
Овчаренко Людмила 
Миколаївна 

ДНЗ “ Сумське міжрегіональне вище 

професійне училище ” 



Про себе 

• Дата народження: 01.05.1965р. 

• Освіта: 1988р. Конотопський індустріально-педагогічний 

технікум. 

• Спеціальність: електроустаткування промислових підприємств і 

установок. 

• Кваліфікація: технік-електрик, майстер виробничого навчання. 

• 2005р. Глухівський державний педагогічний університет. 

• Спеціальність: ”Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове 

навчання.” 

• Кваліфікація: вчитель трудового навчання, основ інформатики, 

креслення, безпеки життєдіяльності. 

• Стаж педагогічної діяльності: 31 рік 

• Місце роботи: ДНЗ “ Сумське міжрегіональне вище професійне 

училище ” 

• Посада : майстер виробничого навчання 

 

 



Індивідуальна методична тема 

 

 

“ Використання технологій 

кооперативного навчання на уроках 

ПТНЗ” 



              Підвищення кваліфікації 

 

• 2015 рік пройшла стажування на підприємстві  з професії 
електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування та підвищила розряд до V з даної 
професії (посвідчення №008450) 

 

• 2016 рік – підвищення кваліфікації за спеціальністю 
викладач професійно – теоретичної підготовки закладів 
професійно – технічної освіти (свідоцтво серії ННВ 
№0300480) 

 

•  2017 рік -  підвищила кваліфікацію в ВІНПО ДВЗН 
“УМО”, за програмою майстри виробничого навчання 
(свідоцтво СПК – 35946459 – 001868 -17) 

 



             Свідоцтво 



Самоосвіта 

1. Травень 2017 року – учасник семінару “ Організація роботи 
щодо підтвердження результатів неформального 
професійного навчання осіб за робітничими професіями , м. 
Київ (Сертифікат 33282994/№1123); 

 2. Травень 2017 року – учасник  форуму для викладачів професійної 
підготовки та майстрів виробничого навчання “ Перші кроки до 
майстерності ”, “ Підвищення фахової компетентності, 
формування нового сучасного педагогічного світогляду, створення 
умов для самореалізації особистості педагога та конструювання 
власної системи педагогічної діяльності ”, м. Путивль; 

3. Вересень  2017 року – учасник науково – практичного семінару “ 
Впровадження інновацій у професійно – практичну підготовку 
кваліфікованих робітників ” , підготувала доповідь на тему “ 
Профілактика конфліктів у системі “педагог – учень” ”; 
(Сертифікат,  сайт http:\\metodica.inf/ua  ) 
 



              Сертифікати 



           Науково-методична діяльність 

 

• Створення навчальної та плануючої документації 

• Відвідування уроків, проведення  відкритих уроків 

• Створення комплексно – методичного забезпечення 
професії “ Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування  

• Участь у методичних засіданнях циклової комісії 
викладачів та майстрів енергетичного та 
матеріалообробного профілю (виступи, доповіді…) 

• Участь у об'єднаних засіданнях циклових комісій 

• Участь у педагогічних нарадах 

• Методична розробка ” Використання інтерактивних 
технологій – шлях підвищення ефективності сучасного 
уроку виробничого навчання ” 

 



               Засідання ЦК 

 
• 2014 - 2015н.р. Доповідь «Використання активних форм і методів 

навчання при проведенні виробничого навчання»; 

 

• 2015 - 2016 н.р. Доповідь «Функції навчально-виховного процесу, 
їх роль у формуванні всебічного розвитку особистості»; 
«Структура уроку виробничого навчання»; 

 

• 2016 - 2017 н.р. Доповідь «Впровадження модульної системи 
навчання в ПТНЗ»; «КМЗ лабораторії», «Блог, як елемент 
дистанційного навчання в закладах ПТНЗ». Участь у семінарі 
практикумі «Методика проведення та системний аналіз 
ефективності уроку»; 

 

• 2017 - 2018 н.р. Доповідь «Роль диференційного та 
індивідуального підходу до розвитку творчих здібностей учнів». 

