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Педагогічне кредо:          

«Найдосвідченіший педагог 

ніколи не повинен 

спинятися на досягнутому, 

бо якщо немає руху вперед, 

то неминуче починається 

відставання.»



Дата народження: 28.11.1985р.

Освіта: закінчила у 2008 році Вінницький державний

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і

отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і

методика середньої освіти. Мова та

література (англійська, німецька)» та

здобула кваліфікацію вчителя

англійської та німецької мов та

зарубіжної літератури.

Посада: викладач іноземних мов

Педагогічний стаж: 10років.



Рік та результати останньої атестації: 25 березня
2015р. присвоєно кваліфікаційну категорію
«спеціаліст другої категорії»

Підвищення кваліфікації: у 2018 році підвищила 
кваліфікацію у Національній 

академії педагогічних наук України

ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» центральний інститут після

дипломної педагогічної освіти

(свідоцтво СП35830447/1871-18)











2016р. «Телебачення. 

Спеціалізовані 

програми».
Викладання матеріалу 

супроводжувалося презентаціями, 
творчими роботами, рольовими 
іграми. Особливо хотілося б 
відзначити використання 
інтерактивних засобів навчання 
(Smartboard) та Інтернет ресурсів 
(Breaking English News). 

Біла Олена презентувала 
англійською мовою рекламу своєї 
майбутньої професії «Туристичне 
обслуговування», яка була 
підготовлена власноручно під 
керівництвом викладача Радудік
О.Є.Протягом заняття студенти 

наводили позитивні та негативні 
аспекти телебачення; 
обговорювалося питання про 
вплив телебачення на суспільство.



2017р. «В готелі. Реєстрація в готелі».

Викладання матеріалу супроводжувалося 

презентаціями, відеороликами (“At the

hotel”, “Hotel check-in” ), творчими

роботами, рольовими іграми. Викладач

використав весь потенціал лінгафонного-

комп’ютерного кабінету.

Особливо хотілося б відзначити 

використання інтерактивних засобів 

навчання (Smartboard, Net of School) та Інтернет ресурсів 
(Breaking English News). Інтерактивні

засоби навчання захопили, пробудили

в студентів інтерес та стимулювали 

мотивацію, навчили самостійного

мислення та дій.



2018р. «В ресторані. Етикет за столом в різних 

країнах».
Подорожі світом вимагають від туристів

знання певних правил, серед яких–прави-

ла поведінки за столом. І хоча місцеві

пробачать вам порушення застільного

етикету, але краще запам'ятати деякі

особливості, щоб справити в незнайомій

країні гарне враження. Тема «В ресторані» є надзвичайно
важливою для студентів всіх спеціальностей, але особливо для
тих, які мають плани на майбутнє, щодо ведення власного
бізнесу чи роботи у великій корпорації. Тому, знання англ.
мови, як мови міжнародного спілкування, є життєвою
необхідністю. Адже діапазон
поширення англійської мови
надзвичайно

широкий.



“You must know a foreign language good enough 
to be able to ask about what you don’t know.”

Знати іноземну мову потрібно настільки добре, 

щоб мати змогу запитати про те, чого ви не 

знаєте.



Дзюмак Т. (ОП-96)-золотий сертифікат (І місце);

Чубатюк Я. (ПТ-80)-срібний сертифікат (ІІ місце)



Педагог та

студент 

зростають

разом.



Інтернет - сучасне
інформаційне поле, де 
росте дерево знання. 
Яблучка з нього різної
стиглості, різної
корисності, різної червиві, 
різного смаку і різної ваги.



2017р. вікторина «The United Kingdom»
Дисципліна: «Іноземна мова»

Дата проведення: 24.04.2017.

Студенти груп: БО-95, ТО-2.

Аудиторія: 7

Час проведення: 13.30

Студенти читали вірші класиків

англійської літератури, співали пісні, виконували різноманітні завдання, які

спрямовані на удосконалення основних мовних і мовленнєвих умінь та

навичок, на підвищення рівня грамотності студентів, їхньої культури

мовлення. Студенти мали можливість пограти в “Who am I?” та проявити

акторські здібності в інсценівках. Всі студенти є гарними знавцями

Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, її культури

та традицій.



Під керівництвом Бевзи С.С. Та

Радудік О.Є. проведено

майстер-клас двома мовами

українською та англійською з

теми «Визначаємо підробку

харчових продуктів».
Студенти мали можливість ознайоми

тися з методами визначення підробки морозива, масла
вершкового та чаю. Завдяки високому рівню знань дисциплін
«Товарознавства продовольчих товарів» та «Англійської мови»,
студенти можуть легко визначити якість товару, під час
покупки даних продуктів або вдома, а також надати вичерпну
консультацію туристам-іноземцям обслуговуючи їх у магазині.









15.12.2016р.була організована зустріч з іноземцем. Студенти
мали добру нагоду поспілкуватися англійською, застосувати
свої знання на практиці. Живе спілкування є найкращим

стимулом для вивчення

іноземних мов та перевірки

отриманих знань.

Студенти, які до цього

можливо мали сумніви щодо

своїх навиків з іноземної,

побачили, що їх розуміють і вони

в змозі вести діалог англійською.



Студенти ознайомилися зі звичаями

та традиціями святкування таких 

англомовних свят, як Halloween, 

St. Patrick’s Day, Thanksgiving Day;

виконували різноманітні завдання на

інтерактивній дошці; співали пісні; 

декламували вірші; грали в інтерактив

ні ігри; смакували смаколики та весело

проводили час.

Бажаємо й подалі вивчати
англійську креативно та весело.



British people 
will drink tea all 

day whether 
morning, noon 

or night



Керівник групи

Радудік Олена Євгенівна

Джус 
Ірина

Бахтін
Владислав

Васькова 
Діана

Войт 
Аліна

Войтович
Катерина

Горбунь
Аліна

Дремко
Діана

Жовмір
Анастасія

Коляско
Дмитро

Магнушевська
Наталя

Плюшко
Марина










