
 
 

 
 

 
 

 

Окрепка  Руслана  Георгіївна  

Портфоліо вчителя 

Рогатинська 
гімназія 

Загальні відомості 

1. Прізвище, ім’я, по батькові                              Окрепка Руслана Георгіївна 

2. Дата народження                                               23.08.1982 р. 

3. Освіта                                                                  повна вища 

4. Який навчальний заклад закінчив  

                                             Прикарпатський університет імені Василя Стефаника 

5. Спеціальність за дипломом                               ”Мова та література (англійська)”  

6.Кваліфікація за дипломом                            філолог, викладач англійської і німецької 

мов та зарубіжної літератури 

7. Диплом:                       серія ВА  № 25691953,  дата видачі  30 червня 2004 р. 

8. Домашня адреса                                

 Телефон                  електронна адреса ruslana.okrepka@gmail.com 



  Службові відомості 

9. Посада                                вчитель англійської мови 

10. Проблема з предмету, над якою працює: роль мультимедійних засобів у комунікативно-спрямованому 

вивченні англійської мови 

11. Які предмети і у яких класах викладає  2012-2013 н.р. англійська мова у 2(6), 4 (8),  класах 

12. Позакласна робота з предмета участь учнів у літературно-музичній композиції «Цей яскравий осінній 

день» (2007 р.), «Мово рідна, слово рідне» (24.02.2006 р.), гра «Перший мільйон», гурток “Ми-українці, ми-

європейці” 

13. Класне керівництво 

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

2004 р. «Мій друг» 

2005 р. «Мистецтво. Опис картини» 

19.10.2006 р. «Мій брат (сестра). Особливості вживання теперішнього тривалого часу» 

16.10.2007 р. «Вільнтй час і розваги. Минулий простий час. Повторення» 

10.02.2008 р. «Подорожування. Курорти. У туристичному агенстві» 

21.10.2009 р. «Майбутнє Європейського Союзу» 

19.02.2010 р. «Грошові операції» 

2009   21.10. «Майбутнє Європейського Союзу» 5-А клас 

2010   19.02. «Грошові операції»  4 клас 

2010   15.10. «США в 2-й половині ХХ століття»  7-Б клас 

2012   16.02. «Здорове харчування. Стиль життя підлітків»  6-А клас 

2012   13.12. «Сучасне мистецтво. Фотографії»  4 клас 

2012   18.12.  «Опис подій в минулому»  2 клас 

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

21.10.2004 р. Галина Петрівна Безносюк, «Національні символи України. Політична система України» 

23.10.2009 р. Оксана Петрівна Боднарук, «Їжа» 

2007 р. « Шкільні предмети», Галина Ярославівна Гаврись, «Свою легенду треба прожити докінця» Оксана 

Дмитрівна Савчин 

2005 р. «Особливості вживання дієслова «бути» у минулому простому часі» 

2007 р. «Гімназія – школа майбутнього», Зоряна Петрівна Черевата 

2006 р. «Наша планета нас потребує» 

2007 р. «Мови світу. Важливість вивчення іноземних мов. Англійська мова як мова програмного 

забезпечення», Леся Омелянівна Гірняк 

2007 р. «Хобі. Вільний час», Надія Петрівна Білоус  

2005 р.  «Мій робочий день»  

2007 р. «Сімейні стосунки», Оксана Василівна Кривень «Міста Німеччини» Богдан Антонович Яновський, 

«Міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини» 

2007р. «Сімейне право» 

2009 р., 2006 р. Наталя Михайлівна Городецька «США у 20-30-ті роки ХХ століття», «Релігія 

Стародавнього Єгипту» 

09.12.2005 р. Віра Онуфріївна Мединська, «Бути чи не бути...»  

(Проблема морального вибору в трагедії В.Шекспіра «Гамлет») 

2006 р. Галина Володимирівна Колбаснікова, «Узагальнення вивченого про займенник (розряди за значенням, 

особливості відмінювання та написання)» 

2005 р., Уляна Любомирівна Мартинюк, «Василь Королів-Старий. Світ фантастичних істот у казці «Хуха-

Муховинка» 

2009   16 жовтня  Всесвітня історія  «Сполучені Штати Америки в 20 – 30 роки ХХ століття»     

Городецька Н.М. 

2010   6 травня  Зарубіжна література   Вільям Шекспір “Гамлет”   Гаврись Г.Я. 

