
Охрим Зоряна Миколаївна

Портфоліо вчителя 
початкових класів 
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Загальні відомості

ПІП: Охрим Зоряна Миколаївна

Дата народження: 01.08.1967

Освіта: повна вища

Навчальний заклад: Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. 
Івана Франка

Кваліфікаційна категорія: «педагогіка і методика початкового навчання»

Педагогічний стаж: 27років

Рівень кваліфікації: 1 категорія

Місце роботи: СЗШ №68, м. Львова



Життєве кредо:

“Вчитися цінувати те що є зараз, перш 
ніж час і доля навчать цінувати те, що 
було”.



Педагогічне кредо:

“Вірити в талант і творчі сили кожного 
вихованця. Людина – неповторна”.

В. Сухомлинський



Моя професійна філософія:

“Вивчати, шукати, братися за діло та 
адаптуватися”



Педагогічна проблема:

“Розвиток читацької 
компетентності 

школярів”



Мої педагогічні цілі:

•Розвивати, навчати і виховувати особистість 
всебічно в умовах інноваційних освітніх змін

•Впроваджувати нові методи навчання і 
виховання



У своїй діяльності використовую наступні 
форми роботи:

• Фронтальне навчання, робота в 
парах, в групах

• 5 хвилин читання для себе

• Вправа “Мікрофон”

• Складання асоціативного куща

• Інсценізація

• Вправа “входження в картину”

• Оціни ситуацію



Проходила курси підвищення 
кваліфікації:





Окрім цього була учасником багатьох 
вебінарів, та онлайн-курсів зокрема:



Тренінг для вчителів початкових класів проєкт
«Розумники» (Smart Kids), який провела Марія Дишук

учитель Васильківського ліцею «Успіх»



Відкриті уроки:

3-А клас “Людські чесноти”



Літературне читання: Ліна Костенко 
“Осінь, ось вона осінь” 4-А клас



Інтегрований урок у 1-Б класі. “Додавання та 
віднімання в межах 10. Закріплення букви ї”. 

Малювання їжачка. 



Урок-квест “Любіть Україну” 2-Б клас



Екскурсія на козину ферму з 2-Б класом



Екскурсія в музей цікавої науки та техніки 
“Евріка” 1-В клас



Похід у театр “ОКО”. Вистава “Містер 
Хаос” 1-В клас



Похід у Ляльковий театр. Вистава 
“Загублена лялька” 1-Б клас



Допомога у проведені новорічного свята. 
1-В клас



Виступ на методичній раді по темі 
“Тенденції та виклики в сучасній 

системі освіти”



Плани на майбутнє:

• З метою підвищення педагогічної 
майстерності займатися самоосвітою

• Поповнювати матеріали уроків, виховних 
заходів

• Підвищувати професійну категорію



Творчі доробки
“Ігрові вправи з української мови у 1 класі”

Тексти для читання з малюнками



“Покажи мені своїх учнів, і я побачу тебе”
А. Дістєрверг



Дякую за увагу


