
Майстер в/н Торохтій Ольга Сергіївна

Выступающий
Заметки для презентации
Час диктує нові вимоги до рівня і змісту підготовки молодих фахівців, зайнятих в сучасному виробництві. Державний освітній стандарт є відображенням соціального замовлення, стандарт по своїй суті являє собою суспільний договір, в якому узгоджуються вимоги, що пред'являються до освіти. А це в свою чергу потребує пошуку нових рішень, поставлених перед освітою.Сьогодні ключовим підходом до процесу освіти виступає «компетентнісний підхід». Державні освітні стандарти визначають компетенцію, як здатність застосувати знання, вміння та особистісні якості для успішної діяльності та для набуття досвіду. Здобувачів освіти потрібно не тільки забезпечити величезною кількістю знань, але і навчити самим добувати ці знання і застосовувати їх у майбутній професійній діяльності. І в цьому учням допоможе майстер виробничого навчання.Підготовка кваліфікованих робітників це серйозне завдання, так як від рівня їх кваліфікації значною мірою залежить успіх виробництва. На перше місце ставиться діяльність, пов'язана з особистим інтересом, з можливостями творчого застосування своїх сил.Основне завдання майстра виробничого навчання безпосередньо відповідати за організацію, зміст і якість виробничого навчання учнів відповідно до вимог Державного освітнього стандарту.



Спікер  Торохтій Ольга 
Сергіївна– майстер 
виробничого навчання та 
викладач спецдисциплін 
з професії «Машиніст 
електровоза, 
електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту 
устаткування» ДНЗ 
«Дніпрорудненський
професійний ліцей»

Выступающий
Заметки для презентации
Я, як майстер виробничого навчання, формую особистість кожного учня як самостійно мислячого, активного громадянина, який володіє кваліфікацією, якісними знаннями, уміннями і навичками за обраною професією для того щоб він надалі отримував не тільки матеріальне, а й відчував моральне задоволення від своєї праці.



Професійна освіта у ДНЗ 
«Дніпрорудненський професійний ліцей»

Теоретичне 
навчання

Виробниче 
навчання у 
навчальних 
майстернях

Виробниче 
навчання на 
підприємстві

Виробнича 
практика на 
підприємстві

Выступающий
Заметки для презентации
Професійна освіта в Дніпрорудненському професійному ліцеї з професії «Машиніст електровоза, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування» складається з теоретичного навчання, виробничого навчання в майстернях і виробничого навчання та практики в умовах виробництва.Розуміння значущості своєї праці, почуття відповідальності за свою роботу закладається на уроках виробничого навчання, в ході якого в учнів формуються професійні компетенції на основі знань, які вони отримують в процесі теоретичного навчання.Я, як майстер виробничого навчання, чітко ставлю і визначаю цілі та завдання як всього розділу навчальної програми, так і окремого заняття. Під метою в навчальному процесі мають на увазі конкретну освітню задачу, що вимагає рішення спільно з учнями. Щоб чітко визначити мету, потрібно вміти уявити собі кінцевий результат, усвідомити, якими професійними компетенціями повинні збагатитися здобувачі освіти в ході уроку, які якості особистості можуть сформуватися у них внаслідок спрямованого педагогічного процесу.Протягом усього освітнього процесу я використовую  різні форми виробничого навчання, такі як:  екскурсії, креатив-бої, вправи на тренажерах, проектна діяльність та інші. І сьогодні я більш детально зупинюсь на деяких з них.



Выступающий
Заметки для презентации
На першому курсі, як одну з форм виробничого навчання,я першим уроком використовую екскурсію на виробництво. Мета першої екскурсії - показати і дати учням уявлення про обрану професію, про сучасну техніку та технології гірничого виробництва, познайомити зі структурою підприємства, з умовами та специфікою роботи на Привавтному акціонерному товаристві «Запорізький Залізорудний Комбінат».



ЗЖРК

Выступающий
Заметки для презентации
Під час екскурсії здобувачі освіти мають змогу відвідати більшість дільниць та цехів, що знаходяться на поверхні, а саме «Електроремонтна дільниця», «Дільниця шахтних підйомів», «Ремонтно-механічна дільниця», «Дробильно-сортувальна фабрика», «Залізничодорожній цех» та інші. Майже на всіх цих дільницях вподальшому проходять виробниче навчання та виробничу практику та отримують майбутні робочі місця здобувачі освіти Дніпрорудненського професійного ліцею професій гірничого напряму. Зараз я хочу щоб ви теж пройшли невелику оглядову екскурсію  базового підприємства Приватне акціонерне товариство «Запорізький залізорудний комбінат» для професії «Машиніст електровоза, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткуваня».



