
 
 

 
 

 
 

 

Бирич Оксана Петрівна  

Портфоліо вчителя 

Рогатинська 
гімназія 

Загальні відомості 

1. Прізвище, ім’я, по батькові                          Бирич Оксана Петрівна 

2. Дата народження                                             9 лютого 1985 р. 

3. Освіта                                                                вища 

4. Який навчальний заклад закінчив  факультет романо-германської філології 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника у 2002 році, 

Гарвардську Українську Літню Школу у 2004 році, інтенсивний курс англійської 

мови “English Language Dynamics” у 2009 році. 

5. Спеціальність за дипломом                        англійська мова та література 

6. Кваліфікація за дипломом               філолог, викладач англійської мови та 

зарубіжної літератури 

7. Диплом:                     серія  ВА №32877525,                      дата видачі   5 липня 2007р. 

8. Домашня адреса                   

Телефон   

Електронна адреса  okira2@yahoo.com  



  Службові відомості 

9. Посада                                   вчитель англійської мови 

10. Проблема з предмету, над якою працює:  Упровадження стратегій критичногo мислення та 

створення ситуації успіху на уроках англійської мови 

11. Які предмети і у яких класах викладає 2012-2013 н.р. :          англійська мова у  1(5), 3(7)–А, 5(9)  та 

6(10)–А класах 

12. Позакласна робота з предмета  постійне проведення тематичних вечорів, присвячених святам у 

англомовних країнах, участь у літньому англомовному таборі, індивідуальна робота 

13. Класне керівництво   6(10)-А клас з 2007р. 

14. Інформація про проведення відкритих уроків (Рік, дата, П.І.Б. вчителя, предмет, тема уроку)  

2005 р. «Дикий Захід» 

2006 р. «Робочий день моїх батьків» 

2007 р.  «Шкільні предмети» 

2008 р.  «Їжа. Продукти харчування» 

2009 р. «Улюблені заняття. Хобі» 

2010 р.  «У бібліотеці» 

2011  «Дозвілля Британських школярів» 

2012  «У ресторані. Японська національна кухня» 

          «Відомі люди Великобританії. Елтон Джон» 

2013  «Мобільна лихоманка» 

15. Інформація про відвідані уроки (Рік, дата, П.І.Б. вчителя, предмет, тема уроку) 

           2004р.  

Савчин О.Д., англ. мова, «Книги в нашому житті» 

Окрепка Р.Г., англ. .мова,  «Мій друг» 

Гаврись М.В., англ. мова,  «Злочинність. Відповідальність і злочини» 

Осадко Г.О.,  франц. мова, «Мій одяг» 

          2005 р. 

Окрепка Р.Г., англ.. мова,  «Мистецтво. Опис картини» 

Білоус Н.П., англ.. мова, «Мій робочий день» 

Мартинюк У.Л., укр..літ.,  «Василь Королів-Старий. Світ фантастичних істот у казці «Хуха-Муховинка» 

Гаврись Г.Я., заруб. літ., «Стверження християнських цінностей у романі Ф.Достоєвського «Злочин і 

кара» 

        2006 р. 

Білоус Н.П., англ. мова, «Професії моїх батьків»  

Окрепка Р.Г., англ. мова, «Мій брат (сестра). Особливості вживання теперішнього тривалого часу» 

Черевата З.П., англ.. мова, «Наша планета нас потребує» 

Городецька Н.М., всесв. іст., «Релігія Стародавнього Єгипту» 

Мартинюк У.Л., укр.. літ., «Література рідного краю. Поетична творчість Олексанадра Болехівського» 

        2007 р. 

Савчин О.Д., англ. мова, «Роль театру і кіно в українській та англомовній культурах» 

Савчин О.Д., англ.. мова, «Гімназія – школа майбутнього» 

Окрепка Р.Г., англ.. мова, «Вільний час і розваги. Минулий простий час. Повторення» 

Черевата З.П., англ.. мова, «Мови світу. Важливість вивчення іноземних мов. Англійська мова як мова 

програмного забезпечення» 

Галян О.В., англ. мова, «Пори року і погода» 

Маховська Л.О., нім. мова, «Прийменники, які вимагають родового відмінку» 

Савчин О.Д., Яновський Б.А., інтегрований урок англ. мова-правозн., «Міжнародні стандарти в галузі прав 

дитини»  

Городецька Н.М., всесв. іст., «Матеріальний світ середньовічної людини» 

       2008 р. 

