
Майстер в/н І категорії Шуть 

Олена Емануілівна

Професійна компетентність

в сучасному освітньому 

просторі



Професійна діяльність
майстра виробничого
навчання це - щоденне
навчання.





Психологічна компетентність 

Формування професійної мобільності 

Формування професійної компетенції

Розвиток 

Виховання 



Педагогічне кредо
" Важке слід зробити звичним, звичне стане легким, 

легке залишиться зробити прекрасним ».

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

здобувачів освіти, 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



Власний педагогічний досвід роботи
з 2016 року по 2020 н.р

Найменування заходу 2016 2017 2018 2019 2020

1. Методична розробка бінарного уроку з використанням інформаційно

комунікативних технологій з теми: «ПРИГОТУВАННЯ ДРІЖДЖОВОГО

ТІСТА БЕЗОПАРНИМ СПОСОБОМ ТА ВИРОБІВ З НЬОГО: ПИРІЖКИ

ПЕЧЕНІ З КАРТОПЛЕЮ,ПОВИДЛОМ». Проведення обласного уроку з

вищевказаної теми у 2016 році. Сертифікат ІМЦ ПТО у Дніпропетровській

області, серія МК № 219.

2. Методична розробка виховного заходу з теми : «Ми віримо в майбутнє твоє

Україно!» рік 2016.

+

3. Публікація в учительському журналі он-лайн, серія ПТО № 01099421 від

19.014.2017 р. з теми «Приготування дріжджового тіста безопарним способом

та виробів з нього: пиріжки печені з картоплею, повидлом».

+

4. Методична розробка науково-дослідницька учнівсько-виклададська

КОНФЕРЕНЦІЯ З ТЕМИ: «МОЛЕКУЛЯРНА КУХНЯ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

?». Рік 2018.

+

5. Методична розробка STEAM-УРОКУ (ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ)

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З ПРОФЕСІЇ КУХАР, СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ,

ЗАРУБІЖНОЙ ЛІТЕРАТУРИ, АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ПРИРОДНИЧО-

МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. З ТЕМИ: «ПРИГОТУВАННЯ ЗАПЕЧЕНИХ

СТРАВ З М'ЯСА: КАТАЛОНСЬКІ КОВБАСКИ». Проведення обласного уроку

з вищевказаної теми у 2019 році. Сертифікат ІМЦ ПТО у Дніпропетровській

області, серія МК № 47.

+

6. Публікація у журналі Профтехосвіта № 12 (132), грудень 2019. З теми

уроку «STEAM-УРОКУ (інтегрований урок) виробничого навчання з професії

кухар, спецтехнології, зарубіжної літератури, англійської мови, природничо-

метематичних дисциплін з теми : Приготування запечених страв з м’яса

каталонські ковбаски.

+



Робота над методичною проблемою: “Застосування
інноваційних технологій для формування ключових компетентностей
на уроках професійно-теоретичної підготовки”

Формування професійних компетентностей



Висвітлення педагогічного досвіду



В меж атестаційний період проведення 
2 обласних урока

• Бінарний урок з використанням інформаційно комунікативних
технологій з теми: «ПРИГОТУВАННЯ ДРІЖДЖОВОГО ТІСТА
БЕЗОПАРНИМ СПОСОБОМ ТА ВИРОБІВ З НЬОГО: ПИРІЖКИ
ПЕЧЕНІ З КАРТОПЛЕЮ,ПОВИДЛОМ». Проведення обласного
уроку з вищевказаної теми у 2016 році. Сертифікат ІМЦ ПТО у
Дніпропетровській області, серія МК № 219.

• STEAM-УРОКУ (ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ) ВИРОБНИЧОГО
НАВЧАННЯ З ПРОФЕСІЇ КУХАР, СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ,
ЗАРУБІЖНОЙ ЛІТЕРАТУРИ, АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ,
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. З ТЕМИ:
«ПРИГОТУВАННЯ ЗАПЕЧЕНИХ СТРАВ З М'ЯСА:
КАТАЛОНСЬКІ КОВБАСКИ». Проведення обласного уроку з
вищевказаної теми у 2019 році. Сертифікат ІМЦ ПТО у
Дніпропетровській області, серія МК № 47.

Висвітлення педагогічного досвіду



Висвітлення педагогічного досвіду



Проведення бінарного уроку «Майстер-шеф»–
(інтегрованого уроку) виробничого навчання 
з професії «Кухар»

Висвітлення педагогічного досвіду



Проведення Науково-дослідницької 

учнівсько-викладацької  конференції

з теми:  «Молекулярна кухня: міф чи реальність?»

Шуть Олена Емануїлівна майстер

виробничого навчання І категорії доповідь на

тему «Історичні аспекти розвитку та

формування молекулярної

гастрономії»

Висвітлення педагогічного досвіду





Проведення STEAM – уроку 
(інтегрованого уроку) виробничого 
навчання з професії «Кухар»

Висвітлення педагогічного досвіду



Висвітлення педагогічного досвіду



Висвітлення педагогічного досвіду



“Той хто вміє щось робити, завжди нагодує себе, і родину”-

говорять  у народі.





Концептуальна модель уроку виробничого навчання

СПІВПРАЦЯПЕДАГОГ УЧНІ

МЕТА РЕЗУЛЬТАТ

Об’єктивні закономірності 
Теоретичний рівень

Засоби досягнення мети

Технологічний рівень

Попередній 
урок

Наступний 
урок



Урок виробничого навчання



Урок виробничого 

навчання



Проведення організаційного моменту 

майстер виробничого навчання поєднує 

три складові: 

•фахівець в своїй галузі

•педагог

•психолог. 



Якщо ти думаєш на рік вперед – посади насіння,

Якщо ти думаєш на десятиріччя вперед – посади дерево,

Якщо ти думаєш на століття вперед – виховай людину!



Головною функцією – є управління процесами навчання.

Виховання

Розвиток

Формування компетенцій



Висвітлення виховного процесу









• участь у спортивних та виховних заходах; 

• виконання учнівських доручень



переможців конкурсах фахової майстерності.



Другий  етап: РОЗВИТОК переможці учнівських олімпіад 



Ігнатенко Станіслав Леонідович 

Учень групи НП15-2/9 

Зайняв І місце з предмету “Математика”



ЦУХ СОФІЯ

учениця групи НП 17-30/9

Зайняла

ІV місце 
У ІІ етапі обласної Всеукраїнської 

учнівської олімпіаді 

з предмету “Біологія”

Викладач, що підготував:

ОРЛИК А.Г.



Переможець 
в

“ Обласному конкурсі. 
ІМ. Петра Яцика ”

учениця групи НП17-30/9

Капуста Анастасія

Зайняте почесне

ІІ місце 



Проведені майстер класи

ЕФЕКТИВНИЙ УРОК

Педагогічна взаємодія
педагог+учень



переможців конкурсах фахової майстерності.







захист випускниками дипломних робіт



захист дипломних робіт



ФОРМУВАННЯ професійної мобільності.

метод

ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ - «Людина-людині»

який базується на принципі проведення майстер – класів з

приготування різноманітних страв для учнів першокурсників

не майстром виробничого навчання, а випускниками!!!









А також з метою профорієнтаційної роботи та пропаганди професії «Кухар» 

запрошую учнів шкіл приймати участі у проведенні таких майстер-класів







Педагогіний працівник – на посаді майстра виробничого

навчання повинен постійно знаходити різноманітні психологічні

підходи для ефективної взаємодії учень-педагог.



Дякую за увагу!!!


