
Портфоліо
вчителя

німецької мови
Кобилецько-Полянського

закладу   загальної середньої

освіти І-ІІІ ступенів

Великобичківської селищної ради

Кілічук Людмили Василівни



Загальні відомості
Освіта:  вища

Спеціальність: філолог, викладач 

німецької мови та світової літератури

Посада: вчитель німецької мови

Педагогічний стаж: 20 років

Кваліфікаційна категорія:             

спеціаліст І категорії

Педагогічне кредо: якщо вчитель поєднує в собі любов до справи
і до учня він - досконалий вчитель.

Життєве кредо: Хто не дивиться вперед, залишається позаду.



Освіта

Дрогобицький державний педагогічний університет, 
факультет романо-германської філології
Фах: філолог, викладач німецької мови та світової
літератури



Проблема, над якою
працюю: 

Диференційований підхід до вивчення німецької
мови



Підвищення кваліфікації

2020 рік – курси за модулем 

освітньої програми

«Концептуальні засади 

викладання німецької мови в 

контексті Нової української

школи»

2019 рік – курси вчителів 

німецької мови



САМООСВІТА



Участь у проведенні
олімпіад, конкурсів

2008-2014-член журі ІІ 

етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади  

з німецької мови

2018 рік – лауреат ІІ туру

Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року» в 

номінації «Німецька мова»



Мета досвідуМета досвіду











Робота з обдарованими дітьми
переможці ІІ етапу олімпіад з німецької мови

2012-2013

Блажко Ю. 
11-Бклас ІІ 
місце

Гота О. 10-
Бклас І 
місце

2013-
2014

-
ГотаО.    
11-Б клас        
І місце 2015-

2016

Кравз К. 
9-Аклас 
ІІІ місце

-

2017-2018

ТабахарВ.
10клас

ІІІ місце

ПоповичА.

9-Бклас І 
місце 2018-

2019

Ангела П. 
9-А клас 
ІІІ місце

ПоповичА. 
10-Б клас            
І місце

2019-2020

ПукманМ.
8-Бклас     
ІІ місце

ПоповичА. 
11-Б клас

І місце

Учасники та переможці

конкурсу «Орлятко»



Поширення педагогічного досвіду

Публікації на сайтах «Всеосвіта» та «На урок».       Участь у роботі
шкільного

методобєднання



Навчальна діяльність

Районний урок  на тему 

„Berufswahl“

З використанням

платформи

З використанням  

зв’язку з  Берліном

Використання ІКТ 

на уроках німецької мови

Використання матеріалів



Проєктна діяльність на уроках
німецької мови

Захисти проєктів на тему «Meine Zukunftpläne“

Позакласний захід на тему «Winterfeste“

Н

У

Ш

Projekt 

„Das 

bin ich“



Класне керівництво

Свято зустрічі птахів
Участь у конкурсі 

«Ми діти твої, Україно!» Осінній ярмарок

Новорічно-різдвяні дійства

Рій «Полянські соколи»
Вих.захід «Людина 

починається з добра»

«До Дня Соборності»

Голодомор 1932-33рр



НАГОРОДИ
Грамота відділу освіти

2006р.



Дякую, що ви зі мною!