Білоус Н.П., англ. мова,  «Моя щоденна їжа» 

Окрепка Р.Г., англ.. мова, «Подорожі. Курорти. У туристичному агенстві» 

Черевата З.П., англ.. мова, «Конституція України» 

Кривень О.В., нім. мова, «Покупки. На ринку» 

Городецька Н.М., всесв. іст., «Сполучені Штати Америки у 1914-1917 рр.» 

Климців О.Б., Чубата М.С., інтегрований урок хімія-біологія, «Розв’язування завдань з генетики» 

Гаврись Г.Я., світ. літ., «Особисту легенду треба прожити до кінця (Філософські роздуми за твором 



Пауло Коельйо «Алхімік»)»  

      2009 р. 

Савчин О.Д., англ.. мова, «Зимові свята та традиції» 

Окрепка Р.Г., англ.. мова, «Перспективи Євросоюзу» 

Білоус Н.П., англ. мова, «Подорожі і туризм. На митниці» 

Білоус Н.П., англ.. мова, «Наше здоров’я. У лікаря» 

Черевата З.П., англ.. мова, «Канада. Від моря до моря» 

Черевата З.П., англ.. мова, «Географічне положення України» 

Кривень О.В., нім. мова, «Берлін – столиця Німеччини» 

Мартинюк У.Л., укр.. літ., «Осип Назарук «Роксоляна». Обставини історичної доби XVI ст.» 

Колбаснікова Г.В., укр. літ., «Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про 

природу у творі Євгена Гуцала «Сім’я дикої качки» 

Бродіна В.В., геогр., «Озера та штучні водойми» 

 2010 р. 

Окрепка Р.Г., англ.. мова, «Грошові операції» 

16. Інформація про участь в гімназійних заходах (засіданнях МК, педрадах, конференціях, конкурсах, 

виставках, предметних тижнях і т.д. - вказати рік, дату, назву заходу, форму участі)  

один раз на місяць участь в засіданні методичної комісії вчителів іноземних мов гімназії,  

участь у педрадах, психолого-педагогічних семінарах, предметних тижнях,  

участь у святкуванні 100-річчя Рогатинської гімназії у вересні 2009 року,  

а також стала співавтор ювілейної книги «Історія Рогатинської гімназії» 

 2011 

Ольвач Н.В., англ. мова, “Мої улюблені справи.Минулий тривалий час” 

Черевата З.П., англ. мова, “Конституція України” 

Білоус Н.П., англ. мова, “Навколишнє середовище України. Пасивний стан дієслова” 

Окрепка Р.Г., англ. мова, “Реклама в школах” 

Скарбовська Г.Я., укр. літ., «Образ Лиса, риси його характеру у казці І. Франка «Фарбований Лис» 

2012 

Окрепка Р.Г., англ. мова, “Сімейні стосунки. Проблеми підлітків” 

Яновський Б.А., всесв.іст.”ІІ світова війна. Урок-узагальнення”  

Климців О.Б., хімія, «Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів».  

Чубата М.С., біологія, «Корінь, його будова та функції. Видозміни кореня».  

2013 

Колбаснікова Г.В, укр. мова, “Лексикологія та фразеологія. Підсумов вивченого за темами. ” 

17. Інформація про участь у конкурсах професійної майстерності      

2009, 2011 рік – участь в конкурсі для  вчителів англійської мови за підтримки Ради міжнародних 

наукових досліджень та обмінів IREX, що фінансується Держдепартаментом США. 

2012-2013 н. р. Переможець районного етапу конкурсу «Вчитель року — 2012» у номінації «Класний 

керівник» 

18. Інформація про участь у районних, обласних заходах (засіданнях МО, конференціях, семінарах,  

відвідування уроків колег із інших шкіл - вказати рік, дату, тип заходу, місце проведення, тему заходу)  

Лютий 2005 р., районний семінар вчителів англійської мови, Рогатинська гімназія ім. Володимира 

Великого, «Використання позакласних методів роботи на уроках англійської мови» 

Грудень 2006 р., районний семінар вчителів англійської мови, Рогатинська спеціалізована ЗОШ 1-3 ст., 

«Творчий вечір американського письменника Теда Саймона» 

