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих учених «»Актуальні 

проблеми життєдіяльності суспільства» // Збірник наукових праць. –Кременчук, 

2015.  – С.389-390.  

Викладач англійської мови Васильчук Н.В. у 2005 році з відзнакою 

закінчила Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка за 

спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію учитель 

початкових класів з додатковою кваліфікацією вчитель англійської мови у 

початкових класах. 

У 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана 

Франка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача 

англійської мови і зарубіжної літератури, вчителя німецької мови і зарубіжної 

літератури. 

Наталія Василівна працює у коледжі викладачем англійської мови з 2011 

року. За час роботи зарекомендувала себе спеціалістом належного рівня, вільно 

володіє англійською мовою, знаннями з психології, сучасної методики 

викладання іноземної мови, відзначається творчим підходом до навчання та 

виховання молоді. 

Викладач вміло застосовує новітні технології та нові інтерактивні форми 

навчання, які сприяють розвитку мовленнєвої компетенції студентів та 

збільшенню мотивації щодо вивчення іноземної мови.  

Наталія Василівна працює над створенням методичного комплексу з 

англійської мови, є активним учасником засідань циклової комісії та семінарів 

ресурсного методичного центру «На допомогу вчителям іноземної мови шкіл  

м. Коростишева та району».  

Н.В.Васильчук навчається в аспірантурі кафедри педагогіки 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. Тема 

дисертаційного дослідження «Організаційно-педагогічні засади професійної 

підготовки вчителя в інститутах іноземних мов у другій половині ХХ століття в 

Україні». Васильчук Н.В. вимоглива до себе, толерантна до колег та студентів, 

серед яких користується авторитетом і повагою. 
 

 



ПІП:Майданюк Вікторія Володимирівна 

Дата народження: 08.12.1992 

Освіта: вища, Житомирський  державний 

університет імені Івана Франка 

Стаж роботи: 1 рік 

Місце роботи:  

- Коростишівська гуманітарна гімназії №5 ім. Т.Г. 

Шевченка, вчитель; 

- Вищий комунальний навчальний заклад 

«Коростишівський педагогічний коледж», 

викладач; 

- перекладач-фрілансер 

Друковані статті:  

- збірник науково-методичних праць «Теоретико-методичні проблеми 

підготовки педагогічних кадрів у системі дошкільної та початкової освіти» 

стаття «Особливості формування емоційно-ціннісного ставлення дітей 

молодшого шкільного віку до природи»,2013 р.; 

- матеріали VI Всеукраїнської  науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих науковців за міжнародної участі «Сучасні 

філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної 

комунікації» стаття «Використання арт-технологій у розвитку діалогічного 

мовлення молодших школярів». 

Майданюк В.В. – викладач англійської мови. 

У 2014 році здобула ступінь бакалавра, у 2015 році – спеціаліста. 

Продовжує навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». 

Прослухала семінари: 

- «10 – Must-Haves and 101 Ideas» (Міжнародний освітній центр Pearson-

Dinternal); 

- «Using songs to motivate our learners», «The importance of integrating the 

language skills in the class» (MM Publications and Linguist LTD). 

Брала участь в VI Всеукраїнській науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих науковців за міжнародної участі «Сучасні 

філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної 

комунікації». 

Викладач постійно вдосконалює фахову майстерність, здійснює пошук 

найефективніших прийомів і методів викладання англійської мови, залучає 

студентів до створення й освоєння нових технологій навчання та виховання, 

розвиває їх творчі здібності.  

Постійно забезпечує єдність навчання і виховання, застосовує елементи 

розвивального навчання, педагогіки співробітництва; поєднує групові, 

фронтальні та індивідуальні форми навчання, враховує інтереси на нахили 

студентів. 

Забезпечує вивчення навчального матеріалу на наукових засадах, на 

висвітлення проблемних питань іноземної мовознавчої науки, формує навички 

роботи з наукової літературою.  
 

 



 

 

     
 

 

       
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міністерство освіти і науки України 

ВКНЗ "Коростишівський педагогічний  

коледж ім. І. Я. Франка" 

Житомирської обласної ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Проблема, над якою працює комісія:  

 
 

«Підвищення професійної 
компетентності викладачів 
іноземних мов та іншомовної 

комунікативної культури 
студентів з метою забезпечення 

якості навчання та виховання» 
 

 

 

 

 

 

 



Під ефективністю та якістю навчального процесу 

розуміють ступінь досягнення поставленої мети з урахуванням 

оптимальності витрачених зусиль, засобів та часу. Якість 

заняття визначається поєднанням репродуктивної та 

продуктивної діяльності студентів, чіткім плануванням етапів 

навчальної роботи. Провідна роль у досягненні цієї мети 

належить викладачеві. 

Найважливішими професійними якостями сучасного педагога 

є бездоганне володіння предметом викладання і методикою 

подачі матеріалу, загальна ерудиція, володіння технологіями 

праці та технологіями спілкування, постійне підвищення свого 

професійного рівня. 

 Тож керуючись досягненнями передової науки викладачі 

робили свій внесок у реалізацію проблем, над якими працює 

колектив педколеджу та циклова комісія викладачів іноземних 

мов. Викладачами комісії було розроблено нові програми з 

практичного курсу усного та писемного мовлення, практичної 

граматики та країнознавства для студентів IV  курсу згідно 

нового навчального плану. 

Викладачі комісії беруть активну участь у засіданнях 

педагогічних, методичних рад. 

Ефективність роботи викладача іноземної мови залежить 

від того, наскільки він володіє інноваційними технологіями та 

впровадження їх у практику викладання. Тож викладачами комісії 

застосовуються на заняттях іноземної мови новітні технології. 

У комісії працює два гуртки з іноземної мови "Gaudeamus" та 

"Interesting English". 

 

 

 

 

 



Співпраця з методичними лабораторіями кафедри 
методики викладання іноземних мов та прикладної 

лінгвістики Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Співпраця з Корпусом Миру США в Україні 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



Позанавчальна робота з іноземної мови 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 



Wir lernen spielend 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


