
П О Р Т Ф О Л І О

Не зупиняйся , вчителю, не треба!
Іди вперед , бо в цьому суть життя.

Ти робиш чистим і безхмарним небо
Ти твориш віру в краще майбуття!

Д. Павличко



Портфоліо викладача – це…

П – педагогічні інновації
О – освітні маршрути
Р – робота над собою
Т – технології навчання
Ф – фіксування результатів
О – оцінка власних досягнень
Л – любов до професії
І – імпульс до активності
О – об`єктивний погляд на себе



Портрет  автора

Освіта: вища, у 2003 році закінчила Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича

Дата народження: 16 липня 1981 р.

Посада: викладач української мови та літератури

Спеціальність: «викладач української мови та літератури»

Місце роботи: Чернівецький транспортний коледж 

Стаж роботи: 13 років Категорія: І  Рік атестації: 2016

Курси підвищення кваліфікації: 2016 рік  Чернівецький ІППО 



Шлях, який я обрала

“Найкращий вчитель той, 

хто забуває про те, що він 

вчитель”

В.О. Сухомлинський

•Узагальнення та розповсюдження власного досвіду.

•Створення презентації своєї роботи.

•Використання можливості особистістного та 

професійного зростання

•Розкриття творчої натури

Впровадження 

інноваційних технологій 

у навчально – виховний 

процес



Навчально-методична робота

Розроблені робочі навчальні програми (для студентів І, II  

курсів всіх відділень).

Зібрано інформаційно - комунікаційні матеріали (фото, 

відео,аудіо, презентації) з предметів: «Українська мова», 

«Українська література». 

Поповнено новими матеріалами комплекс методичного 

забезпечення предметів.

Завдання для поточного та підсумкового контролю знань з 

предметів «Українська мова», «Українська література».

Розроблено завдання у вигляді тестів для поточного контролю 

знань студентів.



Навчально-методична робота

Опрацьовано фахові журнали і використано їх матеріали в 
практичній роботі.

Підготовлено  завдання для тематичного оцінювання,

комплексних контрольних робіт та екзаменаційних білетів.

Створено паспорти предметів та кабінету.

Зібрано тексти художніх творів  (в електронному варіанті ) і 

фільми з   української літератури.



«Формування критичного мислення студентів на уроках 
української літератури»

«Етнокультурна компетентність на заняттях української
словесності»

«Виховання національної свідомості і патріотизму на заняттях 
української мови і літератури» (з досвіду роботи викладача 
Н.М.Терновської)

«Дослідницько - пошукова робота на заняттях української мови 
та літератури з використанням інформаційних технологій 
навчання» (з досвіду роботи викладача Н.М.Терновської )



Написано методичні розробки:

«Методичне забезпечення теми «Пряма і непряма мова, її 
призначення і граматично - смислові особливості»

«Методичне забезпечення теми «Леся Українка «Лісова 
пісня». Проблема боротьби за вільне, красиве, духовно  
багате   життя людини. Характеристика образів»

«Методичне забезпечення теми «Правопис часток НЕ і НІ з
різними частинами мови»



ДВНЗ

“Чернівецький транспортний

фаховий коледж”

Аспекти

викладання філологічних дисциплін в 

умовах змішаного та дистанційного 

навчання: від викликів до можливостей

Душею відчуваєш силу слів.
Освічення, розмови, рідний спів,
Поезія, молитви перед сном.
Бо ТИ – ФІЛОЛОГ усім своїм єством!

Ольга Петришин

Викладач- Терновська Н.М.

Виступ на засіданні Обласного методичного об’єднання викладачів 

української мови та літератури закладів фахової передвищої освіти 

Чернівецької області у форматі круглого столу

«Мова як інтелектуальна основа розвитку нації: обмін досвідом, 

проблемні аспекти викладання», присвячене Дню української 

писемності та мови

09.11.2020 р.



Моя методична робота

Паспорт предметів: 
«Українська мова», 

«Українська література».

Паспорт кабінету 
«Української мови та

літератури».

Розроблені робочі 
навчальні програми (для 
студентів І, II,  курсів всіх 

відділень).

