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Педагогічне есе  
 

Якщо вчитель має тільки любов до справи, він буде хорошим вчителем. 

Якщо вчитель має тільки любов до учнів, як батько й мати, він буде краще того 

вчителя, який прочитав усі книжки, але не має любові ні до справи, ні до учнів. 

Якщо ж вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів - він досконалий вчитель. 

                                         Л.М. Толстой 

     Розмірковуючи про свій життєвий шлях, я чудово розумію, що не можу провести 

межу, де закінчується моя робота і починається особисте життя. Напевно, це і є моя 

дорога.. Мені подобається бути вчителем.  

    Людина стає вчителем не після закінчення педагогічного вузу, а в результаті 

багаторічного спілкування з учнями. 

    Що значить для мене, бути вчителем? Це можливість вчити дітей і кожен день 

спілкуватися з ними, відкриваючи для себе нове. Змінюються діти, змінююся і я  разом із 

ними. Мені подобається розмірковувати про світ очима дітей, знаходити в цьому радість і 

задоволення. Кожна дитина -  це маленький всесвіт, і, правильно дібравши ключик, 

можна виховати особистість. 

    Яким же невичерпним має бути натхнення вчителя, довічно викликаного до 

дошки! 



              Мета  портфоліо     

 прослідкувати динаміку власної професійної діяльності; 

 

 забезпечити неперервність самоосвіти; 

 

 підвищити рівень  методичної культури; 

 

 продемонструвати стиль діяльності, що характерний для мене; 

 

 продемонструвати найбільш значущі результати практичної діяльності для оцінки 

своєї професійної компетентності; 

 

 об’єктивно оцінити свої можливості і спланувати роботу для подальшого досягення 

результатів; 

 

 систематизувати навчальні матеріали і напрацювання для демонстрації атестації; 

 

 мотивувати себе до постійного підвищення своєї професійної кваліфікації. 

 

 



       Розділ І. Загальні відомості 

  Прізвище, ім’я, по батькові 

   Освіта   

   Посада 

   Педагогічний стаж роботи 

   Підвищення кваліфікації  

 

      Розділ ІІ. Науково-методична діяльність 
   Інноваційні форми роботи та технології, що використовую 

   Проблемне питання вчителя німецької мови та класного керівника 

   Участь у семінарах та конференціях 

 

Розділ ІІІ. Результати педагогічної діяльності та самоосвіти 

  Участь у фахових конкурсах та олімпіадах 

   Нагороди . Заохочення 

   Участь у вебінарах 

   Позакласні заходи 

   Методичні розробки вчителя 

 

Розділ IV. Позакласна діяльність з німецької мови 
   Напрямки позакласної діяльності 

  Участь у літніх мовних таборах 

   Творчі роботи  

 

 

        Розділ V. Навчально-матеріальна база роботи учителя 

Зміст 



     Розділ І. Загальні відомості 

Староста Ганна Іванівна 

 Освіта – Ужгородський національний університет, 2016 р. 

 Спеціальність за дипломом – вчитель німецької мови та зарубіжної літератури 

 Посада – вчитель німецької мови  

 Педагогічний стаж роботи- 3 роки 

 

   з 2016 р.- асистент  вчителя 

   з 2017 р.- вчитель німецької мови  Негровецького НВК І-ІІІ ст. ім. В.Росохи 

   з 2019 р- класний керівник 5-А класу 

 

  Загальний педагогічний стаж  – 4 роки 

 

 



    Підвищення кваліфікації : 

 2016 р.- закінчила вищий навчальний заклад 

УжНУ 

 Листопад 2016 року – пройшла 32-годинний курс 

навчання асистента вчителя «Упровадження 

інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами»  

Липень 2018 р.- взяла участь у 24-годинному 

методично-дидактичному семінарі для вчителів 

початкової школи у рамках «Нової української школи» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Науково-методична діяльність учителя 

 

 

Проблемне питання педагогічної діяльності:“ Роль гри під час 

навчально-виховного процесу” 

 

 

 

Проблемне  питання  класного керівника: «Виховання національної 

свідомості та формування в учнів  громадянської позиції та 

патріотизму  « 

 

 



     

Робота над проблемою  

 

 

 

 
      Інноваційні форми роботи та технології, що використовую:  
елементи технології особистісно-орієнтованого навчання: театралізація; 
елементи проектних технологій:  міні-проєкти;  
елементи технології критичного мислення: мозковий штурм,  асоціативний кущ, 
читання з елементами графічних позначок та малюнків; 
елементи комп’ютерних технологій: випуск тематичних  газет, створення 
презентацій у програмі Microsoft Power Point. 

Інтерактивні 
методи 

«Mikrofon»  

Рольові ігри 
“Rollenspiele” 

Асоціативні ігри 
“Assoziationspiele” 

«Мозковий 
штурм» 

“Gehirnsturm” 

Проект 
(колажі, 

афіші,газети) 

«Коло ідей» 
«Kreis der 

Ideen» 



УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ ТА КОНФЕРЕНЦІЯХ 



Розділ ІІІ.  

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА САМООСВІТИ: 



Нагороди. Заохочення. 



