
Semper tiro (завжди учень)

Портфоліо викладача

української мови та літератури 

Драбант Світлани Степанівни

Освіта – вища;

ВНЗ – Східноєвропейський 

національний університет;

факультет – філологічний;

кваліфікація – викладач-методист 

місце роботи – Луцький базовий 

медичний коледж.



Моя життєва позиція

• Сприймай дитину серцем і 
розумом.

• Виховуй її власним прикладом.

• Будь невтомним мислителем, 
шукачем нових знань.

• Педагог – це радість, усмішка, 
спокій, підтримка.

Лише той Учитель, хто живе так, як навчає... 

Г.Сковорода



Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється щастям. 

Л.Костенко



Працюю над проблемними питаннями:

• Медична деонтологія в художній літературі.

• Синтез мистецтв у художній літературі.

• Національно-патріотичне виховання як 
важливий чинник формування соціокультурних 
орієнтацій студентської молоді.



Краєзнавчо-дослідницька робота як засіб 
національно-патріотичного виховання





• Наукова робота на тему: «Родина 
Косачів та її роль в українській 
культурі» була відзначена 
дипломом ІІ ступеня на 
Всеукраїнській науковій 
конференції “Молодь як 
стратегічний потенціал розбудови 
національної економіки”. Роботу 
представляла студентка 
спеціальності “Лікувальна 
справа” Матвійчук Ангеліна.



Науково-методична проблема:
“Використання медичної деонтології в художній 

літературі.”

Презентація наукової роботи Пащук Богдани на тему: “Рецепти морального та 

фізичного здоров’я у творах українських письменників” 



Актуальність досвіду полягає:

Питання медичної деонтології та бібліотерапії є 
актуальним в сучасній медицині і має практичне 
застосування в лікувальних установах. Отже, студенти 
повинні якомога краще володіти знаннями з деонтології, 
медичної етики, розуміти особистісний вплив та вплив 
слова на моральний та фізичний стан пацієнта. У творах 
М.Амосова, П.Бейліна, М.Булгакова, Ю.Щербака є синтез 
літератури та медицини, піднімаються проблеми 
взаємовідносин медика та хворого, лікаря та суспільства, 
викладено історичні факти, описано власні спостереження 
та досвід. Важливо, щоб студенти були ознайомлені з 
творчою спадщиною видатних медиків, розширювали свої 
знання, вдосконалювали навички, переймали досвід 
самовідданого служіння своєму обов’язку.



Вивчення героїчної спадщини народу України, формування 
психологічної та фізичної готовності захищати рідний край

Всеукраїнська науково-практична конференція вищих медичних 
навчальних закладів «Україна – понад усе!». Софія Малімон представила 
проект «Націєстверджувальна місія молоді в сучасних українських 
реаліях».



• Зустрічі з 
письменниками 
Волині. 
Презентації книг 
О.Клименка та 
В.Слапчука



Збереження народних звичаїв та обрядів –
важливий чинник національно-патріотичного 

виховання

Українські вечорниці. Грудень 2016 року





Зустріч із сучасними героями – учасниками АТО



Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного 
виховання

• ХVІ  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра 
Яцика (2016 р.).  Юля Бацмай посіла І місце в обласному етапі;

• ХVІІ  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра 
Яцика (2017р.) Юля Бацмай посіла ІІІ місце в обласному етапі; 

• ХVІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра 
Яцика (2018р.) студенти спеціальності «Фармація» Троць Анна 
(ІІ курс) – І місце та Дудінська Анастасія (І курс) – ІІ місце 

• ІІ (обласний) етап  Всеукраїнської олімпіади з української мови 
серед студентів вищих навчальних закладів І – ІІ акредитації 
Волинської області. Ващук Ю.М., студентка відділення 
«Лікувальна справа», посіла ІІ місце (2017р.);

• ІІ (обласний) етап  Всеукраїнської олімпіади з української мови 
серед студентів вищих навчальних закладів І – ІІ акредитації 
Волинської області. Носуліч Анастасія, студентка відділення 
«Фармація», посіла І місце (2018р.); 



Перемоги студентів в інтелектуальних змаганнях з українськох мови



Переможці інтелектуальних 

змагань Бацмай Юля та Ващук Юля



ІІ (обласний) етап  Всеукраїнської олімпіади з української мови серед 
студентів вищих навчальних закладів І – ІІ акредитації Волинської області.

Носуліч Анастасія, студентка відділення «Фармація», посіла І місце (2018р.)



Всеукраїнська олімпіада з української мови. 
Березень 2018 року.

Студентка ЛБМК Носуліч Анастасія (відділення «Фармація»)  
продемонструвала високий рівень знань з рідної мови і була 

відзначена в номінації «За ґрунтовність лінгвістичних знань». 



Нагородження переможців обласного етапу

ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика (2018р.) студентів 

спеціальності «Фармація» 

Троць Анни (ІІ курс) – І місце та 

Дудінської Анастасії (І курс) – ІІ місце 



ІХ Всеукраїнська олімпіада з української мови серед 
студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку 

молодших спеціалістів



Гордість Луцького базового коледжу – студентка ІІ 
курсу спеціальності «Фармація» Дудінська

Анастасія посіла ІІ місце





Актуальні питання:

• Як розвивати творчі здібності студентів?

• Як сформувати креативну особистість?

• Які педагогічні технології доцільно обрати?

• Як зробити кожне заняття словесності цікавим?

• Як досягти творчої співпраці викладача та 
студента?

Найдосвідченіший педагог не повинен спинятися 
на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче 

починається відставання.

В.Сухомлинський



Форми та методи роботи:

• робота в малих та великих групах;

• прес-конфереція;

• рольова гра;

• дослідницько-пошукова робота;

• студент замість викладача;

• мікрофон, мозковий штурм;

• розробка навчально-методичного забезпечення;

• підготовка та проведення виховних годин, 
літературних свят, презентацій.



Заняття-екскурсія в Музеї Лесі Українки СНУ



Заняття-екскурсія в Музеї Івана Франка в 
Нагуєвичах.

Студенти спеціальності “Лікувальна

справа” мали можливість ознайомитися 

з автентичними матеріалами експозиції,

речами, які належали родині Франків.

За кожним експонатом –

подвижництво, пошук, праця і

особлива мистецька аура.



Виховний захід на тему
«Наша мова – мова вічної землі,
Наше слово – слово вічного народу!»



Освіта – скарб; праця – ключ до нього.
Буаст