Выступающий
Заметки для презентации
Виробниче навчання в учбових майстернях є начальним етапом професійної підготовки робітників. На цьому етапі навчання учні адаптуються до професійної діяльності, поступово освоюючи темп, ритм, умови, вимоги відповідного виробництва. Урок виробничого навчання на сучасному етапі залишається основною формою організації виробничого навчання. Під організаційною формою виробничого навчання розуміють способи організації навчального процесу та навчально-виробничої праці учнів, форми керівництва їх діяльністю, а також структуру побудови навчальних занять. Одним з найважливіших моментів є грамотна постановка цілей і завдань, створення позитивної мотивації, яка визначає успіх в набутті професійних компетенцій.



КОНКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
«МАЙСТЕР – ЗОЛОТІ РУКИ»

Тема: Комплексні роботи. Виготовлення совка металевого.
Мета: виготовлення совка металевого.
Конкурс проходив у 3 етапи.
Перший етап конкурсу - «Візитна картка».
Другий етап конкурсу теоретичний - «Фахівці - знавці».
Третій етап конкурсу - практичне завдання «Виготови сам».

Выступающий
Заметки для презентации
Конкурс проводився впродовж дня. Група була поділена на дві підгрупи. Конкурс буде проходити в 3 етапи.Перший етап конкурсу - «Візитна картка».Другий етап конкурсу теоретичний - «Фахівці - знавці».Третій етап конкурсу-практичне завдання «Виготови сам».













Выступающий
Заметки для презентации
При вивченні теми «Складання електричних схем» на уроках виробничого навчання я використовую вправи на тренаженарах, таких як електричний конструктор «Знаток», який в комплекті має понад 500 різноманітних схем. Здобувачі освіти з великим задоволенням збирають електричні схеми та безпосередньо, а саме головне -  безпечно для життя, бачать результат зібрання схем. Про правильність складання схем свідчить або працюючий пропелер, або різноманітні звуки, або загоряння лампочки та інші фізичні явища.



КРЕАТИВ-БІЙ «ЕНЕРГІЯ МИСЛЕННЯ»

 Форма уроку: вікторина

 Мета уроку: здійснити контроль навчання, продовжити
систематизацію знань, виявити рівень засвоєння матеріалу,
сформованості умінь і навичок.

 Завдання:

• освітні: виявити якість і рівень оволодіння знаннями і вміннями,
отриманими на уроках, узагальнити матеріал, як систему знань,
перевірити здатність до творчого мислення та самостійної
діяльності, закріпити вміння працювати в групах.

• розвиваючі: розвинути логічне мислення, пам'ять, здатність до
аналізу і синтезу; формувати навички самоконтролю, навички
роботи в колективі (при використанні колективної роботи).

Выступающий
Заметки для презентации
Креатив-бій «Енергія мислення»Підсумковий інтегрований урок «Креатив-бій «Енергія мислення»» сприяє узагальненню знань учнів за курс навчання по спецпредметам, розвиває розумову діяльність, зацікавлює, розвиває комунікативні уміння, об'єднує групи.Даний урок проводиться з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в формі презентації.Проведення такого роду заходів сприяє збільшенню інтересу, підвищення мотивації учнів до вивчення спецдисциплін і в цілому стимулює на вивчення теоретичного курсу навчання.



Подання команд. Назви команд. (готується 
учнями заздалегідь).
Раунд 1 – «Розминка».
Раунд 2 – «Гра».
Раунд 3 – «Крокодил».
Раунд 4 – Конкурс капітанів
Підсумки

Выступающий
Заметки для презентации
"Енергія мислення"Подання команд. Назва команд1 раунд - «Розминка»2 раунд Гра - Ви можете вибрати будь-яку категорію і будь-яку складність питання в цій категорії. Якщо правильно відповідаєте на питання, то отримуєте ту кількість балів, що відповідає рівню складності питання. Якщо не відповідаєте, то на це ж питання може відповісти ваш суперник, і тоді бали за це питання отримає команда противника. І право наступного ходу так само надається вашим опонентам (підраховується загальна кількість балів).Основний процес в грі - це відповіді на питання.У грі беруть участь дві команди. Їх основна мета - відповідати на питання і заробляти якомога більшу кількість балів. На початку гри у кожної з команд на рахунку 0 балів.Суть гри полягає в тому, що кожна команда відповідає на питання різної складності. Гра складається з чотирьох основних тем: електротехніка, електроматеріаловеденіе, спеціальна технологія і виробниче навчання. 



