
Ренгевич Оксана Василівна
майстер виробничого навчання;
викладач спецдисциплін І категорії

ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти»

Педагогічний стаж роботи: 14 років

e-mail: oksana.rengevich@gmail.com



Методична тема: “Впровадж ення інноваційних  технологій з 
метою підвищення ефективності уроку”

 Мета педагогічної діяльності: 
 Формування професійних компетенцій і морально-етичних якостей

учнів, через застосування сучасних освітніх технологій та активізацію
самостійної діяльності на уроках виробничого, теоретичного навчання і
позаурочної діяльності

 Основні направлення:
 - розвиток конкурентно-спроможного майбутнього спеціаліста,

збагачення їх професійними знаннями, вміннями і навичками, активними
засобами направленими на професійний саморозвиток і досягнення
професійної діяльності;

 - розвиток професійних компетенцій, ерудиції, творчих початків та
культури особистості



 Формування компетентностей з використанням  
хмарних технологій, а саме Classroom.

 Реалізація компетентнісного підходу при проведенні
позакласних заходів.

 Підвищення професійної компетентності шляхом 
самоосвіти.



 Весь сенс освіти полягає в тому, щоб розвинути в учнів здатність до
самостійного вирішення проблем у різних видах і сферах діяльності,
використовуючи соціальний досвід, до якого включено і власний досвід
учнів.

 Змістом освіти є дидактично адаптований соціальний досвід вирішення
світоглядних, пізнавальних, політичних, моральних та інших проблем.

 Сенс організації процесу навчання полягає у створенні необхідних умов
для формування в учнів досвіду, необхідного для самостійного
вирішення комунікативних, пізнавальних, моральних, організаційних та
інших проблем, які й складають зміст освіти.

 При оцінці освітніх результатів потрібен аналіз рівнів освіченості, які
досягнуті учнями на певному етапі навчання.



 Термін «компетенція» у перекладі з латинської – це
коло питань, щодо яких людина обізнана добре,
пізнала їх і має досвід.

 Компетентність – це поєднання
відповідних знань у визначеній галузі,
здібностей, що дозволяють обґрунтовано
судити про цю сферу й активно діяти в ній.



Компетентнісний підхід – це спроба дати відповідь на
запитання, чому і як навчати.



В освіті компетентнісний підхід реалізується як ключові компетентності,
загальні предметні вміння, прикладні предметні вміння, життєві навички



Особливості 
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

 Учитель чітко усвідомлює результати навчання для кожного уроку,
кількох уроків за темою, для навчального курсу в цілому;

 результати – певний рівень сформованості предметної компетентності та
ключових компетентностей учня;

 учні протягом уроку залучені до постійної активної діяльності;
 методика навчання має забезпечувати можливості організації діяльності

учнів і досягнення результатів.







КОМПЕТЕНТНІСНИЙ 
ПІДХІД 
У ВИРОБНИЧОМУ 
НАВЧАННІ

Підготовка висококваліфікованого фахівця професійної 
освіти є основним етапом у процесі його реформування.

Компетентнісний підхід у виробничому навчанні
формує нову модель майбутнього фахівця, який відповідає
умовам економічного розвитку країни і затребуваний на
ринку праці.



Спецкурс “Виробниче навчання”, створений у Googl додатку 
“Сlassroom” 



Матеріали, розміщенні в спецкурсі “Виробниче навчання” у Googl додатку 
“Сlassroom” 



Інструкційно-технологічна карта до уроку виробничого навчання на тему:
“Верстка бланку ділового листа”, 

розміщена в спецкурсі “Виробниче навчання”, 
створена у Googl додатку “Сlassroom” 









Виконання практичного завдання на уроці виробничого навчання
учнями ІІ курсу за професією: 

“Оператор комп'ютерного набору; секретар керівника ”



Тестове завдання для уроку виробничого навчання на тему:
“Робота в операційній системі Windows”, 

розміщене в спецкурсі “Виробниче навчання”, 
створене в Googl додатку “Сlassroom” 



Контроль знань 
за допомогою  комп`ютерної програми для тестування

«MyTest”



Виконання творчого завдання в Adobe Reader
на уроці виробничого навчання







КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД на уроках 
спецдисциплін



Велика увага при компетентнісному підході на уроках 
спецдисциплін приділяється самостійній роботі учнів. 

Це може бути виконання завдань з опорою на рекомендовані 
джерела з вивченої на уроці теми 

Урок з предмету «Основи галузевої економіки та підприємництва»
на тему: 
“Безробіття, його причини та види”



Зростання компетентності 
учнів у професійному сенсі 
передбачає  не тільки виконання 
вказівок викладача (підготовка 
рефератів, повідомлень і презентацій 
за допомогою додаткової літератури), 
але й пошук ефективних способів 
навчання. 

