
Свалявський професійний будівельний ліцей   

Попович 

Мар’яна 

Михайлівна



Мета портфоліо

 прослідкувати динаміку власної професійної діяльності;

 забезпечити неперервність самоосвіти;

 підвищити рівень  методичної культури;

 продемонструвати стиль діяльності, що характерний для мене;

 продемонструвати найбільш значущі результати практичної діяльності для оцінки 

своєї професійної компетентності;

 об’єктивно оцінити свої можливості і спланувати роботу для подальшого досягення 

результатів;

 систематизувати навчальні матеріали і напрацювання для демонстрації атестації;

 мотивувати себе до постійного підвищення своєї професійної кваліфікації.



Розділ І. Загальні відомості

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта 

Посада

Категорія

Загальний трудовий і педагогічний стаж роботи

Підвищення кваліфікації 

Володіння ІКТ

Самоосвітня діяльність

Розділ ІІ. Науково-методична діяльність
Інноваційні форми роботи та технології, що використовую

Участь у  ліцейних методичних тижнях та обласних методичних секціях

Виступи на методоб̓ єднаннях

Розділ ІІІ. Результати педагогічної діяльності
Публікації в засобах масової інформації

Нагороди . Заохочення

Участь  в олімпіадах 

Відкриті уроки. 

Розділ IV. Позакласна діяльність викладача
Предметні тижні іноземної мови та зарубіжної літератури

Загальноліцейні виховні заходи

Профорієнтаційна робота

Розділ V. Навчально-матеріальна база 

Зміст



Розділ І. Загальні відомості

Попович Мар’яна Михайлівна

Освіта – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника , 

2007 рік 

 Кваліфікація за дипломом – філолог 

викладач німецької мови та зарубіжної 

літератури

 Посада – викладач німецької мови та 

зарубіжної літератури

 Кваліфікаційна категорія  – спеціаліст  вищої категорії

з 01. 09. 2002 р. по 31. 08. 2017 р. – вчитель німецької мови Ганьковицької    

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

з 01.09. 2017 року – викладач німецької мови, зарубіжної літератури Свалявського 

професійного будівельного ліцею

 Загальний стаж – 23 роки

Стаж роботи вчителем німецької мови – 19 років



Підвищення кваліфікації :

Листопад, 2020 р. -

курси підвищення 

кваліфікації вчителів 

німецької мови. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації № ЗІ СПК

02139723/016411‐20

Січень - травень, 2021 р. - курси підвищення 

кваліфікації викладачів професійно-теоретичної 

підготовки закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК –

35946459 / 001610-21

Листопад, 2021 р. –

курси підвищення 

кваліфікації 

вчителів німецької 

мови. Свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації № ЗІ 

СПК 

02139723/016359-21

Лютий, 2022 р. – курси 

підвищення кваліфікації 

вчителів зарубіжної 

літератури та російської 

мови. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

№ ЗІ СПК 

02139723/002010-22



Володіння ІКТ:

Середній В 2 – за 

результатами 

національної онлайн-

платформи Дія. 

Цифрова освіта. 

Цифрограм



Навчання з опанування технологій дистанційного 

навчання - Google Classroom, Zoom, Google Disk № 

227-30-03-2020-НМЦ ПТО

Дистанційне 

підвищення 

кваліфікації під час 

вебінару 

«Використання 

можливостей «На 

урок» для 

дистанційного 

навчання» за 

напрямами «ІКТ», 

«Практичні прийоми» 

(2 год.) Електронне 

свідоцтво № В251-

487049 – 24.03.2020 р.

Дистанційне підвищення 

кваліфікації під час вебінару 

«Використання сервісу Zoom 

для проведення дистанційних 

занять» за напрямами «ІКТ», 

«Практичні прийоми» (2 год.) 

Електронне свідоцтво № 

В250-487049 – 25.03.2020 р.

Дистанційне підвищення 

кваліфікації під час 

вебінару «Викладання 

іноземної мови в умовах 

дистанційного та 

онлайн-навчання» за 

напрямами «ІКТ», 

«Практичні прийоми» (2 

год.) Електронне 

свідоцтво № В255-

487049 – 01.04.2020 р.



