
Козич Марина Миколаївна

Викладач  предметів

професійно-теоретичної 

підготовки, 

спеціаліст вищої 

кваліфікаційної  

категорії,  викладач-

методист.  

Вище професійне училища №17

м. Дніпро



Загальні відомості

 Освіта: вища, Рязанський радіотехнічний інститут, 1986р.

 Загальний трудовий стаж: 34 років

 Педагогічний стаж :  27 роки

 Категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії 

 Звання: викладач - методист

 Підвищення кваліфікації:

2017 р. – стажування на ТОВ Дніпровський завод бурового обладнання,

довідка про проходження стажування , протокол №3 від 23.11.2017

2018-2019 н.р. - стажування у Дніпропетровської Національної

металургійної академії України, довідка про підсумки, реєстраційний №

752/4

2020 р. – Інститут післядипломної освіти Інженерно-педагогічних

працівників м. Біла Церква, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК –

35946459/003690 - 20



Педагогічне кредо
«Єдиний шлях, що веде до результату –

це діяльність»   

Бернард Шоу - ірландський  драматург,

письменник, романіст.



«Застосування інноваційних технологій для формування 

ключових компетентностей на уроках професійно-

теоретичної підготовки»

Методична проблема:

Метою моєї роботи є: всебічний розвиток учнів,

стимулювання постійного їх зростання як

особистостей, прагнення до самовизначення,

самореалізації та самовдосконалення.



Формування професійних компетентностей

Педагогічна

компетентність

– це процес і 

результат творчої 

професійної 

діяльності, 

інтегрований 

показник 

особистісно-

діяльнісної 

сутності вчителя, 

зумовлений 

рівнем реалізації 

його гуманістичної

спрямованості.

Проектні 

технології

Інтерактивне 

навчання 

Хмарні технології

Проблемне 

навчання

Публікація 

власних розробок

Участь у конференціях, 

вебінарах

Участь у конкурсах

Участь у 

педагогічних 

читаннях



Проблемні запитання:

• Як переконатися, що для  обробки  

чавуну правильно   обрати  різальний 

інструмент зі сплаву групи ВК, а не 

ТК? 

• Що відбудеться у випадку, якщо 

виготовити  різальний інструмент для 

обробки чавуну зі сплаву  КТН16?

• Чим довести, що тверді сплави з малою 

кількістю кобальту (ВК3, Т30К4) слід 

використовувати для чистового 

точіння, а з підвищеним вмістом 

кобальту (ВК8, Т14К8)  – для 

чорнового?

Впровадження інноваційних освітніх технологій 

при проведенні уроків матеріалознавства

Тема уроку 

«Тверді сплави» 

2016 – 2017 н.  р.



Впровадження інноваційних освітніх технологій при 

проведенні уроків матеріалознавства

Проведення відкритого уроку

«Інструментальні вуглецеві сталі»

Методична мета: показати методичні

прийоми використання інноваційних

технологій на уроках матеріалознавства,

а саме - використанням ІКТ, розв'язання

виробничих ситуацій, «мозкова атака»,

практичні вправи.

2017 – 2018 н.  р.



Обласної семінар

НМЦ ПТО з професій 

машинобудівної галузі
Викладач спецдисциплін ВПУ №17
Козич М.М. показала фрагмент
уроку з предмету «Технологія
конструкційних матеріалів» для
учнів, які отримують освітньо-
кваліфікаційний рівень «молодший
спеціаліст» за спеціальністю 133
«Галузеве машинобудування».

Дата проведення: 15.03.2018

2017 – 2018 н.  р.



Впровадження інноваційних освітніх технологій при 

проведенні уроків матеріалознавства

Проектна технологія – система навчання, за якої учні

набувають знань і умінь в процесі планування і виконання

практичних завдань – проектів. Робота над уроком-проектом

вимагає ретельної підготовки, результатом якої є яскравий захід,

який доцільно пристосовувати до «тижня професії» або інших

значимих подій.

2018 – 2019 н.  р.



