
Полтавська міська рада 

виконавчий комітет 

управління освіти 

Державний навчальний заклад 

«Полтавське вище міжрегіональне професійне училище.» 

 

Портфоліо 

 

Керівника історико – краєзнавчого  

гуртка Самсоненко Олени Василівни 

 
 



ЗМІСТ 

І.   Загальні відомості про 
педагогічного  працівника. 

ІІ.  Навчально-методична 
діяльність педагогічного 
працівника. 

ІІІ. Результати педагогічної 
діяльності. 

 



 

І. Загальні відомості  

про педагогічного  

працівника 

 



Самсоненко Олена Василівна 

Дата народження: 

25 грудня 1972 року 

Працюю в училищі з 2007  року. 

Загальний стаж роботи –28 р. 

Педагогічний стаж – 11,5 р. 

Керівник історико – краєзнавчого 

гуртка 

 



 

 

 

 

 

Освіта:   

1996 рік закінчила 
Кіровоградський 
державний 
педагогічний 
інститут імені  

В.К. Винниченка 
 



Спеціальність за 

дипломом 

історія та 

народознавство. 

Присвоєно 

кваліфікацію 

спеціаліста 

вчителя історії 

та 

народознавства 



Курси за програмою  
Intel: Навчання для  майбутнього:  
                       2012 рік 
 



Курси підвищення 
кваліфікації:  2016 рік 

 



Нагороджена  грамотами центру туризму  
та краєзнавства 

 









2016, 2018,2019 

роки грамоти 

Департаменту 

освіти і науки 

Полтавської 

Обласної 

Державної 

адміністрації 



ІІ. Навчально-

методична діяльність 

педагогічного 

працівника 



Проблема, над якою працюю: 

“Формування ключових компетентностей учнів 

шляхом використання сучасних освітніх технологій ”  
 

Моє педагогічне кредо: 

“Єдиний шлях, якій веде до знання – 

це діяльність” 

                                          Бернард Шоу 



Участь у конкурсах 

 •   2015 рік участь у обласному ХХХІІ зльоту юних краєзнавців та активістів 

музеїв при навчальних закладах. Стали лауреатами у двох номінаціях: 

історичне краєзнавство та досвід роботи музеїв при навчальних закладах. 

Нагороджені грамотами. 

•  2016 рік участь у обласному ХХХІІІ зльоту юних краєзнавців та активістів 

музеїв при навчальних закладах. Стали переможцями у двох номінаціях: 

історичне краєзнавство та досвід роботи при навчальних закладах.  

Нагороджені 5 – грамотами. 

• 2016 рік  участь у обласному огляді музеїв при навчальному закладі. 

Нагороджені грамотою. 

• 2017 рік  участь у обласному турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів. 

Учень Андрішко Сергій зайняв 3 місце. Учень и керівник нагороджені 

грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської Обласної Державної 

адміністрації 

 



•  2018 рік  участь в обласному турі Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів. Олексієнко Сергій став лауреатом нагороджений 

дипломом 

 

• 2019 рік ІІІ місце в обласному турі Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу». Учень 

и керівник нагороджені грамотами Департаменту освіти і науки 

Полтавської Обласної Державної адміністрації 

 

• 13 – 15 березня  2019 р. будемо приймати участь у 36 обласному зльоті 

краєзнавців та активістів музеїв при навчальних закладах 



Екскурсії в музеї 

проходять не тільки для 

дітей, а і для дорослих 



Екскурсії проводять 

члени гуртка 





Захист роботи з історичного краєзнавства на 

ХХХІІІ зльоті краєзнавців   



Заняття гуртка 



Виховна година з історії 

створення училища, яку 

проводять члени гуртка 



Виховна година:  

«Герої серед нас.  

Максим Рябко» 



Членами гуртка ведеться значна 

робота в напрямку патріотичного 

виховання молоді: організовуються 

виховні години, присвячені Другій 

світовій війні та випускникам 

училища учасникам операції 

об'єднаних сил , конференції.  



Відкриття виставки з досвіду роботи музею  



Участь у обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів при навчальних 

закладах «Край, в якому я живу» 2018 рік 



Виховні години: 

 
 

Історія створення училища з 
посвятою в робітничий клас. 

Бойовий шлях 132 стрілецької дивізії. 

Друга світова війна. (за матеріалами 
музею) 

Герої серед нас. Максим Рябко. 

Герої не вмирають. Артур Латченко 

 Хоробре срдце. Владислав Карпун 

 
 

 



Статті в журналі «Освітній простір. Інформаційно – методичний 

вісник. НМЦ ПТО у Полтавській області» 

  2015 рік 

«Патріотичне виховання 
засобами гурткової 
роботи»  

2018 рік 

«Патріотичне виховання 
молоді на базі музею та 
робота з обдарованими 
учнями» 

 

 

 

 



Виступи на зимових педагогічних читаннях 

на тему: 

2017 рік 

«Робота музею навчального закладу. 

Звіт про участь у ХХХІІІ обласному 

зльоті краєзнавців та активістів музеїв 

при навчальних закладах» 

2019 рік 

«Робота історико – краєзнавчого гуртка 

на базі зразкового військово – 

історичного музею» 

 

 



ІІІ. Результати 

педагогічної діяльності 



Проведення членами гуртка виховних заходів та 

участь у конкурсах 

2016 2017 2018 2019
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Зацікавленість учнями 

краєзнавством 



Участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів при навчальних закладах «Край, в 

якому я живу» 2017 рік 

Андрішко Сергій зайняв ІІІ місце 



Нагородження переможців (І місце) ХХХІІІ 

зльоту краєзнавців та активістів музеїв при 

навчальних закладах 



Участь у обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів при навчальних 

закладах «Край, в якому я живу» 2019 рік 

Олексієнко Сергій зайняв ІІІ місце 