Выступающий
Заметки для презентации




Выступающий
Заметки для презентации
3. раунд – «Крокодил».Завдання:Пояснити команді задане слово не використовуючи однокореневі слова. Генератор. Двигун. 4 раунд - Конкурс капітанівКапітани команд повинні зібрати просту електросхему. Перемагає капітан, який правильно і швидко зібрав схему і продемонстрував її роботу.Підсумки.Журі підводить підсумки, виставляють бали за кожен раунд і нагороджують учасників гри медалями (медалі додаються). Кількість балів за кожен раунд і загальна кількість балів виставляється у відомість виконання завдань.



ПРОЕКТ «ТРАНСФОРМАТОР»
 Тип проекту: інформаційно-пошуковий.

 Задачі проекту:

 • Навчитися здобувати інформацію з різних
(суперечливих) джерел, опрацьовувати її і робити висновки.

 • Розвивати навички усного і писемного зв’язного
мовлення, формулюючи висновки на підставі проведених
досліджень і роботи з інформацією.

Выступающий
Заметки для презентации
Проект «Трансформатор»Назва проекту: Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.Керівник проекту: Торохтій Ольга сергіївна.Консультанти проекту: Василенко Жанна Олександрівна. Предмет, у рамках якого проводиться робота за проектом: спецтехнологія.Навчальні дисципліни, близькі до теми проекту: фізика, електротехніка, основи енергозбереження, географія, інформатика, технології.Вік учнів, на який розрахований проект: 15-16 років.Склад проектної групи: група № 1, І курс «Машиніст електровоза, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування».Тип проекту: інформаційно-пошуковий.Задачі проекту: • Навчитися здобувати інформацію з різних (суперечливих) джерел, опрацьовувати її і робити висновки.• Розвивати навички усного і писемного зв’язного мовлення, формулюючи висновки на підставі проведених досліджень і роботи з інформацією.• Навчитися оформлювати результати роботи (проектний продукт).Проблемні питання проекту: 1.	Як передати енергію з  найменшими втратами?2.	Як перетворити напругу з високої на низьку і навпаки?Необхідне устаткування: трансформатори, роздатковий матеріал,  мультимедійні презентації, мультимедійний   проекторАнотація: Електрична енергія , завдяки своїм достоїнствам (відносна простота виробництва , передачі , подрібнення і перетворення) отримала широке розповсюдження в народному господарстві і побуті. Для виробництва, передачі, розподілення і перетворення електричної енергії від джерел її виробництва і споживання використовують електричні системи і мережі.



ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ:
 Т е о р е ти ч н и й:

— здобувачі освіти ознайомились з
презентацією викладача (як прикладом
презентації);

— ознайомились з нормами оцінювання
презентацій;

— об’єднались у групи за інтересами;

— обговорили тему дослідження;

— розподілили обов’язки у групі;

— знайшли відповіді на тематичні
питання, ознайомилися з ними,
узагальнили і створили звіт у вигляді
презентації;

— ознайомились з правилами

спілкування в мережі Internet.

Практичний:

— зібрали матеріали в мережі Internet,
літературі;

— обробили отриманий матеріал;

— використовували дидактичний
матеріал;

— написали висновки, оформили звіт;

— презентували свою роботу.

Выступающий
Заметки для презентации
Основною задачею  являється засвоєння основ побудови і функціонування, аналізу сталих режимів і управління ними, а також проектування електричних систем і мереж. Проект має виховний аспект, адже виробляє в учнів відповідальне ставлення до праці, створює атмосферу співтворчості викладачів та учнів, навчає толерантному ставленню до чужої думки.Опис проекту:Проект пропонувався для реалізації здобувачам освіти першого курсу з професії «Машиніст електровоза, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування», які вивчають спеціальну технологію та проходять виробниче навчання на виробництві.Працюючи над проектом, здобувачі освіти розширили і поглибили отримані під час уроків знання з спецтехнології та практичних навичок з виробничого навчання  (електронні джерела, ресурси Internet;), отримали базові вміння роботи з програмами Microsoft Office, Excel, Power Point).Очікуваний продукт проекту: комп’ютерна презентація.Етапи роботи над проектом:Діяльність учнів складалась з двох етапів — теоретичного і практичного.



