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Педагогічне кредо

„Людська голова не посудина, 

яку треба заповнювати, а факел, 

який потрібно запалити”

Платон



Науково – методична 
проблемна тема:

Використання технічних задач з 
елементами виробничих і 

економічних ситуацій на уроках 
трудового навчання.



Під час роботи в даному навчальному закладі
намагаюся сформувати в учнів трудові практичні
вміння і навички, пов’язані з реальними вимогами
життя, корисними для суспільства і сім’ї. Особливо
актуальними є ці питання зараз, коли здійснюється
перехід до нового змісту і структури загальної
середньої освіти. В зв’язку з цим, на уроках трудового
навчання вирішую такі завдання: модернізація
навчального процесу, впровадження інноваційних
освітніх технологій і, головне – ставлення до дитини
як особистості, що не лише готується до майбутнього
життя і свідомого вибору професії, а вже тепер
реалізує себе у пізнавальній діяльності, має свої
інтереси, потреби і особливості розвитку.



Враховуючи нові вимоги і стандарти в

змісті освіти прагну вести учнів від

репродуктивної діяльності до творчої. Зокрема,

використовую технологію навчального

проектування і різні види інтерактивних

методик. Під час проектування і виготовлення

нових виробів учні засвоюють знання,

практичні навички і вміння, необхідні для

успішного виконання трудових завдань,

самостійно навчаються аналізувати і планувати

процес праці, підбирати матеріали та

інструменти, естетично оздоблювати виріб .



Використовуючи графічні,

розрахункові, конструкторські та логічні

задачі в різних класах, сприяю розвитку

учнів постановкою проблемних завдань,

розв’язання яких, завжди містить

елемент дослідництва, творчості;

активізує мислительну діяльність учнів.



З метою збільшення зацікавленості

учнів до уроків трудового навчання

використовую на заняттях ігрові

елементи: доміно, тести, кросворди,

брейн – ринг, пазли та ін.



• ситуативного моделювання,

• „мозковий штурм”,

• робота в групах,

• робота в парах,

• „броунівський рух”,

• розробка індивідуального проекту,

• урок – бесіда,

• комбінований урок,

• інтерактивний урок,

• урок – презентація проекту.

В своїй діяльності застосовую 

різноманітні форми та методи роботи 

на уроці, а саме :



Результативність роботи

• 2011 р. – І місце ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з

трудового навчання, Довгалець Андрій, 11 кл.

• 2012 р. – ІІІ місце на конкурсі “ Юний майстер ”,

Бондарина Велимир, 8 кл.

• 2012 р. – І місце ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з

трудового навчання, Бондарина Велимир, 9 кл.

• 2013 р. – І місце ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з

трудового навчання, Бондарина Велимир, 9 кл.

• 2013 р. – ІІ місце на конкурсі “ Годівничка для

синички ”, Шурін Андрій, 10 кл.

• 2014 р. – ІІІ місце на конкурсі “ Об'єднаймося ж, брати

мої ”, Процікевич Вікторія, 10 кл.



Робота з обдарованими дітьми



Робота з обдарованими дітьми



Робота з обдарованими дітьми



Екскурсія у ВПТУ № 1, учні 9 класів 



Гурткова робота



Подяки та грамоти


