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Портфоліо  
 

заступника  директора  

з навчально-виховної роботи 

гімназії міжнародних відносин №323 

з поглибленим вивченням  

англійської мови  

м. Києва 
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Рябець  

Олена Олексіївна 

Освіта – вища 
Спеціалізація – вчитель 
початкових класів 
Посада – заступник директора 
з навчально-виховної роботи 
Педагогічний стаж – 27 років 
Кваліфікація - вчитель вищої 
категорії, старший вчитель. 



1992 - 2004 

2004 - 2009 

2009 - 2014 

2014 -  
по теперішній час 

Вчитель  початкових  класів  

спеціалізованої школи № 274 

 Дарницького району  м. Києва 

Заступник директора з НВР ШДС «Осокорки», 

Дарницького району  м. Києва, 

вчитель  початкової  школи 

 

Вчитель  початкової  школи 

гімназії міжнародних відносин № 323,  

Дарницького району м. Києва 

 
 
 

Заступник директора з навчально-виховної 

роботи 

гімназії міжнародних відносин № 323,  

Дарницького району м. Києва 

 



* 
 

МОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО

Треба любити те, чому навчаєш, і 

любить тих, кого навчаєш.  

Вчаться тільки в тих,  

кого люблять. 

 

Учитель (якість освіти)+ 

Керівник (ефективність 

управління)= 

 Результативність освіти 
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Своє завдання як заступника директора з навчально-виховної 

роботи вбачаю в тому, щоб  допомогти і підтримати  вчителів у 

пошуках власного стилю педагогічної діяльності,  

власного педагогічного почерку, пробудити ініціативу,  

утвердити у прагненні до постійного самовдосконалення. 

Мета моєї роботи: 

створити   належні  

умови для підвищення 

фахової майстерності, 

педагогічної культури 

вчителя, 

 його духовного збагачення. 
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Тема, над якою працює 

кафедра початкової школи: 

«НУШ і STEM – освіта. 

Можливості ії впровадження в 

початковій школі» 

 

 

 

 

 

 

 

"Ми любимо свою 

професію і віримо, що 

наші зусилля у 

вихованні та навчанні 

дітей допоможуть 

формувати в учнях 

життєві 

компетентності". 
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Основні принципи побудови  

освітнього процесу: 
 Креативності-орієнтації на формування творчої 

особистості. 

 Гуманізації-орієнтації на створення найкращих 

умов, у яких можуть багатогранно і вільно 

розвиватись кращі риси людської обдарованості. 

 Співробітництва, співтворчості вчителя-

дослідника і учня-орієнтація на свободу 

індивідуального розвитку обох. 

 Відкритості і безперервності освіти-орієнтації 

       на тісні зв’язки з науково-дослідними та  

       навчальними інститутами. 
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Основні 

завдання 

Створення 

оптимальних умов для 

ефективної діяльності 

усіх учасників 

навчально-виховного 

процесу 

Моделювання 
високорозвивального 
соціально-
психологічного 
простору 
життєдіяльності 
учнів початкової 
школи 

Впровадження 
сучасних 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій (ІКТ) 
навчання 

Формування стійкого 
позитивного 
відношення до 
розуміння 
пріоритетності 
власного здоров’я і 
здорового способу 
життя 
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«Щоб змінити людей, їх потрібно любити. Вплив на них 

пропорційний любові до них.» 

Й.Г.Песталоцці 

Пізнавальна діяльність 
Мета: формування 
свідомості педагогів до 
розв’язування освітніх 
проблем. 
-Семінари-практикуми; 
-Теоретичні конференції; 
-Педагогічні читання; 
-Щомісячні тематичні 
методичні оперативки; 
-Консультації-практикуми; 
-Курсова підготовка; 
-Вивчення нормативних 
документів. 
 

Тематична діяльність 
Мета:  визначення шляхів 
розв’язування актуальних 
проблем і забезпечення 
вчителів практичними 
вміннями та навичками 
інноваційної педагогічної 
діяльності. 
-Групи: творчі, динамічні, 
аналітичні, рівневі; 
-Школи: молодого вчителя, 
передового педагогічного 
досвіду; 
-Методичне об’єднання. 
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Узагальнююча діяльність 
Мета: Закріплення позитивного інноваційного досвіду, 
його пропаганда, показ результативності роботи 
вчителів. 
-Шкільні виставки; 
-Тижні творчості, методичні тижні; 
-Огляди, конкурси; 
-Відкриті уроки; 
-Районні, міські семінари; 
-Творчі звіти МО; 
-Публікації у засобах масової інформації, показ у 
телевізійних програмах, на сайті гімназії. 
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Напрямки діяльності: 
-формування у колективі 
успішності, 
співробітництва; 
-створення атмосфери 
творчого пошуку; 
-підвищення методичної 
майстерності вчителів; 
-атестація вчителів на 
більш високу 
кваліфікаційну 
категорію; 
-підвищення якості 
навчально-виховного 
процесу, якості знань 
учнів; 
 

-створення банку інноваційних ідей 
та технологій; 
-розроблення та запровадження 
творчих авторських програм. 
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Нестандартні форми 
методичної роботи 

1. Свято педагогічного успіху. 