Впровадження інноваційних освітніх технологій 

при проведенні уроків матеріалознавства

Сучасне навчання повинно бути

орієнтоване на розвиток особистості,

культури  мислення, аналітичної 

рефлексії, самостійності і 

відповідальності за прийняті рішення. 

Викладач повинен створити учням 

умови для формування здібностей 

самооцінки, самопізнання і 

самоконтролю, розкрити потенціал 

самореалізації, самоактуалізації і 

саморегуляції. Виходячи з цього 

викладач повинен впроваджувати такі 

освітні технології, які будуть сприяти 

розвитку ключових компетентностей 

учнів: пізнавальної, самоосвітньої, 

особистісної, інформаційної, 

соціальної, культурної, комунікативної 

та ін

Урок з предмету «Матеріалознавство» 

для професії «Слюсар з ремонту автомобілів»

Тема уроку: «Вуглецеві конструкційні  сталі»

2019 – 2020 н.  р.



Висвітлення 

педагогічного 

досвіду
• Взяла участь у обласного конкурсу

"Класний керівник року" серед

професійно-технічних навчальних

закладів області , зайняла ІІ місце у

номінації «Інновація у виховному

просторі»

• Методична розробка «Розвиток

особистісного потенціалу учнів в

навчально-виховному процесі»

опублікована на офіціальному сайті

НМЦ ПТО у Дніпропетровській

області «Ваш особистий

методист», електронна адреса

http://metodist.teplovod.dp.ua

(березень 2017)
2016  - 2017 н. р.

http://metodist.teplovod.dp.ua/


Висвітлення педагогічного досвіду

• Взяла участь у методичному фестивалі  

«Педагогічний стартап - 2018» в номінації 

«Реалізація компетентністно-

особистістного підходу при формуванні 

професійних знань та навичок учнів ПТНЗ», 

http://metodist.teplovod.dp.ua.  

2018 р.

http://metodist.teplovod.dp.ua/


Робота над методичною проблемою: “Застосування

інноваційних технологій для формування ключових компетентностей

на уроках професійно-теоретичної підготовки”

2018 рік 2019 рік

Участь у вебінарах

Формування професійних компетентностей



Формування професійних 

компетентностей

Тематичні курси:

 “Європейський вибір України”

 “Наука для життя: мистецтво управління

саморозвітком або прості ідеї для непростих рішень”.

2019-2020 н.р. 



Формування професійних компетентностей та висвітлення 

педагогічного досвіду (тести загальнодоступні)

Засвоїла процес створення та 

використовувала у своїй 

роботі 

інтерактивні онлайн-тести 

на платформі освітнього 

проекту «На урок», 

що засвідчує сертифікат 

№ТС1-374005 від 07.02 2020.



Формування професійних компетентностей

В період карантину, в квітні  2020 року,  

взяла участь  у освітньому  івенті з онлайн-трансляцією 

Білоцерковського інституту неперервної професійної освіти, 

отримала сертифікат №04-02/3021 2019-2020 н.р. 



Опублікувала  на 

методичному порталі 

http://metodportal.com

та отримала сертифікати

на методичну розробку

“Розвиток особистісного 

потенціалу учнів у 

навчально-виховному 

процесі” 

І  на розробку уроку  

з предмета  

“Матеріалознавство”

на тему “Тверді сплави”

Висвітлення педагогічного досвіду

2017 – 2018 н.  р.2017 – 2018 н.  р.

http://metodportal.com/


Висвітлення 

педагогічного досвіду



Висвітлення педагогічного досвіду



Висвітлення педагогічного досвіду

Участь у регіональному науково-практичному семінарі

2019-2020 н. р. 



Висвітлення педагогічного досвіду

Листопад 2020

• Взяла участь у Міжнародній науково-
практичній Інтернет - конференції
“Психолого-педагогічні аспекти
навчання дорослих в системі
неперервної освіти»” на тему
“Застосування інноваційних
технологій для формування ключових
компетентностей в освітньому
процесі”



Висвітлення 

педагогічного досвіду

Розробила і опублікувала на сайті "На урок" свій авторський 

матеріал  (розробка уроку та презентація) з матеріалознавства на 

тему  «Інструментальні вуглецеві сталі”
Січень 2021 



Педагогічна рада

листопад  2018

Виступ щодо проходження адаптаційного періоду учнями нового набору

протягом  вересня-листопада 2018-2019 н.р.

