
САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ-

ПОРТФОЛІО

Молчанова М.Ю., методистка
Центру позашкільної роботи



Молчанова Марія Юріївна
Дата народження: 28.03.1991 р.

МЕТОДИСТКА Центру позашкільної

роботи, Святошинського району м. 
Києва. 

Вищий навчальний

заклад «Європейський

університет»

ОСВІТА:

«Документознавство та

інформаційно-
аналітична діяльність», 
2012 рік.

спеціальність

вищий навчальний

заклад «Університет

економіки та права

«КРОК»

ОСВІТА: 

методист

ПОСАДА: Стаж педагогічної
роботи: 14 років

на підтвердження І-ї категорії
методиста та на підтвердження

звання керівник гуртка-методист

На який тарифний розряд і
педагогічне звання претендує:

«Управління
інноваційною
діяльністю», 2014 рік
з відзнакою.  

спеціальність

«Управління навчальним закладом» за
кваліфікацією керівник підприємства, 
установи та організації (у сфері освіти та
виробничого навчання), 2013 рік.

спеціальність



Моє професійне кредо: крок за кроком до

вершин професійної майстерності

В чому бачу сенс педагогічної
діяльності: Найважливіше у педагогічній
діяльності – це гармонія у стосунках з учнями, їх
батьками та колегами, постійний творчий пошук і
самовдосконалення.

Якими якостями потрібно володіти, 
щоб бути методистом на якого
рівняються колеги: активність, 
відповідальність, гнучкість мислення, здатність
до генерування ідей, здатність до рефлексії, 
ініціативність, компетентність, критичне
мислення, мобільність, наполегливість, 
оперативність, організаторські здібності, 
професіоналізм, пунктуальність, чесність.

Мій улюблений афоризм: безумство діяти по
старому і чекати на нові результати. А. Ейнштейн

Мій кодекс в роботі з дітьми: навчати та
виховувати так, щоб у кожному дитячому серці запалав
вогник пізнання, мислення, добра і бачити у кожному
вихованці – ОСОБИСТІСТЬ.

Формула мого успіху: 
3 Д = ДУМАЙ+ДІЙ+ДОСЯГАЙ = УСПІХ



ПОРТФОЛІО
особистісного

зростання: нагороди, 
грамоти, курси, навчання



Курс «Безпека дітей в 

Інтернеті» на Національній 

онлайн-платформі з цифрової 

грамотності - Електронний 

сертифікат 21 березня 2020р

6 годинний курс «Цифрові 

навички для вчителів» -

21 березня 2020р

Глобальне тестування на 

Національній онлайн-

платформі з цифрової 

грамотності. Рівень володіння 

цифровими навичками –

високий – 21 березня 2020р.



140 годин курсів відповідно до програми підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти. 

Київський Університет імені Бориса Грінченка.



МЕТОДИЧНА

СКАРБНИЧКА –
моя професійна
компетентність



МЕТОДИЧНА СКАРБНИЧКА –

моя професійна компетентність

• «Методист сучасного ЗПО: 
функції, ролі, модель
професійної компетентності»

Наявність власних

методичних розробок:

• Виховання толерантності

• Кейс-технологія
• Критичне мислення

• Організація дозвілля учнів

• Організація науково-дослідної роботи
учнів

• Організація учнівського самоврядування в

закладах освіти

• Правова освіта та виховання

• Технологія педагогічної діагностики

• Соціалізація учнів в ЗПО

Робота над методичними

кейсами за темами:

• ІМВ№17. Використання соціокультурного
потенціалу міста, району в освітньому процесі.

• ІМВ№19. Конкурси для педагогів у новому
навчальному році: стати переможцем може кожен.

• ІМВ№25. Глосарій термінів і понять з проблеми
«Академічна доброчесність в закладі освіти».

• ІМВ№31. Міжнародний день прав людини: формат
відзначення в гуртках.

• ІМВ№38. Онлайн ресурси для педагогів.
• Методичні рекомендації «Безпека дітей в Інтернеті».
• Учнівський барометр «Температура прав дитини в

закладі освіти».
• Педагогічний барометр «Партнерство ЦПР і сім’ї: ідеї
для розвитку».

Підготовка і випуск для педагогів 

методичної продукції:

Навчальна програма Зростаю. 
Розвиваюсь. Змінююсь. –
схвалено до використання в

закладах позашкільної освіти

(Лист МОН від 03.03.2020 №22 
1/12-Г152).

Наявність авторських

програм:



МЕТОДИЧНА СКАРБНИЧКА –

моя професійна компетентність

• Молчанова М. Ю., Ковганич Г. Г. Методист ПНЗ: 
професійний стандарт, функції, роль, 
компетенції // Методист№1. 2018. С. 49 – 50.

• Молчанова М. Ю., Ковганич Г.Г. Методичний
супровід професійного розвитку педагога: 
вимоги часу // Методист№12. 2018. С. 40 – 46.

• Молчанова М. Ю., Ковганич Г. Г. Професійна
компетентність. Що важливо знати та вміти

методистам закладу позашкільної освіти / 
Методист, №8. 2018. С. 43-46.

