
Портфоліо
майстра виробничого навчання

з професії: «Кухар »

Любомльського професійного ліцею

Світящук Тетяни Петрівни



Суть роботи майстра виробничого навчання - в умінні

допомогти застосувати наявні знання під час

виконання практичної діяльності.  Саме допомогти, 

вказати правильний шлях, водночас

простимулювавши розвиток пізнавальних здібностей. 

Виробниче навчання, в цілому, формує в учнів

самодисципліну, уміння охопити, усвідомити весь

трудовий процес: осмислювати цілі майбутньої

роботи; визначити завдання та умови їх вирішення; 

створити технологічну схему,  використовувати

новітні методи приготування їжі, здійснювати

самоконтроль, самооцінку якості виконання роботи. 

Творче кредо:
Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую,  я трохи пам'ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорюю,  я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю,  я набуваю знань і навичок. 
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МАЙСТРА



НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Методична діяльність

Позаурочна діяльність

Педагогічна діяльність

“Поставте справу так, щоб усе, що підлягало вивченню, 
вивчалось: легко, швидко, грунтовно”.

К.Ушинський



РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ



НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА



Методична проблема училища:
“Компетентнісний підхід до навчально – виховного

процесу”

Проблема методичної комісії викладів та

майстрів

виробничого навчання:
“ Реалізація компетентнісного підходу у формуванні

професійних компетентностей.”

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ



Методична проблема, 
над якою працюю я:

“Формування компетентності учнів шляхом групової

роботи на уроці”. 2010-2011 р.р.

“Формування професійних компетентностей учнів

шляхом ігрових технологій”. 2011-2012 р.р.

“Формування професійних компетентностей учнів

шляхом використання ІКТ”. 2012-2013 р.р.

“Розвиток професійних компетентностей учнів через

використання ІКТ”. 2013-2014 р.р.



У ході роботи над методичною проблемою

маю на меті:

�формувати творчий інтерес до обраної професії;
� розвивати технічну сміливість, винахідливість, 

професійні навики та уміння;
�Створювати умови, які забезпечують успіх у

професійній

діяльності учнів.



Методичні доробки з професійно-
практичної підготовки:

«Приготування бутербродів, салатів з
сирих і варених овочів»

Тема уроку

Робоче місце для приготування
бутербродів: а - продукти; б - готова
страва; в - обробна дошка; г -
пристосування; ґ - інструменти



ЛюбомльськийЛюбомльський професійнийпрофесійний ліцейліцей

ТемаТема: : ““ ТехнологіяТехнологія

приготуванняприготування супівсупів””

ТемаТема урокууроку: : ““ ПриготуванняПриготування різнихрізних видіввидів

картоплянихкартопляних супівсупів ””

МайстерМайстер вв//нн::СвітящукСвітящук ТТ..ПП..

«Приготування страв із
запечених овочів»

«Приготування різних
видів картопляних

супів»

Тема уроку



ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІІ. Традиційні уроки





Розвиток

технічного

мислення

Створення

проблемних

ситуацій

Навчання

новітніми

технологіями

Навчання з

комп’ютерною

підтримкою

Активізація

учнів за

допомогою

письмового

інструктування



У результаті

запровадження

проектних технологій:

- учні знають і володіють основними

дослідницькими

методами; 
- наділені комп’ютерною

грамотністю;
- уміють самостійно інтегрувати

раніше

отримані знання з різних предметів

для вирішення

пізнавальних завдань.



УЧНІВСЬКИЙ ПРОЕКТ
Волинська кухня - спадщина

українського народу

Дослідження користі
і приготування

салатів:
Оформлення салатів

УЧНІВСЬКИЙ ПРОЕКТ
Екзотичні фрукти та овочі

Волинська кухня - спадщина

українського народу

Виконали учні-кухарі
І I курсу групи №23 
Любимльського

професійного ліцею

Джур Марія, 
Самойлич Тетяна, 
Шеремета Катерина.
Любомль2012p

ОвочевіОвочеві салатисалати

Дидактична скринька
мультимедійних

слайдів.

Дослідно-пошуковий проект
Я – картопля, бараболя,

прийшла
до вас я аж із поля



Стенди

Поурочні
папки

Муляжі

Еталони
виробів

Інструкції
з охорони
праці

Інструкційно-
технологічні

карти

Підручники,
відео-

матеріали

Картки -
завдання



Працюю над формуванням комплексного
методичного забезпечення професії, розробляю

технологічні картки, картки-завдання, 
інструкційно-технологічні картки, 

тести,мультимедійні презентації, тощо.

.



Педагогічна діяльність має багато труднощів та

підводних каменів. У педагогічно-виробничій діяльності

їх вдвічі більше, особливо в сучасних умовах. Однак все

це забувається, коли бачиш як учень створює : готує

свою першу страву,  коли учень самостійно виконує

завдання, коли він демонструє створену власноруч

страву. Саме в ці миті отримуєш найбільше

задоволення від своєї педагогічної діяльності, саме це є

найбільшою нагородою педагога.

Робота викладачів профтехциклу і

майстрів виробничого навчання

спрямована на пошук шляхів підвищення

ефективності професійної підготовки, 
вдосконалення форм і методичних

прийомів здійснення зв’язків між

спеціальними дисциплінами і виробничим

навчанням.



ПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Організація та

проведення

конкурсів

фахової

майстерності. 

Створення та

підтримка

здорового

мікроклімату в

колективі

Проведення

виховних

заходів

Проведення

виховних

годин

Фаст-фуд – корисно чи

шкідливо?

ЯКУ КОРИСТЬ ПРИНОСИТЬ

ДОМАШНЯ ПТИЦЯ



З року в рік підвищується рейтинг роботи

майстра виробничого навчання з групою не

тільки за результатами підготовки

кваліфікованих робітників, а й за активностю

у проведенні організаційно-методичних заходів

на обласному рівні. Це конкурси фахової

майстерності, олімпіади з предметів, 
виставки, ярмарки-продажі виробів; роботи

дітей з участю майстрів виробничого

навчання майже завжди займають місця серед

призерів.



Самоосвіта

• Навчання за програмою Інтел

• Участь у педчитаннях, педрадах
• Відвідування уроків

• Вивчення передового досвіду майстів

• Опрацювання методичної літератури

• Робота в мережі Інтернет



Участь у роботі методичної комісії ПП

професій ресторанного господарства

Використання ІКТ на

уроках в/н для

формування

професійних

компетентностей

учнів.

Програма Publisher,
використання

на уроках.

"А я роблю так!"-

використання

педагогічних

прийомів на

уроках.

Використання

інноваційних

технологій для

активізації

пізнавальної

діяльності

учнів.

Формування

компетентностей

учнів різними

формами та

методами

Реалізація самостійної

діяльності учнів на

уроках професійно-

практичної підготовки,
як шлях до формування

компетентної особистості.

"Компетенція –

це

вимога часу

чи дань моді."

Реалізація

компетентнісного

підходу

на уроках в/н.

ДОПОВІДІ





Працевлаштування випускної групи

кухарів №33



Хто у працю виснажливу втілює думку,
Хто до учнів несе її подих живий,
Той дає їм науку такого гатунку,
Що відкриє дорогу до здійснення мрій.
Запорукою тому талант і натхнення,
Що стає чарівнішим ледь не кожен урок,
Бо майстри перетворюють сіре будення

На незвіданий шлях до далеких зірок.


