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Педагогічне ПОРТФОЛІО 



  

Педагогічне кредо:  
 

“Навчаючи, вчимося” 

Сенека  

Мета створення портфоліо:  

 “Узагальнення та 

розповсюдження власного 

педагогічного досвіду” 

ТВОРЧА ВІЗИТКА 



Дата народження: 23.02.1977 рік 

   Педагогічний стаж: 19 років 

 
Вища кваліфікаційна категорія 

  
Дата попередньої атестації: 2012 рік 

 

АНКЕТНІ ДАНІ 



1996 рік – Кременецький педагогічний 

коледж ім. Т.Г.Шевченка. “ Трудове 

навчання ” 

2001 рік – ТДПУ. “ Історія ” 

2012,2014р. –  ТОКІППО 

ОСВІТА, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 



ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ 

ПРАЦЮЮ 

Розвиток і підтримка обдарованості 

 учнів на уроках  

трудового навчання 



Очікувані результати 

•Активізація творчої діяльності 

вихованців. 

•Покращення рівня теоретичної 

підготовки учнів. 

•Реалізація практичної частини 

учнівських проектів. 

•Покращення результатів виступу 

шкільної команди на ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з 

трудового навчання. 



Організація викладання 

предмету трудове 

навчання 

Створення, покращення 

матеріально – технічної 

бази кабінету 

Забезпечення 

методичного 

супроводу викладання 

предмету  

Організація 

навчально – 

виховної діяльності  

Поточний ремонт 

кабінетуЗабезпечення 

учнів спецодягом. 

Створення інвентарної 

бази кабінету  

.Комп’ютеризація 

процесу викладання 

трудового навчання і 

технології (встановлення 

ПК) 

Механізація виробничого 

процесу. 

Налагодження співпраці 

з РМК 

Використання наявного 

презентаційного 

матеріалу, та 

напрацювання власних 

методичних розробок. 

Під’єднання кабінету до 

мережі Інтернет 

Створення авторських                 

програм варіативних 

модулів  

Викладання матеріалу 

шляхом синтезу 

традиційних і 

інноваційних форм 

навчання.Акцентуван

ня уваги на роботі з 

обдарованими 

учнями.Приділяти 

значну увагу 

позаурочним формам 

роботи.  



СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  НА УРОКАХ 

ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА  ТЕХНОЛОГІЙ  

МЕТОДИЧНА СКРИНЬКА 



“Рамка церковна”. 

Техніка виконання  

об’ємна різьба 

“ 

 

“Пейзаж”. Техніка 

виконання  

випалювання по дереву  

“Підставка під вазон” 

Техніка виконання  

гнуття металу. 

 

Мої роботи 



Щкільна майстерня– творча лабораторія 



Мої досягнення 



Мої досягнення 

•Грамота відділу освіти Підволочиської районної державної 

адміністрації  «за високі показники роботи з обдарованими 

учнями» 2011 р. 

•Диплом ІІ ступеня Тернопільської ОДА за участь у конкурсі 

варіативних модулів з Технології 10-11 класи. 

•Грамота відділу освіти Підволочиської районної державної 

адміністрації  «за високі показники роботи з обдарованими 

учнями» 2012 р. 

•Грамота відділу освіти Підволочиської районної державної 

адміністрації  «за високі показники роботи з обдарованими 

учнями» 2013 р. 

•Грамота Тернопільської державної адміністрації (як ЗДНВР) за 

проявлену громадянську позицію.2014 р. 

•Подяка за особистий внесок в утвердження соборності 

України 2014 р. 

•Грамота відділу освіти Підволочиської районної державної 

адміністрації  «за високі показники роботи з обдарованими 

учнями» 2015 р. 



Участь в 

районному етапі 

конкурсу 

варіативних 

модулів з 

“Технологій” 10-

11 класи.  

(І місце) 

 

 

 

Участь в конкурсах  

Участь в 

обласному 

етапі конкурсу 

варіативних 

модулів з 

“Технологій” 

10-11 класи.  

(ІІ місце) 

Участь в 

районному етапі 

вчитель року   

(І місце) 

 



 

      Участь учнів в ІІ етапі Всеукраїнської  олімпіади з 

трудового навчання 

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

І місце ІІ місце ІІІ 

місце 

Разом 

2008-2009 н.р. 1 1 1 3 

2009-2010 н.р 2 2 

2010-2011 н.р 1 2 2 4 

2011-2012 н.р 1 1 2 

2013-2014 н.р 1 1 2 4 

2015-2016 н.р 2 1 3 



Вишивка хрестиком  Різьба по дереву 

Плетіння з бісеру 
Ручна та механічна обробка 

деревини 

 РОБОТИ УЧНІВ 



1 

Наші нагороди 



Акція « Посади калину »  

в контексті тижня трудового 

навчання 



Отримані результати 

•Покращення матеріально – технічної 

база кабінету . 

•Використання ІКТ на уроках 

трудового навчання. 

•Реалізація практичної фази 

учнівських проектів. 

•Стабільно  високі результати участі 

учнівської команди на ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з трудового 

навчання. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ! 

Оріховецька 

 ЗОШ І - ІІІ ступенів  

Підволочиської районної ради  

Тернопільської області. 

Orichovecka_shool@ukr.net 


