
 
 

 
 

 
 

 

Черевата  Зоряна  Петрівна  

Портфоліо вчителя 

Рогатинська 
гімназія 

Загальні відомості 

1. Прізвище, ім’я, по батькові                          Черевата Зоряна Петрівна                   

2. Дата народження                                             18.08.1979  

3. Освіта                                                       повна вища 

4. Який навчальний заклад закінчив            Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, факультет романо-германської філології у 

2001р.  
5. Спеціальність за дипломом                        англійська мова та література, 

французька мова та література, зарубіжна література 

6. Кваліфікація за дипломом               вчитель англійської мови  і літератури, 

вчитель французької мови та літератури, вчитель зарубіжної літератури  
7. Диплом:                     серія  ВК№16201786,    дата видачі   1 липня  2001р.  

8. Домашня адреса                   

Електронна адреса  zirkavnebi@hotmail.com  



  Службові відомості 

9. Посада                                   вчитель англійської мови 

10. Проблема з предмету, над якою працює: Інтенсивні методи вивчення англійської мови. Метод 

сугестопедії.  

11. Які предмети і у яких класах викладає 2011-20102н.р. :   англійська мова у 1(5,) 2(6), 3(7)-Б,6(10)-Б  

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  3(7)-Б  

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

2009  «Мистецтво в нашому житті» 

          «Важливість вивчення англійської мови» 

          «Канада. Від моря до моря» 

          «Географічне положення України» 

2010  «Конституція України» 

2011  «Розпорядок дня. Визначення та написання часу» 

2012  «Чарівна зима» 

          «Ми є те, що ми їмо» 

2013 «Зовнішність та характер» 

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

            

      2009 р. 

Савчин О.Д., англ.. мова, «Творчість В. Шекспіра» 

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» 

Кривень О.В. нім. Мова «Берлін-столиця Німеччини» 

Климців О.Б. «Кислоти. Основні види неорганічних сполук» 

 2010 р. 

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

Боднарук О.П. « Їжа.Улюблені страви» 

Ольвач Н.В. «Дозвілля британських школярів» 

2011р. 

Боднарук О.П., , «англ..мова Дозвілля британських школярів» 

Окрепка Р. англ..мова Г.  «Брейн-ринг. Відкрий для себе Великобританію» 

Білоус Н.П.,англ..мова, «Українська та англійська кухня. Пасивний стан» 

Окрепка Р.Г.,англ..мова, «Здорове харчування та стиль життя підлітків»  

Окрепка Р.Г. англ..мова «Брейн-ринг. Відкрий для себе Великобританію» 

Ольвач Н.В. англ..мова «Визначні події в житті людини. Порівняння культур.» 

Чопик В.М. фізика «Взаємодія тіл. Сила-міра взаємодії.Енергія.»  

Яновський Б.А. історія України «Давня історія України. Підготовка до ЗНО» 

Доронюк І.В. всесвітня історія «Крах імперії Наполеона. Віденськийконгрес» 

2012р. 

Окрепка Р.Г. англ.мова «Сучасне мистецтво фотографії» 

Боднарук О.П. англ.мова « Визначні особистості Великобританії. Елтон Джон» 

Ольвач Н.В. англ. Мова «Реклама в нашому житті» 

Білоус Н.П. англ.мова «Проблеми підлітків. Пасивний стан дієслів.» 

2013р. 

Мартинюк У.Л. укр.мова «Групи слів за значенням. Синоніми, антоніми, омоніми.» 

Люлька І.В. Художня культура «Олійний живопис» 

Боднарук О.П. англ. мова «Мобільна лихоманка»  

Окрепка Р.Г. Англ.мова , Чубата М.С біологія «Птахи» 

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 чверть 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,співавтор ювілейної книги 



«Історія Рогатинської гімназії» 

17. Інформація про участь у конкурсах професійної майстерності      

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)  

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

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

комунікативного підходу»Виступ 

16 вересня 2010 рік, обласний семінар на базі Рогатинської гімназії для слухачів курсів при Івано-

Франківському ОІППО Відкритий урок «Важливість вивчення англійської мови» 

2010 рік районний семінар заступників директорів Відкритий урок «Конституція України» 

31 січня 2013р.-Майстер-клас «Я роблю це так...» для вчителів методоб’єднання району 

14 березня 2013р.-районний семінар-практикум вчителів англійської мови. Григорівська ЗОШ  I-Iiст 

«Використання інноваційних технологій навчання для розвитку пізнавального інтересу на уроках 

англійської мови»Виступ 

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.   

