
Портфоліо



Загальні відомості:
Освіта:

Кваліфікаційна категорія:

3

Дисципліни:  1. Політологія
2. Правознавство
3. Юридична деонтологія
4. Фінансове право

4

спеціаліст, Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова, 2003 р., спеціальність за 
дипломом «Правознавство», кваліфікація – юрист. 

викладач вищої категорії, 
викладач методист

Науковий ступінь: кандидат політичних наук



«Бути педагогом, значить бути справжнім
реформатором майбутнього життя України, у
всьому починати з себе, бути взірцем для
майбутнього покоління»

«Використання практично-орієнтованого

підходу при викладанні спецдисциплін з 

метою формування професійної компетенції

студентів»

Життєве кредо

«…Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен 
спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, 
то неминуче починається відставання» 

(В.О.Сухомлинський)



БАЗОВІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ФОРМУВАННЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТА

КЛЮЧОВИХ ПРЕДМЕТНИХ

КОНЦЕПЦІЯ КОМПЕТЕНТІСНОЇ ОСВІТИ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

ОСОБИСТІСТЬ 

СТУДЕНТА

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД

Індивідуальна робота

Діагностика

Корекція 

Моніторинг

Оволодіння технікою 
самопізнання

ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД

Навчально-виховна 
діяльність

Інноваційні форми організації 
навчальної діяльності

Продуктивні технології, методи 
й прийоми навчання

ІКТ-технології

Особистісно-орієнтований 
урок

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД

Формування професійної 
компетентності педагога

Дослідницько-
експериментальна діяльність

Інноваційна діяльність 
педагогів

Робота з обдарованими 
дітьми

Проектна діяльність

САМОРОЗВИТОК ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

ГОТОВНІСТЬ ДО БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Реалізація 

індивідуальних 

можливостей

Розвиток 

творчого 

потенціалу

Внутрішня 

культура

Професійна 

компетентність

Особиста 

траєкторія життя, 

самореалізація у 

суспільстві

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ, 

ЖИТТЄВЕ  ПРОЕКТУВАННЯ

Успішна самореалізація 

особистості у соціумі

Формування
компетентнісної
особистості ґрунтується
на певній стратегії дій, що
реалізовано через таку
модель компетентісного
супроводу студента у
навчально-виховному
процесі.

Педагогічна модель
впровадження
проблемної теми: 



Соціально-
професійні 

компетентно-
сті

Соціальні  
компетентно-

сті

Особистісно-
світоглядні 

компетентно-
сті

Особистісно-
якісні 

компетентно-
сті

Особистість 

компетентного 

випускника 

Коледжу

Комуні-

кативна

Гуманна

Ініціати-

вна

Творча

Духовно-

зріла

Готова 

до 

самов-

доскона

лення

Естетич-

но-

розви-

нена

Готова 

до 

самооці-

нювання

Готова 

до 

навчання 

протягом 

життя

Відпові-

дальна

за 

рішення

Психо-

логічно-

здорова

Мораль-

но-

свідома

Культу-

рна

Має 

базові 

предмет-

ні знання

Готова 

до само-

реаліза-

ції

Громад-

сько-

відповід

альна

Медіа-

освічена



Узагальнення  педагогічного досвіду:



Відкриті заходи:



Самоосвіта:



Наукова робота:



Керівництво науковою роботою студентів:







Нагороди:



Національно-патріотичне виховання:



Давайте запам’ятаємо: одна книга,

одна ручка, одна дитина і один викладач

можуть змінити світ.
Малала Юсуфзай, правозахисниця


