
МАКАРЕЦЬ ІННА ІВАНІВНА 

закінчила у 1993 році Одеський державний університет ім. І.І. 
Мечнікова.  Працює вчителем французької мови  у 
Красилівському  НВК «Гімназія та ЗОШ І ступеня», є 
спеціалістом вищої кваліфікаційної категорії, має звання 
«Старший вчитель», 20 років педагогічного стажу. Працювала 
заступником директора та директором Красилівського  НВК 
«Гімназія та ЗОШ І ступеня». Постійно є членом журі районних 
предметних олімпіад, була членом журі, членом експертної 
комісії обласних олімпіад. За сумлінну працю та досягнення у 
роботі нагороджена грамотами відділу освіти Красилівської 
райдержадміністрації, Красилівської районної ради та 
Красилівської райдержадміністрації, Почесною грамотою 
Хмельницької облдержадміністрації та управління освіти і науки, 

грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді . 

ТЕМА ДОСВІДУ: Використання лінгвокраїнознавчих  матеріалів в процесі 
викладання французької мови з метою підвищення пізнавальної активності учнів.                      
СУТЬ ДОСВІДУ: У процесі навчально-виховної діяльності вчителька ставить 
перед собою мету через використання різних автентичних матеріалів ознайомити 
учнів з  національною культурою, країнознавчим матеріалом,  нормами та 
цінностями іншого суспільства, формувати в учнів позитивне ставлення до країни 
та народу, мова якого вивчається. Працює над впровадженням інноваційних змін, 
спрямованих на наближення до стандартів мовної освіти країн Європейського 
Союзу. 
Макарець І.І.  забезпечує творче використання інтерактивних форм, методів  
та прийомів під час навчально-виховного процесу,  спрямованих на формування 
пізнавальної активності учнів на уроках. 

Враховуючи Загальноєвропейські рекомендації з питань мовної освіти, 
Концепцію навчання іноземних мов, Європейське мовне портфоліо, вчителька 
створила методичну розробку « Портфоліо» для учнів  6 класу за підручником 
Ю.М. Клименка ( французька мова – друга іноземна), яка використовується на 
уроках. Це дає змогу зробити процес іншомовного навчання для учнів більш 
прозорим, допомагає їм розвивати їхню здатність до відображення та 
самооцінювання, таким чином надаючи їм можливість поступово збільшувати 
свою відповідальність за власне навчання. 

Макарець І.І. створила сучасний кабінет французької мови, в якому є 
нормативні документи, програми, підручники, соціально-політична, науково-
популярна, енциклопедична, художня та методична література, словники, 
журнали, газети іноземною мовою. Кабінет укомплектований наочними 
матеріалами ( картами, портретами, ілюстраціями ), експозиційними стендами,  
аудіо- і відео матеріалами. 



Інна Іванівна  забезпечує високу результативність своєї роботи. Практично 
щороку її учні є призерами обласної олімпіади з французької мови. Вчителька є 
неодноразовим призером обласної виставки педідей, переможцем 
Всеукраїнського конкурсу  «Цікава школа» у номінації «Нетрадиційний урок», 
лауреатом (ІІм.) обласного етапу конкурсу «Вчитель року-2013». На базі досвіду 
роботи вчителя проводяться відкриті уроки та майстеркласи для педагогічних 
працівників району та області. 
Досвід роботи Макарець І.І. схвалено Радою Красилівського РМК у січні 2009 
року.  