Я часто говорю своїм учням "Я пишаюся 
вами!"
Да, вони не ідеальні, да вони роблять 
помилки .... Але сучасні психологи говорять 
так: якщо людина щось робить без помилок, 
значить вона  в цей час нічому не вчиться. 
Якщо вона робить щось з помилками -
значить освоює щось нове. 
До помилок треба ставитися як до точки 
росту, як до неминучої складової навчання і 
розвитку.

Висвітлення педагогічного досвіду



Людмила 

Володимирівна 

Петрановська 

практикуючий 

психолог, 

педагог і публіцист.

Михайло 

Олександрович

Лабковской

- практикуючий 

психолог,

юрист, теле- і 

радіоведучий. 

Висвітлення педагогічного досвіду Педагогічна рада

грудень 2020
Виступ на тему: 

“Формування ключових компетентностей учнівської молоді в 

сучасному освітньому просторі”



Відкриті виховні  заходи

Патріотичний захід 

«День Гідності та Свободи 

України»

Інформаційний  захід

«Всесвітній день радіо»

2017  - 2018 н. р.2016  - 2017 н. р.



Відкриті виховні  заходи

«Чорнобиль – катастрофа    ХХ-го століття»

24.04.2018

Актова зала ВПУ №17

2018  - 2019 н. р.

Презентація 
«Чорнобиль – катастрофа    ХХ-го століття»

../../../../../WINDOWS/Temp/Чорнобиль.pptx
../../../../../WINDOWS/Temp/Чорнобиль.pptx


2020-2021 н.р.

Конкурс з матеріалознавства в режимі онлайн

Виховні  заходи

Тиждень 

слюсарних 

професій



Є класним керівником групи С18 –4/9 з професії 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар-

ремонтник»,  

Робота з учнями підлеглої  групи



Робота з учнями підлеглої  групи
Групи С18– 4/9 



Facebook

Групи С18– 4/9 
Робота з учнями підлеглої  групи



“Нові технології в автомобілебудуванні”

Ведучий – Єжельов Назар Технічний помічник – Матківський Сергей 

Виховний захід 

Групи С18– 4/9 

Робота з учнями підлеглої  групи



Людина починається з добра

Виховний захід 

Місце проведення –

тренінговий кабінет психології   

Організатори  -

Козич М.М., Кульбачко І.А.

Групи С18– 4/9 
Робота з учнями підлеглої  групи



Ведучий – Єжельов Назар

Виховний захід 

23.10.2018

Групи С18– 4/9 

Робота з учнями підлеглої  групи

“1 березня –

Всесвітній день цивільної оборони”

Ведучий –

Самойленко Володимир



Територія здорового способу життя

• Жук Ірина Сергіївна –

мати Губи Даніїла

• Гущева Олена 

Анатоліївна – мати 

Гущева Юрія

• Розстальная Оксана 

Олександрівна – мати 

Розстального Кирила 

Громадський проект

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, НАБРАНИХ 

ЗА ПРОЕКТ:  1 348

Робота з учнями підлеглої  групи



Батьківські збори

Робота з батьками учнів  підлеглої  групи

Групи С18– 4/9 



Відзнаки, нагороди

Почесна Грамота МОН України 

Грамота ВПУ №17

Грамота ГП ПО ЮМЗ 

им. А.М. Макарова

Подяка голови Бабушкінської районної 

у місті Дніпропетровську ради 



Відзнаки, нагороди

У 2014 р. нагороджена Всеукраїнської асоціацією

працівників профтехосвіти Знаком «За вагомий

внесок у розвиток професійної освіти»



Громадська активність

• Є постійним членом комісії по перевірці

стану виховної роботи щодо адаптації

учнів нового набору.

• Є постійним членом комісії по перевірці

стану ведення журналів теоретичного

навчання.

• Є членом атестаційної комісії

педагогічних працівників ВПУ №17.

2016-2021 р. 


