
Портфоліо
вчителя  української 

мови та літератури 

Технологічного 

багатопрофільного 

ліцею ім. А. Мазура 

Чеговець 

Інни Володимирівни



ВІЗИТНА КАРТКА

Дата народження: 02.12.1976 р.

Освіта: вища

Закінчила Чернівецький державний 

університет ім. Ю. Федьковича в 

2000р.

Кваліфікація: філолог, викладач 

української мови та літератури

Педагогічний стаж роботи: 26 рік

Категорія вища, старший вчитель

Дата останньої атестації 2017 рік



ПЕДАГОГІЧНЕ  КРЕДО

"Учитись важко, а учить ще

важче.

Але не мусиш зупинятись ти.

Як дітям віддаси усе найкраще, 

То й самй сягнеш нової висоти."

М. Сингаївський



КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ

Хмельницький обласний 
інститут післядипломної 

освіти педагогічних

працівників 2021р.



ТЕМА САМООСВІТИ

Проектна технологія як 
засіб формування мовної
особистості на уроках
української мови та 

літератури



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ:

Як розвивати творчі здібності учнів?

Як сформувати креативну особистість?

Які педагогічні технології доцільно обрати?

Як зробити кожен урок словесності цікавим?

Як досягти творчої співпраці вчителя і учня?



МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ 
НАВЧАННЯ:

Метод проектів;

Комікси;

Робота в малих та великих групах;

Прес – конференція

Артбуки

Ментальні мапи

Настільні ігри

Квести

Навчальний дайвінг

Словесні аналогії



ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ НА 
УРОКАХ Є:

Формування національно – свідомої, 
духовно – багатої мовної особистості, 
яка володіє вміннями й навичками 
вільно, комунікативно доцільно 

користуватися засобами рідної мови -
її стилями, типами, жанрами в усіх 

видах мовленнєвої діяльності.



ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ 
РОБОТИ

наявний вищий рівень мотивації;

на уроці створюється атмосфяера співробітництва;

застосовані методи та прийоми сприяють осмисленому 
опрацюванню навчального матеріалу;

спостерігається розвиток в учнів вміння розглядати різні 
ситуації під різними кутами зору;

зростає майстерність у створенні творчих робіт, 
відчувається логічність, послідовність викладу, багатьом 
притаманна оригінальність думки;

застосовані інтерактивні вправи сприяють підвищенню 
грамотності



ПРОФЕСІЙНА 
МАЙСТЕРНІСТЬ

2017-2018 н.р.-участь у літературному вечері

присвяченому 80-річчю з дня народження

В.Стуса «Народе мій, до тебе я ще верну»

Виступ на конференції присвяченій атестації

вчителів для заступників директорів

загальноосвітніх закладів.



24.02.2017 – участь у семінарі присвяченому 
Міжнародному дню рідної мови для вчителів м. 
Хмельницького на тему: “Перспективи розвитку 
української мови”

Постійний член журі олімпіад, конкурсів ім. Т. Г. 
Шевченка та П. Яцика, Малої академії наук міських та 
обласних етапів

2018-2019н.р

2019-2020 н.р.

! Місце за результатами ЗНО з української мови в місті 
Хмельницькому.



РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

❖Координатор конкурсу “Соняшник”, участь у 
всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус»

❖Друк і розміщення матеріалів на сайті «На урок»

❖Розробка методичного посібника: «Проєктна
технологія як засіб формування мовної особистості 
на уроках української мови та літератури»

❖Педагог – наставник для вчителів – практикантів і 
початківців;

❖Голова методичного об'єднання вчителів кафедри 
філологічних наук





ПЕРЕМОЖЦІ МІСЬКИХ 
ОЛІМПІАД

2016-2017 р.-1-е місце Шевчук Вікторія 9-В клас

2016-2017р.- 2-е місце Іванішина Ганна 10-А клас

2016-2017 р. 2-е місце Пасічник Дарина 9-Б клас

2017 -2018 р.-3е місце Іванішина Ганна 11-А клас

3е місце Пасічник Даша -10-а клас

2018-2019-2е місце в міському турі Науменюк Юлія , 
участь в обласному турі-10-Б клас

2е місце Шевчук Вікторія – 11-б клас  

3е місце Сивиринюк Юлія- 10Б клас

3е місце Пасічник Даша – 11-а клас

2019-2020 р. – 3е місце Сивиринюк Юлія 



ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ ІМ. 
П. ЯЦИКА

2016 – 2017р.-1е місце в міському турі – Пасічник Дарина

2е  місце обласний етап, брала участь у   

всеукраїнському конкурсі

3е місце- Сивиринюк Юлія

2017-2018р.-1е місце іванішина Ганна , учасниця обласного 

туру

2е місце Шевчук Вікторія-10-Б клас

2е місце –Пасічник Даша -10-А

2018-2019 -2е місце Науменюк Юлія 10б

2е місце Пасічник Дарина 11А

3е місце Сивиринюк Юлія 10Б

2019-2020 -3е місце Сивиринюк Юлія 11-Б



ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ 
ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

2016 – 2017 II місце – Шевчук Вікторія 

I місце – Іванішина Анна  

II місце обласний етап 

2019-2020 – ІІІ Горячок Анастасія-5В

ІІІ місце Сивиринюк Юлія 11-б

2020=2021 н.р.- ІІІ Войтова Уляна 5В клас

2021=2022- ІІІ Штойко Олександра 6-В клас                          



ПЕРЕМОЖЦІ МАН

2016 – 2017- II місце – Шевчук Вікторія секція 

“Мовознавство”

2017-2018 н.р.-І місце в міському турі в секції 

«Фольклористика» Шевчук Вікторія,  ІІ місце в 

обласному турі;

2018-2019 н.р.-Іі в секції «Журналістика» Шевчук 

Вікторія -11-Б клас

2019=2020 н.р.- І місце в секції «Літературна 

творчість», участь в обласному етапі- Боровікова

Дарина 11-Б клас



ЛІТЕРАТУРНО -
МИСТЕЦЬКІ КОНКУРСИ

2018-2019

Конкурс на кращого декламатора поезій Т.Г. 

Шевченка “ Живи, Кобзарю, в пам'яті 

людській”

Пасічник Дарина -3е місце

2018-2019

Літературний конкурс:» Україна 

починається з тебе» Шевчук Вікторія -1е 

місце



ЛІТЕРАТУРНО - МИСТЕЦЬКІ 
КОНКУРСИ

МІСЬКІ КОНКУРСИ 2018-2019

«Слово нації» 1.Галко Катерина -1е місце

2. Сисак Анастасія 1е місце

3. Пасічник Дарина -3е місце

2020-2021

«Слово нації» в номінації «Читці»

Горячок Анастасія  ІІІ місце

Конкурс від Народного дому «Просвіта»

«Кобзар –це слово на кожен день»

Анастасія Горячок



ВИХОВНІ ЗАХОДИ



Я – КЛАСНИЙ КЕРІВНИК



ТВОРЧІ ЗУСТРІЧІ І 
КОНФЕРЕНЦІЇ



ВІДКРИТІ УРОКИ



ЖИТТЄВЕ КРЕДО:

"Не кажи світові про те, що ти 
хочеш зробити - покажи, як ти 
робиш"

ТВОРЧЕ КРЕДО: 
«Щоб дати учневі іскорку світла, 
учителю треба виховувати у собі 
сонце»



ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ!


