
 
 

 
 

 
 

 

Веркалець  Ірина Богданівна  

Портфоліо вчителя 

Рогатинська 
гімназія 

Загальні відомості 

1. Прізвище, ім’я, по батьков     Веркалець Ірина Богданівна 

2. Дата народження                       6 січня 1967 року 

3. Освіта                                        вища 

4. Який навчальний заклад закінчила  Прикарпатський університет  

імені Василя Стефаника 

5. Спеціальність за дипломом  Психологія,  

Практична психологія в галузі освіти 

6. Кваліфікація за дипломом  Практичний психолог 

7. Диплом:          серія ДСКВР № 006322,   

дата видачі  14.06.1997 року. 

8. Домашня адреса                                             

            Телефон                       

електронна адреса 



  Службові відомості 

9. Посада                                                                                                    Практичний психолог 

10. Проблема з предмету, над якою працює:                                    Духовний розвиток учнів у закладах 

освіти нового типу 

11. Які предмети і у яких класах викладає 2009-2010 н.р.                                      Християнську етику у 1, 3-

х та 5-х класах 

12. Позакласна робота з предмета 

13. Класне керівництво 

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

12 травня 2005 р. – обласний семінар вчителів християнської етики, відкритий урок на тему «Славні 

постаті Старого Завіту»,_ 

15 березня 2007р. – відкритий виховний захід для учнів 4(8)А та 5(9)А класів на тему «Життя не вічне – 

вічні цінності людські», 

16.11.2007 р.- заняття з елементами тренінгу до Дня толерантності з учнями, що проживають у 

пригімназійному гуртожитку,      

1 грудня 2008 р. – спільний тренінг до Дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими «Знати, щоб жити» для учнів 

11-х класів Рогатинської ЗОШ №2 та гімназії,  

11 грудня 2008 р. - районний семінар практичних психологів,  тренінг «Джерела правди життя» з учнями 

5(9) класу;  

4 грудня 2009 року – виховний захід з елементами тренінгу на тему «Створімо серце доброти» з учнями, 

що проживають у пригімназійному гуртожитку для гімназистів 2(6) класу.  

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

19.03.2010р. -  Мартинюк У.Л., українська література, усний журнал «І говорило полотно  про його муки, 

про його будні і про свята», 6А,6Б, 6В класи;  

16.03.2010р. – МартинюкУ.Л., українська мова, 1-й клас «Лексичне значення слова. Ознайомлення з 

тлумачним і перекладним словниками»;  

19.02.2010р. – Боднарук О.П., англійська мова, 3А клас «В бібліотеці»;  

20.11.2009р. – Пахолюк С.С., геометрія, 7В клас «Площа бічної поверхні піраміди. Розв’язування задач 

прикладного спрямування»;                   

27.11.2009р. –  Стасів М.Р., 1-й клас «Математичний лабіринт»;   

 22.10.2009р. – Воловчак Г.Б. українська література, літературознавча конкурсно-розважальна програма 

«Глибини українського слова», 6А,Б,В класи.  

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) анкетування учнів 1-7 

класів гімназії на виявлення їх ставлення до предметів і вчителів та ознайомлення із результатами 

анкетування на педагогічних радах з історії, біології, інформатики, правознавства (2008 – 2010 рр.); 

проведення психологічного семінару - практикуму на тему «Особистісне зростання  вчителя» (листопад 

2009 року)  психолого – педагогічні семінари для вчителів на теми « Від самопізнання до духовного 

розвитку», «Духовний розвиток учнів у закладах нового типу», «Моральність та самовдосконалення 

особистості», «Духовність – основа морального виховання учнів», «Діти Індиго – діти майбутнього?» 

(протягом 2005 – 2010 рр.), конкурс «Обдарована дитина» для учнів 4-х класів загальноосвітніх шкіл 

району (щороку у березні), виступ на загальногімназійних батьківських зборах на тему «Формування 

духовного світу дитини, духовності як провідної якості особистості – нагальна потреба сучасності» (21 

лютого 2010 р.)  

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)  

11.03.2010р. - районний семінар практичних психологів на базі Пуківської ЗОШ, 13.11.2009р. – районний 

семінар практичних психологів на базі Бабухівської ЗОШ  

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

класи, зайняті призові місця) у формі таблиці 

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

МАН у формі таблиці  

21. Результати  ЗНО у формі таблиці  

22. Публікації у фаховій та періодичній пресі  

Газета «Психолог» №42-43, листопад 2009 року, тренінгове заняттядля старшокласників «Знати, щоб 

жити». 



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

кваліфікації, № свідоцтва, тема докурсового завдання)  

Івано – Франківський ІППО, 16 – 27 березня, спецкурс «Діагностика та профілактика професійного 

вигорання педагогів», свідоцтво № 1896; «Проблеми виховання духовних цінностей в сучасної молоді». 

24. Проходження атестації (дата, результати атестації)  

6 квітня 2005 року. Встановити кваліфікаційнну категорію практичний психолог І категорії. 

25. Заохочення, нагороди, почесні звання  

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

 



 


