
Тарасевич Валентини

Миколаївни

майстра виробничого навчання

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО



• Щоб уникати
помилок, треба
набиратися
досвіду,

• щоб набиратися
досвіду, треба
робити помилки.

• Щоб уникати
помилок, треба
набиратися
досвіду,

• щоб набиратися
досвіду, треба
робити помилки.

вища
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неповна вища, 
Конотопський

індустріально-педагогічний
технікум, 2002 рік

Технік-будівельник, 
майстер в/н

Освіта

9 років
Стаж

роботи

10 тарифний розрядКваліф.
категорія



1 етап
теоретичний

2011-2012н.р. Професійно-педагогічні компетентності, 
учнівські компетентності

2 етап
практичний

2012-2013 н.р. Формування професійних компетентностей

учнів

3 етап
результативни

й

2013-2014 н.р. Реалізація компетентнісного підходу у

навчанні професії

Методична проблема ліцею 2009-2014 р.р.
“Компетенісний підхід до навчально виховного процесу”

Індивідуальна методична проблема:

Вивчення методичної бази з проблемної теми

Втілення ідей компетнтнісного навчання в практику

Розгляд досянутих результатів з проблемної теми. 
Підбиття підсумку з проведеної роботи. Портфоліо.



Удосконалюю

професійно-педагогічну
компетентність



Проект Інтел

Шпалери в нашому житті

Виконала Тарасевич В.М.



Створюю авторські

І -Т картки



Тому займаюсь самоосвітою



Відвідую уроки колег



Шляхи формування

компетентності учнів

вміння бачити та

сформулювати проблему
вміння знаходити

нові рішення

вміння діяти в

нестандартних

ситуаціях

активізація

творчих

здібностей учнівреалізація творчого

тенціалу учнів

Формую професійні компетентності учнів



Впроваджую

групові методи

навчання

Створюю презентацій

з теми уроку

Застосовую ІКТ

Використовую

мудьтимедіа

Здійснюю

диференційований

Підхід до учня

Приділяю увагу

самостійній роботі учнів



Використовую ІКТ на уроці

Навчальний фільм

Сучасні технології

улаштування маяків за допомогою

спеціального кріплення «Ушастик

Навчальний фільм

Сучасні технології

Нанесення шпаклівки



ЧОМУЧОМУ САМЕСАМЕ МУЛЬТИМЕДІАМУЛЬТИМЕДІА??

30 %

60 %

Засвоєння
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Мультимедіа на
уроці
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для демонстрації новітніх

будівельних технологій

для демонстрації новітніх

будівельних технологій

для закріплення набутих

знань, відпрацювання
навчальних умінь і навиків

для закріплення набутих

знань, відпрацювання
навчальних умінь і навиків

для повторення,практичного
застосування одержаних

знань, умінь, навиків

для повторення,практичного
застосування одержаних

знань, умінь, навиків

для узагальнення, 
систематизації знань

для узагальнення, 
систематизації знань





Відкриті уроки

Інтегрований урок

спецтехнології та в/н

Оздоблення

поверхонь

Викладач Хмелюк Н.В.
Майстерв/н Тарасевич В.М.

Урок в\н

Накидання розчину

ковшем



Відкриті уроки

Урок в\н
Опорядження

поверхні

декоративною

штукатуркою

Урок в\н

Встановлення

маяків



Майстер не той, хто вчить, 
а в кого вчаться



Моя майстерня – моя творча лабораторія



Відкриті позаурочні заходи

Міняю

професію





Позаурочна робота



Позаурочна робота



Результативність праці



Заголовок диаграммы
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Середній рівень Достатній  рівень Високий рівень

К
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1 курс 2 курс 3 курс

Результативність навчання учнів





І на завершення:

“Пам'ятайте, що ви не
тільки сховище живих

знань, не тільки фахівець, 
який уміє передати свою
майстерність молодому

поколінню... Ви - один зі
скульпторів, який
творить людину

майбутнього”

Василь Сухомлинський