Розділ ІІ. Науково-методична діяльність викладача

Моє проблемне питання : «Ефективні інноваційні підходи при 

формуванні комунікативної компетенції 

здобувачів освіти на уроках німецької мови» 

Моє педагогічне кредо: “ Вчитель живе до тих пір, поки він вчиться, 

як тільки він перестає вчитися, в нім 

умирає вчитель”



Робота над проблемою 

Інноваційні форми роботи та технології, які використовую:
елементи технології особистісно-орієнтованого навчання: ситуація успіху;

елементи проектних технологій: міні-проєкти; 

елементи технології критичного мислення: мозковий штурм,  асоціативний

кущ, читання з елементами графічних позначок та малюнків;

елементи комп’ютерних технологій: випуск тематичних газет, 

створення презентацій у програмі Microsoft Power Point.

Інтерактивні 

методи

«Mikrofon»

Рольові ігри 

“Rollenspiele”

Асоціативні ігри 

“Assoziationspiele”

«Мозковий 

штурм» 

“Gehirnsturm”

Проект

(колажі, 

рецепти, 

газети)

«Коло ідей»

«Kreis der

Ideen»



Інтерактивні методи, 

форми, прийоми



Участь у  шкільних  методичних тижнях:

Виступи на педагогічних радах школи: № Дата проведення Тема Форма подачі матеріалу

1. Квітень,   2010 р. “ Міжпредметні зв'язки в 

процесі навчання німецької 

мови у школі”

Доповідь та представлення презентації

2. Лютий , 2012 р. “Використання інноваційних 

технологій на уроках 

німецької мови”

Доповідь та представлення презентації

3 Листопад , 2012 рік “Використання краєзнавчого 

матеріалу на уроках німецької 

мови”

Доповідь та представлення презентації

Дата проведення Тема виступу

22. 02. 2022 р. Доповідь на засіданні обласної методичної секції 

викладачів іноземних мов «Сучасний урок 

іноземної мови в умовах оновлення змісту освіти»

23. 02. 2022 р. Круглий стіл «Який він, сучасний урок?»

Поділилася досвідом роботи на уроках німецької 

мови під час дистанційного навчання

Участь у ліцейних методичних тижнях та 

обласних  методичних секціях



Участь у  шкільних  методичних тижнях:

Виступи на педагогічних радах школи: № Дата проведення Тема Форма подачі матеріалу

1. Квітень,   2010 р. “ Міжпредметні зв'язки в 

процесі навчання німецької 

мови у школі”

Доповідь та представлення презентації

2. Лютий , 2012 р. “Використання інноваційних 

технологій на уроках 

німецької мови”

Доповідь та представлення презентації

3 Листопад , 2012 рік “Використання краєзнавчого 

матеріалу на уроках німецької 

мови”

Доповідь та представлення презентації

№ Дата проведення Тема доповіді  

1. 2017 р. “Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови”

2. 2018 р. “Використання інтерактивних технологій на уроках німецької мови”

3. 2019 р. «Особистісно-зорієнтований підхід на створення емоційно-актуального 

фону під час уроку німецької мови – ключ до розвитку творчої особистості 

учня»

4. 2020 р. «Використання прислів'їв на уроках німецької мови »

5. 2021 р. «Тестовий контроль на уроках німецької мови як фактор впровадження 

креативної освіти»

6. 2021 р. «Ефективні інноваційні підходи при формуванні комунікативної 

компетенції здобувачів освіти на уроках німецької мови»

Виступи на  методоб ҆єднаннях   
гуманітарно-естетичних дисциплін



Розділ ІІІ. Результати педагогічної діяльності

Публікації в засобах масової інформації

№ Дата Назва публікації Де опубліковано

1.

2020 рік

Урок пам'яті «Чорнобиль… Трагедія… Пам’ять…» Сайт «На Урок»

2. 2020 рік Сценарій до Дня вчителя «Дякуємо Вам, учителі!» Сайт «На Урок»

3.

2020 рік

Виховний захід “Земля – наш спільний дім”

Номінація “ Класний керівник 5 – 7 класів ”

Сайт «На Урок»

4. 2020 рік Виховний захід «Герої не вмирають» Сайт «На Урок»

5. 2020 рік Сценарій до Міжнародного жіночого дня «Чого 

хочуть жінки?»

Сайт «На Урок»

6. 2021 рік Сценарій виховного заходу «Свято німецької 

мови»

Фаховий журнал «Вісник»



Нагороди. Заохочення.

Подяка № П-487049 за 

поповнення бібліотеки проекту 

«На урок» авторськими 

розробками.

Диплом № БД-0320487049 за 

участь у конкурсі навчальних 

розробок «Фантастична 

п’ятірка» (березень) від 

освітнього проекту «На урок».

