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Інноваційний пошук форм і методів  

організації уроків 

 виробничого навчання за професією 

“Живописець. Флорист” 

 



ДНЗ “ Запорізьке вище професійне училище”  
 

 

•  Майстер виробничого навчання  

   13 розряду 

•  Маю12 років педагогічного стажу 

•  з 2007 року працюю в ДНЗ     

«Запорізьке ВПУ» в художньому 

відділенні.  

•  Вела групи з професії «Декоратор 

вітрин»,  «Декоратор вітрин. 

Флорист» та «Живописець. Флорист» 

Шевчук Вікторія Юріївна  



 

 

•Розробляю навчальну та плануючу документацію, методичні 

розробки;  

• Вивчаю та впроваджую в особисту діяльність передовий 

досвід колег; 

• Працюю над особистою освітою, творчою діяльністю; 

• Займаюсь організацією виставок творчіх робіт здобувачів 

освіти;  

• Приймаємо участь в заходах,  та займаємо призові місця 

разом з нашими здобувачами освіти в творчих  виставках - 

конкурсах  обласного, міського, Всеукраїнського рівню; 

•В 2012 році представляла ДНЗ «Запорізьке ВПУ»  в обласному 

конкурсі «Майстер року» та здобула перше місце; 

• Зараз займаюсь введенням сучасних  інноваційних  методів 

навчання в умовах карантину та дистанційним навчанням  

Займаюсь науково-методичною роботою та 

інноваційним пошуком методів організації 

уроків виробничого навчання:  



Професія «Живописець. 

Флорист» – творча  



Формування творчих здібностей 
здобувачів освіти на уроках виробничого 

навчання  



Ефективне використання інноваційних 

технологій навчання 

• спрямоване на 

розкриття творчого 

потенціалу і особистості 

кожного здобувача 

освіти, діагностику 

особистісного розвитку, 

ситуаційне 

проектування. 



Майстер в/н  Здобувачі 

освіти 



1 

• освітній процес будується не на логіці програмного матеріалу, а на 
логіці діяльності, що має особистісне значення для здобувача освіти 
і підвищує його мотивацію до навчання; 

2 

 

• кожен здобувач освіти має працювати в індивідуальному темпі. Це 
забезпечує вихід кожного здобувача освіти на свій рівень розвитку; 

3 
• глибоке, усвідомлене засвоєння знань забезпечується внаслідок 

універсального їх використання в різних ситуаціях. 

Принципи роботи 



 

Для ефективного навчання проводжу  

тематичні екскурсії,  

майстер-класи, пленери, уроки-змагання з 

професійної майстерності.  

 



Відродження та збереження народних 

художніх промислів 



Майстер-класи 

для здобувачів освіти художнього профілю як форма 

творчого показу 



Участь у майстер - класі у виставковому залі  

Козак – Палац на Всеукраїнському конкурсі   

          професійної майстерності Worldskills Ukraine 



 
Проведення творчих майстер-класів в освітніх 

закладах міста й області 



Пленер як форма 
проведення уроку в/н  



Застосування інноваційного обладнання на 

уроках виробничого навчання 

Документ-камера – це особливий вид 

електронного обладнання, призначеного для 

формування в реальному часі 

спостережуваних предметів з ціллю їх 

відображення у збільшеному вигляді на 

спеціальному екрані на всю аудиторію 



Використання документ-камери на уроках 

виробничого навчання 



Документ камера  

на етапі контролю знань 



 

Дистанційне навчання в умовах карантину 



Проведення творчих виставок здобувачів освіти 

ДНЗ “Запорізьке ВПУ” 



Різноманітність інноваційних технологій  

робить процес навчання дійсно творчим, збуджує 

зацікавленість здобувачів освіти, поліпшує 

розуміння і засвоєння матеріалу. 
 



Дякую за увагу! 