2. Майстер-клас «Я роблю це так». 

3. Інтерактивний семінар «Проектування своєї 

педагогічної діяльності». 

4. Урок-панорама. 

5. Фестиваль методичних досягнень та педагогічних 

знахідок. 
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•Онлайн журнал 

•Використання мультимедійних 

засобів  

•Створення презентацій 

 

• Створення ситуації  вибору і успіху 

•Організація  співпраці  учнів 

• Актуалізація  досвіду учнів 

•Створення портфоліо 

 

• Використання проектних форм роботи  

• Залучення  дітей та батьків до проектної 

діяльності 

Показники володіння сучасними 
технологиями 

  Особистісно 

орієнтоване  

навчання 

  Проектні 

методи 

ІКТ 

технології 
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Успіх 

Організаційно-виховні 
уміння: 
-КОМУНІКАТИВНІСТЬ; 
-ЗДАТНІСТЬ ДО САМОУПРАВЛІННЯ; 
-ІНІЦІАТИВНІСТЬ; 
-ВНУТРІШНЯ СВОБОДА; 
-ПОЧУТТЯ КОЛЕКТИВІЗМУ 

 

Загальнокультурні 
якості: 

-толерантність; 
-ЕСТЕТИЧНІ ЯКОСТІ; 
-МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ; 
-СВІТОГЛЯДНІ ЯКОСТІ 

 

Інтелектуальні якості: 
-рівень знань; 
-самоосвіта; 
-самовдосконалення 

Психологічні якості: 
-комунікативні якості; 
-любов до дітей 

Соціальні якості: 
-соціальна позиція; 
-моральні якості 
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Модель випускника початкової школи 
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З доповідями виступили науковці: 
Савченко О. Я., доктор пед. наук, професор, дійсний член 
НАПН України «Упрвадження компетентнісного підходу в 
навчально-методичному комплекті з літературного читання» 
Бібік Н. М., доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН 
України «Предмет «Я у світі» як поле формування соціальної 
компетентності» 
Мартиненко С. М., доктор пед. наук, професор, завідувач 
кафедри початкової освіти та методик гуманітарних 
дисциплін Педагогічного інституту Київського університету 
імені Бориса Грінченка «Компетентнісний підхід у 
професійній діяльності учителя початкової школи» 
Онопрієнко О. В., кандидат  пед.  наук, докторант відділу 
початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України 
«Підручник з математики як засіб формування предметної 
компетентності» 
   Вчителі початкової школи гімназії підготували та провели 
майстер-класи, а саме:  
 Рябець О. О. – заступник директора з навчально-виховної 
роботи «Азбука проектної діяльності як ефективний метод 
розвитку ключових компетентностей учнів початкової 
школи», 
 Негода О. О. – фрагмент презентації проекту «Риторика» на 
тему «Візитка»,   
 Барабаш Т. В. – «Складові потрфоліо гімназиста»,  
Яковчук С. М. – фрагмент презентації портфоліо учнів, 
Будзинська А. П.  - позакласний захід «Ода жінці» 
 

03.03.15 р. відбувся  
міський  науково-
практичний семінар для 
заступників директорів з 
навчально-виховної роботи  
початкової школи на тему 
«Впровадження 
компетентнісного підходу в 
навчально-виховний 
процес початкової школи». 
     В семінарі брали участь 
заступники директорів та 
науковці.  
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Міський  науково-практичний семінар  
для заступників директорів з навчально-виховної роботи  

початкової школи на тему  
«Впровадження компетентнісного підходу  

в навчально-виховний процес початкової школи». 
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17.03.2016 р. 

Науково – практичний семінар 
 

Формування  
комунікативної компетентності  

учнів початкової школи засобами творчої діяльності 
 

 
    З доповідями виступили науковці: 
Бібік Н. М., доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України  
«Способи організації взаємодії молодших школярів в навчальному  
процесі» 
Мартиненко С. М., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри 
початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка «Суб'єкт-
суб'єктний аспект професійно-педагогічного спілкування» 
        Вчителі початкової школи гімназії підготували та провели майстер-
класи, а саме:  
Кармаза Л. І. -  «Дидактична казка як засіб розвитку творчих  здібностей 
молодшого школяра» 
Родащук Л. В. – «Застосування  методу графічних асоціацій  на уроках 
навчання грамоти» 
Щирська  Л. С. – «Активні методи  і прийоми узагальнення навчального 
матеріалу на уроках навчання грамоти» 
Барабаш Т. В., Негода О. О. – «Інтеграція методів навчання як засіб 
стимулювання пізнавальної діяльності учнів» 
 Рябець О. О. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
«Розвиток творчої пізнавальної діяльності молодших  школярів» 
 Будзинська А. П.  - позакласний захід «Дерево життя - Україна» 
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Науково – практичний семінар 
 

