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Вступ 

І розділ. Загальні відомості про 
педагогічного працівника 

ІІ розділ. Навчально-методична 
діяльність 

ІІІ розділ. Результати педагогічної 
діяльності 

 



Завдання майстра виробничого 

навчання  – постійно підтримувати в 

учнівському колективі захопленість 

працею, запалювати іскорки творчості і 

добиватися, щоб вони горіли яскравим 

вогником. 

Портфоліо містить матеріали,  створені 

для підвищення ефективності навчально-

виховного та виробничого процесу, 

активізацію роботи з поглиблення знань, 

умінь і навичок учнів.  

Мета мого портфоліо:  

Продемонструвати найбільш значущі 

результати  практичної діяльності для 

оцінки своєї  професійної компетентності. 

Проаналізувати, узагальнити і 

систематизувати свій педагогічний досвід. 

Об'єктивно оцінити свої можливості. 

 

 

 



П • педагогічні інновації 

О • освітні маршрути 

Р • робота над собою 

Т • технології навчання 

Ф • фіксування результатів 

О • оцінка власних досягнень 

Л • любов до професії 

І • імпульс до активності 

О • об'єктивний погляд на себе  





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата  
народження 

16.07.1980р. 

Педагогічний 
стаж 

20 років 

Місце роботи ДНЗ «Полтавське вище міжрегіональне 
професійне училище» 

Категорія,  
звання 

Майстер виробничого навчання 

Проблема, над 
якою працюю 

Від інноваційного змісту і технологій 
освіти через педагогічну і професійну 
майстерність майстра в.н. – до 
формування особистості учня та 
підготовки його до життя в сучасних 
умовах 

Педагогічне кредо Донести до серця кожного учня 
знання, досвід і практичні вміння. 



У 1998 році закінчила Полтавське 
професійно-технічне училище №23 

У 2002 році закінчила Полтавський 
технікум харчових технологій 



У 2009 році закінчила Полтавський державний 
педагогічний університет імені В.Г.Короленка і 

отримала базову вищу освіту за напрямом 
підготовки “Педагогічна освіта”  та здобула 
кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, 

вчителя трудового навчання 



У 2010 році закінчила Полтавський державний 
педагогічний університет імені В.Г.Короленка і 

отримала вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і 
методика середньої освіти. Трудове навчання 
(технічна праця) та основи інформатики”  та 

здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання 
(технічної праці), автосправи, основ інформатики, 

креслення і безпеки життєдіяльності 







  Від інноваційного змісту і 

технологій освіти через педагогічну і 
професійну майстерність майстра в.н. – до 
формування особистості учня та підготовки 
його до життя в сучасних умовах 

 

Створення навчальної та плануючої 

документації; 

 Відвідування уроків колег;  

Створення комплексно-методичного 

забезпечення предмету професійно-практичної 

підготовки; 

Підготовка та проведення конкурсів 

професійної майстерності; 

Підготовка методичних розробок; 

Підготовка та проведення відкритих уроків, 

презентацій, професійно спрямованих заходів. 

Участь у інструктивно-методичних нарадах. 

Педагогічні читання. 

Круглі столи, семінари-практикуми. 

Робота над колективною методичною 

проблемою. 

Індивідуальна методична робота. 

Вивчення передового педагогічного досвіду. 

Консультації, самоаналіз. 

Різноманітні види спільної практичної роботи 

майстрів в.н. та викладачів. 

 



Майстер виробничого навчання повинен 
планувати проведення уроку так. щоб поряд з 
методичним та організаційним супроводженням 
основної групи учнів забезпечити таке 
супроводження інших учнів, які виконують роботи 
підвищеної складності. Період навчання в 
майстернях найважливіший, бо майстер формує 
навчальні уміння, вивчає можливості кожного 
учня, закладає базу для правильного і 
раціонального виконання окремих трудових 
прийомів, вчить основам майбутнього 
професіоналізму. 

До кожного уроку готується комплексно-
методичне забезпечення для навчальної роботи 
двох рівнів (на відміну від традиційного уроку, 
коли всі учні виконують однакове завдання). 

Оскільки учні оволодівають в училищі 
професією за обраним фахом, урокам виробничого 
навчання приділяється першочергова увага. Це 
широке і необхідне поле діяльності, яке дає 
необмежені можливості роботи з учнями в напрямі 
економічного виховання. 

