
Портфоліо
Юхимчук

Тетяни Іванівни

Технологічний багатопрофільний ліцей 

з загальноосвітніми класами 

імені Артема Мазура м. Хмельницького

вчителя економіки та основ здоров'я 
вищої категорії,

магістра управління навчальними 
закладами



Відомості про вчителя
• Юхимчук Тетяна ІванівнаП.І.П. вчителя

• 26.06.1961 р.Дата народження

• Вища

• Одеський інститут народного господарства, 
1985 - Економіст;

• Хмельницький гуманітарно-педагогічний 
інститут, 2005 - Магістр управління 
навчальними закладами

Освіта, спеціальність 
та кваліфікація за 

дипломом

• 40 роківЗагальний стаж роботи

• 12 роківПедагогічний стаж

• Технологічний багатопрофільний ліцей з 
загальноосвітніми класами імені Артема 
Мазура м. Хмельницького

Місце роботи

• Вчитель економіки, основ здоров'я, 
«Захисту «Вітчизни»

Посада

• Встановлено кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії», 2014 р.

Результати попередньої 
атестації

•30.05-12.10.2016 р., ХОІППО, керівники гуртків;

•23-27.01.2017 р., ХОІППО, вчителі економіки;

•14-18.03.2016 р., ХОІППО, вчителі основ здоров’я 

Курси підвищення 
кваліфікації

• tetiana-yuhymchuk.blogspot.comБлог



Підвищення кваліфікації



Керівник семінару-практикуму для вчителів 
основ здоров'я міста “Превентивне виховання 

в роботі вчителя”

Керівник шкільного методичного об’єднання 
вчителів економіки та географії, основ 
здоровя, фізичної культури, “Захисту

Вітчизни”

Керівник творчої динамічної групи вчителів 
економіки та географії, основ здоровя, 

фізичної культури, “Захисту Вітчизни” ТБЛ 
ім. Артема Мазура «Інтерактивні технології 

в системі особистісно орієнтовного 
навчання  як один із шляхів розвитку 

творчих здібностей та ключових 
компетентностей учнів»

Постійний учасник міських семінарів, тренінгів, 
методоб’єднань

Постійний член журі олімпіади з економіки та 
конкурсу-захисту МАН



Тема самоосвіти

«Розвиток креативного 

мислення в учнівської молоді 

шляхом використання  

інноваційних педагогічних 

технологій в освітньому 

процесі»



Життєве кредо:

Школа в моєму житті –

це моє життя в школі.

Педагогічне 

кредо:

Учитель – це 

вічний двигун 

людської душі, а 

вчительська 

праця – це 

щоденна 

творчість і 

мистецтво.

В. Сухомлинський



Досягнення вчителя
Грамоти

Премії
Назва нагороди Установа, що видала Дата видачі 

Свідоцтво лауреата 

премії Хмельницької 

міської ради

Хмельницька міська рада 2008, 2017

Назва нагороди Установа, що видала Дата видачі 

Почесна грамота Управління освіти і науки Хмельницької ОДА 2006

Грамота Управління освіти Хмельницької міської ради 2009

Грамота Управління освіти Хмельницької міської ради 2013

Грамота Управління освіти Хмельницької міської ради 2015

Грамота Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

Хмельницької ОДА, Хмельницький обласний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

2013

Грамота Управління освіти Хмельницької міської ради 2014

Грамота Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти

2016



Досягнення вчителя

Грамоти та премії



Досягнення вчителя
Подяки

Назва нагороди Установа, що видала Дата видачі 

Подяка Виконавчий комітет Хмельницької міської 

ради

2008

Подяка Хмельницький інститут імені Митрополита

Київського і всієї України, Предстоятеля 

Української Православної Церкви 

Блаженнійшого Володимира Міжрегіональної 

Академії управління персоналом

2011

Подяка Фінансово-економічний коледж 2015

Участь у професійних творчих конкурсах
Назва нагороди Установа, що видала Дата видачі 

Диплом

ІІІ ступеня

Управління освіти Хмельницької міської ради 2010

Диплом

ІІІ ступеня

Управління освіти Хмельницької міської ради 2012

Диплом Хмельницький обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді

2016



Досягнення вчителя

Подяки та дипломи



Досягнення вчителя
Перемоги на обласній педагогічній виставці 

“Освіта Хмельниччини на шляхах 

реформування”

Навчальний рік Предмет Місце

2008-2009 Економіка ІІ

2009-2010 Економіка ІІ

2010-2011 Економіка ІІІ

2011-2012 Економіка І

2012-2013 Основи здоров’я ІІ, ІІ

2013-2014 Економіка І

Основи здоров’я І

2014-2015 Основи здоров’я І

2015-2016 Основи здоров’я IIІ

2016-2017
Основи здоров’я ІІІ

Економіка ІІІ

2017-2018

Основи здоров’я ІІ

Економіка ІІІ

Позакласна діяльність ІІ



Досягнення вчителя

Всеукраїнський конкурс 

“Вчитель року - 2019”

• Номінація 

• “Основи здоровя” –

• І місце (І етап)



Участь у професійних 

творчих конкурсах

• ІІІ місце у методичному 

заочному конкурсі на 

краще інноваційне 

заняття «Моє 

найкраще заняття 

гуртка» (01 березня-30 

квітня 2016 р.) 



