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У 2020 році отримала свідоцтво про 

підвищення кваліфікації  

ДЗВО « УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ОСВІТИ» 

Також приймала участь у семінарі «Педагогів 

Профтехосвіти» 



У 2020 році закінчила курси для 

педагогічних працівників на платформі 

«Prometheus» 
 



Напрямки роботи: 

Максимально 

враховувати 

індивідуальні 

особливості дітей 

Формувати активну, 

творчу особистість  

на основі моральних 

принципів 

Формувати дружні 

відносини у 

класному колективі 

Виховувати 

громадянина з 

активною позицією 

Мої 

виховні 

завдання 



Мої правила  спілкування 

 з дітьми 
• 1. Бути особистістю, до якої діти тягнутимуться. 

• 2. Майстер повинен викликати любов і повагу дітей до 

себе. А це можливо, коли він сам любить, поважає та 

піклується про кожну дитину, й у стосунках з нею 

чесний і відвертий. 

• 3. Майстер повинен правильно використовувати свій 

час, щоб поповнювати запас енергії завдяки природі, 

мистецтву. 

• 5. Майстер повинен бути завжди  доброзичливим.  

• 6. Майстер має бути веселим, жартами підтримувати і 

заохочувати позитивне. Це наближає його до дітей і 

зберігає його серце та нерви у порядку. 



Науково - методична діяльність 

 Підготовка методичної розробки; 

 Підготовка та проведення тижнів; конкурсів професійної 

майстерності;  

 Удосконалення комплексно – методичного забезпечення 

з професії « Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних » 

 Внесення доповнень у навчальній та плануючій 

документації з професії « Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних » 

 

 

 



Правила педагогічної 

майстерності 
• ніколи не зупинятися на досягнутому; 

• займатися самоосвітою  

•“Вчити і вчитися самій”; 

• відповідати сучасності та змінам у системі 

реформування освіти;  

• ділитися з учнями своїм досвідом; 

• намагатися бути прикладом  

для учнів у всьому. 
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Голуб  Тетяна Іванівна 

 
Суть роботи майстра виробничого навчання - в умінні 

допомогти застосувати наявні знання під час виконання 

практичної діяльності. Саме допомогти, вказати 

правильний шлях, водночас простимулювати розвиток 

пізнавальних  

здібностей. 



Тематичний захід в  міській бібліотеці  

на тему   

« Сприйняття книги в аудіо форматі» 



Відкриті навчальні заходи: 

 проведення 

відкритого бінарного 

уроку  

виробничого навчання  

на тему:  

« Інвентаризація» 

 

 

 



Відкриті виховні заходи: 
 

 Проведення виховного заходу на тему: 

«Стоп наркотик» 

 

 

 

 



Відкриті заходи присвячені тижню  
бухгалтерського обліку на підрозділі комп’ютерних 

технологій: 



Відкриті заходи присвячені тижню 

бухгалтерського обліку на підрозділі 

комп’ютерних технологій: 

: 



Урок виробничого навчання на тему:  

Підбір компонентів до встановлення їх в  ПК  



Урок виробничого навчання на тему: 

Моделювання. Створення 3 D моделей в Sketch Up 



• Участь у пед читаннях, педрадах  

• Відвідування уроків  

• Вивчення передового досвіду майстрів  

• Опрацювання методичної літератури  

• Робота в мережі Інтернет 

Самоосвіта  



Якими я мрію бачити своїх учнів: 

 

• людьми досвідченими, вільними від стереотипів; 

• людьми, які прагнуть нового та не забувають свої 

коріння; 

• людьми щирими, які вміють любити, дружити, 

будувати відносини; 

• людьми, які мають стійку життєву позицію і вміють її 

відстоювати; 

• людьми, які стануть гідними представниками нашої 

Вітчизни і будуть плідно працювати для її 

процвітання. 

 



Дякую за увагу! 
Хто у працю виснажливу втілює 

думку, Хто до учнів несе її подих 

живий, Той дає їм науку такого 

гатунку, Що відкриє дорогу до 

здійснення мрій. Запорукою тому 

талант і натхнення, Що стає 

чарівнішим ледь не кожен урок, Бо 

майстри перетворюють сіре будення 

На незвіданий шлях до далеких зірок. 


