
Портфоліо

ВЕТВІНСЬКОЇ Марії Павлівни

вчитель англійської мови

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, вчитель-

методист

педагогічний стаж роботи 33 роки

НВК № 12, м. Рівного



Загальна інформація

Прізвище, ім´я, по-батькові

Дата народження

Освіта

Що закінчила, спеціальність 

за дипломом

Педагогічний стаж роботи

ВЕТВІНСЬКА Марія Павлівна

17 травня 1949

Вища

Мінський Державний 

Педагогічний інститут 

іноземних мов, факультет 

німецької та англійської мови, 

1973 р.

За фахом – вчитель німецької 

та англійської мови

33 роки



Моє педагогічне

кредо:

“A teacher affects eternity; he can never 

tell where his influence stops”

(Henry Brooks Adams)



Мій повсякденний

девіз:

“Don't judge each day by the harvest you reap 

but by the seeds that you plant.”

(Robert Louis Stevenson)



Проблема, над якою

працюю:

Забезпечення ефективності 

навчання читанню як виду 

мовленнєвої діяльності шляхом 

застосування традиційних та 

інноваційних форм навчання



На своїх уроках розвиваю:

Творчі здібності 
учнів

Уміння критично 
мислити Творчий потенціал

Внутрішню 
свободу як 
запоруку 

самореалізації



Створення атмосфери успіху

Використання новітніх інформаційних 

технологій

Наочність

Музика

Рольові та дидактичні ігри

Способи мотивації:



У своїй роботі використовую

інтерактивні технології

 ігрові прийоми

 мультимедійні засоби навчання

 інноваційні технології

 метод проектів





Підвищення кваліфікації
Назва курсів Місце і дата 

проходження

Тема випускної роботи № Свідоцтва

Підвищення кваліфікації 

вчителів англійської 

мови

Рівненський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 2013

“Рольова гра як одна із форм 

навчання учнів мовленню та 

розвитку інтересу учнів до 

вивчення іноземної мови”

СПК № 121089

Підвищення кваліфікації 

вчителів англійської 

мови

Рівненський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 2008

“Використання проектної 

методики на уроці англійської 

мови в контексті розвитку 

творчої обдарованості”

СПК № 072790

Підвищення кваліфікації 

вчителів англійської 

мови

Підвищення кваліфікації

вчителів англійської

мови, 2004

“Навчання діалогічного 

мовлення” Посвідчення №

122





Відомості про атестацію

Рік проходження Результати атестації

2004 - 2008 р.

Підтверджено кваліфікаційну 

категорію “спеціаліст вищої 

категорії”, підтверджено звання

“старший вчитель”, присвоєно 

звання “вчитель-методист”

2000 – 2004 р.

Підтверджено кваліфікаційну 

категорію “спеціаліст вищої 

категорії”та присвоєно звання

“старший вчитель”



Результати педагогічної діяльності

2014 р., Волинець Оксана, 4-В кл. - Призер І етапу шкільної олімпіади з англійської мови “Юні обдарування”

2012 р., Висоцький Юрій, 11-В кл. – Призер I етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови 

2010 р. Негрей Ганна, 11-В кл. – Призер ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови
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Вчитель: Ветвінська М.П.



Поширення педагогічного досвіду 

(публікації, методичні доробки, уроки)
1 Golden Rules of Reading. – Методичний посібник для вчителів англійської мови. –

Рівне, НВК №12, 2014

2 2014 р. – Лауреат міського етапу Всеукраїнського конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості

3 Слава. Успіх. – Показовий урок в рамках атестації, 7-В кл., 13.03.2014

4 Healthy Food. – Урок в 6-Г кл. НВК №12 / Педагогічний міст між старшою та 

молодшою школами, 2013

5 Identity. 10 Form. – Англійська мова та література: науково-методичний журнал. –

Харків: “ТОВ Видавнича група “Основа””. - № 19-21 (317-319), липень, 2011 р. –

С.73-77

6 Music in our life. – Урок для слухачів курсів РОІППО, 2010

7 Identity. – Показовий урок для вчителів-методистів, завідуючих методкабінетів 

області, 10-В кл.,17.03.2010

8 Урок-зустріч з представниками польської учнівської делегації, 21.05.2010

9 Learning Collocations. – Методичний посібник для вчителів англійської мови. –

Рівне: НВК№12, 2009. – 42 с. 



Подяки та нагороди



Відкриті уроки, виховні заходи

1. Виховний захід “Christmas and New Year In England”, 4-В кл.,

26.12.2013

2. Відкритий урок “Fame. Success”, 7-В кл., 13.03.2014

3. Відкритий урок “Healthy Food”, 6-Г кл. / Педагогічний міст

між старшою та молодшою школами, 2013

4. Відкритий урок “Identity”, 10-В кл., 2010



Дякую за увагу!


