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спеціальність – вч математики

стаж пед. роботи - 43 роки

вчитель вищої категорії

рік попередньої атестації - 20155

курси підвищення кваліфікації - 2018



Мета портфоліо
Проведення самоаналізу та 

самооцінки професійної 
діяльності за 

міжатестаційний період з 
2015 по 2019 роки



Проблема над якою 
працюю:

“Формування критичного мислення 

особистості  через використання 
сучасних технологій навчання та 

розв’язування прикладних задач”



Моє кредо  

Життєве:

По життю з 
посмішкою

Педагогічне:

Учитись важко, а 
учить ще важче. Але 
не мусиш зупинятись
ти. Як учням віддаєш
усе найкраще, то й
сам сягнеш нової
висоти!



Моя професійна 
таємниця:

Не так важливо вчити
дітей, як важливо створити

ситуацію, в якій дитина
просто не може не вчитися і
робить це із задоволенням.

К. Роджерс



Творчість учителя –
успіх учнів



Участь учнів у міжнародних
природничих конкурсах  

Рік Геліантус Колосок Левеня

2015 17 53 5

2016 - 28 3

2017 6 45 7

2018 6 51 -



Сучасні технології навчання, 
які використовую в роботі

1.Особистісно-орієнтований  підхід ( Автор І.С. 
Якиманська) Використовую дидактичні матеріали, 
відповідно рівня підготовки та здібностей 
конкретного учня 

2. Ігрові технології ( Автор І.В. Єгорченко) Задачі-
рисунки, задачі-жарти, задачі з неповними або 
зайвими даними, задачі-казки

3 Інтерактивні технології ( Автор О. Пометун, Л. 
Пироженко.) Кооперативне, колективно-групове 
навчання, ситуативне моделювання, опрацювання 
дискусійних питань. 

4 Інформаційно-комунікаційні технології (Деннніс
Стівенсон) Навчально-методичні комплекси, 
презентації, публікації, тестові системи, віртуальна 
лабораторія

5 Технології проектного навчання (Автор Д. Дьюн) 
Творча робота учнів над вирішенням поставленої 
задачі, результатом якої є проект



Нестандарті уроки, які 
практикую

Урок 
захисту 

проектів
Урок 
залік

Урок 
подорож

Урок 
семінар

Урок 
однієї 
задачі



Навчально-методична 
робота

➢ Виступи на засіданнях методичного об’єднання 
вчителів природничо-математичного циклу, класних 
керівників

➢ Створення презентацій до уроків математики та 
фізики. 

➢ Розробки конспектів нестандартних уроків, сценаріїв
виховних заходів, дидактичних матеріалів до уроків.

➢ Використання інноваційних технологій навчання

➢ Вивчення навчального матеріалу з погляду сучасних
форм і методів

➢ Збереження психологічного здоров'я на уроках 
математики 

➢ Використання міжпредметних зв'язків



Класний керівник
«Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, 

здобути в їхніх серцях почуття гордості, власної 
гідності - це перша заповідь вихователя.»

В.О.Сухомлинський



Мої доробки



“Я не можу навчити всіх і 
всьому, але я можу вплинути 

на мислення моїх учнів”
Сократ 



Дякую за увагу!


