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Анотація досвіду роботи 

вчителя – дефектологаКостянтинівської спеціальної 

загальноосвітньої школи – інтерната № 32 Донецької обласної ради 

Супрунової Наталії Миколаївни 

Супрунова Наталія Миколаївна – кваліфікований спеціаліст, творчий ініціативний 

педагог, виявляє високий рівень професіоналізму, досконало володіє методикою 

викладанняшвейної справи. 

Вчитель працює над проблемою «Формування соціальної компетентності учнів 

засобами трудового навчання». Метою якої є: 

- набуття життєво необхідного досвіду, підготовка учнів до самостійного 

життя; 

- підвищення розумової та пізнавальної активності; 

- створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває себе 

успішним, інтелектуально спроможним; 

-       розвиток комунікативних навичок вихованців; 

-       допомога учням в визначенні з вибором професії. 

Для цього ефективно використовує інтерактивні технології в своїй практиці, а 

саме: робота в парах, в малих групах, «Мікрофон», «Мозковий штурм»; ігри 

«Ательє», «Обери зайве»,  «Хто більше запам’ятає?», «Не помилися», «Не підведи 

свою команду!», «Знайди помилку»; розігрування ситуації за особами;участь 

учнів у створенні мультимедійних презентацій, інструкційних карт, наочності до 

уроків; проектну діяльність. 

       Наталія Миколаївна бере активну участь в роботі методичного об’єднання 

вчителів трудового навчання, постійно виступає з доповідями та цікавими 

пропозиціями. 

Приймала активну участь в  Національному проекті «Відкритий Світ», 

отримала сертифікат учасника. 



Вчитель забезпечує високу результативність та якість своєї роботи. 

       Наталія Миколаївна підготовила та провила для вчителів школи такі відкриті 

уроки: 

1. Проект « Мудра господиня, коли повна скриня» (2012 р.) 

2. Урок швейної справи 5 кл. з теми «Види одягу». (2012 р.) 

3. Урок швейної справи 4 кл. з теми «З’єднувальні оздоблювальні стібки. 

Строчки постійного та тимчасового призначення. Прямі стібки.» (2012 р.) 

Вдосконалює свою професійну майстерність засобами освітньої діяльності з 

використанням інформаційно – комунікаційних технологій. Закінчила очно - 

дистанційні курси вчителів спецшкіл – інтернатів з проблеми: «Проектна 

діяльність в освітньому процесі спеціального навчального закладу», виконала 

курсову роботу – проект «Мудра господиня, коли повна скриня», за який 

отримала оцінку «відмінно». 

Супрунова Н.М. виявляє високий рівень професіоналізму. Вона 

відповідальна, дисциплінована, вимоглива до себе, користується авторитетом 

серед учнів, батьків, учителів. 

 

 

Керівник методичного об’єднання                                   Жвавець Л.О. 

вчителів трудового навчання 

 

 

 

 

 

 

 



Відгук на педагогічну діяльність 

вчителя – дефектолога Костянтинівської спеціальної загальноосвітньої 

школи – інтернату № 32 Донецької обласної ради 

Супрунової Наталії Миколаївни 

Супрунова Наталія Миколаївна працює в Костянтинівській спеціальній 

загальноосвітній  школі – інтернаті  № 32 Донецької обласної ради з жовтня 

2007 р. 

Під час своєї роботи виявила досконалі знання програми і змісту 

навчального матеріалу. Вчитель володіє інформацією щодо змін та доповнень 

до програми з швейної справи, чітко співвідносить матеріал підручника з 

вимогами програми, які стосуються знань, умінь та навичок учнів. 

Наталія Миколаївна вміло використовує навчальний матеріал під час 

уроку, враховуючи індивідуальні особливості кожного учня класу та 

учнівського колективу вцілому. При підготовці до занять аналізує попередні 

уроки, доводячи доцільність обраних методів і прийомів навчання та змісту 

уроку. Система вправ та завдань на уроках спрямована на те, щоб навчити дітей 

вчитися, зберегти і розвинути пізнавальні потреби учнів, забезпечити засоби, 

необхідні для засвоєння  практичних навичок. 

В роботі Наталії Миколаївни чітко простежується системний підхід до 

опанування учнями нових знань, умінь, навичок. Вчитель творчо використовує 

передовий педагогічний досвід, новітні інтерактивні технології. Проблема, над 

якою вона працює - «Формування соціальної компетентності учнів засобами 

трудового навчання»- є  актуальною  на сучасному етапі розвитку освіти. 