Участь  в олімпіадах 

№ Дата  Назва олімпіади Кількість заявлених 

учасників  

Результат  

1 2019 рік Всеукраїнська 

олімпіада «Всеосвіта 

весна-2019» 

6 І, ІІ місце 

(5-А, 5-Б,.6 класи) 

2. 2020 рік Позапрограмна 

всеукраїнська 

предметна олімпіада 

«Олімпус» 

3 І,ІІ  місце 

(6-А,6-Б  клас) 

 

 

 



    

Позакласні заходи:  

№ Дата  Тема уроку  Клас   Рівень 

1. 11.03.2020 

р. 

«Є край ,де найкращі у світі пісні і цвітом 

чарує калина 

5-А Шкільний 



Методичні  розробки учителя 

Назва 

розробки  

Рік  Тема Клас   Анотація  

Розробки  

уроків  

2018 “Die gesunde Lebensweise” 

 

4 Цикл уроків містить розробки 

п’яти  уроків з теми  з 

роздатковим матеріалом та 

картками 

План – 

конспект 

уроку 

2018 “Die Reise durch die Hauptstädte.”  4 Слайдова презентація уроку, 

слайди  про визначні місця 

Берліну та Києва. Відео  -

матеріал про Німеччину. 

Цикл 

уроків з 

теми 

2019 “Freizeit und Hobby” 

 

5 Цикл уроків містить розробки 

семи  уроків з теми  з 

роздатковим матеріалом ,  

картками та слайдовою  

презентацією. Відео -матеріал 

про хобі. 

 

Слайд-шоу 2020 Країнознавча вікторина 

  «Alles Über Deutschland” 

7 Слайдова   презентація. Відео -

матеріал про Німеччину. 

Відео -

матеріал 

2020 „Familie“, „Essen“, „Schule“, 

„Ich“ 

6 Відеоматеріал містить  вправи 

з діалогічного  і монологічного 

мовлення, пісні. 



Розділ ІV. Позакласна  діяльність учителя 

Мовні літні табори 



ПОЗАКЛАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 



НАШ КЛАС     



   Розділ V. Навчально-матеріальна база 
  



    
 1. Таблиці (список додається). 

   1. Das Deutsche Alphabet 

   2. Die Deklination des Artikels 

   3. Die Personalpronomen  

   4. Die Deklination der Pronomen I; II 

   5. Die Deklination der Substantive 

       - Gemichte Deklination 

       - Schwache Deklination 

       - Weiblsche Deklination 

   6. Die Deklination der Adjektive 

       - Gemichte Deklination 

       - Schwache Deklination 

       - Starke Deklination 

    7. Die Deklination der SubstantiviertenAdjektive 

    8. Die Steigerungsstunden der Adjektive 

    9. Die Prepositionen 

    10. Die Numeralien 

    11. Die Modalmverben im Präsens 

    12. Die Konjugation der Verben im:   

       - Präsens 

       - Präteritum 

       - Perfekt 

       - Plusquamperfekt 

 



2. Демонстраційний матеріал з німецької мови ,роботи обдарованих учнів та 

проєктні роботи. 

 



  

 

 

 

Словники, газети, журнали. 

 

 

 

 

 

 



     Методична література на допомогу вчителю німецької мови. 

1. Базій Л.А. Я обираю німецьку! Усі правила,таблиці для системного запам’ятовування. - 

Х.: «Основа», 2010. – 400 с. 

2. Басай Н. Lesekiste. Скринька для читання. Книжка для читання з німецької мови для 5-го і 

6-го кл.: ч. 2. – К.: Наш час, 2006. – 112 с. 

3. Бачкінс С.В., Бринзюк І.Е. Deutsch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з 

перекладом для учнів 5 – 11 класів. Х.: Ранок, 2006. – 496 с. 

4. Булгакова В.Г. Олімпіади з німецької мови. 8 – 11 класи. Х.: «Основа», 2007. – 192 с. 

5. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. - Вид. 2-е, випр. і доп. - Х: ТОРСІНГ 

ПЛЮС, 2005. -  432 с. 

6. Горбач Л. Німецька мова як друга іноземна: 10 клас: шостий рік навчання. - К.: Шк..світ, 

2010. – 128 с. 

7. Горбач Л. Німецька мова як друга іноземна: 9 клас: п’ятий рік навчання. - К.: Шк..світ, 

2009. – 128 с. 

8. Гоголєва Г.В. Німецька мова: Стислий курс граматики. – Х.: Ранок, 2009. – 160с. 

 



9. Корнацький Б.В. Елементарна граматика німецької мови (морфологія). – Тернопіль: 

«Астон», 2003. – 87 с. 

10. Гоголева Г.В. Німецька мова. 7,6,5  клас: Методичний посібник для вчителя до зошита з 

граматики. – Х.: Ранок, 2010. – 64 с. 

11. Гінка Б.І. Deutsches Lesebuch. Книга для читання німецькою мовою: Навчальний 

посібник. - Тернопіль: Богдан, 2004. – 96 с. 

12.  Паремская Д.А. Практическая граматика (неметкий язык). Учебное пособие. Мн.:Выш. 

шк., 2003 – 350 с. 

13.   Смолій М.С. Німецька мова:Граматичний довідник. Вид. 2-е, випр. і доп. - Тернопіль: 

Богдан, 2006. – 208 с. 

14.  Романовська Н.І., Ковалишина Ю.П. 220 тем німецької мови. – Донецьк: ТОВ ВКФ 

«БАО», 2006. – 384 с. 

15.  Панюшкіна О. Пісні. Німецька мова. - К.: Шк..світ, 2007. – 128 с. 