Конкурс “Краща 

публікація – 2017”

• Журнал “Географія 

та економіка в рідній 

школі”. – №1. – 2018. 

– С. 3.



Участь учнів у конкурсі-захисті МАН та олімпіаді з економіки

Навчальний 

рік

МАН Олімпіада

Кількість учасників Результат

(місто/область

/республіка)

Кількість учасників Результат

(місто/область/ 

республіка)

2003-2004 1 ІІІ

2004-2005 1 ІІ

2005-2006 2 ІІІ

2006-2007 1 ІІІ

2007-2008 1 ІІІ 1 І/ І/ ІІІ

2008-2009 1 ІІІ

2009-2010 1 І / ІІ - -

2010-2011 2 І / ІІ 2 -

2011-2012 4 ІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ 1 -

2012-2013 2 ІІ, ІІ - -

2013-2014 3 ІІ, ІІІ, ІІІ - -

2014-2015 2 I, II / II 1 -

2015-2016 2 II / III 2 -

2016-2017 2 І / І / ІІІ 1 -

2017-2018 2 І, ІІ / 1 -

2018-2019 2 І, І / 1 ІІІ



Участь учнів у науково-практичних 
конференціях та семінарах-практикумах

Навчальни

й рік`

Назва конференції Грамоти Кількість 

учасників

2014-2015 Міська учнівська історико-дослідницька конференція 

«Хмельницький в умовах незалежного поступу України»

Грамота за 

участь

1

VІ Міжнародна науково-теоретична інтернет-конференція 

молодих учених, аспірантів, студентів, учнів 9-11 класів 

«Творчий пошук молоді – курс на ефективність»

Грамота за 

участь

1

VІ студентська наукова конференція студентського наукового 

товариства «ЕВРИКА» «Інтеграція економіки України в період 

економічної нестабільності»

Грамота за ІІ 

місце;

Подяка за 

участь

2

2015-2016 Семінар-практикум по написанню наукових робіт за участі 

науковців для педагогічних керівників та учнів-учасників МАН

1

ІІІ обласна учнівська науково-практична конференція 

«Перспективи розвитку сучасної науки: погляд юних 

науковців Хмельниччини»

Диплом за 

кращий виступ;

Диплом за 

участь

2

2016-2017 ІV обласна учнівська науково-практична конференція 

«Перспективи розвитку сучасної науки: погляд юних 

науковців Хмельниччини»

Диплом за 

кращий виступ;

Диплом за 

участь

2

2017-2018 V обласна учнівська науково-практична конференція 

«Перспективи розвитку сучасної науки: погляд юних 

науковців Хмельниччини»

Диплом за 

кращий виступ;

Диплом за 

участь

2



Участь у конференціях тренінгах



Учасник понад 30 

конференцій різного 

рівня

Без прагнення до наукової роботи 

вчитель неминуче підпадає під 

владу трьох педагогічних демонів: 

механічності, рутинності, 

банальності.

А. Дістервег





Друковані праці

(2014-2019 рр.)

Вид друку Кількість 

Статті у збірниках матеріалів 

конференцій

4

Публікації у фаховій 

педагогічній періодиці

8

Власні методичні розробки 9



Автор колективної 

монографії 

“Сучасні 

здоров’я-

збережувальні 

технології”, 

2018 р.



Друковані праці



Власні методичні розробки



Учасник проекту 

“Інноваційний 

Олімп освітян 

України”, 2018 р.



Проведені семінари-

практикуми

• З 2015 р. і донині 

проведено 8 

семінарів-

практикумів для 

вчителів основ 

здоров'я міста



Майстер-клас для вчителів 

основ здоров'я міста 

• “Освітній хакатон – 2018”



Зустріч з працівником 
соціального захисту

Зустріч з працівником 
«Приватбанку»

Інтелектуальний 
марафон

Екскурсія на виставку 
грошей

Зустріч з працівником 
служби захисту справ 

споживачів

Зустріч з працівником 
податкової інспекції



Робота класного керівника

2006-2013
11-Б клас

2013-до тепер
10-А клас


