


Педагогічне  кредо

Учень – це не посудина,

яку потрібно наповнити

Учень – це факел, 

який потрібно запалити



Метод

кейсів

Методична  проблема
Використання кейс методики на уроках 

виробничого навчання

Метод case-study 

– інструмент, який дозволяє 

застосувати  теоретичні знання для 

вирішення практичних завдань. Метод 

сприяє розвитку в учнів самостійного 

мислення, уміння вислуховувати і 

враховувати альтернативну точку зору, 

аргументовано висловити власну думку.

Суть технології полягає у використанні 

конкретних ситуацій: випадків, історій 

тексти яких називаються «кейсом» для 

спільного аналізу, обговорення та 

вироблення рішень



Методичні розробки  уроків

2021 – 2022 н.р. Електронні таблиці Microsoft Excel

“Побудова діаграм. Редагування елементів діаграми”

2022 – 2023 н.р. Редагування службових документів

“Редагування службових документів різного призначення
(заяв, розписок, довіренностей, довідок, наказів,
розпоряджень”



Методична розробка навчального модуля

«Виконання робіт з обробки інформації»

Збірник індивідуальних карток-завдань навчального модуля

«Виконання робіт з обробки інформації

Методичні напрацювання



Методичні напрацювання

Методичні вказівки «Розробка інструкційних карток робітничих

процесів»

Методичні рекомендації «Документне забезпечення роботи кадрової

служби»

Доповідь «Використання кейс методики на уроках виробничого

навчання»

Розробка індивідуальних та інструкційних карток завдань та з

професії «Оператор з оброки інформації та програмного забезпечення»

Розробка індивідуальних та інструкційних карток завдань з професії

«Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»



Методичні напрацювання

Розробка завдань для проведення директорських контрольних робіт з

виробничого навчання з професії «Оператор з обробки інформації та

програмного забезпечення. Секретар керівника (організації, підприємства,

установи)» кваліфікація Секретар керівника (організації, підприємства,

установи)»

Розробка завдань для проведення директорських контрольних робіт з

виробничого навчання з професії «Оператор з обробки інформації та

програмного забезпечення. Секретар керівника (організації, підприємства,

установи)» кваліфікація оператор з обробки інформації та програмного

забезпечення другої категорії



Участь у творчих групах

Обласна творча група з розробки електронного контенту

за професією 

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»



Самоосвіта





КОЛИ Б’ЮТЬ ГАРМАТИ, 
МУЗИ НЕ МОВЧАТЬ

(Сценарій літературно-музичного заходу) 

Позанавчальні заходи



Позанавчальні заходи

Культурно-
просвітницький захід

“Посміхнись, 
привітайся, 
подякуй...”

(Етика щоденного спілкування)



Профілактична бесіда “Як жити у чистоті”





Найскладніше всього навчити людей вчитися

Пітер Друкер

Дайте людині ціль, заради якої 
варто жити, і вона зможе 

вижити в будь-якій ситуації.

Йоган Гете

Успішна інновація – досягнення 
не інтелекту, а волі.

Бернанд Шоу

У житті немає нічого, що варто було б 
боятися. Є лише те, що потрібно зрозуміти. 

Марія Склодовська-Кюрі

Здатність думати із самого початку часом 
веде до дуже оригінальних результатів.

Генрік Ібсен

Внутрішня сила – це здатність 
поважати чужу музику, але 

танцювати під власну мелодію і 
слухати свою гармонію.

Док Чилдре 



Дякую за увагу!