ПрАТ 
«ЗЗРК»

Шахта
«Прохідницька»

Шахта 
«Експлуатаційна»

Дробильно-
сортирувальна фабрика

Ремонтно-
механічна 
дільниця

Цех капітальних та 
поточних ремонтів

Енергодільниця

Електроремонтна 
дільниця

Выступающий
Заметки для презентации
І яке б велике значення для оволодіння професією не мало б навчання в учбових майстернях, підготовка кваліфікованого робітника завершується у виробничих умовах – на підприємстві.Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей» плідно співпрацює з багатьма підприємствами міста та області. Для професій гірничого профілю базовим підприємством є Приватне Акціонерне Товариство «Запорізький залізорудний комбінат».Розроблені навчальні плани та програми дозволяють починаючи з другого семетру першого курсу поступово впроваджувати дуальну систему навчання. Учні виходять на виробниче навчання, а потім і на виробничу практику як дублери електрослюсарів, де мають можливість ознайомитись з технологіями , технологічними процесами підприємства, обладнанням, інструментами. Починаючи з першого семестра другого курса учні мають можливість проходити виробниче навчання та виробничу практику як учні електрослюсарів, а на третьому курсі як машиністи електровоза. 



ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПІДПРИЄМСТВА І ПРОФЕСІЙНОГО
ЛІЦЕЯ У СИСТЕМІ ДУАЛЬНОЇ

ОСВІТИ

Професійний ліцей 
(загальна й спеціальна теоретична 

підготовка відповідно до навчальних 
планів ) 

Підприємство 
(практична підготовка  

Система дуальної 
освіти 

 
Іспит 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Учні за дуальною системою рано набувають добрі знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється упевненість у завтрашньому дні. Перед Дніпрорудненським професійним ліцеєм  та ПрАТ «ЗЗРК»  ставиться одна спільна задача – рівень професійної компетенції  і  підготовки молодих робітників не повинен поступатися рівню працівників даного підприємства, окрім того, професійна орієнтація повинна бути  направлена на особливості даного виробництва. Одним словом це можна визначити так – «… прийшов на підприємство – став і працюєш як кадровий робітник або молодший технічний персонал». Особливістю дуальної системи є те, що навчання учнів відбувається за  схемою: теоретичний цикл та формування первинних навичок з професії відбувається в ліцеї, а формування складних  та комплексних навичок –  на конкретному виробництві, або, точніше, на конкретному робочому місці виробничого цеху. Професійні знання та  досвід у учнів набуваються, розширяються та  поглиблюються під час виробничого навчання та виробничої практики. Позитивною якістю дуального навчання є ще й те, що учні під час виробничої практики зараховуються на робочі місця та  отримують відповідну заробітну платню.  Таким чином вирішується питання  інтеграції і кооперації  професійного навчального закладу та  підприємства, визначення структури і профілізації, а також моделі організації навчального процесу у Дніпрорудненському професійному ліцеї. 



НА ВИРОБНИЦТВІ 
МАЙСТЕР В/Н  

ЗДІЙСНЮЄ:

 оформлення учнів на 
підприємство;

 розподіл учнів по 
робочих місцях;

 інструктування учнів;
 загальне керівництво;
 систематичний 

оперативний контроль;
 знайомить з порядком 

видачі та приймання 
завдання.

Выступающий
Заметки для презентации
Я, як майстер виробничого навчання, здійснюю методичне керівництво та систематичний оперативний контроль за навчанням та вихованням учнів на підприємстві, знайомлю їх з порядком видачі завдання, приймання та обліку виконаних робіт. Учні осваюються у виробничій обстановці, звикаюють до ритму роботи, вчаться трудитися в робочому колективі.





ПІД ЧАС  НАВЧАННЯ НА  ВИРОБНИЦТВІ В УЧНІВ ФОРМУЄТЬСЯ:

 засвоєння умінь та 
навичок;

 відповідальне 
ставлення до 
колективу та режиму 
роботи підприємства;

 творчий підхід до 
виконання 
виробничих завдань;

 накопичення досвіду 
самостійної роботи;

 формування 
професійних якостей 
(швидкість реакції, 
координація рухів, 
спостережливість та ін).

