
Міністерство освіти і науки України 
Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації 
Державний навчальний заклад 
«Полтавське вище міжрегіональне професійне 
училище» 
  

 



Основна мета портфоліо 

І розділ. Загальні відомості про 
педагогічного працівника 

ІІ розділ. Навчально-методична 
діяльність 

ІІІ розділ. Результати педагогічної 
діяльності 

 



Узагальнення та 
розповсюдження 
власного досвіду.  

Створення презентації 
своєї роботи.  

Фіксування змін й 
зростання за певний час 

Підвищення рівня 
методичної культури. 

Забезпечення 
неперервності 

самоосвіти 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата  
народження 

05.06.1953 

Педагогічний 
стаж 

24 роки 

Місце роботи ДНЗ «Полтавське вище 
міжрегіональне професійне училище» 

Категорія,  
звання 

Викладач  спецдисциплін 

Проблема, над 
якою працюю 

Творче використання потенціалу 
обдарованих учнів на уроках із 
застосуванням мультимедійних 
можливостей для підвищення якості 
навчання 

Педагогічне кредо "Найкращий спосіб зробити дітей 
хорошими - це зробити їх щасливими ." 
(О.Уайльд) 



У 1975 році закінчила Полтавський інженерно-
будівельний інститут за  спеціальністю 
”Промислове та цивільне будівництво”  

Кваліфікація:  
інженер-будівельник                          













  Творче використання потенціалу 
обдарованих учнів на уроках із застосуванням 
мультимедійних можливостей для підвищення 
якості навчання 

 
 

Створення навчальної та плануючої 

документації; 

 Відвідування уроків колег;  

Створення комплексно-методичного 

забезпечення предмету; 

Підготовка та проведення відкритих уроків 

та заходів; 

Підготовка методичних розробок; 

Участь у інструктивно-методичних нарадах. 

Педагогічні читання. 

Круглі столи, семінари-практикуми. 

Робота над колективною методичною 

проблемою. 

Індивідуальна методична робота. 

Вивчення передового педагогічного досвіду. 

Консультації, самоаналіз. 

Різноманітні види спільної практичної роботи 

майстрів в.н. та викладачів. 

 



формування в учнів 
професійної 

компетенції шляхом 
залучення їх до 

роботи в гуртках, 
позакласної 

навчальної та 
виховної роботи 

орієнтація на основні 
принципи 

особистісно 
зорієнтованої моделі 
освіти (атмосфера 

співробітництва, 
діяльнісна основа, 

урахування інтересів 
та ціннісних 

орієнтацій учнів); 

використання 
новітніх методів 

навчання (ІКТ, 
інтерактивні 

методи, елементи 
проблемного 

навчання); 

створення для учнів 
можливості вибору 

темпу навчальної 
діяльності, способу 

опрацювання 
матеріалу, виду 

завдання. 



Використання програмно- педагогічних засобів 
навчання 

Удосконалення КМЗ  

Комплексне використання форм та методів 
навчання 

 

Використання матеріалів Інтернет-ресурсів 













Розробила  

викладач вищої категорії  

старший викладач 

Солярик Л.М. 







САМООСВІТА 

Професійний 
(предмет 

викладання)  

Психолого-
педагогічний 

(орієнтоване на учнів 
та батьків)  

Інформаційно-
комп'ютерні 

технології 
(ознайомлення і 

придбання навичок 
роботи з новими 

технологіями)  

Інтелектуальний 
(орієнтовано на 

поповнення 
загальноосвітніх 

знань) 

Психологічний 
(імідж, спілкування, 
мистецтво впливу, 
лідерські якості)  

Охорона здоров'я і 
спорт (розвиток 
фізичної форми) 

Методичний 
(педагогічні 

технології, форми, 
методи і прийоми 

навчання) 







Кінцевою метою навчальної 
діяльності є реалізація 
прогресивних методів 
навчання, які можуть 

забезпечити високий рівень 
засвоєння учнями вивченого 
матеріалу; зробити так, щоб 
навчання для учнів не було 

тягарем, а диктувалось їх 
бажанням здобувати знання. 
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Якість знань Успішність 



Проходження курсів підвищення кваліфікації  

Оволодіння передовим педагогічним досвідом, 

пошуковою дослідною роботою. 

Систематичне вивчення філософської та 

психолого-педагогічної літератури, 

законодавчих актів держави про освіту, 

виховання та навчання; зустрічі з новаторами; 

участь у роботі методичних комісій, семінарів, 

конференцій, педагогічних читань тощо. 

Ознайомлення з педагогічною пресою, радіо, 

телебаченням, Інтернетом. 

Працювати над розвитком творчої 

компетентності учнів, їх обдарованості. 

З метою підвищення педагогічної майстерності 

продовжувати займатися самоосвітою. 


