
 
 

 
 

 
 

 

Ольвач Наталія Володимирівна  

Портфоліо вчителя 

Рогатинська 
гімназія 

Загальні відомості 

1. Прізвище, ім’я, по батькові                          Ольвач Наталія Володимирівна 

2. Дата народження                                            20 грудня 1976 р. 

3. Освіта                                                              повна вища 

4. Який навчальний заклад закінчив            факультет романо-германської 

філології Прикарпатський національний                                                                    

             університет імені Василя Стефаника у 1998 році,  

5. Спеціальність за дипломом        англійська мова та література 

6. Кваліфікація за дипломом          філолог, викладач англійської мови  і літератури 

7. Диплом:                     серія  ВА №10580533 ,    дата видачі   30 червня 1998р. 

8. Домашня адреса                   

Телефон   

Електронна адреса  olvach.nat@yandex.ua 



  Службові відомості 

9. Посада                                   вчитель англійської мови,керівник методичної комісії вчителів англійської 

мови 

10. Проблема з предмету, над якою працює: використання методу проектів в умовах впровадження  

особистісно зорієнтованого підходу на уроці англійської мови  

11. Які предмети і у яких класах викладає 2011-20102н.р. :   англійська мова у  2(6-)А, 3(7),4(8),5(9)–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    

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

2009 р. «Моя майбутня професія. Модальні дієслова » 

2010 р.  «Дозвілля британських школярів » 

2011р.  « Особливі події в житі людини. Порівняння культур» 

2011р. «Свята у Великобританії.» 

2011р. «Захист довкілля. Екологічні проблеми»  

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» 

Черевата З.П., англ.. мова, «Мистецтво у нашому житті» 

Черевата З.П., англ.. мова, «Важливість вивчення англійської мови» 

Окрепка Р.Г.,Яновський Б.А « Інтегрований урок. Друга світова війна» 

 2010 р. 

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

Черевата З.П. «Конституція України» 

Боднарук О.П. « Їжа.Улюблені страви» 

2011р. 

Мартинюк У.Л., укр..літ. « Відображення «цілісної людини» в романі В. Підмогильного «Місто» 

Черевата З.П.,англ.мова, «Розпорядок дня .Визначення та написання часу» 

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

Окрепка Р.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»   

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,  

17. Інформація про участь у конкурсах професійної майстерності      

2003 рік – національний переможець програми «Партнери в Освіті»,що фінансується Держдепартаментом 

США. Стажування при Lewis University. 

2003 рік - участь у районному етапі конкурсу « Учитель року» 

 2012 рік - переможець районного етапу конкурсу «Учитель року» 

2012 рік - лауреат обласного етапу конкурсу  «Учитель року» 

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» 

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

Франківському ОІППО  

23 березня 2011 рік, районний семінар вчителів англійської мови, Колоколинська ЗОШ 1-2 ст., 

«Використання інтерактивних технологій  на уроках англійської мови» 



6 березня 2012 рік,обласний семінар для керівників методичних комісій,організований представництвом 

Oxford University Press в Україні 

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. 2009-2010 1 4(8) 2 

  

2. 2010-2011 3 4(8),5(9)-Б 1,2 

3 2011-2012 1 5(9)-Б 
         3(III етап) 

20. Публікації у фаховій та періодичній пресі   Голос Опілля, травень 2011, «Незабутня подорож до 

Німеччини»    

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

кваліфікації, № свідоцтва, тема докурсового завдання) 

Курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови,спецкурс «Особливості викладання іноземної 

мови у початкових класах», Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з 4 

по 15 березня 2002 р., свідоцтво № 8113, тема докурсового завдання «Комунікативний підхід на уроках 

англійської мови», 

16 лютого – 27 лютого 2004 р.,керівник гуртка з предмета, свідоцтво №1199, тема докурсового завдання «З 

досвіду вивчення країнознавчого матеріалу на уроках англійської мови» 

18 жовтня-29 жовтня 2010р.,керівник гуртка з предмета,свідоцтво № 4352,тема до курсового завдання  

«Роль читання та граматики у комунікативному аспекті вивчення мови»  

22. Проходження атестації (дата, результати атестації) квітень 2002 р., встановлено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії» 

 квітень 2004р,. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

квітень 2012р., встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання 

«старший вчитель» 

25. Заохочення, нагороди, почесні звання  

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

31.05.2010 р. 

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

виконання професійних обов’язків від 31.05.2011 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 «США та Великобританія. Брейн-ринг» 

         Відкритий позакласний захід «Хеллоуїн» 

         Відкритий позакласний захід «День Св. Валентина» 

Г) Конспекти та тестові завдання до спецкурсу Країнознавство( США та Великобританія) 

 



 


