
Грунтковська Юлія Валеріївна 
майстер виробничого навчання 14т.р

Стаж роботи 9 років 5 місяців

Освіта: вища, Харківський Державний 
Університет Харчування та Торгівлі 
У 2020 р. курси підвищення кваліфікації за 
програмою майстрів в/н в НАПНУ ДВНЗ УМО.
Підвищення кваліфікації на  платформі 
Всеосвіта на тему: “ Створення інтерактивних 
зошитів ”.
Приймала участь  у ІV міжнародній 
конференції, та написала статтю на тему: “ 
Створення інноваційного простору в системі 
безперервного простору в системі безперервної  
професійної освіти ”





Робота 
в між атестаційний період

• Проведення уроків виробничого навчання з професії: 4121 Обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних.             

Тема: “ Побудова бухгалтерського обліку процесу постачання на виробництві ”;  “ 
Бухгалтерська звітність ”, “ Автоматизації бухгалтерського обліку”



Робота в між атестаційний 
період

Проведення виховних заходів: “ День Сміху ”,  ” День  Пам'яті та Примирення ”,

“ Випускний у ВПУ № 17”; “ Новорічна казка ”,

“ Творіть Добро для Тих Хто Поруч ”.



Робота в між атестаційний 
період

Участь у педагогічних читаннях 



• Головним завданням майстра виробничого навчання, полягає 

не лише передача у майбутній професії необхідних знань та 

навичок, а й формування здатності думати самостійно, 

творчо. На уроках виробничого навчання прагну довести 

доцільність і правильність зробленого учнями вибору.



• Максимально враховувати індивідуальні особливості 
здобувачів освіти

• Формувати дружні відносини між здобувачами освіти

• Формувати активну, творчу особистість на основі 
моральних принципів

• Виховувати громадянина з активною позицією



Залучення навчальної групи
• В житті освітнього закладу

• У виховних заходах

• Участь здобувачів освіти в 
предметних олімпіадах

• Гуртковій роботі





СПІВПРАЦЯ З 
ПІДПРИЄМСТВАМИ

• ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» 

• ТОВ «ОМЕГА»  

• АТ КБ ПРИВАТ БАНК 

• А -БАНК



Розвиток компетентностей здобувачів 

освіти на уроках виробничого навчання

Забезпечення умов для розвитку творчих 

здібностей і задатків особистості

Виховання любові до обраної 

професії,формування вихованості і 

культури  особистості



Вдосконалення

форм і методів роботи по 

вихованню інтересу до професії в 

процесі виробничого навчання



ІНТЕРАКТИВНЕ
НАВЧАННЯ

Робота в 
групах

Мозковий 
Штурм Дискусія

Капелюх

Робота в 
парах

Бесіда



ВИСНОВОК

ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД  – ЦЕ 

МАЙСТЕРНЯ,

ДЕ  ФОРМУЄТЬСЯ  ДУМКА 

ПІДРОСТАЮЧОГО  ПОКОЛІННЯ,

ТРЕБА  МІЦНО  ТРИМАТИ  ЙОГО  В 

РУКАХ,

ЯКЩО  НЕ  ХОЧЕШ  ВИПУСТИТИ  З 

РУК  МАЙБУТНЄ.