• Молчанова М.Ю., Ковганич Г.Г. Керівник ТО: 
ролі, функції, компетенції, професійний
стандарт Позашкілля, №1 (133) січень. 
Шкільний світ. 2018. С. 53-64

• Підготовка статті до друку «Розвиток

критичного мислення в освітньому процесі

закладу позашкільної освіти» в друці. 2023 рік. 
Методист

Наявність публікацій

у фахових виданнях: • Педагогічна рада «Про підсумки роботи Центру в 2021/2022 
н.р. та основні завдання розвитку в 2022/2023 н.р.» - серпень

2022 р.
• Педагогічна рада «Система та механізми забезпечення

академічної доброчесності учасників освітнього процесу» -
листопад 2022 р.

• Міжнародна науково-практична конференція «Зростаюча
особистість у смислоціннісних обрисах» - 19 грудня 2022 р. Секція 2. 
Виховання особистості в умовах нової української школи. Тема
«Розвиток в учнів Soft Skills – ефективні інструменти».

• Педагогічна рада «Функціонування внутрішньої системи

забезпечення якості освіти в Центрі: здобутки, проблеми, 
перспективи» - 24 січня 2023 р. – модератор групи 5 «Розбудова
та функціонування ВСЗЯО: проблемні точки»

• Спікер V ВІДКРИТОГО МЕТОДИЧНОГО ФЕСТИВАЛЮ ЗАКЛАДІВ

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ “KYIV M-FEST 2023” – 15 по 16 
лютого 2023 року. Тема презентації «Від загроз до можливостей: 
навички спілкування в Інтернеті»

Участь в педагогічних радах, семінарах, 

конференціях, фестивалях:



“
САМООСВІТА:
МІЙ ДОСВІД



ТЕМА ДОСВІДУ
«Розвиток в учнів навичок критичного 

і креативного мислення в контексті 

формування ключових компетентностей»

Актуальність досвіду

Провідна ідея 

досвіду

Новизна досвіду

Практична 

значущість досвіду

Апробація та 

результати досвіду



Актуальність досвіду. Відповідно до Концепції позашкільної освіти заклад позашкільної 

освіти - це складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та 

навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та 

інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та 

громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного 

дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.

Саме тому, розвиток в учнів критичного і креативного мислення в контексті формування 

ключових компетентностей є одним з найважливіших викликів та завдань сучасного закладу 

позашкільної освіти. 

Провідна ідея. Впровадження керівником гуртка сучасних освітніх технологій особистісно 

зорієнтованого навчання – це передумова активної пізнавальної діяльності вихованців: нестандартна, 

цікава та творча робота, яка пробуджує інтерес у дітей до знань і сприяє емоційному, духовному та 

інтелектуальному розвитку вихованців. Однією із інноваційних технологій, що допомагає дитині не 

лише засвоїти знання, а й сприяє розвитку його особистісних якостей, є технології формування та 

розвитку критичного і креативного мислення.

Що може вихованець, у якого розвинене критичне мислення?

✓ Гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях.

✓ Самостійно і критично мислити.

✓ Надавати незалежну від інших оцінку подіям.

✓ Формувати власну думку.

✓ Уміти бачити і формулювати проблему (в особистому, професійному, суспільному плані), знаходити 

шляхи до раціонального вирішення.

✓ Усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючому середовищі.

✓ Бути здатним генерувати нові ідеї, бути комунікабельним, уміти працювати в команді.



Новизна досвіду. 

✓ у визначенні і науковому обґрунтуванні теоретико-методологічних підходів, організаційно-

педагогічних умов щодо розвитку в учнів навичок критичного і креативного мислення в 

контексті формування ключових компетентностей;

✓ в уточненні понять «критичне мислення», «критично мисляча особистість», «компетенції», 

«компетентність», з’ясуванні змісту, форм та методів формування та розвитку в учнів 

навичок критичного і креативного мислення.

Практична значущість досвіду:

✓ розроблення методичного кейсу на тему «Технологія критичного мислення».

✓ розроблення семінару-тренінгу на тему «Технологія критичного мислення. Що це? Навіщо? Як 

розвивати?».

✓ розроблення інформаційного вісника на тему «Онлайн ресурси для педагогів: критичне 

мислення».

✓ підготовка статті до друку на тему «Розвиток критичного мислення учнів в освітньому процесі 

закладу позашкільної освіти»

Матеріали досвіду можуть бути використані педагогами позашкільних навчальних закладів, 

вчителями шкіл, ліцеїв, гімназій та в післядипломній перепідготовці педагогічних працівників.

Апробація досвіду: здійснювалась в Центрі позашкільної роботи Молчановою М.Ю., 

методистом, шляхом проведення семінару-тренінгу, підготовці та розробці методичного 

кейсу, інформаційного вісника, статті у фахове видання.

Результати досвіду: обговорювалися на засіданнях науково-методичної ради, методичних 

об’єднаннях керівників творчих об’єднань, висвітлювались в науково-методичних виданнях.



ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!

Афоризм для натхнення: Не кажи світові
про те, що ти хочеш зробити – покажи як ти

робиш.

Геннадій Єршов, українсько-польський художник-
скульптор, педагог, громадський діяч


