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Методична проблема над 
якою працюю 

Впровадження органічного 
землеробства в сучасному 

фермерському господарстві 

Професійне кредо 
Ремесло  в моїх  

руках  

Життєве кредо 

Любити життя, 
 і цінувати кожну його хвилину, 

 нести радість, 
у книгах шукати істину, 

у людях – мудрість  



ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРАВИЛА  

 вимагай від здобувачів освіти тільки те, що 

знаєш і робиш сам;  

 пам'ятай, що не помиляється тільки той, хто 

нічого не робить;  

 стимулюй здобувачів освіти до творчої 

діяльності;  

 не забувай, що здобувач освіти має право на 

власну думку;  

 будь об'єктивним завжди;  

 постійно вдосконалюйся;  

 люби і поважай людей. 



Використання сучасних технологій на уроках 

Використання 
відеоматеріалів 

Використання 
телевізора та 
комп'ютерної 

техніки 

Використання 
інтернет-
ресурсів 

Проєктна 
діяльність 

Нетрадиційні 
уроки 

+ + + + + 

+ + + + + 



Педагогічні читання  

Вивчення передового 

педагогічного досвіду 

Робота методичної комісії 

Інструктивно-методичні 

наради 

Відкриті уроки  
Взаємовідвідування уроків 

Самоосвіта 



Проведення уроків професійно-

теоретичної підготовки в навчальних 

групах сільськогосподарського напрямку 



Участь в обласних конкурсах 

Участь у всеукраїнських та 
міжнародних виставках 

Організація конкурсів 
фахової майстерності 

Робота з дипломниками 

Підвищення рівня 

підготовки 

здобувачів освіти 

з предмета 



Участь у всеукраїнських та 

міжнародних виставках 



Організація конкурсів фахової 

майстерності 



Робота з дипломниками 



Участь в обласних секція, семінарах, 

тренінгах 



Участь у роботі методичної комісії 

викладачів професійно-теоретичної 

підготовки та майстрів виробничого 

навчання сільськогосподарського профілю 





Робота в умовах дистанційного 

навчання 



Вебінари 
04.09.2020р. - Міжнародний вебінар «Розумне та стале сільське господарство» 

(м. Париж, Франція); 

02.10.2020р. - Високорентабельні лікарські культури, сировиною яких є квіти та 

насіння; 

18.10.2020р. - Трипс. Як захистити огірки, капусту, цибулю та перець 

20.10.2020р. – Як сільське господарство трансформує Україну; 

14.11.2020р. – Використання біопрепаратів в сільському господарстві. Основи 

живлення рослин; 

15.01.2021р. - Локальна генерація в сільському господарстві: можливості; 

15.02.2021р. -  Особливості вирощування гібридів моркви компанії Seminis; 

26.02.2021р. – Вирощування баштанових культур 

 
 

 



Самоосвіта  

 

“ Як ніхто не може дати іншому того, що не має сам, так і не може розвивати  

утворювати і виховувати інших той, хто не є сам розвиненим, вихованим і 

освіченим. 

Він лише до тих пір здатний насправді виховувати і утворювати, поки сам 

працює над власним вихованням ”.                                                                                                                                                                   

А.Дистерверг.   

Моя 
самоосвітня 

діяльність 





Бажаю Вам міцного здоровя, творчої 

наснаги та старанних здобувачів 

освіти! 