Наталія Миколаївна вдало застосовує передові технології при вивченні нового 

матеріалу на уроках  швейної справи. Її уроки викликають цікавість в учнів, 

ведуть до успіху, сприяють формуванню соціальної компетентності 

учнів.Наталія Миколаївна створює на уроках насичене корекційне середовище, 

використовує варіативні та альтернативні завдання, здійснює особистісно-

орієнтований підхід до кожного учня, створює позитивну мотивацію, що сприяє 

розвитку пізнавальної самостійності та глибокому засвоєнню навчального 

матеріалу, викликає прагнення до пошукових дій. 



Доцільно використовує ТЗН та наочність на різних етапах уроку, 

щодопомагає учням в засвоєнні навчального матеріалу, формує вміння виділяти 

головне, бачити загальну закономірність та робити висновки. 

Наталія Миколаївнавчить дітей застосовувати здобуті на уроках знання в 

житті. Добирає матеріал, який позитивно впливає на почуття, волю та 

свідомість учнів. На основі здобутих знань та досвіду учнів формує соціальні, 

комунікативні, полікультурні та інформаційні компетентності. 

Вчитель забезпечує високу результативність своєї праці, проводить 

моніторингові дослідження якості знань учнів. Наталія Миколаївна постійно 

підвищує свою професійну майстерність шляхом самоосвіти, добре володіє 

комп’ютером. Бере активну участь в шкільній методичній роботі, виступає з 

доповідями, в творчих групах, проводить відкриті уроки, виховні заходи. 

Супрунова Наталія Миколаївна здатна до особистісного творчого 

зростання. 

 

 

 

Директор школи                        Леонова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО ПЕДАГОГА 

 

Прізвище, ім’я, по – батькові: 

Супрунова Наталія Миколаївна 

Дата народження: 13.01.1972 р. 

Освіта: вища 

Спеціальність за дипломом: вчитель дітей з вадами розумового розвитку. 

Корекційний психопедагог спеціальних дошкільних закладів. 

Місце роботи: Костянтинівська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат 

№32 Донецької обласної ради 

Стаж безпосередньої педагогічної роботи: 16 років 

Стаж роботи на даній посаді: 3роки 

Державні нагороди, звання: 

Дата, форми та результати підвищення кваліфікації:  Обл.ІППО, Травень 

2012р., очно – дистанційні курси вчителів спецшкіл – інтернатів з проблеми: « 

Проектна діяльність в освітньому процесі спеціальних навчальних закладів». 

Результат : «відмінно». 

Дата,результати попередньої атестації: спеціаліст 

На що претендує: 1 категорія 

Відповідальний член атестаційної комісії закладу освіти:       Жвавець Л.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Досліджувана проблема: «Формування соціальної компетентності учнів засобами 

трудового навчання». 

Загальнопедагогічні основи компетентнісного підходу розглядаються такими 

автори як Н.Бібік, С.Бондар, М.Гончарова-Горянська, О.Дахін, О.Локшина, 

А.Маркова, С. Шишов та ін.. 

У психолого-педагогічному аспекті актуальність проблеми соціалізації 

розглядається в різних контекстах. Зокрема, як чинник безпосередньої його 

підготовки до життєдіяльності в інформаційному суспільстві (І. Бех, Р. Немов), як 

закономірність розвитку особистості в середньому шкільному віці розширенням 

життєвого світу особистості (К. Левін), як особливість розвитку психічних 

процесів, а саме, формування основних інтересів, серед яких є інтерес до власної 

особистості (Л. Вигодський). 

       Визначення соціальної компетентності дає  І.В.Родигіна: «Соціально – 

трудова компетентність пов’язана з готовністю робити свідомий вибір, 

орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно – політичного життя; оволодіння 

етикою громадських стосунків, навичками соціальної активності, функціональної 

грамотності; уміння організовувати власну трудову та підприємницьку діяльності; 

оцінювати власні професійні можливості, здатність співвідносити їх із потребами 

ринку праці». 

Важливого значення в сучасній школі набуває переосмислення підходу до 

навчання й виховання дітей з обмеженими можливостями здоров'я, його 

структури, мети, завдань і змісту, реабілітації, інтеграції вихованців із розумовою 

відсталістю з урахуванням орієнтації не на дефект, а на позитивний потенціал 

учня. Соціальна компетентність випускників інтернатних закладів – це перш за 

все проблема соціалізації дитини, оскільки зразки поведінки,мислення, способи 

активності формуються ще в ранньому віці і впливають на все подальше життя. 

