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Рева Алла Павлівна має вищу освіту, стаж роботи 26 років, 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» підтверджене 

рішенням атестаційної комісії від 02.04.2017 року. В поточному навчальному 

році має педагогічне навантаження 19 годин.  

Алла Павлівна працює на посаді вчителя іноземної мови з 1992 року. За 

час роботи у школі проявляла належний ступінь виконавської дисципліни. 

Виконує посадові обов’язки, правила внутрішкільного розпорядку та Статут 

школи. 

Алла Павлівна  уміло використовує методи компетентно орієнтованого 

підходу до організації навчального процесу на уроках німецької мови, 

володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням 

особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів, формує навички 

самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Уміє лаконічно, 

образно і виразно подати матеріал.  

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. 

Алла Павлівна працює над методичною проблемою: «Формування 

краєзнавчих компетентностей на уроках німецької мови». Для її уроків 

характерною рисою є використання 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 не ігноруються мовні вправи, що 

сприяють засвоєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і 

граматично. Вдало використовує ситуативні і тематичні малюнки та картини, 

схеми, таблиці, роздатковий матеріал для парної та індивідуальної роботи. 

Добре поєднуються індивідуальні і колективні форми роботи, різні ігри. 

Належну увагу приділяє позакласній роботі з предмету, щорічно 

проводить тижні іноземної мови, вміє зорганізувати дітей на роботу, 

зацікавити їх, для проведення виховних заходів використовує нові, 

нестандартні форми проведення.  

Заслуговує на увагу робота Алли Павлівни з обдарованими дітьми.У її 

учнів сформовані основні комунікативні вміння, вони вміють здійснювати 

усномовленнєве спілкування, розуміти зі слуху зміст автентичних текстів, 

здійснювати спілкування у письмовій формі. Учні Алли Павлівни 

неодноразово ставали  переможцями та призерами ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови.  

Постійно працює над підвищення свого фахового рівня, педагогічної 

майстерності. Бере активну участь у роботі районного методичного 

об’єднання вчителів німецької мови, вивчає сучасні інноваційні педагогічні 

технології та використовує їх у роботі, передплачує фахові журнали та 

періодику. 

Тактовна, працелюбна, креативна, ввічлива, творча. Користується 

авторитетом серед батьків, вчителів, учнів. 

Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну педагогічну 

допомогу з питань освіти, фізичного й психічного розвитку їх дітей. 

 

 

 