Формування  
комунікативної компетентності  

учнів початкової школи засобами творчої 
діяльності 
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• Вчителі початкової школи гімназії долучилися до роботи в 
освітньому проекті «На крилах успіху». У процесі роботи було 
дібрано систему ігор на перерві. Підсумком роботи була участь у 
Всеукраїнському круглому столі  «Прогнозування розвитку 
початкової освіти: дидактико-методичні засади організації 
навчання першокласників», що відбувся 12 травня  2017 р. у м. 
Запоріжжя.  

•   

•               



  14 березня 2019 в рамках Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» 
під час проведення круглого столу «Організаційно-дидактичні особливості 
реалізації профільного навчання» досвід роботи педагогічного колективу 
гімназії міжнародних відносин № 323 презентували директор гімназії 
Жукова А. Г. («Моніторинг ефективності освітнього процесу в умовах 
гімназії»), заступник директора з навчально-виховної роботи Рябець О. О. 
(«Проект «Нова українська школа» та його реалізація в гімназії 
міжнародних відносин № 323»). За підсумками робити круглого столу 
інститутом педагогіки НАПН України  видано науковий збірник. Гімназія 
отримала Почесну грамоту за впровадження в освітній процес інноваційних 
освітніх технологій від організаторів виставки (НАПН України, МОН 
України). 
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• Журнал «Початкова школа і сучасність», №9. 2015: О. Рябець, Урок зарубіжної 
літератури «Міфи Греції. «Олімп», 3 клас (с.37) 

• Журнал «Початкова школа і сучасність», №10.2015: О. Рябець, Урок математики 
«Усна і письмова нумерація чисел першої сотні» 3 клас (с.27) 

• Журнал «Початкова школа і сучасність», №11.2015: О. Рябець, Урок української мови 
«Мова як найважливіший засіб людського спілкування» 3 клас (с.15) 

• Журнал «Початкова школа і сучасність», №12.2015: О. Рябець, Урок зарубіжної 
літератури «Міфи Греції. «Повалений Фаетон», 3 клас (с.40)  

• Журнал «Початкова школа і сучасність», №7.2016: О. Рябець, Т. Барабаш, «Шляхи 
формування комунікативної компетентності молодших школярів під час роботи над 
словниковими словами», (с.9) 

• Журнал «Початкова школа і сучасність», №8.2016: О. Рябець, Свято казки. Сценарій 
виховного заходу (с.29) 

•  Журнал «Початкова школа і сучасність», № 10.2017: О. Рябець, Т. Барабаш, О. 
Руденко «У гості до Домовичка Кузі», позакласний захід, 1 клас (с.18);  

• Журнал «Початкова школа і сучасність», № 4. 2018: О. Рябець «Проектна діяльність 
молодших школярів», (с.7); 

• Рябець О. О. «Нова Українська школа» в гімназії № 323. Організаційно-дидактичні 
особливості реалізації технологій профільного навчання : зб. матеріалів круглого 
столу, м. Київ, 14 берез.2019 р. / [наук. ред. Г. О. Васьківська]. Київ : Ін-т пед. НАПН 
України, 2019. С. 32–44. (Серія: Дидактика: теорія і практика). 
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• Рецензія на навчальний посібник (автор Л. В. Мальцева) 
«Природознавство. Тестові завдання. 2 клас» до підручника  Т. Г Гільберг,   
Т. В. Сак  «Природознавство» 2 клас, Видавничий дім «Весна», Харків, 2017  

• Рецензія на навчальний посібник (автор Л. В. Мальцева) 
«Природознавство. Тестові завдання. 3 клас» до підручника  Т. Г Гільберг,   
Т. В. Сак  «Природознавство» 3 клас, Видавничий дім «Весна», Харків, 2017  

• Рецензія на навчальний посібник (автор Л. В. Мальцева) 
«Природознавство. Тестові завдання. 4 клас» до підручника  Т. Г Гільберг,   
Т. В. Сак  «Природознавство» 4 клас, Видавничий дім «Весна», Харків, 2017  
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Нелегко виростити людину 
з багатим внутрішнім 

світом,  

прекрасною душею, значним 
запасом знань, 

 але завдяки знанням, 
досвіду, життєвій 

мудрості  

я разом з моїми 
колегами  

прагну це зробити. 

          Ми намагаємось 
кожному допомогти   
стати особистістю, 

людиною, яка вміє 
приймати рішення і бути 
відповідальною за них,  це 

-наша праця,  

це -наше життя ! 

 

 


