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ПОСАДА: майстер виробничого навчання

ОСВІТА: Харківський індустріально-педагогічний технікум

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: механізація сільського господарства

СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 32 роки, на посаді майстра виробничого навчання  - з 1987 року

РІК ТА РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННЬОЇ АТЕСТАЦІЇ: 2014 , відповідність раніше встановленому 12 (14) 

тарифному розряду та раніше присвоєному педагогічному званню “майстер виробничого навчання І 

категорії”

ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

а) психолого-педагогічний етап: 2020 р., Національна академія педагогічних наук України ДЗВО “Університет

менеджменту освіти” Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, свідоцтво ПК 

35946459/003250-20.

б)стажування: Виноградівське міжрайонне управління водного господарства (Виноградівське МУВГ) 2017 р., 

довідка №347 від 30.06.2017 р.

ПРОФЕСІЯ, З ЯКОЇ ВЕДЕ ПІДГОТОВКУ: тракторист-машиніст с/г виробництва( категорії “А1”, “А2”, 

“В1”); слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорії “С”)



Робота над проблемною темою

“Формування мотивації у здобувачів 
освіти до навчально - пізнальної

діяльності”

Мотивація до навчання – одна із головних умов реалізації навчально-

виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною

силою удосконалення особистості в цілому.
Мотивація — це інтереси, потреби, прагнення, емоції, переконання,

ідеали, установки, які спонукають слухача освіти до діяльності.

Мотивація сприяє появі в здобувача освіти навчальної ініціативи й

любові до навчання, спонукає його діяти з максимальною енергією в різних

навчальних ситуаціях.



Мотив ( франц. motif, лат. motus – рух) – спонукання

до діяльності, пов’язане із задоволенням потреби людини.

Мотивація – система спонукань, які зумовлюють

активність організму і визначають її спрямованість.

Навчальна мотивація – грунтується на потребі, яка

стимулює пізнавальну активність слухача освіти, його

готовність до засвоєння знань.



Мотивація передбачає: 

морально-психологічну стимуляцію навчальної діяльності, так 

званий « внутрішній двигун»; 

прагнення людини домагатися успіху в різних видах діяльності; 

пошук відповідей на запитання « чому?», «навіщо?», « заради 

чого?» 

УСПІХ – головне джерело мотивації учня до навчання. Тільки успіх 

дає задоволення від навчання й приведе в подальшому до ще кращих 

успіхів.





Основні мотиви навчання у здобувачів освіти -

особистісний розвиток,бажання стати 

кваліфікованим спеціалістом 



МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 

уроку виробничого навчання

з теми:  

Ремонт системи живлення 

трактора ДТ -75



КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Робочі навчальні програми з виробничого навчання

2. Поурочно-тематичні плани з виробничого навчання

3. Перелік навчально-виробничих робіт

4. Плани уроків виробничого навчання

5. Інструкційні картки

6. Тестові завдання до теми “Ремонт системи живлення трактора ДТ -75”

7. Презентація до теми уроку “Підготовка та робота на агрегатах для 

міжрядного обробітку грунту”. 



Виробниче навчання з професії слюсар з ремонту с/г машин та

устаткування ІІ-го розряду:

згідно навчальної програми: І півріччя - 84 години, ІІ півріччя -

106 годин (2019-2020 н. р.); І півріччя (2020-2021 н. р.) - 90 годин.

Виробнича практика з професії слюсар з ремонту с/г машин та

устаткування ІІІ-го розряду: згідно навчальної програми - 98 годин

Виробнича практика з професії слюсар з ремонту с/г машин та

устаткування ІІ-го розряду:

згідно навчальної програми - 147 годин.

Кількість проведених годин виробничого навчання та виробничої 

практики  в групі ТМ-21

за спеціальністю: тракторист-машиніст с/г виробництва( категорії “А1”, 

“А2”, “В1”); слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій 

автотранспортних засобів (категорії “С”)



Результативність рівня навчальних досягнень здобувачів освіти групи ТМ 



08 лютого 2021 р.

Відкритий урок виробничого навчання з теми: “Підготовка та робота 
на агрегатах для міжрядного обробітку грунту”. У ході уроку використано 
мультимедійну презентацію, інтерактивні вправи,  роботу з інструкційними картками, 
перегляд навчального фільму, що сприяє розвитку творчої активності здобувачів освіти
та підвищує ефективність навчального процесу.

ВІДКРИТИЙ  УРОК:



13.10.2020 р.
Виховний захід з нагоди відзначення Дня 

Збройних Сил України, спрямований на виховання 

глибоких патріотичних почуттів, формування активної 

громадянської позиції щодо єдиної цілісної держави та 

захисту її кордонів:

Позаурочна робота



1. Проводиться індивідуальна робота з здобувачами освіти і батьками у закріпленій групі. 

2. Приймається участь із закріпленою групою у всіх заходах, які проводяться у закладі освіти 

по відзначенню знаменних дат.

3. Проводяться батьківські збори. 

4. Регулярно проводяться рейдові перевірки з питань дотримання належного санітарного стану 

в кімнатах гуртожитку, де проживають здобувачі освіти  групи. 

5. Індивідуальні консультації здобувачів освіти щодо виконання завдань дистанційно.

Виховна робота