Практичні і наукові дослідження свідчать, що випускники спецшкіл ( розумово 

відсталі діти) недостатньо підготовлені до вибору свого життєвого шляху, 



вирізняються непристосованістю до самостійного життя, низькою соціальною 

активністю. Психологія утриманства, що формується у процесі перебування на 

повному державному забезпеченні, невміння будувати життя за соціально – 

культурними нормами і правилами, нерозуміння багатьох аспектів соціальних 

стосунків призводять до негативних наслідків. 

          Випускник школи – інтернату повинен бути підготовлений до самостійного 

життя, володіти певним обсягом знань, навичок, а також уміти застосовувати їх на 

практиці, тобто мати сформовану життєву компетентність. 

          Компетентність побудована на поєднанні пізнавальних ставлень і 

практичних навичок, знань і вмінь, цінностей, емоцій, компонентів поведінки, 

тобто всього, що можна мобілізувати для активної дії. 

Соціальна компетентність є ключовою, яка визначає взаємодію людини й 

суспільства, що в більшості випадків будується не завжди правильно. Дитина 

губиться у навколишньому соціумі, не може правильно оцінити свої сили ( 

психічні й фізичні), а суспільство не завжди толерантне щодо неї. Суспільство 

намагається «змінити» людину відповідно до своїх моральних, інтелектуальних і 

фізичних ідеалів. Формування соціальної компетентності відіграє величезну роль 

в інтеграції дітей з обмеженими можливостями здоров'я в суспільство. Саме через 

свою актуальність ця тема була обрана для дослідження. 

Вивчаючипередовий педагогічний досвід, літературу з даної проблеми, 

можна зробити висновок про необхідність створення системи формування 

соціальної компетентності учнів засобами трудового навчання саме на уроках 

швейної справи, адже  практично на кожному занятті з цього предмету учні 

отримують певний обсяг життєво важливих  знань, практичних навичок, а також 

вчаться застосовувати їх на практиці, тобто отримують соціальний досвід. В учнів 

формується уявлення про  взаємини в колективі, одне з одним, із дорослими, вони 

починають орієнтуватися в ситуаціях, знаходити вихід із конфліктів. Із появою 

впевненості діти вчаться правильно оцінювати свої сили, пізнають себе, 

намагаються планувати власні дїї, працювати для себе й інших, отримують певні 

трудові навички і знання про різні види діяльності.Заняття на уроках праці, у 



гуртках, трудова практика, надання посильної допомоги в господарських роботах 

на території школи допомагають учням визначатись з вибором професії, адже в 

старших класах дитина, як правило, вже володіє певними знаннями, вміннями і 

може визначитися, в якому з відомих йому видів діяльності вона зможе їх 

застосувати. 

На початку роботи над розробкою системи формування соціальної 

компетентності був зроблений аналіз сформованості навичок і умінь, які 

застосовуються в повсякденному житті ( ручні швейні роботи – лагодження одягу, 

пришивання фурнітури і т.ін.). Результат: елементарний рівень – 20 %, 

початковий – 46 %, середній – 27%, достатній – 7%. 

Перспективний шлях розвитку освіти - впровадження інноваційних 

технологій. Вчитель вважає, що найефективнішими технологіями навчання 

життєвим навичкам є адаптовані проектні, ігрові технології.  Вони ставлять 

дитину в позицію творця, а не виконавця чужої волі. Тому робота з формування 

соціальної компетентності учнів  полягала в формуванні у дітей необхідних  для 

успішної соціальної адаптації навичок, знань, умінь з застосуванням ігрової, 

проектної діяльності. Вчитель підготовила та провела  проект« Мудра господиня, 

коли повна скриня», результатом якого стали презентація проекту, буклет – збірка 

матеріалів, колекція ґудзиків, декоративні панно з використанням ґудзиків; 

приймала участь в загальношкільному новорічному проекті(результат – створення 

мультимедійної презентації «Під яким знаком?»), в Національному проекті 

«Відкритий Світ». Учні залучаються до створення мультимедійних 

презентацій,інструкційних карт, наочності до уроків, підготовки та проведення 

виставок учнівських робіт. На уроках систематично проводяться дидактичніігри 

«Ательє», «Обери зайве»,«Хто більше запам’ятає?», «Не помилися», «Не підведи 

свою команду!», «Знайди помилку», та ін. Вчитель впроваджує різноманітні 

інтерактивні форми як у цілому, так і їхні окремі елементи, які більш раціональні 

на різних етапах уроку. 

