


Візитна картка:
 Вища. Дніпропетровський державний університет.

 Спеціальність: виробництво літальних апаратів

 Кваліфікація: інженер – механік;

 Посада: викладач креслення;

 Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії;

 Педагогічне звання: Викладач – методист;

 Загальний педагогічний стаж  роботи:   25рік.

 Курси підвищення кваліфікації: у 2020 -2021 році  
закінчила курси підвищення кваліфікації  у 
Білоцерківському  інституті післядипломної педагогічної 
освіти. 



Творче досьє:

Участь у роботі конференцій, 

методичних об’єднань



 28.11.2017 року  участь у роботі міжнародної 

науково – практичного Інтернет - семінару  

«Інноваційні  технології при підготовці 

кваліфікованих робітників зварювального 

виробництва», як голова ц.к. електротехнічних 

професій  













 Зараєструвалась

 на сайті Всеосвіта.

 Планую співпрацю.”



-2 серпня 2020 р- курс навчання на національній он лайн – платформі 

цифрової грамотності «Інтерактивне навчання»;

-6 серпня 2020 року пройшла 6 годинний курс навчання на національній он 

лайн – платформі цифрової грамотності «Цифрові навички для вчителів» 

11 серпня2020 р - курс навчання на національній он - лайн – платформі 

цифрової грамотності «ТікТок/Instagram/Facebook: як залишатись в тренді»



 Розробка комплексно – методичного 

забезпечення  з предметів:

- технічне креслення;

- читання креслень;

 - нарисна геометрія та інженерна графіка

 - інженерна графіка

 - інженерна та комп'ютерна графіка



Методична 
розробка:

Реалізація 
компетентнісно –

особистісного

підходу при 
формуванні знань 

та навичок 

здобувачів освіти з 
предмету 

«Креслення»

























Відкрите засідання гуртка “ Ізометрія ”

на тему: “ Ключі, що відкривають двері у чарівний світ креслення ”

Бершадська Г.П









Дії при
виникненні пожежі

Розробила: Бершадська Г.П.

• Мета: 

• навчальна: домогтися міцного та усвідомленого засвоєння системи 
загально технічних  знань з послідовності  дій при загрозі виникнення 
пожеж; поглибити знання учнів про правила пожежної безпеки;

• розвиваюча: сформувати логічні  механізми дотримання правил 
пожежної безпеки; 

• сформувати вміння невідкладних дій під час пожежі;

• сприяти пізнавальній активності здобувачів освіти у більш 
поглибленому вивченні  заданої теми.

• виховна: виховати  сумлінність, почуття взаємодопомоги, 
відповідальність за результати діяльності  та потребу повсякденного 
дотримання правил пожежної безпеки, повагу до професії пожежників

!!!!Статистика: 

•Кожні 5 секунд на земній кулі виникає 
пожежа. В Україні- кожних 10 хвилин. 
Протягом однієї доби в Україні виникає 
понад140 пожеж і є тенденція до збільшення 
кількості, в них гинуть 6-7 , отримують 
травми 3-4 людини; вогонь знищує 32-36 
будівель,4-5 одиниць техніки. Щодобові 
збитки сягають близько міліонна гривен.





10 негідних 

речей, що 

принижують 
людину

Азбука моралі за 

Сухомлинським

Негідно 

добувати свої 

благополуччя, 

радощі, втіху, 

спокій за 

рахунок утисків, 

невлаштованості, 

горя, 

хвилювання 

іншої людини.



Міжособистісні та міжгрупові
конфлікти в навчальній групі

Поганий мир кращий за хорошу сварку

Викладач Бершадська Г.П

Епіграф:

«Попереджаючи конфлікт, 
педагог не 

тільки зберігає, а і створює 
виховну 

силу колективу». 
В. Сухомлинський

Спілкування Самооцінка



 Розроблені макети і введені в експлуатацію сім 

стендів для кабінету “Креслення”:

- Геометричні побудови;

- Оформлення креслень; 

- Зображення;

- Утворення зображень на  кресленні;

- Утворення зображень на  кресленні; 

- Читання зварних швів на кресленні;

- Схеми





Нагороджена грамотою 

МОН

У 2014 р.  нагороджена 

Всеукраїнської 

асоціацією працівників 

профтехосвіти Знаком 

«За вагомий внесок у 

розвиток професійної 

освіти»




