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Професійна компетентність

в сучасному освітньому 

просторі



Вимоги до викладача методиста 

 має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії»

 досяг високих показників у роботі

 здійснює науково-методичну і науково-дослідну 

діяльність

 має власні методичні розробки, які пройшли апробацію 

та схвалені науково-методичними установами або 

професійними об’єднаннями

Вимоги до вищої категорії

 досяг високого професіоналізму в роботі

 систематично використовує передовий педагогічний 

досвід, бере активну участь у його поширенні

 надає практичну допомогу іншим педагогічним 

працівникам



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

Найменування заходу 2016 2017 2018 2019

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.

+

+

6.. 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.

+

7. 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-математичних

дисциплін з теми : Приготування запечених страв з м’яса каталонські ковбаски.

+

5. Сертифікат № 346 серія ВМ від 16.11.2018 Участь міжобласному 

відео-мосту Дніп-кої та Донець-кої областей STEAM – освіта запорука 

якісної підготовки кваліфікованого робітника



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

Найменування заходу 2021 2022

7. Публікація Збірник учасників ІІІ Всеукраїнського відкритого

науково-практичного онлайн-форуму «Інноваційні трансформації в

сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

+

8. Проведення обласного уроку зі STEАM- навчання :

«Приготування житнього хліба, як відголосок епохи голокосту».

Сертифікат № 56. 2021 рік

+



«ПРИГОТУВАННЯ ДРІЖДЖОВОГО ТІСТА БЕЗОПАРНИМ СПОСОБОМ ТА 

ВИРОБІВ З НЬОГО: ПИРІЖКИ ПЕЧЕНІ З КАРТОПЛЕЮ,ПОВИДЛОМ»

Проведення обласного бінарного 

уроку 2016



Робота над методичною проблемою: “Застосування інноваційних технологій

для формування ключових компетентностей на уроках професійно-теоретичної
підготовки”

Формування професійних компетентностейМетодична розробка бінарного 

уроку 2017



Проведення Науково-дослідницької учнівсько-викладацької  конференції

з теми:  «Молекулярна кухня: міф чи реальність?». 2018 рік
Висвітлення педагогічного досвіду



Формування професійних компетентностей

Сертифікат № 346 серія ВМ від 16.11.2018 Участь 

міжобласному відео-мосту Дніп-кої та Донець-кої

областей STEAM – освіта запорука якісної 

підготовки кваліфікованого робітника



«ПРИГОТУВАННЯ ДРІЖДЖОВОГО ТІСТА БЕЗОПАРНИМ СПОСОБОМ ТА 

ВИРОБІВ З НЬОГО: ПИРІЖКИ ПЕЧЕНІ З КАРТОПЛЕЮ,ПОВИДЛОМ»

Проведення ІІ обласного STEAM-УРОКУ 

2019



Висвітлення педагогічного досвіду
Публікація STEAM-УРОКУ 2019



Формування професійних компетентностей

Публікація Збірник учасників ІІІ Всеукраїнського відкритого

науково-практичного онлайн-форуму «Інноваційні

трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

2021



Проведення ІІІ обласного уроку зі STEАM- навчання :

«Приготування житнього хліба, як відголосок епохи голокосту».

Сертифікат № 56. 2021 рік



В меж атестаційний період проведення 
3 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.

• STEAM-УРОКУ (ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ) ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З
ПРОФЕСІЇ КУХАР, СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ, ЗАРУБІЖНОЙ ЛІТЕРАТУРИ, ПРИРОДНИЧО-
МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН, УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, З ТЕМИ: «Приготування житнього

хліба, як відголосок епохи голокосту». Проведення обласного уроку з вищевказаної теми у 2021
році. Сертифікат ІМЦ ПТО у Дніпропетровській області, серія МК № 56.

Висвітлення педагогічного досвіду



Методична розробка, пройшла апробацію в НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській області в січні 2022 року



Підвищення власного педагогічного досвіду

У 2022 році здобула другий

(магістерський) рівень вищої

освіти за спеціальністю

«Середня освіти (Біологія та

здоров’я людини)», захист

дипломної роботи відбувся в

січні 2022 року.

Галузь знань 

Освіта/педагогіка



Якщо ти думаєш на рік вперед – посади насіння,

Якщо ти думаєш на десятиріччя вперед – посади дерево,

Якщо ти думаєш на століття вперед – виховай людину!

Дякую за увагу!!!