2008-2009 

  

4 

Гарбуз Г. 4(8)-Б 

Булка Р. 5(9)-А 

Брудна Г. 5(9)-Б 

Чопик В. 6(10)-Б 

  

III 

III 

II 

II 

2. 2009-2010 1 Чопик В 7(11)-Б III 

3 2010-2011 3 Чопик М.  4(8)-Б        III 

Мартинюк А. 6(10)-Б   III 

Булка Р. 7(11)-А    III   

4 2011-2012 2 Петрів О.7(11)-Б    I 

Мартинюк А. 7(11)-Б  III 
  

20. Публікації у фаховій та періодичній пресі  

 Голос Опілля, червень 2012, «Подорож до Німеччини» ; «Ідеї. Пошуки. Знахідки» 2008р.  «Мистецтво в 

нашому житті людей» Конспект уроку. 

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

кваліфікації, № свідоцтва, тема докурсового завдання) 

Курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, Івано-Франківський ОІППО 

6-17 лютого 2006р., свідоцтво №946, тема до курсового завдання «Інтенсивні методи вивчення 

англійської мови. Метод сугестопедії .» 

18-29 лютого 2008 р., керівник гуртка з предмета, свідоцтво №1026, тема до курсового завдання 

«Рольова гра на уроках англійської мови як елемент комунікативного та особистісно-орієнтованого 

підходів до вивчення іноземної мови» 

5-16 березня 2012р., керівник гуртка з предмета, свідоцтво №1739А, тема до курсового завдання 

«Ситуативне мовлення на уроках англійської мови» 

 22. Проходження атестації (дата, результати атестації)  

квітень 2006 р., встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 

 квітень 2009р,. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

25. Заохочення, нагороди, почесні звання  

Грамота Рогатинської гімназії імені Володимира Великого-колегіуму НаУКМА за вагомий вклад у 

розвиток творчих здібностей учнів, підготовку переможців II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

(2002 р.) 

Грамота Відділу освіти Рогатинської РДА за високий рівень роботи з обдарованою молоддю та 

впровадження сучасних методів навчання і виховання підростаючого покоління(2002р.) 

Подяка Рогатинської гімназії імені Володимира Великого за підготовку переможця II та призера III 



етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови від 30 травня 2003р. 

Грамота Відділу освіти Рогатинської РДА за підготовку переможців II етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з англійської мови (2003р.) 

Грамота Відділу освіти Рогатинської РДА за заслуги у розвитку національної освіти, впровадження 

сучасних методів навчання і виховання учнівської молоді (2006р.) 

Грамота Рогатинської гімназії імені Володимира Великого-колегіуму НаУКМА за добросовісну працю, 

сумлінне ставлення до виконання професійних обов’язків (2008р.) 

Грамота Рогатинської гімназії імені Володимира Великого за сумлінну працю, особистий внесок у справу 

навчання та виховання гімназистів від 29 травня 2009р. 

Грамота Відділу освіти Рогатинської РДА за вагомий внесок у розвиток національної освіти, 

впровадження сучасних методів навчання і виховання учнівської молоді (2009р.) 

Грамота Рогатинської гімназії імені Володимира Великого за особистий внесок у справу навчання та 

виховання гімназистів, формування національної інтелектуальної еліти від 25 травня 2010р. 

Грамота Рогатинської гімназії імені Володимира Великого за підготовку переможців II етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади від 25 травня 2012р. 

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

А) Розробки уроків різних типів з дидактичним забезпеченням 

     Б) Розробки позакласних заходів: 

       «День святого Валентина» 

       «Чарівна зима» 

       «Дух Різдва» 

       «Маленька Міс гімназії» 

      «Як святкують Різдво у світі» 

     В) Конспекти та тестові завдання до спецкурсу «Англійська література» 

 



 


