
Портфолио

Викладача 

математики

Бабак 

Тетяни Юріївни

2015 рік



Загальні відомості

Дата народження:  19.11.1964 р.

Освіта:  вища, ЗДУ, 1988 р.

Посада:  викладач математики

Педагогічний стаж:  26 років

Кваліфікаційна категорія:  «спеціаліст             

вищої категорії»

Педагогічне звання:  «старший викладач»



Загальні відомості

Попередня атестація

• 2010 р. – підтвердження 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст 
вищої категорії, педагогічного звання 
«старший викладач»»

Курсова підготовка

• Жовтень 2014 р. курси

• підвищення кваліфікації при

• ЗОУППО свідоцтво 14СПК

• № 204597



Педагогічний шлях

1988 р.
Закінчила Запорізький державний 

університет за спеціальністю фізика

1988 –

1997 р.р.

1997 р.

Працювала викладачем математики у 

Василівській ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів 

Запорізької області

Працюю у ДНЗ «Василівський

професійний ліцей»



Моє педагогічне 
кредо:

Шлях, який обрала

«Будьте самі шукачами 

дослідниками.  Не буде 

вогника у вас – вам ніколи 

не запалити його в інших»

В. Сухомлинський



«Формування 

компетентностей учнів 

через впровадження 

інноваційних технологій 

на уроках математики 

та в позакласній 

діяльності»

Шлях, який обрала

Тема самоосвіти



Компоненти  математичної 
компетентності

• Мотиваційний – внутрішня мотивація, 
інтерес;

• Змістовний – комплекс 
математичних знань, умінь та 
навичок;

• Дійовий – навички навчальної праці 
(самостійність, самооцінка, 
самоконтроль).



1. Формую уміння аналізувати, 

класифікувати, порівнювати, робити 

висновки.

2. Розвиваю алгоритмічну культуру учнів, 

уміння самостійно конструювати нові 

алгоритми на основі аналізу й 

узагальнення.

3. Формую вміння працювати самостійно, 

а також самостійно здобувати знання.

Мета педагогічної 
діяльності

Розвиваюча мета



1. Виховую інтерес до вивчення 

математики

2. Виховую звичку до 

систематичної розумової 

праці.

3. Виховую розуміння ролі 

математики в житті, розуміння 

важливості математичних 

знань.

Мета педагогічної 
діяльності

Виховна мета



Напрямки роботи

Напрямки роботи

Індивідуальний і 

диференційова-

ний підхід до 

учнів

Робота в 

групах та 

парах

Пошукові 

ситуативні 

завдання

Розвиток 

пізнавального 

інтересу до 

предмета



1. Виступи на 

методоб’єднаннях, 

нарадах, педрадах.

2. Використання ІКТ у 

освітньому процесі.

3. Підготовка учнів до  

участі у предметних 

олімпіадах.

4. Робота над методичною 

темою.

Науково-методична 
діяльність



5. Використання міжпредметних 

зв’язків;

6. Збереження психологічного здоров’я 

на уроках математики;

7. Вивчення навчального матеріалу з 

погляду сучасних форм і методів;

8. Участь батьків у житті групи.

Науково-методична 
діяльність



Навчально-
матеріальна база
Навчально-
матеріальна база



Результати 
педагогічної діяльності



Нагороди



«Не перестаратись, 
захищаючи дітей від 
життєвих проблем. 
Діти повинні 
отримувати власний 
життєвий досвід, щоб 
потім вони могли 
вижити і досягти 
успіху»

Класний керівник

Творче кредо класного керівника



1. Виховні заходи.

2. Засідання колективу групи.

3. Відкриті виховні заходи.

4. Індивідуальна робота з учнями.

5. Робота з батьками.

Класний керівник

Робота з групою



Дякую за 

увагу!


