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Ярослав ЄДИНЕЦЬ

• Кваліфікаційна категорія: «майстер 
виробничого навчання першої категорії»

• Освіта: повна вища, 1974 р, Львівський 
політехнічний інститут

• Спеціальність: Конструювання і 
виробництво радіоапаратури. Інженер-
конструктор-технолог радіоапаратури

• Педагогічний стаж: 34 років



Педагогічне кредо:

Дитина, яку заохочують , 

вчиться вірити в себе



Методична проблема

Позитивна мотивація 

навчальної діяльності учнів



Методи, 
які використовую на уроках в/н 

1. СЛОВЕСНІ ( ІНСТРУКТАЖ, БЕСІДА, ПОЯСНЕННЯ )

2. НАОЧНІ ( ПОКАЗ, ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРИЙОМІВ, 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З РЕМОНТУ РЕА )

3. ПОЄДНАННЯ СЛОВЕСНИХ З НАОЧНИМИ ( ПОЯСНЕННЯ З 

ДЕМОНСТРАЦІЄЮ ПРИЙОМІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ )

4. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ З ДЖЕРЕЛОМ ІНФОРМАЦІЇ, 

САМОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ З РЕМОНТУ РЕА )



У своїй педагогічній 
діяльності застосовую:

Педагогічні 

інновації

Використання 

різних 

форм і методів 

навчання

Сучасні 

технології 

навчання

На уроках

На семінарах,

педагогічних

радах

В 

позаурочній

роботі



Відкриті уроки

2020 - Тема: «Робота радіоприймачів 

за схемою структурною»

2021 - Тема: «Спотворення в 

підсилювачах низької частоти»

2022 - Тема: «Регулювання 

параметрів підсилювачів низької 

частоти»



Методичні напрацювання
• Розробка методики ремонту 

телевізійних приймачів УІ-У 
покоління та комплекту 
інструкційних карт (2020р)

• Методичні рекомендації  
“Інформаційно-комунікаційні 
технології та їх роль в освітньому 
процесі” (2020р)

• Методичні рекомендації 
“Воховання в процесі навчання” 
(2020р)

• Методика розробка «Виховання 
національної свідомості учнівської 
молоді» (2021р)

• Методичні вказівки “Формування  
в учнів стійкої позитивної 
мотивації навчальної діяльності” 
(2021р)



Участь в роботі творчих груп

Творча група з розробки комплексних кваліфікаційних завдань з

професії «Радіомеханік з ремонту та обслуговування

радіотелевізійної апаратури»

Розробка завдань для проведення директорських контрольних

робіт з виробничого навчання професії «Радіомеханік з ремонту

та обслуговування радіотелевізійної апаратури»

Розробка комплекту інструкційних карт та методики з технології

ремонту телевізійних приймачів VІ – V покоління



Позанавчальна робота

Екскурсія на завод «Флекстронікс» м. Мукачево.

Відвідування батьків учнів з метою вияснення умов проживання,

стосунків між батьками та учнями.

Профорієнтаційна робота з учнями Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 10.



Виховні заходи
Диво, ім'я якому - Книга



Позаурочний захід «Земля – наш дім»



«Смілива гривня»



Участь в роботі методичної комісії






