
ПОРТФОЛІО

заступника директора

з навчально-виховної роботи

Кобилецько-Полянського

закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів

Великобичківської селищної ради 

Боднар  Богдани

Георгіївни



Загальні відомості

Освіта: вища (магістр)

Спеціальність: викладач 

інформатики

Посада: заступник директора 

з НВР, учитель інформатики

Педагогічний стаж: 26 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої 

категорії



Візитна картка
Педагогічне кредо

Життєве кредо

Вчитель може навчати інших 

до тих  пір,  доки навчається сам!

А. С. Макаренко

Мій девіз

Єдиний шлях, що веде до 

майстерності – це діяльність. 

Б. Шоу

Вчити  учнів  так,  щоб  було 

в  кого  вчитися  потім!



Освіта

1990-1994

• Білгород-Дністровське педагогічне 
училище,                                                        
вчитель початкових класів, керівник 
дитячого художнього колективу

2004-2007

• Міжрегіональна Академія управління 
персоналом,                                                       
бакалавр комп’ютерних наук 

2010-2011

• Закарпатський державний 
університет,                                          
магістр, аналітик комп’ютерних 
систем, викладач інформатики



Підвищення кваліфікації

2016 р. – курси вчителів інформатики

2020 р. – курси заступника 

директора з НВР
2021 р. – курси заступника 

директора з НВР



Професійний досвід 

Навчальна діяльність

1994-2004 рр. – учитель початкових класів

2004-2021 рр. – учитель інформатики



Професійний досвід 

Позаурочна  діяльність
2006-2013 рр. – класний керівник

2004-2015 рр. – керівник гуртка «Сходинки до 

інформатики»



Професійний досвід 

Управлінська діяльність
 2011-2015 рр. –голова методичного об’єднання учителів природничо-

математичного циклу

 2014-2015 рр. – в.о. заступника директора з НВР у початкових 

класах

 2015-2021 рр. – заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи



Нагороди та відзнаки

2002 р. 2006 р. 2009 р.2004 р.

2020 р. 2020 р. 2021 р.2019 р.

2018 р.



Методична робота
Проблемне питання школи:

« Використання традиційних 

та інноваційних технологій в 

навчально-виховному процесі».

Науково-методична проблема

заступника директора з НВР:

«Традиційні та інноваційні

форми проведення 

педагогічної  ради».



Науково-методична педагогічна діяльність

Школа професійної адаптації

Майстер-класи, тренінги

Предметні методичні

тижні

Фахові конкурси

Самоосвіта

Виступи на засіданнях 

методичних об’єднань, педрадах



Методична рада школи

Методична рада школи– центр методичної роботи, організовує та

спрямовує роботу педагогічної ради, школи педагогічної майстерності,

психолого-педагогічного семінару, тренінгів, педагогічних конференцій,

конкурсів педагогічної майстерності .

Склад методичної ради

Боднар Богдана Георгіївна –

голова методичної ради 

Табахар Людмила Миколаївна –

секретар методичної ради

Члени методичної ради:

Попович Ольга Іванівна 

Козіч Тетяна Василівна

Куриляк Католін Іванівна

Андрусяк Марія Юріївна

Ясінчак Мар’яна Василівна



Робота з молодими спеціалістами
Нестандартні форми роботи:

• Експрес-інтерв’ю «Творчий портрет

молодого вчителя».

• Психолого-педагогічний тренінг

«Психологічні аспекти сучасного

уроку».

• Створення портфоліо молодого

спеціаліста.

• Ділова гра «Моделювання структури

уроку відповідно до обраного типу».

• Тренінг «Я зіткнувся з проблемою. Як 

її вирішити?».

• Дискусія-зустріч «Сучасний урок – це

твір мистецтва».

• Методичний діалог «Мої перші успіхи

та невдачі».

• Круглий стіл «Досвід, проблеми,

знахідки».



Участь вчителів у фахових конкурсах



Шкільний методичний кабінет

У шкільному методичному кабінеті

зосереджені такі матеріали::

 методична література;

 інструктивно-нормативні 

документи;

 методичні рекомендації;

 планування методичної роботи;

 рішення колегій, накази;

 досвід роботи педагогічних 

працівників:

 матеріали роботи з обдарованими 

дітьми;

 матеріали педрад, методичної ради, 

методичних заходів, конкурсів.



Робота з обдарованими дітьми

Організація та залучення учнів школи до 

участі в учнівських олімпіадах, предметних та 

творчих конкурсах, спортивних і наукових 

змаганнях, інтелектуальних іграх тощо 

(шкільного, районного, обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів)



Позакласна та позаурочна робота
Свято «Осінній ярмарок»           День працівника освіти

«Новорічний бал»                           Свято «8 Березня»

Свято останнього 

дзвоника

Випуск_2013.wmv
Випуск_2013.wmv


Поширення досвіду в мережі Інтернет

Поширення педагогічного досвіду

Доповіді  на районних семінарах,

вчительських конференціях

Навчання вчителів школи 

Відкриті уроки



Поширення педагогічного досвіду

Виступи на засіданнях районних предметних 

об’єднань, семінарах, конференціях

Рік Тема
Форма 

участі

2012 

Взаємодія вчителя інформатики з

учителями основних наук в старшій

школі

Доповідь

Презентація

2013
Сучасний урок інформатики Доповідь

Презентація

2014

Реалізація ідеї розвиваючого навчання

на уроках інформатики в молодшому

віці

Доповідь

Презентація

2014
Комп’ютеризація та сучасна школа –

погляд на проблему
Доповідь

Презентація

2019
Використання новітніх технологій в 

навчально-методичній роботі
Доповідь

Презентація



Поширення педагогічного досвіду
Районні семінари

Рік Тема Форма участі

1995 Районний семінар заступників директора з

навчально-виховної роботи

Відкритий урок музичного 

мистецтва 

(2-В клас)

2000

Районний семінар учителів початкових

класів

Відкритий урок 

образотворчого мистецтва 

(2-Б клас)

2001

Конкурс «Учитель року» в номінації

«Учитель початкових класів»
Відкритий урок  

математики 

(3-Б клас)

2006

Районний семінар учителів інформатики Відкритий урок 

інформатики (11-Б клас)

Заняття гуртка «Сходинки 

до інформатики» (4 класи)

2007

Районний семінар заступників директора з 

виховної роботи
Відкрита виховна година

(6-Б клас)



План професійного зростання

• Підвищувати свій фаховий рівень та 

педагогічну майстерність,                                                   

не зупинятися на досягнутому.

• Постійно вивчати та аналізувати відповідне 

законодавство та нормативні документи.

• Впроваджувати у навчально-виховний процес 

інноваційні підходи та методи.

• Продовжувати займатися самоосвітою.

• Працювати над розвитком особистості учнів 

та їх обдарованості.