Зібрано інформаційно -
комунікаційні матеріали 

(фото, відео,аудіо, 
презентації) з предметів: 

«Українська мова», 
«Українська література». 

Завдання для поточного
та підсумкового 

контролю знань з 
предметів «Українська 

мова», «Українська 
література».



Моя методична робота

Конспект лекцій 
з предмета 

«Українська 
література».

Розроблені, 

розглянуті  

пакети ККР.

відкритий виховний захід :

«Пам’ять, якій не 
знати забуття…»
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• Використання  ІКТ,засобів  
мультимедіа.

• Впровадження  проектної 
технології.

• Проведення нестандартних 
занять.

Інновації у професійній 

діяльності





Робота з обдарованими дітьми

1. Створення презентацій.

2. Написання рефератів, доповідей.

3. Творча лабораторія “ Перші спроби пера ”.

4. Підготовка студентів до різних виступів, конкурсів, олімпіад.

5. Виготовлення стінгазет.







Шевченківський диктант
«Вічне слово»



Лінгвістична гра



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/2/2e/Tsl.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/2/2e/Tsl.gif


Конкурс 

на краще декламування поезії 

Шевченка  



Відкритий театралізований виховний захід

“Пам’ять, якій не знати забуття…”



літературно – музична композиція 

до 100-річчя від дня смерті Івана Яковича Франка



МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ



МІЖНАРОДНИЙ  ОНЛАЙН-ФЛЕШМОБ

GloballLesyaUkrainka2021

присвячений150-річчю з дня 

народження Лесі Українки.

https://www.facebook.com/hashtag/globalllesyaukrainka2021?__eep__=6&__cft__[0]=AZWIvAwX1yBxuzaANcmMmgaUIUiCdHgFOs1uxJdwvx9rUMF7f7QKk91k1QdkD-YWXiXzIMT8lzIHb--oyKXCnupD4U4NlsaGCgW-OZ1h4KtltEaAHivp3XqoHH_9IKPOBE0&__tn__=*NK-R


Ні! Я жива! Я буду вічно жити!

Леся Українка

Студентська конференція 

"Хотіла б я піснею стати..." 



150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Як я умру, на світі запалає

Покинутий вогонь моїх пісень,

І стримуваний пломінь засіяє,

Вночі запалений, горітиме удень.



Пам’ятайте, що на цій планеті,

Відколи створив її пан Бог,

Ще не було епохи для поетів,

Але були поети для епох.

“Шевченкове слово 
в віках не старіє... ”

Літературна композиція

ДВНЗ

«Чернівецький транспортний 

фаховий коледж»

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/2/2e/Tsl.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/2/2e/Tsl.gif


Літературний 
онлайн –марафон 

присвячений пам’яті
Тараса Шевченка

«Єднаймо душі 
словом Кобзаря!»

ДВНЗ
«Чернівецький 

транспортний фаховий 
коледж»



Виховна робота





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник  директора коледжу

з  виховної роботи

Т.В.Глевич

“16”жовтня 2014 р.

Виховна година

на тему:

«Молодь проти торгівлі людьми!»

Викладач :

Н.М.Терновська

Чернівці, 2014



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник директора коледжу 

з виховної роботи

Т.В.Глевич

«27» січня 2015р.

Виховна година

на тему:

«Ми за здоровий спосіб життя»

Викладач :

Н.М.Терновська

Чернівці, 2015



Ярмарка



Фотоальбом







Організаційна робота

Підготовлено кабінет до 
роботи у новому 
навчальному році (зроблено 
ремонт, придбано стенди, 
вчительський стіл, телевізор 
LG, 42 ).

Проведено інвентаризацію 
у кабінеті.



Закріплено робочі місця за 
студентами у кожній групі.

Проведено бесіди в 
навчальних групах про 
дотримання дисципліни, 
успішне навчання та 
збереження матеріальної 
бази в кабінеті.

Поповнено бібліотеку 
кабінету новими 
посібниками  з предметів.

Обрано раду кабінету і 
розподілено доручення між 
членами ради.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ»

Збірник диктантів з української мови

Викладач:Н.М.Терновська