 



                Участь в засідання МО 

• 10.01.17 рік: Круглий стіл «Методи педагогічного впливу під 
час формування ділової активності»; ; 
 

• 14.02.17рік: семінар-практикум «Впровадження модульної 
системи навчання в ПТНЗ»; 

 

• 11.05.17 рік: засідання «Використання різних форм і методів 
навчання як основа підвищеної ефективності уроку»; 

 

• Червень 2017 рік: Участь у семінарі - практикумі 
«Ситуативні завдання на уроках виробничого навчання, як 
засіб формування професійних компетенцій майбутнього 
фахівця» 

 



                    Відкриті уроки,  

                    позакласні виховні заходи 

• 2014 – 2015 н. р. - профорієнтаційна виставка 
«Найцікавіші професії в нашому навчальному 
закладі» ЗОШ №2. 

• 2015 - 2016 н.р. - відкритий урок з теми 
«Трансформатори»; 

- екскурсія на машинобудівне підприємство; 

- конкурс «Цінувати життя ви навчаєтесь сьогодні»; 

- підготувала учня до конкурсу «Учень року» 
(Учасник – Трофименко Володимир). 

• 2016- 2017 н.р. - конкурс «Ну-мо, хлопці, козаки» 

• 2017 – 2018 н.р - відкритий урок з теми «Ремонт 
люмінесцентних світильників» 

 



Позакласні заходи 



Відкритий урок 



               Методичні напрацювання 

 

• 2015 рік: методична розробка з теми «Контроль 
навчальних досягнень на уроках з предмета 
«Електротехніка»»; 

 

• 2016 рік: методична розробка уроку з теми 
«Трансформатори»; 

 

• 2018 рік: методична розробка з теми 
«Використання інтерактивних технологій – шлях   
підвищення ефективності сучасного уроку 
виробничого навчання» 

 



Методичні розробки 



                     Надруковані методичні матеріали  

                     в фахових виданнях 

 

• 2017  рік: Національна академія педагогічних наук, 
університет менеджменту освіти , Білоцерківський інститут 
неперервної професійної освіти збірник «Впровадження 
інновацій у професійно-практичну підготовку 
кваліфікованих робітників», стаття  
«ПРОФІЛАКТИКАКОНФЛІКТІВ У СИСТЕМІ 
«ПЕДАГОГ-УЧЕНЬ» (сайт hhtp:// methodica.inf.ua) 

 

• 2018 рік: відіслана в журналі «Профтехосвіта» методична 
розробка уроку з теми «Паяння та лудіння алюмінієвих і 
мідних проводів електричним паяльником» 

 



            Вивчення педагогічного досвіду 

 

• Купіна Т.С. “ Інтерактивні форми навчання ”; 

 

•  Прядко О.О. “ Застосування ІКТ на уроках 

теоретичного навчання ” 

 

• Набока О.О. “ Створення інноваційного 

середовища на уроках виробничого навчання для 

розвитку професійних компетенцій та творчих 

здібностей учнів ” 

 



     Позаурочна діяльність 

• Індивідуальна робота з учнями: 

- Робота з обдарованими учнями 

- Робота з слабо встигаючими учнями 

- Виховна робота 

- Профорієнтаційна робота 

 



Завідуюча лабораторії 

• Комплексно – методичне забезпечення 
лабораторії 

• Потемні папки 

• Комплексно-кваліфікаційні завдання 

• Матеріально – технічна база 

• Ремонті роботи 



                На завершення 

 

• Побільше мрійте! Бажання збуваються. 

• Не витрачайте свою енергію на дрібниці. 

• Ви і тільки ви творці свого щастя. 

• Не забувайте відпочивати. 

• Ваша сім'я – найцінніше, що є у вас. 

• Насолоджуйтеся кожним моментом. 

• Любіть себе. Ви - неповторні! 

 



• Дякую за увагу!!! 


