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Педагогічне кредо

«Мистецтво й майстерність навчання

полягає в тому, щоб розкривати сили й

можливості кожної дитини, дати їй радість

успіху ….»(В.Сухомлинський)

Життєве кредо

«Мудра людина не робитиме іншим того,

чого не бажає щоб зробили їй» (Конфуцій)



Пріоритетним напрямом діяльності сучасної 

загальноосвітньої школи є впровадження в навчально-

виховний процес особистісно-орієнтованих педагогічних 

технологій, в основі яких лежить глибоке і всебічне 

вивчення особистості дитини. До таких технологій 

належить і метод творчих проектів.                                         

О. М. Коберник



Педагогічна проблема над якою  працюю:
.

«Проектна діяльність учнів
на  уроках  трудового  навчання»



 адаптація до сучасних 
соціально-економічних умов;

 розвиток різносторонніх 
якостей особистості;

 інтелектуальний, етичний і 
естетичний розвиток;

 ріст творчої активності;

 професійне самовизначення.



Для підвищення пізнавальної

самостійності і творчої активності учнів

застосовую різні інтерактивні методи:



На уроках впроваджую інноваційні освітні 
технології організації навчальної діяльності:

• особистісно  орієнтована технологія;
• технологія розвивального навчання;
• технологія саморозвитку;
• технологія колективного творчого 

виховання; 
• нові інформаційні технології (НІТ) 

навчання;
• проектна технологія.



• Участь у виставці-конкурсі «Природа і фантазія» на базі КЗ ЛОР 

«ЛОЦЕНТУМ» в номінації аранжування і флористика - учня 6-а класу Бойка 

Володимира

• Районний конкурс «Великодня композиція», учениці Гунька С.  і Дадак Т. – ІІ 

місце

• Співпраця з національним парком: щорічна участь учнів в екомарафоні

«Подаруй життя ялинці»

• Здійснені проекти «Виготовлення оберегів міні ляльки-мотанки для воїнів 

АТО», «Виготовлення листівки до дня матері з привітальним текстом для 

матерів воїнів АТО»

• Керівник методоб'єднання «Художньо-естетичного циклу»



Екомарафон «Збережи ялинку»



Проекти учнів











Поїздка в Мукачево



Тустань. Сколівські Бескиди

Шкільний ярмарок



Прогулянка в Розточчя



Гошівський монастир
Козацькі забави



«Возз'єднались в ті далекії роки наші предки 
на віки»

«Голодомор - 1932-1933 років - біль серця 
всієї України»



Робота у 
методоб'єднанні

Участь у тренінгах



Курси в ЛОІППО



ІІІ Львівський фестиваль гуманної 
педагогіки «Як любити дітей»






