
вчителя хімії 
Кобилецько –Полянського ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів 
Великобичківської селищної ради

Козіч Тетяни Василівни

ПОРТФОЛІО 



Дата  народження –19 грудня 1965року

Освіта  - вища

ВНЗ- Ужгородський державний університет (1988 р.)
Спеціальність за дипломом - біолог, викладач біології та хімії 

Стаж  педагогічної роботи - 32 роки

Кваліфікаційна категорія - «спеціаліст вищої категорії»
Форма  підвищення кваліфікації – курси вчителів хімії  при ЗІППО, 

30 годин, 2021 рік

Кваліфікаційна картка



Мої роздуми……. 
«Усі наші задуми, пошуки 
і  побудови
перетворюються на 
порох, якщо немає
дитячого бажання 
вчитися» 

В. Сухомлинський



Мої досягнення 

Подяки та Грамоти  за публікації розробок уроків та 
тестів на платформах «Всеосвіта» та «На Урок»



Навчальний 

рік

Етап Клас Прізвище та 

ім’я учня

Місце

2017-2018 н.р. ІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

хімії

8 Лакатош Карина І

10 Тимчук Даніель ІІІ

2018-2019 н.р. ІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

хімії

10 Попович Ангеліна І

2019-2020 н.р. ІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

хімії

9 Вішован Анатолій ІІ

11 Попович Ангеліна ІІ

Результати участі 

моїх  учнів в олімпіадах 



2016-2017 
н.р.

• Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок»  -13 учнів

2017-2018 
н.р. 

• Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок» - 5 учнів
• Геліантус - 5 учнів
• Соняшник -1 учень

2019--2020 
н.р.

• Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Весна 2020)  -11 учасників

2020-2021 
н.р.

• Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Осінь 2020) - 24 учасники
• VIII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» (Зима 2021)  -5 учасників

Участь учнів в інтернет – олімпіадах

та конкурсах  з хімії



Показники якості знань учнів



Активізація пізнавальної 

діяльності учнів на уроках 
хімії шляхом впровадження

інноваційних технологій 
навчання 



- творче використання інноваційних технологій; 

- формування життєвої компетентності учнів;

- спрямування навчально-виховного процесу на                     

формування духовного світу особистості;

- утвердження загальнолюдських цінностей, 

потенційних можливостей та здібностей; 

- виявлення  та розвиток  розумових здібностей 

учнів      до вивчення предмету хімія.



Технології, 

які використовую на уроках

Особистісно 
орієнтоване

навчання

Компетентнісно
орієнтований 

підхід до 
навчання Розвивальне 

навчання

Проблемне 
навчання

Диференційований 
підхід до навчання

ІКТ



КроссенсКоректор

Третій 
зайвий

Ланцюжок

Хімічна 
естафета

Незакінчене 
речення

Хрестики-
нулики

Логічні 
кола

Лабіринт

Ментальна 
карта

Навчаючи-
вчуся

Лови 
помилку



Метод «Кроссенс» 
сприяє розвитку 
творчості учнів, 

активізує їх до цікавої 
роботи

Онлайн- тести, 
як один із методів
оцінювання знань

учнів

Робота з віртуальною
дошкою Lino





Уроки – дослідження 
у 9-11 класах

STEM-технології
сприяють

зацікавленості в 
вивченні хімії, 

розвитку
просторової

уяви та 
предметної

компетентності

Уроки із застосуванням
STEM- освіти 

наука

математика
інженерія

технології



Хімія — це, безперечно, експериментальна наука: її висновки будуються
на даних, її принципи підтверджуються доказами від фактів.

Майкл Фарадей



Робота з ментальними картами 
під час засвоєння нових знань





Результати самоосвіти



https://vseosvita.ua/user/id136062

Мій  блог на платформі «Всеосвіта»

https://vseosvita.ua/user/id136062


• https://naurok.com.ua/profile/50786

Сторінка на платформі «На Урок»

https://naurok.com.ua/profile/50786


Оволодіння досягненнями 

педагогічної науки, 

передової педагогічної                   

практики

Розширення 

загальнопедагогічних і 

психологічних знань з метою 

поширення й удосконалення 

методів навчання й 

виховання

Запровадження в 

практику роботи 

сучасних 

інноваційних 

технологій

Поглиблення предметних

знань і методик

Вивчення передового 

педагогічного досвіду

Участь у вебінарах, 

марафонах, 

семінарах, курсах 

Участь у районному семінарі з хімії



«Мої учні будуть 
пізнавати нове не від 

мене, вони будуть 
відкривати це самі. Моє 

завдання допомогти 
розкритися, розвинути 

власні ідеї» 

Й.Г. Песталоцці.

Дякую
за увагу!


