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Ліцею № 15 Львівської міської ради 

Литвин Ольги Миколаївни 

Литвин Ольга Миколаївна  працює в ліцеї на посаді вчителя англійської мови з 

2011 року, має повну  вищу педагогічну освіту за спеціальністю   “ Викладач англійської 

та німецької мов та літератури ”. Працює над проблемою “ Формування в учнів 

особистісного ставлення до вивчення англійської мови на початковому етапі навчання у 

відповідності до європейських вимог “. 

 За час роботи у навчальному закладі  Литвин Ольга Миколаївна 

зарекомендувала себе відповідальним, старанним працівником, який сумлінно виконує 

свою роботу. Уміло використовує методи компетентнісно - орієнтованого підходу до 

організації навчально-виховановного процесу на уроках англійської мови, володіє 

технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального 

матеріалу і здібностей учнів, формує навички самостійно здобувати знання й 

застосовувати їх на практиці. Вчитель добре володіє сучасною методикою викладання 

іноземної мови, виважено і розумно використовує комп’ютерну техніку та програмне 

забезпечення на уроках та в позаурочній роботі з учнями.  

  Ольга Миколаївна велику увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує їх  

до участі в предметних  олімпіадах, конкурсах на яких  її учні  є постійними учасниками 

та призерами. Метою фахової діяльності педагога є формування стійкої мотивації до 

вивчення іноземної мови, формування мовленнєвої культури, творчих здібностей, 

культури полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання 

прочитаного. Для її уроків характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, 

форм навчальної діяльності учнів, що значно підвищує питому вагу самостійної роботи 

школярів, активізує їхню розумову і пізнавальну діяльність. Пріоритет надає 

комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою 

як засобом спілкування. Поряд із цим постійно проводить мовні вправи, що сприяють 

засвоєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і граматично. Широко 

практикує завдання, які вимагають самостійності, вміння учнів комбінувати матеріал 

залежно від потреб мовленнєвої ситуації. 

Литвин Ольга Миколаївна приймає активну участь у методичній роботі, яка 
проводиться в школі та місті. Протягом трьох років була головою шкільного 
методичного обєднання вчителів іноземних мов. Виступаючи на засіданнях 
методичного об’єднання вчителів іноземних мов та на педраді, часто  вносить свої  
пропозиції щодо вдосконалення навчально –виховного процесу в школі.  
 Вчитель постійно працює над підвищенням свого фахового   та  професійного 

рівня, велику увагу приділяє самоосвіті, вивчає сучасні інноваційні педагогічні 

технології та використовує їх у роботі. Ділиться досвідом своєї роботи із вчителями 

школи. Активно відвідує семінари, приймає участь в конференціях та практикумах, щоб 

удосконалити свої вміння та майстерність. З 2009 року працює екзаменатором 

Зовнішнього Незалежного Оцінювання з англійської мови,  щороку проходить онлайн 

тестування та навчання екзаменаторів.   

Учитель відзначається педагогічним тактом, має високу загальну культуру, стійкі 

моральні якості. Користується повагою серед колег, учнів школи та батьків. 



          Литвин Ольга Миколаївна відповідає займаній посаді та  може бути атестована на 
присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». 
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