
ВП НУБіП України “Ніжинський агротехнічний коледж”

Портфоліо

викладача дисципліни 
“Українська література”

Шостки Марини Миколаївни



Педагогічне
кредо: «Тільки той 
стане справжнім

учителем, хто ніколи
не забуває, що сам 

був дитиною...» 
(В.Сухомлинський)



Методична проблема, 
над якою працюю:

«Формування особистості, здатної до навчання, 
шляхом використання традиційних та 

інноваційних технологій у процесі викладання
української літератури»



Візитівка

Шостка Марина Миколаївна

Дисципліна, яку викладаю: “Українська

література”

Освіта: повна вища

Стаж педагогічної діяльності: 3 роки



ЗДОБУТА ОСВІТА:

У 2010 році закінчила Ніжинський державний університет 

ім. М.В. Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. 

Українська мова та література», кваліфікація - учитель української мови, 

літератури, зарубіжної літератури та художньої культури.



Підвищення кваліфікації: Чернігівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 

ім. К.Д. Ушинського, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації № 5 

від 20 листопада 

2015 року. 



Педагогічна діяльність:
 Розроблено НМК з дисципліни «Українська література» для  студентів 

спеціальностей: 

208 «Агроінженерія»; 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 

071 «Облік і оподаткування»; 

151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»; 

123 «Комп’ютерна інженерія».

 Створено електронний навчальний курс з дисципліни «Українська література» на 

базі платформи «Moodle»

 Проведено відкрите заняття на  тему: “Багатогранність творчості  Івана Франка 

в українській культурі”.



Відкрите заняття на тему: “Багатогранність

творчості  Івана Франка в українській культурі”. 



Інтерактивні методи, які використовуються на 
заняттях з української літератури:

• «Мікрофон»

• «Вірю – не вірю»

• «Синтез думок»

• «Займи позицію» 

• «Незакінчене речення»

• «Асоціативний кущ»

• «Гронування»

• «Мозковий штурм»

• Робота в парах

• Робота в групах



А також практикуються:
• інтегровані заняття;

• використання комп’ютерних технологій;

• різноманітні  творчі роботи;

• самостійну та тематичну роботу за рівнями;

• тестовий поточний та підсумковий контроль знань 
студентів;

• питання проблемного характеру у планах семінарських 
занять;

• заняття-екскурсії літературними місцями;

• літературні вечори

• заняття-зустрічі з письменниками.



У позааудиторний час 

організовуються та проводяться: 

• конференції з подальшим виданням збірників тез;

• літературні вечори;

• тематичні тижні;

• екскурсії історико-культурними місцями як області 
зокрема, так і України загалом.  



Була організована та проведена Студентська
науково-практична конференція «Дух, що тіло рве до 
бою», приурочена до 160-річчя від дня народження

Івана Франка



Навчально-наукова діяльність:
 Студентська науково-практична конференція «І мене в сім’ї великій, В 

сім’ї вольній, новій, Не забудьте пом’янути Незлим тихим словом» 

( До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка), Ніжин, 2014.

 Науково-методичні практичні семінари “Забезпечення високої якості 

навчального процесу в умовах європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи” . “Сучасні педагогічні технології в освіті: стан, 

упровадження та результати використання”, Ніжин, 2014.

 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Освіта і 

наука: студентський вимір», Ніжин , 2015.



 Міжнародна науково-практична конференція педагогічних і науково-

педагогічних працівників, науковців та молодих учених «Сучасні тенденції 

розвитку освіти, науки і виробництва», Ніжин, 2015.

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікативний дискурс: 

наукові рецепції і стратегії дослідження», Київ, 2016.

 Студентська науково-практична конференція «Дух, що тіло рве до бою» (На 

відзначення 160 роковин від дня народження Івана Франка), Ніжин, 2016.

 Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних і науково-

педагогічних працівників, науковців та молодих учених «Проблеми та методи 

підготовки висококваліфікованих фахівців: виклик часу», Ніжин, 2016.







Методичні доповіді:
1. Використання технології життєтворчості при 

викладанні дисципліни «Українська література» (2014).

2. Мистецтво бачити слово.  Українська візуальна

(зорова) поезія (2015).

3. Використання навчального кіно під час занять з 

української літератури (2015).

4. Дослідження жіночої долі І.Франком (2016).

5.  Дослідження феміністичної проблематики у творах 

Ольги Кобилянської (2016).



Методична робота:

Методичні рекомендації 
щодо ведення читацького 

щоденника з дисципліни  
“Українська література”

(для студентів ВНЗ І-ІІ р.а., 
які здійснюють підготовку 
фахівців на основі базової 

середньої освіти)
(2016)



Друковані праці:
Збірник тестових завдань з 

дисципліни 

«УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА»

(для студентів 1 курсу 

ВНЗ І-ІІ р.а., які здійснюють 

підготовку фахівців на основі 

базової середньої освіти)

(2016)



Друковані праці:
“Дух що тіло рве до 

бою” (на відзначення 

160 роковин від дня 

народження Івана 

Франка)

Матеріали науково-

практичної 

конференції (2016)



Друковані праці:
Методичні рекомендації 

щодо використання 

методу проектів на 

заняттях з дисципліни 

“Українська література”

(2017)



Брала участь у роботі обласного 

методичного об’єднання викладачів 

української мови та літератури  

ВНЗ I-II рівня акредитації



Покращення матеріально-технічної бази – створення та 
облаштування кабінету української мови та літератури, 

зарубіжної літератури



З 2014  року  - провідний фахівець з 

організаційної роботи, секретар 

Адміністративної ради, кадрової 

комісії коледжу.

З 2015 року  - завідувач канцелярії 

коледжу.



УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ НА РІВНІ МІСТА І 

КОЛЕДЖУ:

•Участь у літературних вечорах

•Заходах з нагоди Дня вишиванки,

• Дня Державного прапора тощо





Відзнаки



Дякую за увагу!


