
L/O/G/O 

 



ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: 

«Я нічому не вчу 

своїх учнів, я лише 

створюю такі 

умови, в яких вони 

самі навчаться» 
А. Ейнштейн 

 



Особисті дані: 
Наумець Ірина Захарівна, 

 народилася 11 лютого 1981 року, 
викладачка спецдисциплін ДПТНЗ «Дубровицький професійний ліцей». 

Маю дві вищі освіти: 
- у 2005 році закінчила Національний університет водного господарства 

та природокористування і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 

«Промислове і цивільне будівництво», 
- у 2010 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет 

за спеціальністю «Вчитель української мови і літератури та зарубіжної 

літератури» 
Категорія: спеціаліст І категорії, 

Стаж роботи: 16 років, 
Дата попередньої атестації: 29 березня 2017 року 



Методична 

проблема: 
«Особистісно 

орієнтоване навчання 

на уроках 

спецтехнології» 
 



Курси підвищення кваліфікації 
1.Інноваційні освітні технології у професійній 

підготовці фахівців – 90 годин. 



2. «Про дистанційні та змішані формати навчання» 

для педагогів та керівникі закладів ПТО – 30 годин 



3.Недискримінаційний підхід у  
навчанні – 30 годин 



Створення та використання інтерактивних 

онлайн-тестів «На Урок» 



Форми уроків: 

 - розповідь-пояснення,  
- бесіда,  
- семінар,  
- практична робота,  
-  лабораторна робота,  
-  кіноурок,  
-  конференція,  
-  екскурсія,  
-  урок-лекція, 
- нестандартні уроки 



Методи проведення уроків: 

- групова робота, 
- поелементне викладення, 
- евристичний(бесіда), 
- інформаційний, 
- проблемний, 
- дослідницький, 
- інтерактивні (ажурна пилка, мозковий 

штурм, мікрофон, конкурс…)  



Відкриті уроки: 
1. Відкритий 

урок з технології 

штукатурних 

робіт: «Види 

шарів поліпшеної 

штукатурки, 

послідовність її 

виконання» 



2. Відкритий урок з технології монтажу 

гіпсокартонних конструкцій: «Способи 

влаштування нескладних металевих 

каркасів перегородок. Порядок виконання 

робіт»  



3. Відкритий урок з матеріалознавства: 

«Портландцемент. Його виготовлення та 

застосування» 



4. Відкритий урок з технології кам’яних 

робіт: «Кладка кута за багаторядною 

системою перев’язування швів» 



5. Відкритий 

урок з сучасних 

технологій в 

будівництві: 

«Технологія 

зведення 

термодому» 



Проведення онлайн уроків з використанням 

інтерактивного обладнання. 



Відкриті загальноліцейні заходи: 

1. «Екобудинки. Будинки 

з соломи» 
2. «Матеріали і 

технології в сучасному 

будівництві – 
«Народний дім» 

3. «Склоблоки, як 

сучасний будівельний 

матеріал» 
4. «Будівельник – 

професія на всі часи» 



Участь у підготовці, організації та 

проведенні тижнів будівельного профілю 



А саме: 

09.03.2017 – «Декада 

будівельного профілю» 
05.03.2018 – «Декада 

будівельного профілю» 
01.03.2019 – «Тиждень 

будівельного профілю» 
24.02.2020 – «Тиждень 

будівельного профілю» 
01.03.2021 – «Тиждень 

професійної 

майстерності» 



Участь у підготовці та проведенні конкурсів 

фахової майстерності (І етап): 



Розроблено тести для проведення теоретичної 

частини конкурсів фахової майстерності  
 І етап Всеукраїнського 

конкурсу фахової 

майстерності за професією 

«Маляр» - 2017, 2019 роки; 
 І етап Всеукраїнського 

конкурсу фахової 

майстерності за професією 

«Муляр» - 2018 рік; 
 І етап Всеукраїнського 

конкурсу фахової 

майстерності за професією 

«Штукатур» – 2021 рік. 



Піготовка учнів для участі у ІІ етапі 

Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності: 
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності за 

професією «Маляр» (2019): 

Петрук Софія – 4 місце (теорія – 2 
місце); 
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності за 

професією «Штукатур» (2021): 

Чирук Володимир – 2 місце 

(теорія – 2 місце) 



Інформаційно – видавнича діяльність 
1.Інформаційно – методичний збірник «Методичний 

вісник» №1/2020: методична розробка уроку 

професійно – теоретичної підготовки за професією 

«Муляр» на тему: «Кладка кута за багаторядною 

системою перев’язування швів». 
 

2.Інформаційно – методичний збірник «Методичний 

вісник» №1/2021: методична розробка уроку з 

будівельного матеріалознавства на тему: 

«Портландцемент. Виготовлення та 

застосування». 



Дякую 

за 

увагу! 