Свідоцтво № О-1233413 

про підготовку учнів до ХІ 

Всеукраїнської інтернет-

олімпіади «На урок» з 

Німецької мови 



Участь  в олімпіадах

№ Дата Назва олімпіади ПІП

учасників

Результат

1 2018 рік Районна олімпіада з німецької мови Кисильова Марина

(група № 4)

IIІ місце

(за 11 клас)

2.

Березень, 

2021 рік

VІІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада

«На Урок» з Німецької мови

Софілканич Євгенія 

(група № 22)

Іванова Діана 

(група 22)

Фалес Олександра 

(група 22)

Диплом IІІ 

ступеня

Сертифікат 

учасника

Сертифікат 

учасника

3. 

Листопад, 

2021 рік

ХІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада

«На Урок» з Німецької мови

Софілканич Євгенія 

(група №22),

Нахман Юрій 

(група № 12),

Черняк Артур 

(група № 12)

Кисильова Євгенія 

(група № 4)

4 Сертефікати

учасника

4. 2021 рік Районна олімпіада з німецької мови Черняк Артур 

(група № 12)

ІІ місце

(за 10 клас)

5. 2021 рік Районна олімпіада з німецької мови Софілканич Євгенія 

(група №22)

ІІІ місце 

(за 11 клас)



Проведення ліцейних
олімпіад



Відкриті уроки  для  членів методичної комісії 

гуманітарно-естетичних дисциплін

№ Дата Тема Група

1. Грудень, 

2017 р.

“Das Fest der deutsche Sprache” Загальноліцейне свято до Року німецької 

мови

2. Грудень, 

2017 р.

“Weihnachten in Deutschland” Група № 18

3. Грудень, 

2019 р.

Урок-подорож “Salzburg – Mozarts Stadt” Група № 7

4. Грудень,

2020 р.

Урок-подорож “Die Reise durch Berlin” Група № 21

5. Листопад, 

2021 р. 

„Deutsche Bundesländer“ Група № 22

6. Грудень,

2021 р.

„Die Stunde der deutsche Poesie“ Відеоурок з участю учнів груп № 4 

та № 12



Загальноліцейне свято, 

приурочене до Року німецької 

мови, 2017 р.
Thema “Das Fest der deutsche Sprache”

Тема «Свято німецької мови»



Тема уроку “Weihnachten in Deutschland”

грудень, 2017 р. (група 18)



Урок-подорож “Salzburg – Mozarts Stadt”

грудень, 2019 р. (група 7)



Урок-подорож “Die Reise durch Berlin”

грудень, 2020 р. (група 21)



Відеоурок „Die Stunde der deutsche Poesie“

грудень, 2021 р. (групи 12, 4)



Розділ ІV. Позакласна  діяльність

Предметні тижні

Загальноліцейні виховні заходи  

Профорієнтаційна робота  



Тиждень іноземної мови

Грудень, 2017 

План проведення

Понеділок 18.12.17

Оголошення Тижня іноземної мови.

Виховна година на тему: «Чому потрібно вивчати 

іноземні мови?» (серед перших курсів)

Вівторок 19.12.17

Експозиція учнівських стінгазет до Тижня іноземної 

мови.

Середа 20.12.17

Вікторина між учнями І курсу «Кращий знавець 

країни, мова якої вивчається»

Четвер 21.12.17

Свято німецької мови (Виховний захід в актовому 

залі)

П’ятниця 22.12.17

Позакласний захід на тему «Різдво в Німеччині та 

Великобританії»

Підведення підсумків Тижня іноземної мови.



Тиждень іноземної мови

Грудень, 2018р.

План проведення

Понеділок 17.12.18

Оголошення Тижня іноземної мови.

Виховна година на тему: «Чому потрібно вивчати 

іноземні мови?» (серед перших курсів)

Вівторок 18.12.18

Експозиція учнівських стінгазет до Тижня і

ноземної мови.

Середа 19.12.18

Вікторина між учнями І курсу «Кращий знавець 

Великобританії» (викладач англійської 

мови)

Четвер 20.12.18

Вікторина між учнями І курсу «Кращий знавець 

Німеччини» (викладач німецької мови)

П’ятниця 21.12.18

Відкритий урок  із англійської мови на тему: «Здорова 

їжа» (викладач англійської мови)

Підведення підсумків Тижня іноземної мови.



Тиждень іноземної мови та зарубіжної літератури

Грудень, 2019р. 



Тиждень іноземної мови та зарубіжної літератури

Грудень, 2021р. 



