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Протягом 2013-2018 років  

Працювала над загальною методичною проблемою: 

 «Використання активних форм і методів навчання на уроках 

професійно –  теоретичної підготовки ».  

Основні напрямки реалізації методичної проблеми втілювались в 

педагогічну практику розробкою та реалізацією наступних 

методичних тем:  

        *«Проектні технології в навчально - виховному процесі ПТНЗ». 

 *«Кейс технології в навчально - виховному процесі ПТНЗ ».  

  *«Методика використання інтерактивних форм і методів навчання ».  

 *«Туринський процес. Вплив європейського освітнього простору 

 на стан професійної  освіти України.» 

 

 



В иступи на засідання циклової комісії з питань: 
 «Використання тестового контролю знань на уроках охорони праці». 
 «Психолого -  педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному спілкуванні» 

«Використання ігрових технологій навчання на уроках матеріалознавства». 

« Організація роботи з обдарованими учнями» 

«Організація роботи учнів з підручниками» 

« Інноваційні технології в навчально – виховному  процесі ПТНЗ, їх роль в підвищенні рівня знань 

учнів»,  

«Функції навчально – виховного  процесу, їх роль у формуванні всебічно розвинутої творчої 

особистості» 

«Сучасні підходи до типології та структури уроків в/н та т/н»  

 « Впровадження модульної системи навчання в ПТНЗ – за і проти »  

 «Аналіз і самоаналіз уроку для підвищення професійної майстерності педагога». 

«Впровадження ДСПТО на основі організації самостійної пізнавальної діяльності учнів»,  

«Закон України «Про освіту» - основні положення», 

 «Туринський процес. Вплив європейського освітнього простору на стан професійної  освіти 

України.» 
 
 

 
 
 
 



Відкриті та спільні засідання 
методичних обєднань 

 2013-2014 навчальний рік  
спільно з М.О. класних керівників 

 «Психолого -  педагогічні умови 
майстерної взаємодії в педагогічному 

спілкуванні» 

  



Форми і методи організації навчальної діяльності учнів на уроках 
 професійно-теоретичної підготовки.(2015р семінар - практикум) 

 
Коли учитель навчає, він 

Читає                             Перевіряє                                 
Показує 

Підсумовує              
Демонструє               Застосовує 

Декламує                                 Пояснює 

Напрям діяльності вчителя 
Лекція 

Розповідь 
Дискусія 
Екскурсія 

У кожному напрямі вчитель 
контролює і є центром 
навчального процесу. Учень має 
пасивну роль 

Коли учень навчається, він 
Розглядає проблему 

Робить висновки 
Перевіряє та застосовує свій досвід 

 
 

Напрям діяльності учня 
Групова робота 

Індивідуальні проекти 
Проведення досліджень 

Використання різних джерел 
інформації 

Самостійне навчання 
У кожному напрямі учень сам 
навчається та бере активну участь у 
процесі. Учень грає активну роль 

 



20015-2016 навчальний  рік  
 «Сучасний урок . Шляхи підвищення його 

ефективності» 



 
 
 

2016 – 2017 навчальний рік  
 Семінар – практикум 

методичних об'єднань енергетичного та будівельного 
профілю 

« Методика проведення та системний  аналіз ефективності 
уроку» 

 



Протягом звітного періоду проведено відкриті уроки:  

1.«Чавуни їх маркування , властивості застосування ».  

 2.«Колективні та індивідуальні засоби захисту від дії 

електричного струму».  

3.«Класифікація сталей ».  



Нестандартні та 

 нетрадиційні уроки  

1.Урок прес - конференція:  

 «Метал – фундамент цивілізації».  

2.Урок – конкурс : 

 «Знаки безпеки, сигнальні фарбування» 

3.Урок -  імітаційна гра – 

 засідання технологічного бюро:  

 «Вибір і розрахунок режимів зварювання».  



Журнал ПРОФТЕХОСВІТА 

 З метою узагальнення педагогічного досвіду та 

використання його в навчально-виховному процесі 

викладачем виконано методичні розробки відкритих 

уроків. 

  Методична розробка відкритого уроку :  

« Основи безпеки праці в галузі»  

та позакласний захід –  конкурс знавців охорони праці 

«Охорона праці це наука і безпеки запорука»  надруковані 

в журналі ПРОФТЕХОСВІТА 





Участь в конкурсах, семінарах , конференціях. 

 2015-2016 навчальний рік – участь в Обласному семінарі – 
практикумі  « Сучасні технології зварювального 
виробництва» з участю представників Австрійської 
фірми “Fronius” де виступила з доповіддю  «Організація і 
проведення конкурсів професійної майстерності та 
олімпіад з професії  “Електрогазозварник”» 



 2016 -2017 навчальний рік   –  

 Участь в Обласному вебінарі 
«Робота методичних комісій в 
ПТНЗ» 

 Участь у ІV  Міжнародній  науково - 
практичній  конференції «Освітні 
інновації: філософія, психологія, 
педагогіка» - отримала сертифікат. 