Намагаюсь виховувати такого громадянина 
суспільства, який усвідомлює всю важливість 
економічних знань, прагне змін на краще для своєї 
держави і для себе, формує в собі здібність до 
саморозвитку, самоосвіти, творчої ініціативи та 
активності, самостійності в прийнятті рішень. 



Підвищення рівня теоретичної підготовки 
педагога 

• Курсова перепідготовка 

• Віртуальне навчання 

• Семінари, педагогічні читання 

• Самоосвіта 

• Обмін досвідом 

Удосконалення навичок практичної 
діяльності педагога 

• Упровадження елементів інноваційних технологій 

• Участь у фахових конкурсах 

• Ознайомлення з досвідом роботи колег 

Створення власної системи роботи 

• Вибір особистої методичної проблеми 

• Вибір форм і методів реалізації проблеми 

• Поширення досвіду 



 
Методична 

компетентність 
майстра 

виробничого 
навчання  

 

Ціннісно-
мотиваційний 

компонент 

 

Когнітивний 
компонент 

 

Діяльнісний 
компонент 

 

Технологічний 
компонент 

 

Рефлексивний 
компонент 

 

Професійно 
важливі 
якості 









Кросврд “Слюсарний 
інструмент” 



Стенди, плакати 

Поурочні папки 

Макети 

Інструменти та 
пристосування 

Інструктивно-
технологічні картки 

Роздавальний матеріал 

Інструкції з охорони 
праці 

























Підготовчий  

етап 

Практичний 

етап 

Узагальнюючий 

етап 

Діагностичний блок 

Мотиваційний блок 

Планово-прогностичний 
блок 

Діяльнісний блок 

Результативно-
узагальнюючий блок 

Корекційно-
прогнозуючий блок 

Впроваджувальний блок 





Майстер виробничого навчання повинен 
допомогти учням закріпити здобуті теоретичні 
знання, навчити застосовувати їх практично. 
Високого результату можна досягти лише тоді, 
коли сам учень зацікавлений у навчанні. Звідси 
випливає, що завдання майстра виробничого 
навчання полягає у викликанні в учнів 
пізнавального інтересу. 

Пізнавальний інтерес - це один із важливих 
мотивів навчання учнів. Його дія дуже сильна. 
Під впливом пізнавального навчання робота 
навіть у слабких учнів відбувається продуктивно. 

3 метою активізації пізнавальної діяльності, 
я на кожному уроці застосовую елементи 
інтерактивних технологій, творчі проблемні 
завдання, що забезпечують розвиток тих 
здібностей і якостей, які перебувають у стадії 
формування. 

Інтерактивне навчання - це, насамперед, 
діалогове навчання, під час якого здійснюється 
взаємодія майстра в.н. і учня. Інтерактив - це 
спеціальна форма організації пізнавальної 
діяльності, одним із завдань якої є створення 
комфортних умов, за яких кожен учасник 
процесу відчуває свою інтелектуальну 
спроможність. 
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Проходження курсів підвищення 

кваліфікації  

Оволодіння передовим педагогічним 

досвідом, пошуковою дослідною 

роботою. 

Систематичне вивчення філософської та 

психолого-педагогічної літератури, 

законодавчих актів держави про освіту, 

виховання та навчання; зустрічі з 

новаторами; участь у роботі методичних 

комісій, семінарів, конференцій, 

педагогічних читань тощо. 

Ознайомлення з педагогічною пресою, 

радіо, телебаченням, Інтернетом. 

Працювати над розвитком творчої 

компетентності учнів, їх обдарованості. 

З метою підвищення педагогічної 

майстерності продовжувати займатися 

самоосвітою. 



ЯКИЙ Я ПЕДАГОГ І ПРОФЕСІОНАЛ 

СВОЄЇ  СПРАВИ  СУДИТИ  НЕ  МЕНІ, 

АЛЕ,  ЯК МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ, БУДУ  ЗАВЖДИ  ПРАГНУТИ 

ДО ТОГО, ЩОБ РЕАЛІЗОВУВАТИ НА 

ПРАКТИЦІ  СВОЇ  ІДЕЇ  ТА ЗАДУМИ, 

ПОСТІЙНО ПІДВИЩУВАТИ СВІЙ 

ВЛАСНИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ І СВОЮ 

ПЕДАГОГІЧНУ МАЙСТЕРНІСТЬ 