Урок з предмету «Основи галузевої економіки та підприємництва»
на тему: 

“Кредитна система”



• Компетентнісний підхід передбачає зміну тих чи інших
компонентів, включених в освітній процес.

• Це педагогічні технології, зміст, засоби оцінки і
контролю. Величезну роль відіграють такі активні
методи навчання, як рішення ситуаційних завдань,
спілкування, дискусії, виконання проектів, пошукова
робота тощо.

Відеоролик до уроку з 
предмету 
«Основи галузевої
економіки та 
підприємництва»

на тему: 
“Безробіття, його причини 
та види”



Спецкурс “Основи галузевої економіки та підприємництва”, 
створений у Googl додатку “Сlassroom” 



Матеріали для уроків з предмету :
“Основи галузевої економіки та підприємництва”, 

розміщені в Googl додатку “Сlassroom” 



Спецкурс “Інформаційні технології ”, створений у Googl додатку 

“Сlassroom” 



Матеріали, розміщенні в спецкурсі “Інформаційні технології”
в Googl додатку “Сlassroom” 



КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД у позаурочній діяльності

У рамках предметного тижня була проведена
інтелектуально-розважальна гра з економіки «Фортуна»
між учнями ІІ курсу гр.8.17 за професією: «Оператор комп'ютерного 

набору; секретар керівника» та учнями І курсу гр.7.18 за професією: 
«Крановий машиніст (кранівник)»

Мета гри:
засвоїти знання з економіки в ігровій формі, 

удосконалювати вміння працювати в групах, формувати 
компетентність продуктивної творчої діяльності;
розвивати економічне мислення та інтерес до суспільного 
життя в цілому;
виховувати  естетичний смак, ввічливість, самостійність, 
ініціативність, цілеспрямованість, волю.



Проведення гри
 І конкурс 

1 етап:  «Розминка» (відповіді на питання, кожній команді по черзі)
2 етап: «Валютний ринок» (потрібно відгадати валюту певних країн)

США -…









Польща - …



(Злотий)



Китай - …



(Юань )



Монголія - …



(Тугрик)



3 етап: «Нічого собі реклама» 
(потрібно прорекламувати нікому не потрібні речі)

Жестяні банки



Друкарська машинка



ІІ конкурс – поетів-бізнесменів “Економічний” вірш на задану 
риму

 … кредит … розхід
 … реклама … інфляція
 … стверджує … пароплав
 … мама … ситуація

 ІІІ конкурс – “Брокерський” (один учасник отримує інформацію, 
передає її жестами, а команда повинна відгадати суть інформації. 
Підказка – відгадати текст прислів`я)

 Наприклад: “Час – це гроші”
 “Хто не працює, той не їсть”
 “Закінчив діло - гуляй сміло”



ІV конкурс капітанів (тестові питання)

V конкурс – “Найкращий інтелектуал команди” (кожна команда 
отримує картки з літерами Б, П, С, Т. Учасники повинні назвати 
економічні терміни, у яких була б на початку слова дана буква)

 Підбиття підсумків



Учні проявили пізнавальний інтерес, творчу активність, допитливість, 
логічне мислення



 Такі заходи вирізняються оригінальністю проведення,
цікавим та актуальним змістом, інформаційною
насиченістю, відповідають навчально-пізнавальній,
розвивальній та виховній меті організації освітнього
процесу в центрі.



2. Удосконалювати педагогічну
майстерність

через систему методичної роботи 
закладу освіти,

в основу якої має бути покладений 
індивідуальний підхід, тобто гнучке 
використання різних форм і методів 

роботи з педагогами, спрямований на 
результат.

Підвищення професійної компетентності шляхом 
самоосвіти





Взяла участь у семінарі для викладачів 
комп`ютерних дисциплін



3 14 по 21 квітня 2019 року взяла участь у тренінгу для тренерів у рамках 
Проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в 
Україні» «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес», який проходив у м. Київ



(зліва направо)
Айсулу Мейманканова – майстер-тренер програми МОП РВСБ
Азад Рахімов – майстер-тренер МОП РВСБ
Джемаль Ходзис – керівник проекту МОП в Україні (Данія)
Тетяна Міненко – національний координатор проекту МОП





ВИСНОВКИ

 Навчання, яке засноване на компетенціях, будується на
визначенні, освоєнні і демонстрації знань, умінь, типів
відносин і поведінки, які потрібні для певної трудової
діяльності.

 Упровадження такого навчання допомагає розвинути
творче мислення і привернути інтерес учнів до
важливих питань у подальшій професійній діяльності.
Сутністю освітнього процесу стає створення різних
ситуацій і підтримка дій, що призводять до формування
будь-якої компетенції.

 У підсумку можна сказати, що підвищити ефективність
навчання у професійній освіті допомагає реалізація
компетентнісного підходу при тісній взаємодії з
майбутніми роботодавцями, науково-методичного змісту
підготовки фахівців і мотивації учнів до підвищення
рівня своєї професійної діяльності.
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