2013-2014 навчальний рік – «Стимулювання самостійної 
розумової діяльності учнів шляхом  застосування тестового 
контролю».  

2014-2015 навчальний рік – «Організація самостійної 
пізнавальної діяльності учнів на основі використання 
оглядово-повторювальних таблиць з охорони праці». 

 



Творчі роботи 
 2015 -2016 навчальний рік – Створення 

комплекту завдань для контролю 
навчальних досягнень учнів з технології 
зварювальних робіт .  

 2016-2017 навчальний рік – Створення 
електронних презентацій на кожний урок 
охорони праці.  

 2017-2018 навчальний рік - Створення 
електронної презентації для проведення 
профорієнтаційної роботи. 



 
Закон України “ Про охорону праці “ вимагає, щоб усі працівники 
при прийомі на роботу  і в процесі трудової діяльності проходили 
на підприємстві навчання, інструктування і перевірку  знань з 
питань охорони праці. 

Форми навчання та контролю знань з охорони праці. 
 

*навчання в ПТНЗ, ліцеях, коледжах, ВНЗ; 
*курсове навчання; 
*навчання на підприємствах;  
*проведення інструктажів. 

 
 
 



«Сумське міжрегіональне вище професійне училище» 

Професія “ Електрогазозварник ” 

 
Навчальний заклад в 
якому навчається  
близько 500 учнів  



  



-«Моя професія» ; 

-«Охорона праці очима дітей»; 

- «Жінки в чоловічий професії» ; 

-«Вчені, які працювали в галузі 
автомобілебудування та зварювання”; 

- «Металеві вироби» . 
 





Проведення бесід. 

Виховні години за темами:  

«Україна твій дім»,  «Видатні постаті України»,  

« День тата», « День збройних сил України»,   

«Впізнай себе» , «Новорічні свята-народні традиції», 

 «День іменинника», «Державні символи України» а також відкриту виховну годину разом з 

групою №16 «Пори року» 

 

 





Кожного року проводяться конкурси професійної майстерності за 
професіями:           “Електрогазозварник ”, “ Слюсар  з ремонту 
автомобілів ”  та олімпіади 

 з професійно – теоретичної підготовки. 

Учні - переможці приймають участь у ІІ турі Всеукраїнських конкурсах 
та олімпіадах і мають результати:  

 2013-2014 н. р. Козинцев Едуард – 3 місце у ІІ турі Всеукраїнських 
олімпіад за професією «Електрогазозварник» 

 2014 - 2015 н. р. Луцак Ілля –  3 місце у ІІ турі Всеукраїнських 
олімпіад за професією «Електрогазозварник» 

 2015 - 2016 н. р. Воробйов Євген  –  2 місце у ІІ турі Всеукраїнського 
конкурсу за професією «Електрогазозварник» 

 2017 - 2018 н. р. Сидоренко Максим група № 43 –  3 місце у ІІ турі 
Всеукраїнських олімпіад за професією «Електрогазозварник» 

          2017 - 2018 н. р. Пилипенко Іван група № 17  1 місце у ІІ турі 
Всеукраїнського конкурсу за професією «Електрогазозварник» 

 





 
 



V. Науково-методична робота з 
предмета  

 
  
 З метою підвищення загально-професійного та науково-методичного рівня 

підготовки, впровадження в практику навчально-виховного процесу 
інноваційних технологій викладачем опрацьовано слідуючі питання:  

 Пометун О, Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. 
Науково-методичний посібник. Київ, 2006.:  

 Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології.  
 Зязун І.А. Педагогічна майстерність. – Київ, 2008.:  
 Педагогічна техніка вчителя.  
 Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога. Харків, 2006.:  
 Психологічні аспекти уроку.  
 Формування мотивації навчання.  
 Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. – Харків, 

2011.   
 Ігрові технології навчання.  
             5.Закон України « Про освіту» 
             6.Журнали ПТО  №2, №8, №9 (2017рік) та інше… 

 



VІ. Завідування кабінетом  
  
 Комплексне методичне забезпечення кабінету 
 
 Нормативні документи навчально-виховного процесу та навчально-

методичної бази кабінету.  
 Матеріали журналу «Профтехосвіта».  
 Методичні розробки уроків.  
 Позакласні заходи.  
 Навчально-методичний комплект з предмета «матеріалознавство».  
 Навчально-ілюстративні схеми та довідкові таблиці з курсу «Охорона праці».  
 Тематичні комплекти «Машинобудівні матеріали».   
 Література для викладача та учнів (80%).  
 Роздатковий матеріал для моніторингу знань учнів (90%).  
 Лабораторне обладнання, необхідні матеріали (50%).  
 Забезпечення електронними та мультимедійними засобами навчання (60%).   
    

 




