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І. Загальні відомості про викладача

ІІ. Навчально-методична діяльність

ІІІ. Позаурочна робота з учнями

ІV. Робота з обдарованою молоддю

Зміст



загальний  педагогічний стаж  –
41 рік 7 місяців; 

стаж на посаді викладача –
21 років 6 місяців

остання атестація (2017 рік) –

спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

І. Загальні відомості 
про викладача



Освіта: вища;

закінчила Київський 

технологічний інститут легкої 

промисловості у1986 році

спеціальність : 

інженер-технолог 

швейного 

виробництва



Курси підвищення 

кваліфікації:

(довгострокові)

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти



Курси підвищення кваліфікації:

М. Зіньків



Курси підвищення 
кваліфікації:

Українська інженерно-
педагогічна академія



Курси підвищення кваліфікації 
НМЦ ПТО м. Полтава



Досвід підприємства-замовника кадрів  

ТОВ «ВОРСКЛА-СТИЛЬ»  – основа підготовки 

кваліфікованих  кадрів для легкої промисловості

(безперервно діючи курси)





Педагогічне кредо:

“Відкрити   у   кожній дитині   

душу   творця, дати їй змогу 

пробудитися і розквітнути”.

Індивідуальна 
методична проблема: 

“Розвиток творчих
здібностей учнів як умова
розкриття їх особистісного
потенціалу”



Виховання освіченої, творчої

особистості – одне з пріоритетних

стратегічних завдань реформування

професійної освіти в нашій країні.

Сучасні тенденції розвитку освіти і

суспільства спонукають до розвитку

здібностей і умінь творчого мислення

здобувачів освіти, формування творчої

особистості.

Актуальність



Провідна ідея досвіду роботи 
викладача

«Творчість - найкращий подарунок   людям від 

самого Творця»

Але творчість не виростає на
порожньому місці, творчість ―
властивість, як правило, професіоналів
своєї справи, які ефективно працюють у
відповідній галузі.

Творчість базується на розвинених
мисленні та уяві, інтелекті.



Нові форми проведення уроків

Уроки-дискусії

Уроки-рольові ігри

Уроки-семінари

Уроки-екскурсії

Уроки-конференції



ІІ. Навчально-методична 

діяльність



Участь у роботі над єдиною 

науково-методичною проблемою           

“Підвищення рівня професійної компетентності педагогів 

ліцею як важлива складова якісної освіти” (2018-2022н.р.)

Виступи  на засіданнях методичних комісій викладачів професійно-теоретичної  

підготовки  та майстрів в/н з професії  «Кравець», «Кравець. Закрійник»



Робота над індивідуальною методичною 
проблемою

“Розвиток творчих здібностей учнів як умова
розкриття їх особистісного потенціалу”



Виступи

№

з/п

Назва теми Де було 

проведено

Навчальний 

рік
1. Доповідь: «Використання ІКТ –

потужний стимул у навчанні»

Засідання методичної 

комісії

2017

2. Круглий стіл-тренінг: «Залежність 

успішності уроку від вибору моделей, 

методів і технологій» 

Засідання методичної 

комісії

2017

3. Семінар: «Використання сучасних 

інноваційних технологій в навчальному 

процесі» 

Засідання методичної 

комісії 2018

4. Круглий стіл-тренінг: «Сучасний урок 

професійної школи» 

Засідання методичної 

комісії

2018

5. Круглий стіл: «Позаурочна діяльність, як 

складова цілісного педагогічного 

процесу» 

Засідання методичної 

комісії

2019



№

з/п

Назва теми Де було 

проведено

Навчальний 

рік

6. Обмін досвідом з проблеми: 

«Самоосвіта – складова удосконалення 

професійної компетентності» 

Засідання методичної 

комісії

2019

7. Семінар-практикум: «Технології 

сучасного уроку»

Засідання методичної 

комісії

2019

8. Семінар: «Педагогічна компетентність

учителя – запорука успішного учня»

Засідання методичної 

комісії

2020

9. Доповідь на тему: «Створення умов для 

розвитку й реалізації творчого потенціалу 

учнів»

Засідання методичної 

комісії

2020

10. Круглий стіл: «Формування компетентностей

саморозвитку і самоосвіти в умовах реалізації 

освітньої роботи ліцею.

