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ТІЛЬКИ СПРАВЖНІЙ МАЙСТЕР
В ПРОСТИХ РЕЧАХ ВІДКРИВАЄ

ПРЕКРАСНЕ



Методична проблема ліцею 2009-2014 рр.
“Компетентнісний 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.

2009-2010 -Професійно-педагогічні компетентності

2010-2011 -Учнівські компетентності

2012-2013 н.р. Формування професійних компетентностей учнів шляхом використання ІКТ

2013-2014 н.р. Реалізація компетентнісного підходу у

навчанні професії

Вивчення методичної бази з проблемної теми

Втілення ідей компетнтнісного навчання в практику

2011-2012 н.р. Формування професійних компетентностей учнів сучасними методами
навчання



Неможливо виростити повноцінну людину без виховання
в ній почуття Прекрасного.

Р. Тагор

ПідвищуюПідвищую рівеньрівень своєїсвоєї ерудиціїерудиції тата загальнокультурногозагальнокультурного рівнярівня..

ВдосконалююВдосконалюю психологопсихолого--педагогічнихпедагогічних знаннязнання..

ПоглиблююПоглиблюю знаннязнання зз різнихрізних методикметодик навчаннянавчання..

СпілкуюсяСпілкуюся зз передовимипередовими педагогамипедагогами..



Удосконалюю професійно-
педагогічну компетентність
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Самоосвіта

О.Уайльд

Я не можу керувати напрямком вітру, 
але поставить вітрила так, 

щоб досягти мети

Якщо ж людина не знає, до якої

мети вона рухається, для неї

жоден вітер не буде

попутнім Сенека



Взаємовідвідування уроків
Особливе місце в роботі майстра виробничого навчання

займає взаємовідвідування уроків виробничого навчання, що є

школою обміну досвідом; практичних шляхів удосконалення

проведення уроків виробничого навчання. Це обмін досвідом з

методики проведення уроків виробничого навчання, 
використання міжпредметних зв’язків. 



ДидактичнимДидактичним засобомзасобом,,
якийякий сприяєсприяє формуваннюформуванню
творчоготворчого відношеннявідношення додо
навчальногонавчального процесупроцесу, , 

служатьслужать
інструкційноінструкційно--технологічнітехнологічні

карткикартки..
ННамагаюсьамагаюсь самсам скласклададатити
інструкційніінструкційні картикарти длядля
виконаннявиконання всіхвсіх видівидівв
робітробіт, , передбаченихпередбачених

перелікомпереліком
навчальнонавчально--виробничихвиробничих робітробіт іі

використовувативикористовувати їхїх нана
урокахуроках. . 



ФормуюФормую професійніпрофесійні
компетентностікомпетентності учнівучнів

вміння знаходити

нові рішення

активізація

творчих

здібностейреалізація творчого

тенціалу

вміння діяти в

нестандартних

ситуаціях

Щотаке компетентність

учнів?

вміння бачити та

сформулювати проблему



Впроваджую групові методи навчання

Створюю презентацій з теми уроку

Використовую мультимедіа

Застосовую ІКТ

Приділяю увагу самостійній роботі учнів

Здійснюю диференційований підхід до учня



Робота в парах.
Будівельні роботи є цілком безпечні при дотриманні техніки безпеки. Напарник

завжди попередить про небезпеку, порадить та допоможе.

Методи навчальної діяльностіМетодиМетоди навчальноїнавчальної діяльностідіяльності

Створення проблемної ситуації.
Перед учнем ставиться проблема, котру він може самостійно розв’язати при вже

наявних навичках та знаннях.

Заохочення до експериментальної діяльності.
Стимулюється бажання учнів до проведення експериментів.

Повторення.
Повторення раніше вивченого та закріплення наявних навичок, знань, умінь та

вказується їх зв’язок з новими знаннями.



Проведення відкритих уроків

виробничого навчання

Нанесення розчину
на поверхню

ковшем

Встановлення маяків
за допомогою

кріплення «ушастик»

Суцільне

вирівнювання

поверхні шпаклівкою



ВідкритіВідкриті позаурочніпозаурочні заходизаходи



ПозаурочнаПозаурочна роботаробота
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УчастьУчасть вв обласномуобласному конкурсіконкурсі
середсеред учнівучнів зз професіїпрофесії штукатурштукатур



ПоїздкаПоїздка вв ПольщуПольщу



РезультативністьРезультативність навчаннянавчання учнівучнів







РезультативністьРезультативність праціпраці



ЗавданняЗавдання нана майбутнємайбутнє

�� вестивести активнийактивний пошукпошук вдосконаленнявдосконалення формформ іі методівметодів

проведенняпроведення уроківуроків виробничоговиробничого навчаннянавчання;;
��поглибленняпоглиблення знаньзнань, , уміньумінь іі навичокнавичок роботироботи учнівучнів заза

рахунокрахунок звзв’’ язкуязку виробничоговиробничого навчаннянавчання ізіз

спецпредметамиспецпредметами ; ; 
��удосконалюватиудосконалювати технікутехніку володінняволодіння інноваційнимиінноваційними

технологіямитехнологіями; ; 
��прийматиприймати активнуактивну участьучасть уу роботіроботі ліцеюліцею; ; 
��надаватинадавати методичнуметодичну допомогудопомогу майстраммайстрам виробничоговиробничого

навчаннянавчання;;
�� займатисязайматися впровадженнямвпровадженням сучаснихсучасних виробничихвиробничих

технологійтехнологій уу будівництвібудівництві
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