Конкурс «Кращий знавець країни, мова якої вивчається»



Загальноліцейні виховні заходи

№ п/п Дата Тема виховного заходу

1 Вересень, 2017р. Виступ на лінійці до Свята першого дзвоника

2 Лютий, 2018 р. «Герої не вмирають»

3 Квітень, 2018 р. «Чорнобиль… Трагедія… Пам’ять…»

4 Квітень, 2019 р. «Земля – наш спільний дім»

5 Жовтень, 2019 р. «Дякуємо Вам, учителі!»

6 Березень, 2020р. «Чого хочуть жінки?»

7. Вересень, 2021р. Перший урок «Втілення мрії про незалежність»
https://m.facebook.com/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8

%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9-402011883684088/?__tn__=C-R

8 Жовтень, 2021 р. Відеоролик до Дня працівника освіти
https://m.facebook.com/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8

%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9-402011883684088/?__tn__=C-R

9 Листопад, 2021 р. Відеоролик «Голодомор 1932 – 33 рр. – геноцид українського народу» 
https://m.facebook.com/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8

%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9-402011883684088/?__tn__=C-R

10 Листопад, 2021 р. Виховна година «Голодомор 1932 – 33 рр. – геноцид українського народу» 
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Виступ на лінійці до Свята першого дзвоника

1 вересня –День знань, 2017р.



Загальноліцейний виховний захід «Герої не вмирають»

лютий, 2018 р.





Загальноліцейний виховний захід «Чорнобиль… Трагедія… Пам’ять…»

квітень, 2018 р.





Загальноліцейний виховний захід «Земля – наш спільний дім»

квітень, 2019 р.



Загальноліцейне свято «Дякуємо Вам, учителі!»

жовтень, 2019 р. 



Загальноліцейне свято до 8 Березня «Чого хочуть жінки?»

березень, 2020



Виховна година «Голодомор 1932 – 33 рр. – геноцид українського народу» 

листопад, 2021 (групи № 2, № 1)



Профорієнтаційна робота  



Розділ V. Навчально-матеріальна база
1.  Кабінет німецької мови 

У кабінеті зібрана невеличка бібліотека: підручники з 

німецької мови, розмовники, граматичні довідники та 

методична література для вчителя.

Кабінет забезпечений підручниками за новою 

програмою на 100%. 

У наявності є поурочно-тематичні плани, граматичні 

таблиці, роздатковий матеріал,  завдання для аудіювання, 

читання та письма, які використовуються до тем згідно з 

програмою. Підготовлено роздатковий матеріал для 

кожного учня.

У кабінеті є географічні карти, тематичні таблиці та 

інші посібники (5 тематичних таблиць, 5 граматичних, 2 

географічні карти та набір портретів видатних німецьких 

діячів.)



2. Демонстраційний матеріал з німецької мови:



3. Методична література на допомогу викладачу німецької мови.

1. Базій Л.А. Я обираю німецьку! Усі правила,таблиці для системного запам’ятовування. -

Х.: «Основа», 2010. – 400 с.

2. Басай Н. Lesekiste. Скринька для читання. Книжка для читання з німецької мови для 5-го і 

6-го кл.: ч. 2. – К.: Наш час, 2006. – 112 с.

3. Бачкінс С.В., Бринзюк І.Е. Deutsch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з 

перекладом для учнів 5 – 11 класів. Х.: Ранок, 2006. – 496 с.

4. Булгакова В.Г. Олімпіади з німецької мови. 8 – 11 класи. Х.: «Основа», 2007. – 192 с.

5. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. - Вид. 2-е, випр. і доп. - Х: ТОРСІНГ 

ПЛЮС, 2005. - 432 с.

6. Горбач Л. Німецька мова як друга іноземна: 10 клас: шостий рік навчання. - К.: Шк..світ, 

2010. – 128 с.

7.  Гоголєва Г.В. Німецька мова: Стислий курс граматики. – Х.: Ранок, 2009. – 160с.



Словники: 

Українсько - німецький, 

Німецько - український, 

Словник фразеологізмів.

Газети:

1. “Німецька мова в школі” (науково-

методичний журнал)

2. “Deutsch” Видавництво педагогічної 

преси та літератури “Шкільний світ”



МОЇ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

Сприяти та 
заохочувати  
здобувачів 
освіти до 
участі у 

конкурсах, 
олімпіадах

Продовжувати 
впроваджувати 
у навчальний 

процес 
інноваційні 

методи 
навчання

Надсилати 
методичні 
розробки,  

виховні заходи 
до періодичних 

видань
Працювати 

над розвитком 
пізнавальної 
активності 
здобувачів 

освіти
Поповнювати 
матеріальну 

базу уроків та 
позаурочних 

заходів




