Ольга Мошкіна
Блогерка / викладач англійської мови

Автобіографія
Я, Мошкіна Ольга Олегівна,
народилася 20 квітня 1983р у Одеса.
З 7 років почала вивчати англійську
мову на додаткових курсах. У 2000
році закінчіла загальноосвітню
школу І-ІІІ ступенів №44. Протягом
навчання брала участь у різноманітних місцевих олімпіадах з
англійської мови та отримала подяку за почесну вахту у пам’ятника
Невідомому Матросові.
Цього же року вступила до Одеського Національного
Університету ім І.І. Мечникова, факультет романо-германської
філології. Будучи студенткою відвідувала додаткові курси акторскої
майстерності Одеської кіностудії. У 2005 році закінчила
університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю
«Англійська мова та література» та здобула кваліфікацію філолога,
викладача англійської та французької мов та літератур.
2005-2006 працювала Секретарем Українського Державного
Підприємства «УкрКрюїнг». 2007-2008 влаштувалась до Одеського
Ювелірного Заводу ЗАТ «Аурум» на посаду Помічника директора.
У серпні 2007 зареєстровано шлюб та змінила прізвище Ільяшенко
на Валявська. З кінця 2008р працювала Помічником депутата та
організувала І та ІІ Міжнародний Зліт Мотоциклістів Хонда Голд
Вінг Україна.
У 2009р почала працювати Викладачем англійської та
французької мов у Мовному Центрі «Лінгва». У 2010р пройшла
підвищення кваліфікації та отримала міжнародний диплом
Викладача англійської мови (SIT TESOL Certificate), який надає
можливість викладати англійську як другу мову о 35 країнах світу.

У цьому році почала викладання курсу «Англійська мова для ІТ
спеціалістів» компания Логіка.
2012-2016 роках отримала Свідоцтво про Державну
Реєстрацію ФОП та стала власником Мовного Центру «Прогресс».
У центрі «Прогресс» існувала багаторівнева система навчання,
тестування та оцінювання відповідно Common European Framework
of Reference CEFR від рівня A1-C1 з наступними курсами: General
English Course, English for Seafarers (Officers/Ratings), Marlins
Course Preparation and Test, Job-Interview, Business English,
Professional Development Course for Teachers.
У 2014р народила дитину та продовжувала працювати
викладачем та тренером вчітелів власного центру, який ще існує до
кінця 2016 року, та нажаль припиняє свою діяльність та не є
рентабельним з умов економіко-політичної кризи та подій на
Майдані.
З 2016 року по теперішній час викладаю англійську мову
приватно. У 2017 році зареєстровано шлюб та змінила прізвище на
Мошкіна.
У 2019 році зареєструвала особистий блог «Щоденник Жінки
Моряка/ Seafarer’s Wife’s Diary» www.madam.blog де я розповідаю
про свій досвід викладача, також висловлюю свою думку та
спілкуюсь з підписниками. Деяки публікаціі додала до
автобіографії.

