Мініна Ольга Анатоліївна
Освіта: вища, Київський славістичний університет,
2002 р.
Спеціальність за дипломом: англійська мова, історія,
викладач .
Стаж педагогічної роботи: 14 років.
Місце роботи: Коледж Київського національного
університету технологій та дизайну.
Посада: викладач.
Викладаю дисципліни: англійська мова, англійська
мова за професійним спрямуванням.
Форма та результати підвищення кваліфікації протягом
останніх 5 років за посвідченням: cтажування на кафедрі германськой філології
Київського славістичного університету, 2012 р.
Результати попередньої атестації: березень 2012 року, присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст першої категорії».
Участь в роботі міських, районних МО: Семінар «7 Steps to Effective Vocabulary
Acquisition and Speaking Skills Development» (2015). Семінар «Bring your learning into
Focus» (2016). Систематично відвідую зібрання викладачів англійської мови, в рамках
міських та районних методичних об’єднань.
Професійна діяльність.
В своїй роботі спрямовую курс на інтенсивний розвиток мовленнєвих, інтелектуальних і
духовних здібностей студентів. Активно цікавлюся новітніми освітніми технологіями та
разом з колегами працюю над їх впровадженням у навчальний процес. Впроваджую в
навчальний процес інтерактивні методи навчання. Застосовую форми індивідуального
підходу до студентів задля підвищення ефективності навчання. Постійно підвищую
власну лінгвістичну компетенцію.
Проведено:
а) відкриті заняття: кожні 2 роки
б) тематичні заходи:

- 2014 рік – англомовний захід «Genious who belongs to the world», присвячений
святкуванню 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка за межами України.
- 2015 рік – англомовний захід «Ukrainian National Costumes.Ukrainian cultural heritageEuropean tradition Українська культурна спадщина-Європейська традиція».
- 2016 рік – англомовна частина виступу групи ПК 9-13 під час проведення «Дебюту
першокурсника».
- 2016 рік – виховна година зі студентами групи ПК 9-13 в Національному художньому
музеї України
Щорічні конкурси на краще знання англійської мови задля відбору студентів для участі в
олімпіадах за межами коледжу.
Методичні розробки п’яти останніх років:
Навчальний посібник з предмету «Англійської мова за професійним спрямуванням
для студентів спеціальності «Художнє фотографування» (2014 р.)
Навчальна програма зі спеціальності «Англійська мова» для студентів всіх
спеціальностей після 9 класу.
Постійно приймаю участь в оновленні та удосконаленні НМКД з дисципліни
англійська мова для різних спеціальностей.

