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ТЕМА 
САМООСВІТИ

Використання проєктної
технології для формування 
компетентності у галузі 

природничих наук, техніки і 
технологій  (на прикладі 

техніки «Джутова 
філігрань»)





Моє
підвищення 
кваліфікації



Дипломи та 
грамоти



Переможці I етапу Всеукраїнської олімпіади з 
трудового навчання:

2017-2018 - III місце у I етапі
Учениця Зубко Ольга 10 клас.
2018-2019 - II місце у I етапі

Учениця Зубко Ольга 11 клас.
2019-2020 - I місце у I етапі
Учениця Худик Анна 8 клас.

III місце у II етапі Учениця Худик Анна 8 клас.
2020-2021 - I місце у I етапі
Учениця Худик Анна 9 клас.
2021-2022 - I місце у I етапі

Учениця Худик Анна 10 клас
III місце у I етапі

Учениця Романюк Анна 9 клас.    



Переможці I етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук 

України м. Хмельницький:
2016-2017 - I місце учениця 
Шабікова Валерія 11 клас.

2017-2018 - I місце учениця Зубко
Ольга 11 клас.

2021-2022 - IІІ місце учениця Худик
Анна 10 клас.



Переможці II етапу 
Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої 
академії наук України м. 

Хмельницького:
2016-2017 - IV місце учениця 
Саковська Анастасія 9 клас.

2018-2019 - III місце учениця 
Зубко Ольга 11 клас.



Методична робота 
(проведення майстерок):

2017-2018 - майстер клас: «Майстерність і досвіт», Палац творчості;
2017-2018 - міні-EdCamp Хмельницький майстерка на тему: 

«Майстерня гарного настрою»;
2018-2019 - майстерка Палац творчості «Весняні квіти з фетру»;

2018-2019 - ХОІППО проведення методичного заходу на тему: «Stemp-
на уроках трудового навчання»; 

2018-2019 - «Фабрика освітніх ідей» міні- EdCamp м. Хмельницький 
виготовлення листівок власноруч (180 шт.);

2019-2020 - майстерка на тему: «Джутова філігрань» в Плаці творчості; 
2019-2020 - майстерка для вчителів міста та методичного заходу в 
ХОІППО на тему: «Оздоблення виробів декоративними нитками»; 

2020-2021 - диплом за участь у колективному конкурсі 
Всеукраїнського проєкту «Мішечок»;

2021-2022 - соціальний проект «Допоможи безхатнім тваринам» 
(пошиття для тварин лежаків 50 шт.).

Створення власного YouTube канал з циклом майстерок  
https://www.youtube.com/channel/UChSnpOVDrvipf3azDRZxArg 



Майстерки



Переможці олімпіад



Я – класна мама









Цікаві   проєкти





Виховні години





Мої роботи





До наступної зустрічі!


