
      Трушиної  Олени  ГригорівниТрушиної  Олени  Григорівни        Трушиної  Олени  ГригорівниТрушиної  Олени  Григорівни  

ПортфоліоПортфоліо   це:це:
ПП  – – педагогічні інновації

ОО  – – освітні маршрути

РР –  – робота над собою

ТТ  – – технології навчання

ФФ  – – фіксування результатів

ОО –  – оцінка власних досягнень

ЛЛ –  – любов до професії

  І І – – імпульс до активності

ОО –  – об`єктивний погляд на себе



                           
    



 Узагальнення і розповсюдження власного Узагальнення і розповсюдження власного 
досвіду.досвіду.

 Створення презентації своєї роботи.Створення презентації своєї роботи.
 Використання можливостей особистісного і Використання можливостей особистісного і 

професійного зростання.професійного зростання.
 Розкриття творчої натури.Розкриття творчої натури.





 Діагностування творчих задатків;Діагностування творчих задатків;
 Створення такого середовища і такої Створення такого середовища і такої 

систему взаємин, які б стимулювали систему взаємин, які б стимулювали 
 творчу діяльність дитини; творчу діяльність дитини;

 Ненав’язлива, розумна допомога Ненав’язлива, розумна допомога 
дорослих;дорослих;

 Свобода у виборі діяльності, у Свобода у виборі діяльності, у 
чергуванні справ, у тривалості чергуванні справ, у тривалості 
занять, у виборі способів праці;занять, у виборі способів праці;

 Постійне створення ситуацій успіхуПостійне створення ситуацій успіху..



 Інтелектуальна; Інтелектуальна; 
 Художня (мистецькаХудожня (мистецька, , 

 образотворча, образотворча,  
театральна);театральна);

 Технічна;Технічна;
 Оздоровча; Оздоровча; 
 Соціальна; Соціальна; 
 Трудова;Трудова;
 Комунікативна;Комунікативна;



Впровадження технології особистісно-Впровадження технології особистісно-
орієнтованого навчання;орієнтованого навчання;
    Проведення інтерактивних занять, проектів, Проведення інтерактивних занять, проектів, 
благодійних заходів;благодійних заходів;
Казкотерапія, ігротерапія;Казкотерапія, ігротерапія;
Використання ІКТ, засобів  мультимедіа;Використання ІКТ, засобів  мультимедіа;



ПрограмаПрограма гуртка “Мальва”

      Програма гуртка націлена на виконання комплексу начальних, розвивальних, 
творчих та виховних завдань за рівнями підготовки та формування у вихованців 
пізнавальної, практичної, творчої, соціальної компетентностей. 

 Програма зорієнтована на здібності та інтереси дитини, на збагачення дитячого 
світогляду, взаємозв'язок усіх сторін життя  дитини. Розрахована на п’ять років 
навчання:початковий рівень  діти   5 – 7 років (1 рік навчання); основний рівень діти 
8 –11 років (2 роки  навчання);вищий рівень діти  11 - 13  років(1 рік навчання).

      Новизна програми в інноваційному підході до змістовного наповнення програми. 
А саме у використання активних форм роботи,які  урізноманітнюють навчальну 
діяльність, підвищують пізнавальну активність вихованців, збагачують творчий 
досвід дітей, розвивають емоційно-вольову сферу дитини. На заняттях гуртка, 
впроваджуватимуться фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи та 
інтерактивні прийоми навчання: психогімнастика, вправи на розвиток уяви і 
фантазії;казка-терапія;арт-терапія;пісочна терапія;візуалізація; колористичні 
вправи;рольові ігри;екскурсії, зустрічі з народним майстрами.







