


Портфоліо

Вихователя 
Гірської обласної 

спеціальної 
загальноосвітньої
школи-інтернату
Наумової Галини 

Михайлівни



Мета портфоліо
Проаналізувати результати та досвід 
своєї роботи 

Оцінити свої можливості у напрямках 
професійної діяльності 

Систематизувати навчальні матеріали і 
напрацювання для презентації 

Сформувати план подальшого 
професійного зростання 



Мій життєвий принцип

Ти 
народжений 

людиною , 
але 

Людиною 
треба 

стати .



Педагогічне кредо

Cправжнє виховання  не 
там , де педагог з вершин 
спускається на землю, а 
там, де він піднімається 

до тонких  Істин 
Дитинства .

(В.Сухомлинський) 



Протягом усього життя на нашій, часом тернистій, дорозі 
зустрічається  багато різних людей. Одні можуть принести 

нам велику користь і навчити мудрості, а інші, навпаки, 
принести з собою лише розчарування і втрати. Проте, 

давайте поговоримо про тих, хто сіє у нашій душі зерна 
чесності, справедливості та людяності. Як ви вже зрозуміли, 

це -вчитель.

Без сумніву, першими вчителями є наші батьки, але 
такою самою рідною людиною для вас може стати і 

простий шкільний вчитель, чи вихователь у дитячому садку. 
Людина, яка проходить з вами частину життя, ділить 

радощі і горе, перемоги і невдачі - є вашим  вчителем. 
Професія вчителя не заключається тільки у вивченні 

матеріалу,який задає програма, вчитель-це ваш другий 
батько, чи матір, це ваш наставник і мудрий психолог, який 
допоможе і підкаже вам у скрутну хвилину. І куди б нас не 

завело життя, які б дороги перед нами не відкривалися,  ми 
завжди будемо повертатися до свого вчителя....

Все своє життя я захоплювалася цією дивовижною 
професією і саме тому твердо вирішила стати вихователем. 
Адже, що може бути кращим, ніж робота з дітьми. Саме в 

них ти вкладаєш свою любов, час  і терпіння. Ти 
спостерігаєш, як вони ростуть і розвиваються, та безмежно 
радієш тому, що саме ти навчила їх тієї мудрості і тих знань, 

якими вони будуть користуватися все своє життя!



Професійна автобіографія 
Народилась 17.12.1962р. у  с. Плєханово. 

Отримала середню освіту  у 1980 р. 

У 1982р. отримала середньоспеціальну
освіту за спеціальністю “Дошкільне 
виховання”.

Кваліфікація: Вихователь дитячого 
садка

1982-1995р.р – працювала у Гірському 
дитячому садку

З 1995 року – працюю у Гірській обласній 
спеціальній загальноосвітній школі-
інтернаті



•Посада – вихователь.

•Педагогічний стаж – 34роки.

•Останні курси підвищення 
кваліфікації – при Луганському 
обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти у 2016 р. 

•Кваліфікація- “Спеціаліст 

11розряду” (2016 р.)



Модель реалізації виховного 
процесу

1. Організація роботи з 
дітьми (творчі заняття, 
бесіди, екскурсії, 
спостереження, диспути, 
конференції, спортивні 
змагання)  

2. Робота з обдарованими 
дітьми 

3. Співпраця з батьками 
4. Самоосвіта  
5. Взаємодія з колегами



Напрямки роботи

• Впроваджувати інноваційні методи навчання і 
виховання.
• Створювати умови для всебічного розвитку дітей
• Створювати  умови для самореалізації творчого 
потенціалу  вихованців 
• Розвивати  творчі  здібності у дітей .
• Приділяти увагу самоосвіті .



Головні завдання
*Створювати розвивальне середовище та 
сприятливу атмосферу для 
експерементування, дослідження, творчості 

*Спрямовувати роботу на активізацію 
асоціативно-образного мислення. 

*Розвивати у дітей сенсорне сприйняття                     
. кольору . 

*Розвивати зображувально-художні 
здібності . 

*Виховувати художній смак .



Мої вихованці













До святкування
Міжнародного Дня Миру









Моє хобі






