
  ПОРТФОЛІО   

 

заступника директора з 

навчальної роботи 

ДПТНЗ «МПАЛ 

ім.М.Данканича» 

 Шпеник С.І. 

 



Мета створення портфоліо: 
 

  спосіб творчої реалізації себе 

самої; 

 показати чого досягла, що я вмію 

робити, і до чого мені треба 

прагнути, щоб навчитися 

новому; 

 адже вчитися ніколи не пізно. 

 



Візитна картка 

Шпеник Світлана Іванівна 
 

Дата народження: 6 грудня 1970 р. 

Посада: заступник директора з навчальної 

роботи 

Педагогічний стаж: 23 роки 

Стаж керівної роботи: 8 років  

(6 років на посаді методиста) 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої 

категорії 

Дата останньої атестації: не атестувалася 



Педагогічне кредо 
 

    Для людини, яка не  

    знає до якої гавані  

      пливе її корабель,  

         жоден вітер не  

   буде попутнім. 
 

           Сенека 

 

 

 



 

Дані про підвищення кваліфікації 
 

№ 

з/п 

Термін 

проходження 
курсів 

Місце проходження Тема курсової 

роботи 

Тематика курсів № свідоцтва 

1 20.10.2018 р. м.Київ, 
Національна 

академія 

педагогічних 
наук України 

ДВНЗ 

«Університет 
менеджменту» 

ЦІППО 

Системний 
підхід до 

організації 

навчально-
методичної 

роботи в 

ПТНЗ 

Заступники 
директорів, 

новопризначені 

заступники 
директорів з 

навчальної та 

навчально-
методичної 

роботи 

закладів 
професійної 
(професійно-

технічної) 
освіти 

СП 
35830447/ 

2471-18 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поширення 

передового 

педагогічного 

досвіду 

Створення умов для 

самоосвіти викладачів і 

здійснення керівництва 

їх творчою діяльністю 

Атестація 

викладачів 

Реалізація 

управлінських 

повноважень 

заступника 

директора 

Формування 

відповідної 

мотивації 

роботи педагогів 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

Забезпечення 

соціального захисту, 

охорони життя, 

здоров’я учасників 

навчального процесу  



Форми взаємодії викладачів в процесі науково-

методичної роботи 

 

 Відкриті уроки 

 Предметні тижні 

 Творчі звіти 

 Засідання методичних комісій 

 Презентації  

 Виставки  

 Фахові конкурси 

 Портфоліо 

 Обмін досвідом 

 

 



Професійна майстерність  

викладачів навчального закладу 
 

                             

   Джуган Т.П., Різак М. (22 а/с)    Саморига О.В., Финзь А. (13 а/с)          Гуледза Р.І., Бакулін К. (21 тр.) 

 
Халілов О.Р і учні переможці (січень 2019) 



Методична робота 

 

 
 

 

       

 

  

                     

Забезпечити засвоєння і використання 

найбільш раціональних методів і 

прийомів навчання і виховання 

Створити умови для самоосвіти 

викладачів 

Постійно підвищувати рівень загально 

методичної підготовки викладачів для 

організації та здійснення навчального 

процесу 

Виявити, пропагувати та 

здійснювати нові підходи до 

організації навчання та виховання 



                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

   

Результат 

методичної 

роботи 

Участь у обласних 

засіданнях та 

вебінарах за 

ініціативи НМЦ ПТО 

у Закарпатській 

області 

Проведення тижнів 

методичних 

комісій 

Активна участь 

у підготовці до 

проведення 

педагогічних рад 

Методичні форми: 

методичні розробки 

статті в «Ліцейний 

вісник» 



Цінності викладачів ліцею: 

* Моральні (доброта, справедливість, толерантність, 

щирість, сумлінність, взаємоповага, відповідальність, 

принциповість); 

* Громадянські (патріотизм, національна гідність); 

* Правові (правове виховання, законослухняність); 

* Світоглядні (віра, шляхетність, щасті, самовдосконалення, 

надія); 

* Екологічні (естетичність, екологічна вихованість); 

* Інтелектуальні (логічне мислення, критичне мислення, 

здатність до самостійності в здобутті інноваційних знань); 

* Валеологічні (відповідальне відношення до власного фізичного 

та психічного здоров’я); 

* Інструментальні (охайність, дисциплінованість, 

життєрадісність, здатність відстоювати свої інтереси). 

 



ДАЛІ БУДЕ… 


