
Технічний ліцей Шевченківського району міста Києва

ПОРТФОЛІО

ВЧИТЕЛЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Жебулди Валентини Миколаївни



Вихователем і вчителем треба 
народитися. Поганий учитель 
підносить істину, хороший вчить її
знаходити. Найважливішим явищем
в школі, самим повчальним
предметом, самим живим 
прикладом для учня є сам учитель.

Адольф Дістервег

(німецький педагог)



Будемо знайомі
Жебулда Валентина Миколаївна

Дата і місце народження – 16 червня 1971 р.н.,

с. Зарубинці, Монастирищенського р-ну, Черкаської обл.

Освіта – вища (Сімферопольський державний університет ім. Вернадського за 

спеціальністю «Української мова та література»)

Кваліфікація – «Філолог, викладач української мови та літератури»

Стаж роботи – 32 роки

Педагогічний стаж роботи – 30 років

Місце роботи –Технічний ліцей Шевченківського району 

Посада – учитель української мови та  літератури

Категорія – «вища» 



Освіта



Потрібно до людей ставитися так, як ти

хочеш, щоб вони ставилися до тебе



Тільки той стане справжнім учителем, хто
ніколи не забуває, що сам був дитиною... 

В.Сухомлинський



• Кожного разу, коли тобі хочеться командувати дітьми, згадай своє
дитинство і про всяк випадок з'їж морозиво.

• Вищим проявом педагогічної успішності є усмішка на обличчях дітей.
• Пам'ятай: поганий лікар може забрати життя, поганий учитель - спопелити

душу.
• Не заходь в душу до дітей, якщо тебе про це не просили.
• Кожного разу, коли хочеться нагрубити кому-небудь, рахуй до мільйона.



Формування мовленнєвих
компетентностей сучасного 

учня



Впровадження інноваційних технологій на уроках
української мови та літератури, з метою створення 
комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчує 
свою успішність, інтелектуальну спроможність, 
значущість.



Мета і сенс моєї роботи:

Для мене школа – це струмок живий,
А без води я жить не можу…

Перфілова Н.С.

Наша праця – формування людини 
і це покладає на нас особливу 
відповідальність, яку ні з чим не 

зіставити

В.Сухомлинський



Форми та методи роботи з учнями:



Дистанційне навчання



Дистанційне навчання
2022-2023 н.р.



Позакласна
робота

Публікації

Мої
нагороди

Перемоги 
учнів

Самоосвіта



Самоосвіта
2021-2022 н.р.



Самоосвіта

2022-2023 н.р.



Публікації
2021-2022 н.р.



Публікації

2021-2022 н.р.



Перемоги учнів

2021-2022 н.р.

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та 
літератури II (районний) етап- Лутченко Поліна ( 7-Б клас)
1 місце 

Міжнародний конкурс імені Петра Яцика II
(районний) етап- Лутченко Поліна ( 7-Б клас)
1 місце 



Перемоги учнів
2021-2022 н.р.



Перемоги учнів

2022-2023 н.р


