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Проблемна тема: «Використання сучасних підходів для 
підвищення ефективності трудового навчання і виховання для 
гармонійного розвитку особистості з метою її подальшої 
самореалізації.»

Ідея : Створення оптимальних умов для розвитку творчих 
здібностей дитини на уроках технологій;формування творчої 
компетентності особистості

Актуальність: сприяє виконанню завдань Національної доктрини 
розвитку освіти; гарантує досягнення певного стандарту 
освіти;забезпечує особистісно-зорієнтовану модель 
навчання;сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної 
діяльності, потребі в самореалізації;забезпечує умови для 
розвитку творчої особистості учня 



 створення сприятливої атмосфери спілкування 
(безоцінкові судження);

 забезпечення привабливого творчого характеру 
діяльності;

 чітке визначення мети і кінцевих результатів роботи, 
способів її оцінювання;

 спонукання до генерування оригінальних ідей;

 залучення учнів у процес планування мети і поточних 
завдань творчого об'єднання;

 повага, довіра, визнання й подяка за досягнуті 
результати;

 надання права самостійно приймати рішення;практична 
спрямованість навчання; 



 Виступи на шкільних методичних об'єднаннях 
вчителів трудового навчання;

 Виступи на міських методичних об'єднаннях 
вчителів турдового навчання( 2010-2011н.р “ 
Методи творчого і критичного мислення”, 2011-
2012н.р. “Розвиток творчих здібностей”, 2013-
2014н.р.“ Оздоблення одягу буфами”).

 Участь у міському заочному конкурсу серед 
учителів трудового навчання „Методична 
скарбниця” (2011-2012н.р.«Програма гурткової 
роботи»-лауреат; 2012-2013н.р. «Вивчення модуля 
«Оздоблення одягу»»- переможець).

 Розробка навчально-методичного посібника  
“Вивчення модуля       “ Оздоблення одягу””.



Участь у олімпіадах з трудового навчання:

2009-2010н.р. Трушко Анастасія - 3місце (IIетап Всеукраїнської 
олімпіади з трудового навчання) ;

2012-2013 н.р. Кирилюк Тетяна- 2 місце (IIетап Всеукраїнської 
олімпіади з трудового навчання) .

Участь у міських конкурсах :

“Юна майстриня ”
2010-2011н.р.

Полоненко Наталія -1 місце

Кеплін Анжеліка – 3 місце

2012-2013н.р.

Дикало Катерина- 2 місце



“ Юна вишивальниця”

• 2010-2011н.р

Кирилюк Тетяна -3 місце

Батик Тетяна-2 місце

Звірковська Наталія-1місце

Водько Людмила-1 місце

• 2011-2012 н.р.

Кирилюк Тетяна -1 місце

Багінська Анна -1 місце

Чугай Анна -2 місце

• 2012-2013 н.р.

Якубець Анастасія -1місце

Поврознюк Тетяна-3 місце



Протягом багатьох років керую 
гуртком декоративно-ужит-
кового мистецтва

Мої вихованці – постійні 
учасники та багаторазові 
переможці міських та 
обласних конкурсів, виставок

“Знай і люби свій край”

2013р- 3 призери(Адамчук К., 
Кирилюк Т., Гамза Ю.)

2012 – 3призери(Висоцька О., 
Велігурська А., Дрозд С.)

2011-2призери(Гаврилюк О., 
Венцурик Д.)

2010- 4призери ( Батик Т, Водько Л, 
Звірковська Н,Кирилюк Т.) 




