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Візитна картка
СТРИГУН НАТАЛІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА

МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

11 ТАРИФНОГО РОЗРЯДУ  ТА 

ВИКЛАДАЧ  СПЕЦДИСЦИПЛІН

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«УМАНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 

АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»  

ОСВІТА ВИЩА ПОВНА

ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ  12 РОКІВ 

( З 2002 РОКУ )





Педагогічне кредо 

"УЧИТЕЛЬ НЕ ТОЙ, 

ХТО ВЧИТЬ,

А ТОЙ У КОГО ВЧАТЬСЯ"





Методична мета:

Компетентнісно - орієнтовний 

підхід до професійної 

підготовки майбутнього кухаря





Методи і прийоми 

роботи
— пояснювально - ілюстративний та репродуктивний

— проблемний

— частково-пошуковий(евристичний) при цьому відбувається поєднання

репродуктивної та творчої діяльності учнів;

— дослідницький: викладач ставить перед учнями проблему, і ті вирішують її

самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні

джерела інформації

— інструктивно-практичний (викладач інструктує учнів

словесними, наочними або практичними способами, як виконувати певні

практичні дії; учні за допомогою вправ відшліфовують різні уміння і

навички);

— пояснювально-спонукальний

— спонукальний і пошуковий (викладач ставить перед учнями проблемні

питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність; учні самостійно

здобувають і засвоюють нові знання в основному без допомоги викладача)





Завдання які 

ставлю, як викладач
- Учні повинні бути мобільними, конкурентоспроможними та вміти

презентувати себе на ринку праці;

- використовувати знання як інструмент для розв'язання всіх

життєвих проблем;

- приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;

- володіти комунікативною культурою, уміти працювати в команді;

- уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних

джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і

самовдосконалення;

- здійснення виховання індивідуальності і самостійності, ініціативи і

творчості;

- забезпечення стійкості процесу за рахунок адаптації навчальної

інформації до особистісних потреб учнів.





НАВЧАЛЬНІ РІВНІ УЧНІВ

33 ГРУПИ
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НАВЧАЛЬНІ РІВНІ УЧНІВ

34 ГРУПИ
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Науково – методична 

діяльність





День відкритих дверей в 

ДНЗ «Уманський професійний 

аграрний ліцей»





День міста 





Уроки виробничого 

навчання 





Всеукраїнські виставки в 
КИЇВЕКСПОПЛАЗА





Робота декоративного 

гуртка «Фантазія»





Практична робота з 

«Технології сучасного оздоблення 

страв» в 33 групі





Практична робота з 

«Технології сучасного оздоблення 

страв» в 34 групі





Виставкові роботи учнів з 

«Технології сучасного оздоблення 

страв»





Відкритий виховний захід

«До 200 річчя з дня народження 

Т.Г.Шевченка»





Тиждень кухарів





Виставка робіт учнів

«НАШЕ ХОББІ»









Конкурс професійної 

майстерності 

«Кухар - 2014»

І місце                                        ІІ місце                                        ІІІ місце

Повх Ольга                      Яворська Мирослава                  Цовбун Валерія

37 група                                      34 група                                       33 група





Повх Ольга Сергіївна учениця 37 групи 

зайняла  ІІ місце на Всеукраїнському  

конкурсі фахової майстерності  серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів з 

професії «Кухар» 





Майстер – клас по роботі з цукрово –

білковою сумішшю під час уроку ПР з 

«Технології сучасного оздоблення страв»





Наші результати 