Выступающий
Заметки для презентации
У учнів формується свідоме ставлення до процесу засвоєння умінь та навичок, відповідальне ставлення до трудового колективу та режиму роботи підприємства, творчий підхід до виконання виробничих завдань. У період навчання на виробництві формується моральний облік майбутнього кваліфікованого робітника, виховується повага до традицій колективу, любов до обраної професії, впевненість у своїх силах.





Выступающий
Заметки для презентации
Досвід використання  дуальної системи навчання має наступні  переваги у порівнянні з традиційною:•  дуальна система підготовки кваліфікованих робітників усуває основний недолік традиційних форм та  методів навчання  – розрив між теорією  та практикою;•  в механізмі дуальної системи підготовки закладено вплив на особистість робітника, створення нової психології майбутнього  робітника;•  навчання майбутніх робітників за дуальною системою створює високу мотивацію отримання знань та набування професійних навичок  тому, що якість їх знань прямо пов’язана з виконанням  службових обов’язків  на робочих місцях;



ДЛЯ УЧНІВ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

- Отримують оплату за 
роботу в період 
профнавчання;

- Навчаються в 
реальних умовах 
виробництва;

- Ідентифікують себе з 
виробництвом;

- Отримують професійні 
навички і уміння для 
подальшої 
проф.кар~єри;

- Понад 90 % учнів 
працюють за 
отриманою 
професією.

- Беруть участь у 
розробленні стандартів;

- Отримують 
компетентних 
випускнів, що точно 
відповідають їм 
вимогам;

- Підвищують 
продуктивність;

- Економлять на розходах 
щодо підбору 
персоналу;

- Контролюють
виробниче навчання;

- Входять в екзаменаційні 
комісії;

- Узгоджують з 
профспілками оплату 
роботи учнів. 

- Зменшення витрат на 
підготовку;

- Забезпечує якість, 
розроблення стандартів;

- Фінансує, контролює, 
перевіряє систему 
підготовки кадрів;

- Бере участь у 
профорієнтації;

- Підтримує людей з 
обмеженими
можливостями;

- Незалежне оцінювання 
знань;

- Високий рівень 
зайнятості;

- Прогнозує випуск 
фахівців в умовах 
несприятливої 
демографічної ситуації.

Выступающий
Заметки для презентации
•  зацікавленість керівників відповідних установ підприємства у практичному навчанні свого майбутнього робітника;•  професійно-технічний навчальний заклад працює у тісному контакті з підприємством замовником кадрів та ураховує його вимоги до майбутніх спеціалістів, а також залучає його працівників до розробки навчальних планів і програм з відповідних професій; •  дуальна система навчання дозволяє скоротити витрати  професійно-технічної системи країни на закупівлю та утримання дорогого виробничого обладнання. Окрім того, в умовах виробництва швидше оновлюються виробничі технології і використовується  найновіше устаткування,  в тому числі, і при навчанні учнів;•  позитивним моментом можна відзначити вплив на учнів робітників виробництва з  великим досвідом роботи і психології виробничого середовища на формування та  становлення молодого робочого, його орієнтацію на конкретне виробництво.На всіх етапах виробничого навчання присутня важлива складова - це система оцінок. Вона є своєрідним регулюванням суті, яка полягає у виконанні вимог, спрямованих на досягнення запланованих результатів освоєння навчальних програм.



СТАЖУВАННЯ МАЙСТРІВ 
В/Н НА ПРАТ «ЗЗРК»

Выступающий
Заметки для презентации
Ще однією важливою складовою компетентнісного підходу є стажування педагогічних працівників на робочих місцях підприємства. У листопаді 2018 року майстри виробничого навчання з професії «машиніст електровоза, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування» пройшли двотижневе стажування в умовах виробництва на базовому підприємстві Приватне Акціонерне Товариство «Запорізький залізорудний комбінат» на дільниці «Внутришахтний транспорт» шахти «Експлуатаційна».



Выступающий
Заметки для презентации
За час проходження стажування майстри виробничого навчання ознайомилися з новими технічними виробничими досягненнями, їх втілення в практичну діяльність підприємства; придбали необхідний практичний досвід з професії «Машиніст електровоза, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування»; оволоділи новими технологіями і обладнанням в умовах реального виробництва, підвищили свій професійний досвід.
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