Як показали результати, після запровадження вчителем інтерактивних 

методів навчання на уроках швейної справи можна констатувати помітне 

зростання рівня сформованості соціальної компетентності школярів: 



- виробилося вміння працювати в колективі, приймати спільні рішення; 

- поліпшились вміння спілкуватися, доповідати; 

-        діти навчилися аналізувати та узагальнювати; 

-        учні набули навичокі умінь, які застосовуються в повсякденному 

житті. 

Завдяки інтерактивним технологіям ми досягли гарних результатів у 

навчанні -  рівень сформованості навичок і умінь виріс: 

- елементарний рівень – 7 %; 

- початковий – 27 %; 

- середній – 33%; 

         - достатній – 33%. 

Рівень сформованості навичок і умінь,  

які застосовуються в повсякденному житті (у %) 

 

Через актуальність проблеми, над якою працює вчитель, його виступи 

обговорюються на методоб’єднаннях. Були підготовлені доповіді: «Корекційно – 

розвивальні ігри як метод навчання у спеціальній педагогіці», «Структура 

інтерактивного уроку», «Формування соціальної компетентності», «Використання 

міжпредметних зв’язків на уроках швейної справи».  Для виступу на педраді була 

підготовлена доповідь « Використання міжпредметних зв’язків як важливий засіб 

підвищення якості знань і практичних навичок учнів в процесі професійної 

підготовки». 

В самоосвітній діяльності вчитель використовує не тільки фахову та 

спеціальну літературу, але велику увагу приділяє сучасним новітнім 

інформаційним технологіям.   Приймала участь в Національному проекті 
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«Відкритий Світ», для проведення уроків постійно застосовуються мультимедійні 

презентації, приймає участь в оновленні, поповненні шкільного веб – сайту.  

       В  процесі роботи над обраною темою вчителем було зроблено висновок, що 

за умови правильного планування та системності в роботі, використання 

інтерактивних технологій,  і при паралельному формуванні інших груп 

компетентностей можливе отримання очікуваного результату – випускника, який 

унаслідок навчання буде  підготовлений до самостійного життя, набув знань, 

умінь, цінностей, певних здібностей, який розуміє, в якому з видів діяльності 

зможе їх максимально застосовувати.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результативність фахової діяльності 

у період з 2009 по 2012 роки 

Супрунової Наталії Миколаївни 

вчителя – дефектолога кваліфікаційної категорії «спеціаліст», 

Костянтинівської спеціальної загальноосвітньої школи – інтерната №32 

 Донецької обласної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рівень навчальних досягнень за тематичним оцінюванням 

 

4 клас 
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 17.09 02.11 26.11 24.12 

Достатній 20% 25% 25% 25% 

Середній 40% 50% 50% 50% 

Початковий 40% 25% 25% 25% 

Елементарний     



Рівень навчальних досягнень за тематичним оцінюванням  

 

5 клас 

 

 

 07.09 21.09 28.09 05.10 02.11 16.11 23.11 13.12 27.12 

Достатній       25%  25% 

Середній 75% 75% 75% 75% 75% 75% 50% 75% 50% 

Початковий 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Елементарний          
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Рівень навчальних досягнень за тематичним оцінюванням 

 

9 – А клас 

 

 

 05.09 12.09 27.09 31.10 09.11 23.11 19.12 26.12 

Достатній 25%   17% 17% 17% 20% 20% 

Середній 25% 34% 50% 33% 33% 33% 20% 20% 

Початковий 50% 66% 50% 50% 50% 50% 60% 60% 

Елементарний         
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МОНІТОРИНГ 

навчальних досягнень учнів  за  2011 – 2012 н.р. 

з швейної справи 

учитель: Супрунова Н.М. 

 

к
л
ас

 

 

К
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у
ч
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 РІВНІ Примітка 

  Достатній Середній Початковий Елементарний  

  І сем. ІІ сем. Річна І сем. ІІ сем. Річна І сем. ІІ сем. Річна І сем. ІІ сем. Річна  

   %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  

4 4       3 75 3 75 3 75 1 25 1 25 1 25        

5 5       4 80 4 80 4 80 1 20 1 20 1 20        

9 7       6 86 6 86 6 86 1 14 1 14 1 14        

Підс

умок 

16       13 81 13 81 13 81 3 19 3 19 3 19        

 


