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Круподер Євгенії 
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Портфоліо вчителя – це…

П – педагогічні інновації

О – освітні маршрути

Р – робота над собою

Т – технології навчання

Ф – фіксування результатів

О – оцінка власних досягнень

Л – любов до професії

І – імпульс до активності

О – об'єктивний погляд на себе



Круподер Євгенія Василівна

Дата народження: 21.03.1966 

року

Місце роботи: Комунальний 

заклад “Харківська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат 

№3” Харківської обласної ради

Педагогічний стаж: 35 років

Стаж за фахом: 29 років

Посада: вчитель трудового 

навчання

(Швейна справа)

Кваліфікаційна категорія:

вчитель вищої категорії,

вчитель-методист



Освіта
• 1988 року закінчила 

Київський державний 
педагогічний інститут 
ім. О.М. Горького, 
здобула кваліфікацію 
вчителя професійного 
трудового навчання і 
методиста по 
виховній роботі у 
допоміжній школі.



Освіта
Регулярно 

підвищувала свій 
освітній рівень 
проходячи планові 
курси; 

 Останній в 2017 році 
у Комунальному 
вищому навчальному 
закладі “Харківська
академія непереривної 
освіти”





Науково-методична діяльність

● Керівник методичного об‘єднання
вчителів трудового навчання;

● Друковані роботи у фахових 
виданнях;

● Методичні розробки уроків з 
трудового начання;

● Методичні розробки позаурочних
заходів.



Друковані роботи



Розробки уроків та виховних 

заходів



Досягнення



Проблема над якою 

працюю:

«Система роботи з трудового

навчання з метою підвищення

рівня соціальної адаптації та

життєвої компетентності учнів

10 класу»



Мої педагогічні цілі

Створити оптимальні 
умови для корекції та  

розвитку дитини

Сприяти соціальній 
адаптації та  

самореалізації 
кожної дитини

Стати для дітей 
другом, відкрити 
багатство їх душ



Правила педагогічної 

майстерності

Учитель

Бути 
прикладом 
для дітей

Займатися 
самоосвітою

Відповідати 
сучасності

Ділитися з 
дітьми своїм 

досвідом



Використання ІКТ

Використання комп'ютерних 
технологій забезпечує якісний 

рівень знань, досягнення 
максимального 

взаєморозуміння і співпраці 
між учителем та учнем. В 

своїй роботі використовую: 
мультимедійні презентації, 

відеофільми, розвиваючі 
мультфільми, що дозволяє 
учням не виходячи з класу 

убрати участь у діалогах, 
розмірковувати, здійснювати 

мандрівки

І
К
Т

І
К
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Мультимедійні 
презентації

Відеофільми, 
розвиваючі 

мультфільми



Моє педагогічне кредо

Любов та повага до дитини – “золотий”
ключик вчителя, яким треба вміло 
проникати в потаємні куточки душі й 
робити їх сонячними.
Вчити дитину дивитися у незвичне – і вона 
побачить несподіване. Вчити дитину 
дивитись у мале і вона побачить велике



Моє життєве кредо

Ніколи не 
зупинятись 

на 
досягнутому

Скільки б не 
жив, усе 

життя слід 
навчатися

(Сенека)



Методичне об'єднання

кафедри вчителів трудового

навчання

Проблема над якою працює 

методичне об’єднання:

«Професійна адаптація учнів у 

суспільство, підготовка їх до 

самостійного життя»



Наставницька робота



Результати моєї праці

Пошиття сценічних костюмів











Уроки з  

квітникарства



Урок-презентація 

«Національний 

японський 

одяг»



Дякую за увагу!


