
 

 

Опис системи роботи 

вчителя англійської мови  

Ліцею № 15 Львівської міської ради 

 Деменчук Людмила Богданівна 

     
 Деменчук Людмила Богданівна має повну вищу педагогічну освіту за 

спеціальністю вчитель  англійської мови та літератури. Працює за отриманим 
фахом. 

За час роботи у школі  Людмила Богданівна зарекомендувала себе як 
компетентний вчитель, який добре володіє методикою викладання предмету. 
Забезпечує умови для засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов'язкових 
державних вимог. Уроки проводить з урахуванням вікових та психологічних 
особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. 
Вчитель має високий рівень теоретичної, методичної та мовної підготовки, логічно 
будує уроки, використовує різноманітні форми та прийоми роботи з активізації 
діяльності учнів на уроці. 
 Працюючи над проблемою " Використання віршів і пісень у формуванні 
мовних і мовленнєвих навичок учнів на уроках англійської мови ", вчитель особливу 
увагу приділяє  підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови та пізнавальної 
активності учнів за допомогою застосування віршів і пісень, що сприяє формуванню 
в учнів основних мовних компетентностей, кращого розуміння та засвоєння 
іноземної мови, її лексичних одиниць, граматичних структур, фонетичного аспекту.                   
        Людмила Богданівна володіє сучасною методикою викладання англійської 
мови (використовує сучасні підручники, видавництв “Pearson” та “Oxford”). Постійно 
використовуючи інноваційні технології підтримує високий інтерес та мотивацію учнів 
до вивчення англійської мови. Проводить відкриті уроки з англійської мови, зокрема 
в 2-Б класі на тему: ”Закріплення вивченого матеріалу: Букви, Кольори, Сім’я”, у 8-А 
класі квест-урок на тему: “Запрошуємо до Об’єднаного Королівства Великої Британії 
та Північної Ірландії ”, демонстраційні уроки для батьків у 1-их класах, показавши 
успіхи учнів за пів року у вивченні англійської мови, позакласний захід “ Boys&Girls “ 
з учнями 7-А і 6-Б класу, брала активну участь у роботі літнього англомовного 
табору  LvivKids. 
       Для проведення своїх уроків   Людмила Богданівна використовує інтерактивні 
прийоми, форми навчальної діяльності. Пріоритет надає комунікативно 
спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом 
спілкування. Широко практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів 
комбінувати матеріал залежно від потреб мовленнєвої ситуації. Вдало використовує 
ситуативні і тематичні малюнки та картини, схеми, таблиці, роздатковий матеріал 
для парної та індивідуальної роботи, інтерактивну дошку. Вчитель вдало поєднує 
індивідуальні і колективні форми роботи, різноманітні ігри.  
         Вчитель приділяє велику увагу роботі з обдарованими дітьми. Учні Людмили 
Богданівни є учасниками різноманітних конкурсів: “ Greenwich “, “ Puzzle “. 
Постійно працює над підвищенням свого фахового рівня, педагогічної майстерності. 
Відвідує різноманітні тренінги, майстер-класи та семінари для підвищення 
педагогічного рівня (семінари для вчителів англійської мови від видавництв 
Pearson, MMpublication, Oxford;  онлайн курс для вчителів початкової школи НУШ; 
курси підвищення кваліфікації за освітньою програмою для вчителів англійської 
мови “ Нова Українська Школа “; семінари НМЦО м. Львова для вчителіванглійської 
мови. 

Людмила Богданівна відповідально ставиться до  виконання  своїх  обов’язків. 
Відзначається загальною культурою і високими моральними якостями.            
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