


  Бойків Світлана Василівна,  
 викладач спецдисципліни 

«Охорона праці» ІФППЛ 
 

  В центрі уваги завжди 
ставлю такі проблеми:  

 формування життєвих 
компетенцій,  

 розвиток творчих здібностей 
учнів,  

 створення умов для розвитку 
вмінь самостійно здобувати 
знання.  

 
 В своїй роботі поєдную 
індивідуальні, групові та 
фронтальні види робіт, що 
сприяють вихованню в учнів 
інтересу до вивчення предмету, 
здобуттю фахових знань. 

 



 У 2010 році закінчила факультет післядипломної 

освіти та доуніверситетської підготовки Прикарпатського 

національного університету імені В. Стефаника за 

спеціальністю «Бухгалтер-економіст».  

 З 2010 року викладаю предмет «Охорона праці» в 

ліцеї. 



 2011 2014 

2015 



 

… Поставити справу так, щоб усе, що 
підлягало вивченню і вивчалось: 

   - Легко; 

   - Швидко; 

   - Грунтовно. 
    
   Я. А. Коменський 

 



 вимагай від учнів тільки те, що знаєш і робиш 
сама; 

 пам’ятай, що не помиляється тільки той, хто 
нічого не робить; 

 стимулюй учнів до творчої діяльності; 

 не забувай, що учень має право на власну думку; 

 будь об’єктивною завжди; 

 постійно вдосконалюйся; 

 люби і поважай людей. 

 



Пошук шляхів активізації 

пізнавальної діяльності 

учнів на уроках з предмету 

«Охорона праці» 



Проблемна тема: 
 

  «Формування у майбутніх 

спеціалістів знань, умінь і 

навичок з охорони праці та 

відповідального ставлення до 

збереження особистого 

здоров'я і життя» 
 



Шляхи активізації пізнавальної діяльності 

Використання 

програмно- 

педагогічних 

засобів 

навчання  

Створення 

власних 

програмних 

продуктів  

Удосконален

ня КМЗ 

уроків  

Комплексне 

використання

форм та 

методів 

навчання  

Використання 

матеріалів 

Інтернет-

ресурсів 



Імітаційні методи  

Методи активізації пізнавальної діяльності 

 

Метод 

інсценування  

 

Ділові  

ігри  

Моделю- 

вання  

             
Інтелектуальна 

розминка   

       

Конференція  

Неімітаційні методи  

          

Дискусія  



 

• змушують їх мислити,  

• усвідомлено сприймати 

навчальний матеріал,  

• навчають їх вчитися  

Робота 

 в групах  

Робота  

в парах  

«Мозковий  

штурм» 

«Мікрофон» 

Метод 

 круглого 

 столу 



 Використання презентацій на уроках робить 
навчання доступним та цікавим, пробуджує в 
учнів інтерес до вивчення нового матеріалу. 

 

 Використання програмних засобів дозволяє 
автоматизувати проведення уроку, якісно 
підготуватися та провести урок, дає можливість 
використання різних методів та засобів 
навчання.  

 

 Підвищення фахового рівня дозволяє 
впроваджувати інтерактивні технології у 
навчальний процес.  
 



 
Використання відеоматеріалів. 

Використання інтерактивних методів 

навчання. 

Використання Інтернет  - ресурсів; 

Проектна діяльність. 

Різнотипні уроки. 
 



 Розробка різнорівневих  

завдань 
 

             

  Підготовка презентацій 

 

 

  

            

            Використання опорних  конспектів  

     

 Створення тестових завдань  



Виховні заходи з охорони праці 

Участь у олімпіадах  

з спецпредметів 

Проектна діяльність 

Гурткова робота  



Відкриті уроки з предмету  

«Охорона праці» 

  «Пожежна безпека» - 2012р.,  

 

 «Перша медична допомога при різних 

травмах» - 2014р.,  

 

 «Характерні причини виникнення пожеж. 

Гасіння пожеж та способи його 

припинення» - 2015р.,  

 

 «Атмосферна електрика. Правила 

поведінки під час грози» - 2015р.  



«Пожежна безпека» - 2012р.  



«Перша медична допомога при 

різних травмах» - 2014р. 



«Характерні причини виникнення пожеж. 

Гасіння пожеж та способи їх припинення» - 

2015р.  



«Атмосферна електрика. Правила 

поведінки під час грози» - 2015р.  



Участь у олімпіадах з 

 предмету «Охорона праці» 

2011р. – 5 місце Кошка Микола 

2012р. – 7 місце Кошка Микола 

2013р. – 3 місце Гренишен Марія 

2014р. – 6 місце Селюков Влад 

2015р. – 4 місце Сопуляк Назарій 



Нагороди, грамоти, подяки 



 Кінцевою метою навчальної 

діяльності є реалізація прогресивних  

методів навчання, які можуть  

забезпечити високий рівень засвоєння 

учнями вивченого матеріалу; зробити 

так, щоб навчання для учнів не було 

тягарем, а диктувалось їх бажанням 

здобувати знання. 

 

Результати педагогічної діяльності 