Засідання методичної 

комісії

2020

11. Семінар: «STEM освіта в Україні: проблеми 

та напрямки впровадження» 

Засідання методичної 

комісії

2020



№
П/п

Назва теми Де було 

проведено

Навчальний 

рік

12. Круглий стіл: «Самоаналіз власної 

діяльності та самоосвіти – реальні 

шляхи підвищення професійної 

майстерності педагога»»

Засідання методичної 

комісії

2021

13. Обмін досвідом з проблеми: «Сучасні 

підходи до організації роботи з 

обдарованими учнями при підготовці 

кваліфікованих робітників з професії 

«Кравець. Закрійник» 

. Засідання 

методичної комісії

2021

14. Семінар-практикум: «Використання 

онлайн-ресурсів для удосконалення 

освітнього процесу»

. Засідання 

методичної комісії

2021

15. Круглий стіл: «Підвищення рівня 

професійної компетентності педагогів 

ліцею як важлива складова якісної 

освіти» (в рамках роботи над ЄМП)

. Засідання 

методичної комісії

2022



Методичні розробки

№

п/п
Назва теми Навчальний рік

1. «Активізація навчально-пізнавальної діяльності 

учнів як засіб підвищення ефективності навчально-

виховного процесу»

2018

2. «Реалізація компетентісного підходу на уроках 

спеціальних предметів»

2019

3. «Розвиток творчого мислення здобувачів освіти на 

уроках конструювання»

2020

4. «Розвиток креативного мислення здобувачів освіти 

при підготовці кваліфікованих робітників з професії 

«Кравець. Закрійник»

2021



Матеріали відкритого уроку з 

конструювання одягу 

Тема: «Побудова креслення двошовного ушивного рукава 

різних конструкцій»



Матеріали відкритого уроку з 
конструювання одягу 

Тема: «Ремонт та оновлення швейних виробів»

Міні-колекція 

Домашній подіум 

в епоху «on line»



Участь у роботі Всеукраїнської конференції 

до Дня легкої промисловості   (10.06.2021)

Відгуки вдячності  колег за 

цікаву роботу колективу ЛІЦЕЮ



ІІІ. Позаурочна робота з 

учнями



Гурткова робота  –

крок до професіоналізму
(Тема  засідання :«Магія нижньої спідниці»)



Тема засідання :«Мистецтво створення 

драпіровки»



ІV. Робота з обдарованою 

молоддю



Професійний конкурс-проєкт

«Робочий одяг як бренд»



Найвищий «пілотаж» в роботі кравця-закрійника –

створення нових колекцій одягу.



Нова колекція одягу «Сучасний погляд на 

ретро-корсет» завоювала серця  молоді



Комплексно-методичне забезпечення 

кабінету



ІКТ – потужний стимул у навчанні
використання елементів САПР

у навчальному процесі 
(побудова деталей одягу  та розкрій швейних виробів за допомогою комп’ ютерної

техніки)

Впровадження системи САПР 

у виробничий процес – вимога  сьогодення

Дидактичний матеріал для уроків  

з вивчення системи САПР



Видавнича діяльність



Нагорода за педагогічну працю



«Учень… це не посудина, яку потрібно

наповнити, а факел, який треба запалити.

Щоб дати учням іскринку знань, вчителю

потрібно ввібрати ціле море світла.»

В.О.Сухомлинський

Дякую Богові і Долі, що подарували щастя 

бути педагогом і пронести через покоління 

знання і совість нашої СЛАВЕТНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ.