Майстер-класи Майстер-класи 
для дітей та батьків для дітей та батьків 

“Тепло дитячої   долоньки”“Тепло дитячої   долоньки”



Співпрацювання з Співпрацювання з 
бібліотеками на Дослідній станції та м-ні бібліотеками на Дослідній станції та м-ні 

“ Південний ”“ Південний ”



Особлива гордість за моїхОсоблива гордість за моїх
майстрів - хлопцівмайстрів - хлопців

Діти мають можливість Діти мають можливість 
працювати в групі, радіти за працювати в групі, радіти за 

успіхи кожногоуспіхи кожного

“ “ Коло єдності ”Коло єдності ”





Нагороди та відзнакиНагороди та відзнаки
педагога  гуртка “Мальва”педагога  гуртка “Мальва”

Обласного управління Обласного управління 
Департаменту освіти Департаменту освіти Департамент освіти ЗМРДепартамент освіти ЗМР

 - подяка за участь у благодійних фестивалях “Щаслива родина”, “Від серця - подяка за участь у благодійних фестивалях “Щаслива родина”, “Від серця 
до серця”, “Дари добро”, “Родинне свято”…;до серця”, “Дари добро”, “Родинне свято”…;

 - відзнака за співпрацю з системою бібліотек та проведення творчих - відзнака за співпрацю з системою бібліотек та проведення творчих 
майстерень;майстерень;

 Подяка за активну участь у ЕКОФОРУМІ ( 2016-2019р.)Подяка за активну участь у ЕКОФОРУМІ ( 2016-2019р.)



Перемможці міських змагань з Перемможці міських змагань з 
ПТМ ПТМ (СЮТ) (СЮТ) (2016-2019)(2016-2019)

Трушина Трушина ВікторіяВікторія  (2015-2019)(2015-2019)

““Літаки”  1місцеЛітаки”  1місце Демченко Ксенія І місце(2018)Демченко Ксенія І місце(2018)
“ “ Транспорт майбутнього”               1місцеТранспорт майбутнього”               1місце



Методична робота педагогаМетодична робота педагога



Методична скарбничка педагогаМетодична скарбничка педагога
 Учасник Учасник : : 
 методичних засіданнь  дум    ПНЗ “КРЦМтаШ”,методичних засіданнь  дум    ПНЗ “КРЦМтаШ”,
 тренінгів, вебінарів;тренінгів, вебінарів;
 Міжнародних ярмарок народних майстрів Польша,Болгарія,Львів, Одеса;Міжнародних ярмарок народних майстрів Польша,Болгарія,Львів, Одеса;
 Школи пед .майстерності  “Інсайт”, “Пошук”;Школи пед .майстерності  “Інсайт”, “Пошук”;
 Коуч  – тренер на творчих майстернях:Коуч  – тренер на творчих майстернях:
 до Дня міста, дня Перемогидо Дня міста, дня Перемоги
 благодійних фестивалів благодійних фестивалів 

      “      “Від серця до серця”, Від серця до серця”, 

     “     “Світ очима дітей”, “Дари Добро”,Світ очима дітей”, “Дари Добро”,

          Екологіний   форум (2017-2019р.Екологіний   форум (2017-2019р.

          Свято “СТЕМ-освіти”…Свято “СТЕМ-освіти”…
Методичні розробки Методичні розробки з бісероплетіння,з бісероплетіння,

                                                проведення майстер-класів.проведення майстер-класів.

Підготовка відеопрезентацій Підготовка відеопрезентацій : кольорова терапія,: кольорова терапія,

Веселі фізхвилинки,  пізнавальні казки  для дітей. Казки рідного края “о.Хортиця”. Веселі фізхвилинки,  пізнавальні казки  для дітей. Казки рідного края “о.Хортиця”. 

Майстер-класи для батьків “Тепло дитячої долоньки”.Майстер-класи для батьків “Тепло дитячої долоньки”.

Мастер – класи для педагогічного складу.Мастер – класи для педагогічного складу.





5. Проектна діяльність5. Проектна діяльність

“ “ Під родинною парасолькою ”Під родинною парасолькою ” Переможці родинного фестивалю Переможці родинного фестивалю 

““Щастя поруч”Щастя поруч”













Вручає нагороди колективу член 
журі - відома  співачкою 

Маша Гойя.
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