
Тема:  
Психологічні вимоги до проведення 

уроків виробничого навчання 

Майстер в/н І категорії Шуть О.Е. 



Якщо ти думаєш на рік вперед – посади насіння, 

        Якщо ти думаєш на десятиріччя вперед – посади дерево, 

                Якщо ти думаєш на століття вперед – виховуй людину! 

















Головною функцією – є управління процесами навчання. 

 Виховання 

 Розвиток 

 Формування компетенцій 



Професійна діяльність 
майстра виробничого 
навчання це - щоденне 
навчання. 





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»





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







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



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

говорять  у народі. 



Проведення організаційного моменту  

майстер виробничого навчання поєднує 

три складові:  

• фахівець в своїй галузі 

• педагог 

• психолог.  



За моніторинговим дослідженням майже в кожній новій групі присутні: 

- Холерик 10% здобувачів освіти, які бойові легко і швидко дратуються. 

- Сангвініків – 50% здобувачів освіти, які продуктивні у роботі. 

- Флегматиків – 30% здобувачів освіти спокійних, наполегливих, трудолюбивих.  

- Меланхоліків – 10% здобувачів освіти замкнутий, нетовариський. 



На думку А. Макаренка, оволодіти 

педагогічною майстерністю може 

кожний педагог за умови 

цілеспрямованої роботи над собою. 

Вона формується на основі 

практичного досвіду.  



Джон Равен, автор книги "Компетентність у сучасному 

суспільстві", на основі проведених досліджень так відповідає 

на це запитання: 

•здатність працювати самостійно без 

постійного керівництва; 

•здатність брати на себе відповідальність за 

власною ініціативою; 

•здатність виявляти ініціативу, не питаючи 

інших, чи слід це робити; 

•готовність помічати проблеми та шукати 

шляхи їх вирішення; 

•уміння аналізувати нові ситуації й 

застосовувати вже наявні знання для такого 

аналізу; 

•здатність знаходити компроміс у стосунках; 

•здатність засвоювати 

•уміння приймати рішення на основі 

здорових суджень. 



Психологічна компетентність  

Формування професійної мобільності  

Формування професійної компетенції 

Розвиток  

Виховання  



Перший етап: ВИХОВАННЯ  

Весь процес адаптації потребує постійного моніторінгу з основних питань:  

• організація ранкової лінійки, харчування 



• відвідування навчальних занять  



• якісна підготовка до теоретичного навчання (конспекти, щоденики, зовнішній 

вигляд, шкільні приладдя);  



• якісна підготовка до уроків виробничого навчання (спеціальна професійна форма); 



• участь у спортивних та виховних заходах;  

• виконання учнівських доручень 





Другий  етап: РОЗВИТОК  



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  
 

 



переможців конкурсах фахової майстерності. 

 







«Хто спостерігає за вітром, той зерно не посіє» 



Третій  етап: ФОРМУВАННЯ професійних компетенцій 



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



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



Проведені майстер класи 

ЕФЕКТИВНИЙ УРОК 

Педагогічна взаємодія 
педагог+учень 



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!!! 


