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Загальні відомості 

 
Дата народження – 08.10.1970 
Освіта – вища 
Черкаський державний педагогічний університет 
ім. Богдана Хмельницького 
Спеціальність за дипломом – вчитель хімії та 
обслуговуючої праці 
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Загальні відомості 

 
Педагогічний стаж – 23 роки 
Місце роботи – Черкаський навчально-  
виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – ліцей спортивного профілю № 34” 
Черкаської міської ради Черкаської області  
Вища категорія 
Підвищення кваліфікації – ІПОПП м. Черкаси, 2014 р. 
Навантаження: 18 год. 
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Девіз педагогічної діяльності 

 
 
Успіх – це сума результатів всіх 
маленьких кроків, які ми робимо 
щоденно  
                                                        Р. Колльєр 
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Методична проблема 

 
Формування компетентної, всебічно 
розвинутої особистості шляхом 
реалізації проектно-технологічної 
діяльності на уроках трудового 
навчання 
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Мета впровадження проблемної теми в 
практику 

1. Набуття учнями досвіду самостійної 
пізнавальної діяльності. 
2. Стимулювання інтересу учнів до технологій. 
3. Формування в учнів навичок проектної 
діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку 
технологічних об’єктів. 
4. Формування в учнів уміння обирати 
технологічні процеси, трудові прийоми та 
технологічні засоби   
5. Розвиток соціальної комунікативної та 
здоров’язбережувальної компетентності учнів. 
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Головні ідеї досвіду 

Під час уроків я сприяю формуванню в  
учнів інтересу до предмету, його тісного 
зв’язку з реальним життям та знаннями  
з інших предметів. Чітко визначаю мету 
уроку, домагаюся, щоб діти вміли творчо  
та критично мислити, працювати з 
інформаційними джерелами та різними 
видами проектно-технологічної 
документації.  
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Прелік проведених відкритих уроків 

 
2009 рік – Моделювання спідниці, 7 клас. 
2010 рік – Раціональне харчування підлітків. 
Складання меню, 10 клас. 
2013 рік – Виготовлення витинанок 
(паперова пластика), 6 клас. 
2014 рік – Робота з папером. Виготовлення 
жабки (орігамі), 5 клас.   
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 Позакласна робота 

- гра: “Знатоки млинців” (змагання між 
технологічним та історичним класами); 
- вікторина: “Що ви знаєте про чай”; 
- конкурс: “Чи то чай, чи чар-зілля…?”; 
- виставка: “Шляхами Тараса…” до 200-річчя 
Т.Шевченка (творчі роботи учнів); 
- виставка: “Черкащина - мій рідний край” 
до 60-річчя створення Черкаської області 
(творчі роботи учнів).  
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 Популяризація досвіду на різних рівнях 

2005-2010 роки – робота в творчій групі вчителів 
обслуговуючої праці міста “Розробка методу 
проектів”; 
2008 рік – програма гуртка “Паперова пластика”, 
1-3 клас; 
2009 рік – програма гуртка “Юний кухар”, 5-7 клас; 
2009 рік – програма спецкурсу “Гурман”, 10-11 клас; 
2013-2014 роки – виготовлення методичного 
посібника “Скрапбуккінг”, 10-11 клас; 
Щорічно – проведення майстер-класів для 
вчителів міста та слухачів курсів ІПОПП.  
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Ніхто не робиться майстром, не 
тренуючись у майстерності  

Ян Коменський  
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