16 грудня 2009 року, обласний постійно діючий семінар для керівників районних (міських) шкіл ППД, 

Рогатинська гімназія ім. Володимира Великого, «Розвиток творчих здібностей учнів з використанням 

комунікативного підходу» 

11 березня 2010 рік, районний семінар вчителів англійської мови, Жовчівська ЗОШ 1-3 ст., «Активізація 

пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови» 

19. Інформація про результативність виступу учнів  у предметних олімпіадах (рік, кількість учасників, 

класи, зайняті призові місця) у формі таблиці 

  

№          Навчальний рік          Кількість учасників                     Клас           Місце 

1.             2010-2011                                1                                                4(8)-А                 3 

2.             2011-2012                               1                                             5(9)-А                2 

3.             2012-2013                               1                                             6(10)-А               2 



20. Інформація про результативність виступу учнів у конкурсі-захисті науково- дослідницьких робіт МАН 

у формі таблиці 

№ Рік Учень Тема роботи І етап ІІ етап 

1 2010 - 

2011 

Андрій Мартинюк Англійські прислів’я та приказки з 

компонентом ”Діяльність людини”: 

структура,  прагматика і семантика 

І ІІІ 

2 2010 - 

2011 

Роксолана Булка Лексико-граматичні та 

синтаксичні особливості вживання 

різних видів дієприкметника у 

творах А.Конан Дойла 

ІІ ІІІ 

3 2011 - 

2012 

Андрій Мартинюк Функціональне використання 

військового сленгу в 

американському варіанті 

англійської мови (на матеріалі 

кіносценарію Р. Родата 

«Врятувати рядового Раяна») 

І ІІІ 

4 2012 

2013 

Ольга Сосяк Евфемізми лексико-семантичного 

поля смерті (на матеріалі 

оповідання Едгара Аллана По  

«Чорний кіт») 

І Участь 

5 2012 - 

2013 

Тетяна Галунька Специфіка сленгу англійської 

мови 

ІІ Участь 

6 2012 - 

2013 

Катерина Кобзан Неологізми в сучасних 

фантастичних творах (на прикладі 

роману Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і 

таємна кімната») 

ІІ Участь 

22. Публікації у фаховій та періодичній пресі    

2004-2005 навчальний рік у Рогатинській гімназії, Ювілейна книга Рогатинської гімназії імені Володимира 

Великого, 2009 

23. Підвищення кваліфікації (назва навчального закладу/установи, період навчання, тематика підвищення 

кваліфікації, № свідоцтва, тема докурсового завдання) 

Курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, керівника гуртка з предмета, Івано-

Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з 28 січня по 08 лютого 2013р., 

свідоцтво № 622, тема докурсового завдання «Використання мультимедійних засобів на уроках 

англійської мови», 

Курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, керівника гуртка з предмета, Івано-

Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з 25 травня – 5 червня 2009 р., 

свідоцтво №3075, тема докурсового завдання «Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання 

англійської мови» 

Курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, керівника гуртка з предмета, Івано-

Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з 10 по 21 грудня 2007 р., свідоцтво 

№ 5938, тема докурсового завдання «Методологія критичного мислення на уроках англійської мови», 

24. Проходження атестації (дата, результати атестації) квітень 2010 р., встановлено кваліфікаційну 

категорію спеціаліст першої  категорії 

25. Заохочення, нагороди, почесні звання  

Грамота Рогатинської гімназії імені Володимира Великого-колегіуму НаУКМА за сумлінну працю від 

31.05.2007 р. 

Грамота Рогатинської гімназії імені Володимира Великого за добросовісну працю, сумлінне ставлення до 

виконання професійних обов’язків від 31.05.2008 р. Грамота Рогатинської гімназії імені Володимира 

Великого за сумлінну працю, особистий внесок у справу навчання та виховання гімназистів від 

29.05.2009 р.   

26. Документи і матеріали із досвіду роботи, розроблені вчителем (додатки) 

А) Розробки уроків різних типів з дидактичним забезпеченням 

     Б) Розробки позакласних заходів: 

         Відкритий позакласний захід «Дари і свята осені» 



         Відкритий позакласний захід «Хеллоуїн» 

         Відкритий позакласний захід «День Св. Валентина» 

Г) Конспекти циклу уроків за темою «Їжа» 

 



 


