
вчителя

початкових класів, 
вихователя групи 
продовженого дня

Савчук 

Тамари Василівни

Гімназія №172 «Нивки»

Портфоліо



Загальні відомості 

Савчук Тамара Василівна

Освіта  - вища

Спеціальність за дипломом – вчитель

початкових класів 

Стаж безпосередньої педагогічної роботи 

– 38 років. З 1990 р. – заступник 

директора з навчально-виховної роботи 

у гімназії № 153 ім. О.С. Пушкіна. Стаж 

роботи у гімназії № 153 –

24 роки

Місце роботи - гімназія № 172 «Нивки»

Стаж роботи у даному навчальному 

закладі – 7 місяців



Етапи педагогічної діяльності

1978 рік – початок педагогічної діяльності

1997 рік – нагороджена знаком “Відмінник освіти   

України”

2002 рік – присвоєння звання “Вчитель-методист”



Нагороди:  

- грамоти РУО, ГУОН м. 

Києва, 

- Почесна Грамота 

Міністерства освіти та 

науки України, 

- Подяки голови КМДА, 

- Почесна Грамота 

інституту інноваційних 

технологій і змісту 

освіти МОН України.

Результати попередньої атестації

- підтвердження Спеціаліст вищої 

категорії, звання “Вчитель-методист”



Методична тема

Участь в професійних 
конкурсах

Друковані праці: 
статті, рецензії

Освітні технології, 
що застосовує учитель

Програми гуртків, 
підготовчих курсів

«Розумничка»

Узагальнення досвіду 
роботи

Підвищення кваліфікації

Науково-методична діяльність            

Співробітництво з іншими навчальними
закладами та установами

../Жаркова/Обобщение опыта работы.doc


Приймала участь в 
експериментальному  
проекті “Проектування 
індивідуальної освітньої 
траекторії розвитку 
педагогічної майстерності 
вчителя у міжкурсовий 
період”, який здійснювався 
в гімназії №153.

Методична тема:

“Використання інтерактивних методів 

як засіб розвитку мислення молодших 

школярів на уроках природознавчого 

циклу ”



Методична робота

• Проведення 

семінарів для 

вчителів 

Шевченківського 

району

• Виступи на МО вчителів початкових класів,  

педагогічних радах



З 2005 року – член 

комісії з педагогіки та 

методики початкового 

навчання Науково-

методичної Ради з питань 

освіти МОН України,

участь у проведенні 

методичної експертизи 

рукописів навчально-

методичної літератури для 

початкових класів.



Співробітництво з іншими 

навчальними закладами та 

установами:

• Інститут інноваційних 
технологій і зміст освіти 
МОН України

• Видавництва «Генеза», 
«Освіта», «Ранок»

• Дитяча газета «Мішутка»

• Член журі Всеукраїнського 
конкурсу рукописів 
підручників для початкової 
школи (2011 рік)



Участь у Третіх Всеукраїнських 

педагогічних читаннях



ПУБЛIКАЦІЇ

Стаття “Контрольні 

роботи з російської 

мови для учнів 

початкових  класів за  

І семестр” в журналі 

“Початкова школа”



Організація роботи з питань безпеки 

життєдіяльності учасників навчально-

виховного процесу в гімназії:

- Робота с документацією

- Робота по вивченню Правил 

дорожнього руху з учнями



Кабінет відповідає сучасним вимогам



Застосування комп’ютерних 

технологій у початковій школі



Результати педагогічної 

діяльності

Позитивна динаміка 
навченості  учнів

Результативність 
участі 

учнів в предметних
олімпіадах, конкурсах

Результати державної 
підсумкової атестації

учнів 4-х класів

Всебічний 
розвиток учнів
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Лідер – Фоков Володимир
2-е м.  - математика 
2-е м.   - українська мова
1-й разряд – усний рахунок

Денисова Софія
3-є м. – українська мова

Красницька Єлизавета
3-є м.  – українська мова

Призери ІІ етапу 

предметних олімпіад

41 групи (2014\15 н.р):

Участь у проекті 
“Обдарована дитина ” 



Участь у проведенні 

Екологічного тижня 

початкової школи

Позаурочна діяльність:



Співпраця

з дитячою бібліотекою ім.Т.Г.Шевченка



Класне керівництво



Пушкінський проект



Проект «Ветерани» 
В гостях у Медушевської Алли Андріївни



Участь у гімназичних заходах:

«Болдинська осінь», «Пісня опалена 

війною»



Робота з батьками


