
 

 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 

Віктор Бурдун 

Підсумки IV етапу XXXVII Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання (тех 

нологій) ............................................................... №2 

Василь Туташинський 

Навчальна програма курсу за вибором «Тех 

нології сучасного виробництва» для профіль 

ного навчання учнів 10(11) класів закладів 

загальної середньої освіти .................................№ 2 

Звернення учасників Всеукраїнського на 

уково-практичного форуму «Трудове навчан 

ня та технології в контексті розвитку проекту 

«Нова українська школа» до Міністра освіти і 

науки України та Президента Національної 

академії педагогічних наук України ................... № 3 

Методичні рекомендації про викладання на 

вчальних предметів у закладах загальної середньої 

освіти в 2019/2020 навчальному році ................. № 3 

УЧИТЕЛЮ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

Гсишна Воїтелєва 

Методичне забезпечення технологічної осві 

ти в старшій школі ........................................... № 1 

Геннадій Світличний 

Сільська школа з майстернею європейського 

рівня ................................................................... № 1 

Олена Ілінська 

Рухливі ігри в сучасній школі ........................ № 1 

Тетяна Мачача 

Актуальність навчальної програми курсу 

за вибором «Проектування виробів в етно- 

стилі» ............................................................... № 3 

Юлія Кулінка 

Творчий проект з основ дизайну «Тюнінг 

сучасного автомобіля» ...................................... № 3 

Дмитро Кільдеров 

Розвиток організаційної здатності студентів 

до пошуку, оцінки і вибору методів і форм 

організації навчального процесу ....................... № 4 

Ігор Білевич, Світлана Білевич 

Особливості проектування та виготовлення 

дерев'яних іграшок в етнічному стилі ....................  

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

Валентина Крицька 

Інноваційні технології трудового навчан 

ня ....................................................................... №4 

РОБОТА З УЧНЯМИ 

Юлія Кулінка, Катерина Байдалюк 

Методика сторітеллінг. Серія уроків з теми 

«Рисунок» за технологічним профілем« Основи 

дизайну» ............................................................ № 1 

Ірина Дорошенко 

Косметичка. Творчий проект 

Олексій Овсянніков, Валентина Поті-єнко9 

Анна Волох 

У світі 3D .................................................... № 1 

Світлана Білевич, Аліна Кириченко 

Творчий проект патріотичного спрямування 

«Я люблю Україну» ........................................... № 1 

Ігор Білевич 

Дерев'яна іграшка як об'єкт проєктно-тех- 

нологічної діяльності учнів: у ракурсі оновленої 

програми з трудового навчання ........................ №2 

Василь Бойко 

Виготовлення підставки для квітів ............. № 2 

Юлія Кулінка, Катерина Байдалюк 

Методика сторітеллінг. 

Серія уроків з теми «Рисунок» за техноло 

гічним профілем «Основи дизайну» .................. № 2 

 



Світлана Білевич, Ольга Василенко 

Інтер'єрна текстильна лялька як об'єкт тех 

нологічної діяльності ........................................ № 3 

Вікторія Рогачова 

Техніки декоративного розпису в проєктно- 

технологічній діяльності учнів на уроках тру 

дового навчання ................................................ № 4 

Світлана Шереметьєва 

Майстер-клас із виготовлення новорічної 

кульки ................................................................  №4 

Лідія Кирпиченко 

Виготовлення листівки до Дня Святого Ми- 

колая ................................................................. №4 

ГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА 

Іван Нищак 

Реалізація графічної підготовки майбутніх 

учителів технологій у середовищі педагогічного 

програмного засобу «KRESLYAR» 

На прикладі розділу «Креслення з'єднань 

деталей» ............................................................ №2 

Андрій Ґедзик 

Удосконалення графічної підготовки учнів 

під час вивчення правил об'ємного розмічання 

деталей ............................................................. №2 

Андрій Улич 

Система пропедевтичних графічних задач з 

креслення як важливий чинник підвищення рівня 

графічної підготовки майбутніх учителів 

трудового навчання                                               № 2 

Анатолій Боярський 

Від творчого пошуку до ефективного ре 

зультату: як зробити освітній процес продук 

тивним, а навчання цікавим? ............................ №4 

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА 

Тетяна Мирошнікова 

Розвиток креативного мислення вихованців 

на заняттях гурткової роботи декоративно- 

ужиткового профілю ........................................ № 2 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

Зоя Булига, Юлія Філіпова, Тетяна Яци-шина 

Профорієнтаційна робота на уроках у закла 

дах загальної освіти із застосуванням засобів 

інформатики ..................................................... № 1 