2010   14 жовтня  Всесвітня історія    Берестейська церковна унія    Доронюк І.В. 

2012   26 листопада  Англійська мова    Їжа в нашому житті.    Черевата З.П. 

2012   29 листопада  Англійська мова   Наша улюблена їжа.    Завгородня Т.М. 

2012   29 листопада   Хімія  Луги. Властивості лугів. Добування.    Климців О.Б. 

2012   5 грудня  Світова література  Подорож Скруджа різдвяної ночі в часі й просторі як можливість 

осягнути життя   Мартинюк У.Л. 

2012   11 грудня    Англійська мова  Реклама у нашому житті.  Черевата З.П. 

2012   12 грудня   Англійська мова Відомі люди Великобританії. Елтон Джон.   Боднарук О.П. 



2012   13 грудня   Англійська мова  Стосунки в сімї. Проблеми підлітків.Дієприкметник. Підсумок і 

повторення.  Білоус Н.П. 

16. Інформація про участь в гімназійних заходах  

2010 р.        Семінар для слухачів курсів підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти. Виховний захід на тему «Перший мільйон. Країнознавство. Великобританія». 

2010-2012     Заходи в рамках програми виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція». Тренінги. 

17. Інформація про участь у конкурсах професійної майстерності  

2013 – міжнародна програма стажування для вчителів середніх шкіл “TEA” 

18. Інформація про участь у районних, обласних заходах  

Районний семінар. Заланівська школа 1-2 ступенів, «Творчі здібності учнів та їх розвиток на комунікативно 

спрямованих уроках іноземної  мови» 

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

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

комунікативного підходу» 

2009-2011. Проект “Протидія торгівлі людьми”. Учасник 

2010     30 квітня - 2 травня.  Лекція “Молодіжна культура. Субкультури”. Учасник 

2010  20 жовтня.  Лекція викладача з Оксфорду Майкла Свона на тему «Сучасний стан англійської мови». 

Слухач 

2011  28 червня – 2 липня.  Літня школа для вчителів, організована Британською Радою та Міжнародною 

асоціацією вчителів англійської мови. Учасник 

2011  Серпень.  Районний семінар вчителів іноземних мов щодо особистісно орієнтованих методик. 

Доповідач 

19. Інформація про результативність виступу учнів  у предметних олімпіадах  

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

у формі таблиці немає 

21. Результати  ЗНО у формі таблиці немає 

22. Публікації у фаховій та періодичній пресі  

Ідеї. Пошуки. Знахідки. Інтерактивні методики в дії (на основі матеріалів уроку в 6 класі). 2008 р. 

Рогатинська гімназія у 2005-2006 н.р.  Ювілейна книга Рогатинської гімназії імені Володимира Великого. 

2009 р. 

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 04 по 15 червня 2007 р. свідоцтво 

№ 3223, «Специфіка використання інтерактивних завдань у навчанні іноземної мови» 

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

Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з 07 по 18 вересня 2009 р. 

свідоцтво № 3826, «Використання мультимедійних засобів на комунікативно спрямованих уроках 

англійської мови» 

24. Проходження атестації (дата, результати атестації)  

2008 р., встановлено кваліфікаційну категорію спеціаліст другої  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 обовязків 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.  

 Грамота відділу освіти Рогатинської райдержадміністрації  за вагомий внесок у розвиток національної 

освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання учнівської молоді та з нагоди 

професійного свята –  Дня працівників освіти від 2009 р.  

  

1 грамота обласного відділу освіти 

1 грамота районного відділу освіти 

7 грамот Рогатинської гімназії 2006 – 2012  

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



ІІ  етап 

РІК           КІЛЬКІСТЬ 

УЧАСНИКІВ 

КЛАСИ ЗАЙНЯТІ ПРИЗОВІ 

МІСЦЯ 

2009 3 4(8),5-А(9),6-Б (10) 2, 3 

2008 5 4-А(8),5-А,Б(9) 2, 3 

2007 1 4-Б(8) 3 

2005 1 6-А(10) - 

 

№ Рік Прізвище, ім’я учня Місце 

1 2011 Дзера Соломія 1 

2 2011 Бойко Анастасія 3 

3 2012 Дзера Соломія 1 

4 2012 Харченко Андріана 2 

 

ІІІ етап 

№ Рік Прізвище, ім’я учня Місце 

1 2012 Дзера Соломія 3 

2 2013 Дзера Соломія 2 
 



 


