
Портфоліо вчителя української мови та літератури

класного керівника 11 класу Ревнівської ЗОШ 1-3ст

 Коваль Надії Петрівни 



Народилася 06.06.1969 року 

в селі Копистирині Шаргородського району Вінницької 

області. 

У 1992 році  закінчила Вінницький педагогічний 

інститут 

ім. М.М.Коцюбинського 

за спеціальністю 

«Українська мова та література».



Віддай людині крихітку себе,
 за це душа наповнюється  світлом…

Ліна Костенко

Моє педагогічне кредо:



Освіта: вища
Стаж роботи: 22 роки
Спеціаліст вищої категорії , старший вчитель.
Курси:
1. Підвищення кваліфікації зі спеціальності «Українська мова та література», 
2003 рік
2. Проблемно-тематичні курси підвищення кваліфікації «Формування творчої 
особистості в процесі вивчення української мови та літератури в школі», 2008 
рік
3. Пройшла навчання і успішно завершила курс підготовки екзаменаторів, які 
перевірятимуть відкриті тестові завдання ЗНО, 2009 рік
4. Навчалася за інтегрованою програмою на авторських курсах підвищення 
кваліфікації 
І.П. Ющука, С.І. Мірошник, 2012 рік
5. Пройшла навчання з методики вивчення інтегрованого курсу «Художня 
культура» у загальноосвітніх навчальних закладах, 2012 рік
6. Курси за програмою Intel «Навчання для майбутнього», 2012 рік





«Формування духовних цінностей особистості на уроках 

української мови та літератури».

Тема, над якою працюю:



Участь у районних семінарах на базі     Ревнівської ЗОШ 1-3 ступенів 2012-2013 н.р.

Семінар заступників з навчально-виховної роботи: Семінар вчителів-мовників:



Відкриті уроки з української мови та літератури



Переможці предметних олімпіад, конкурсу імені Петра Яцика, 

літературного конкурсу імені               П. Чубинського, конкурсу «Я – 

Київщини гордість і надія»



Позакласна і виховна робота

Брейн-ринги:



Конкурс на краще читання творів Т. Шевченка «Кобзареве 

вічне слово» та читацька конференція «Шевченківськими 

стежками»



Загальношкільні свята





Екскурсії



Класний колектив «Схід»

 (співдружність хлопців і дівчат)

1.Бабич Сніжана

2.Батушкіна Юлія

3. Безсмертна Мирослава

4. Герус Наталія

5. Грицкевич Аліна

6. Зубарєв Артем

7. Імамова Марія

8. Коваль  Олег

9. Мохначук Максим

10. Петриченко Юлія 

11. Рудич Тетяна

12. Тютюн Павло

13. Чабан Андрій

14. Шевченко Олександр

15. Шульга Радіон

16. Шум Надія

Наш девіз:

 «Один за всіх і всі за одного»



Психолого-педагогічна характеристика класу

 У класі навчається 16 учнів

Серед них дівчат: 1996 р. н. – 4

                                 1997 р. н. – 5

           та хлопців: 1996 р. н. – 1

                                 1997 р. н. – 6        

 Учнівський колектив 

сформований, згуртований, 

дружній. В класі впроваджена 

система самоврядування. 

 Найгострішими проблемами є

пасивне ставлення до навчання

більшості учнів та невміння 

організовуватися для виконання колективних справ.

 Але колектив учнів єднають дружні стосунки, прагнення допомогти одне одному в скрутній ситуації, вимогливе ставлення один до 

одного.

 Актив класу має досить значний авторитет, часто вносить пропозиції щодо поліпшення життя класу.

 Загальний морально-психологічний стан колективу досить позитивний.



Розподіл доручень

Батьківський комітет

Голова 

             Мохначук Лариса Олександрівна

Члени батьківського комітету

             Шульга Мирослава Олексіївна

             Безсмертний Юрій Миколайович

             Бабич Оксана Миколаївна    

Голова класу

Заступник голови

Центри:

«Дозвілля»

«Дисципліна і порядок»

«Інтелектуальний»

«Трудова стежина»

«Прес-центр»

«Олімп»

«Забава»

Шум Надія

Безсмертна Мирослава

Бабич С., Імамова М.

Тютюн П., Шевченко О.

Петриченко Ю., Бабич С.

Чабан А., Зубарєв А.

Батушкіна Ю., Герус М.

Коваль О., Шульга Р., Мохначук М.

Грицкевич А., Рудич Т.



Виховання і розвиток вільної, талановитої, фізично здорової особистості, 
збагаченої науковими знаннями, готової до творчої діяльності.

Моя мета:



Робота класного 

керівника

Формування

учнівського 

колективу

Робота з учителями- 

предметниками 

Екскурсії
Робота з 

батьками

Розвиток творчої 

активності учнів

Психолого-педагогічний 

супровід учня

Розвиток самоврядування



Напрями виховної роботи:

 Навчальна діяльність

 Фізичне виховання і здоровий спосіб життя 

 Трудова діяльність 

 Пізнавальна діяльність і естетичне виховання 

 Національно-патріотичне виховання

 Громадянське виховання

 Превентивне виховання

  Духовно-етичне і правове виховання 



Наші досягнення

 Переможці районних олімпіад і конкурсів

 Учасники МАН

 Переможці спортивних змагань

 Багаторазові переможці шкільних заходів



Активна участь класу в загальношкільних 

заходах

 «А над світом українська вишивка цвіте»

 «Осінній бал»

 «Свято врожаю»

 «День книги»

 «Новорічний карнавал»

 Спортивні змагання 

 Туристичний зліт



Я вибрала Долю собі сама.

І що зі мною не станеться – 

у мене жодних претензій нема

до Долі – моєї обраниці…

                           Ліна Костенко



Дякую  за увагу!

Тепла вашій домівці й затишку вашій душі!
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