
Дата 
нагородження  

Форма (подяка, диплом, 
грамота, сертифікат), зміст (за 
що)  

Рівень (міський, обласний, 
всеукраїнський) 

12.02.2014 
 
 
 
  

Сертифікат вчителю в тому, що 
матеріал «The dishes of Ukrainian 
cuisine» з 29.01.2014 року 
розміщений на порталі 
«Учительський журнал он-
лайн» 
 
 

 
 
Всеукраїнський 

03.02.2016 Сертифікат засвідчує участь 
вчителя у технопарку 
«Забезпечення якості освіти: 
технології, які працюють» 

Міський 

Квітень 2016 Сертифікат підтверджує. Що 
вчитель з 1 до 30 квітня 2016 р. 
організувала участь учнів ЗОШ 
№68 в Міжнародних освітніх 
конкурсах « Олімпіс 2016 - 
весняна сесія» 

Міжнародний 

2017  
 
 
 
 
 
 
 
 2017 
 
 
 
 
16.01 -
28.01.2017 

Сертифікат вчителю за участь у 
міжнародному освітньому 
проекті GoCamp, який 
спрямований на виховання 
нового покоління свідомих 
громадян України через 
формування життєвих умінь та 
цінностей 21 століття. 
Сертифікат вчителю за участь у 
міському конкурсі відеофільмів 
(номінація «Краща реалізація 
ідеї літнього мовного табору») 
 
Сертифікат вчителю за участь у 
вебінарі «Англійська мова. 
Шляхи ефективної підготовки 
до ДПА\ЗНО 2017 з іноземних 
мов 

Міжнародний 
 
 
 
 
 
 
 
Управління освіти міської ради 
науково-методичний центр 
 
 
 
 
 
Всеукраїнський 

23.10.2017 Грамота  вчителю за 
професіоналізм, якісне 
виконання своїх обов̓ язків, 
активну участь у суспільному 
житті школи. (Наказ № 157-к ) 

Шкільний 

04.04.2018 Сертифікат за підготовку до 
участі в міжнародному конкурсі 
з англійської мови «Олімпіс 
2018- весняна сесія» учнів 
Маріупольської ЗОШ №68, які 
стали володарями 8 дипломів 
№ 3170/З632 

Всеукраїнський 

25.04.2018.  Сертифікат вчителю за участь у ГО «За якісну освіту» 



 
 
16.06.2018 
 
 
 
 
 
 
16.10.2018 
 
 
 
29. 10..2018 

семінарі «Сучасні освітні 
стратегії» ( 2 години) 
 Сертифікат виданий учаснику 
семінару-практикуму за темою: 
«Can Grammar Be Fun? Effective 
Tips for Super Teachers! » 
 ( 2 години) 
 
Certificate for attending the 
webinar “Teaching Sounds and 
Letters in Primary Classroom” 
 
 
Сертифікат першої 
всеукраїнської конференції у 
форматі ТОП  м. Запоріжжя 
підтверджує, що вчитель є 
співорганізатором та активним 
учасником конференції 
 « Модератори Освітніх 
Реформ» м. Запоріжжя 

Міський 
 
 
ГО «За якісну освіту» 
Міський 
 
 
 
Міжнародний 
 
 
 
Всеукраїнський 

30.10.18 Подяка за активну участь у 
роботі проекту для вчителів 
«Всеосвіта» Англійська мова 
(№HZ421695) 

Всеукраїнський 

30.10.2018 Свідоцтво за підготовку учнів 
до міжнародної олімпіади 
проекту «Всеосвіта» з 
англійської мови (№ KN 997488) 

Всеукраїнський 

31.10.2018 Сертифікат за участь в онлайн 
семінарі «Предметно- мовне 
інтегроване навчання (CLIL) для 
всебічного розкриття потенціалу 
учнів» 

ГО За якісну освіту» 
Всеукраїнський 

19.02 2019  Certificate “ Challenging 
primaries” 

MMPublications Ukraine 
Всеукраїнський 

24.02.2019 Сертифікат « Англійська мова. 
Морфологія» 

Всеукраїнський 
Студія онлайн-освіти EdEra 

 


