
Веселка Інна Мойсеївна,  28.01.1978року народження працює вчителем  з 2000 

року. 

У Русанівському ліцеї м.Києва з серпня 2018 року викладає зарубіжну та  

українську літератури, мистецтво.  

Девіз: «Зрозуміти – значить відчути» К.С. Станіславський 

Проблема над якою працює: 

«Забезпечення особистісного включення учнів до освітнього процесу на рівні 

емпатичного розуміння та сприйняття навчального матеріалу на уроках 

зарубіжної літератури» 

Заплановані відкриті уроки у 2019-2020 н.р.: 

1) Поема Байрона «Мазепа», історична основа та романтичний міф.  

25.10.2019р. 9-А клас (п’ятниця) о  9.45 

 

2) Джеймс Олдрідж «Останній дюйм» 

06.12.2019р. 7-А клас (п’ятниця) о 13.15  

 

Учитель про себе: 

У 2000 році закінчила Київський педагогічний університет ім. М.Драгоманова 

філологічний факультет за спеціальністю вчитель російської мови, французької 

мови та зарубіжної літератури 

 У серпні цього року влаштувалась викладати російську мову та зарубіжну 

літературу в гімназію № 30 «ЕКОНАД» - де пропрацювали  17 років. 

2017-2018 н.р. працювала заступником директора з виховної роботи у гімназії 

№261 (Дарницького району), викладала зарубіжну літературу. 

У серпні 2018р. влаштувалась на роботу до Русанівського ліцею де викладаю 

зарубіжну літературу, українську літературу, мистецтво, працюю заступником 

директора з виховної роботи. 

У 2012-2013 н.р. брала участь у конкурсі «Учитель року» російська мова. Стала 

переможцем районного етапу конкурсу. На міському етапі конкурсу отримала 

особливу винагороду – право представляти Україну на міжнародному форумі 

«Русский язык без границ» Москва-Пермь 2013 

У 2013-2014 н.р. брала участь у конкурсі «Учитель року» зарубіжна література, 

посіла друге місце.  



Мені дуже подобається твердження Василя Сухомлинського: «Діти мають зростати 

в світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії…». У своїй педагогічній 

діяльності я намагаюсь втілювати цю думку відомого педагога на практиці, тому 

вожу своїх учнів до музеїв, театрів, виставок, організую різноманітні екскурсії та 

подорожі.   У своїй педагогічній діяльності я обрала емоційно-цінносний стиль 

викладання, який дозволяє ефективно розвивати в учнях: образне мислення, творчі 

здібності, емоційно-морально сферу особистості, вчить розмірковувати та логічно 

мислити, допомагає розвивати діалогічний стиль спілкування, сприяє розвитку 

вміння працювати у команді.   

Маю особисті захоплення, а саме: музика (класична), театр, живопис, архітектура. 

Займаюсь колекціонуванням – збираю ручки та олівці (стилофілія). Люблю 

екскурсійні подорожі.  

 


