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Професійна компетентність майстра виробничого 
навчання 

- є нормативною інтегративною характеристикою особистості 
фахівця, яка визначає її здатність до організації професійно-
практичної підготовки в закладах професійної (професійно-
технічної) освіти, ефективного вирішення навчально-виховних 
завдань на основі використання загальних і професійних знань, 
професійного та життєвого досвіду, професійно значущих якостей, 
сформованих на основі професійних здібностей, професійної 
спрямованості, мотивації до саморозвитку, професійного 
удосконалення та реалізації творчого потенціалу 



Професійна компетентність 
майстрів виробничого 
навчання  
 
відображає необхідний рівень 

практичної та методичної 
підготовленості, що дає 
можливість ефективно 
реалізовувати посадові 
компетенції, враховуючи сучасні 
освітні технології та сучасні 
тенденції розвитку виробничої 
сфери  

 

 

являє собою сукупність різних 
видів компетентностей 
(компонентів), що 
відображають різні аспекти та 
функції професійної діяльності 

передбачає поєднання 
технологічних знань з 
відповідного виробництва, 
професійних умінь робітника 
високої кваліфікації у певній 
галузі, педагогічних знань і 
вмінь, особистісних якостей 





Планування 

та організація 

освітнього 

процесу 

Здатність до підготовки та 

оновлення навчально-

методичних документів з 

планування професійно-

практичної підготовки та 

ведення обліково-звітної 

документації 

Здатність 

застосовувати 

різні джерела 

інформації щодо 

планування та 

організації 

освітнього 

процесу 

Здатність до  взаємодії з 

педагогічними 

працівниками та 

соціальними партнерами 

щодо  планування  та 

організації освітнього 

процесу 

Здатність до 

застосування методик 

психолого-

педагогічногПлануван

ня та організація 

освітнього процесуо 

діагностування 

здобувачів освіти 

Здатність проектувати 

індивідуальні освітні 

траєкторії здобувачів 

освіти 

Здатність реалізовувати 

здоров’язбережувальний 

підхід до організації 

освітнього процесу 



Здійснення 
освітнього 
процесу 

Здатність здійснювати продуктивну 
комунікацію зі здобувачами освіти, 

батьками (особами, які їх заміняють), 
колегами та ін. 

Здатність до використання 
теоретичних знань та навичок 
виконання типових завдань і 
здійснення технологічного 

процесу за робітничою 
спеціальністю в певній галузі 

виробництва 

Здатність експлуатувати 
виробниче устаткування 

Здатність до прояву системного 
мислення та творчості 

Здатність застосовувати 
інноваційні педагогічні 

технології з урахуванням мети, 
особливостей підготовки 

фахівців за різними 
спеціальностями, змісту 
навчального матеріалу, 

індивідуальних особливостей 
здобувачів освіти 

Здатність використовувати 
цифрові технології в освітньому 

процесі 

Здатність проводити оцінювання 
результатів освітнього процесу та 

відстежувати динаміку професійного 
становлення здобувачів освіти 

Здатність до формування 
освітнього середовища, 

зорієнтованого на 
особистісний, творчий та 

духовний розвиток 
здобувачів освіти 

Здатність здійснювати виховну 
роботу, формувати світогляд 

щЗдійснення освітнього 
процесуодо розвитку 

суспільства і природи, духовної 
та професійної культури, етики, 

політики здобувачів освіти 



Здійснення 

методичної 

роботи

  

Здатність розробляти 

навчально-

методичний комплекс 

з виробничого 

навчання та 

виробничої практики 

Здатність 

використовувати 

цифрові технології 

для розв'язання 

методичних завдань 

Здатність до 

інноваційної 

діяльності, апробації 

та поширення її 

результатів 

Здатність до аналізу та 

використання 

позитивної 

педагогічної практики 



Професійний 

розвиток

  

Здатність до самоаналізу 

та коригування власної 

професійної діяльності з 

урахуванням результатів 

педагогічного впливу 

Здатність до розроблення 

та реалізації програми 

професійного 

самовдосконалення 

Здатність до проведення 

майстер-класів, 

відкритих уроків, 

тренінгів тощо 

Здатність вживати заходи 

для збереження 

фізичного та 

психологічного здоров'я, 

профілактики 

професійного вигорання 



Супровід 

планування 

кар’єри 

здобувачів 

освіти та зв’язок 

з ринком праці

  

Здатність до 

відстеження динаміки 

професійного 

становлення здобувачів 

освіти 

Здатність консультувати 

з питань планування та 

побудови кар'єри 

Здатність до 

забезпечення підтримки 

технічної, творчої та 

підприємницької 

активності здобувачів 

освіти 

Здатність взаємодіяти з 

представниками 

державної служби 

зайнятості, соціальними 

партнерами з питань 

виробничої практики, 

працевлаштування 

Здатність проводити 

профорієнтаційну 

роботу 



- професійна відповідальність (якісне 

виконання своїх професійних обов’язків),  

- організованість (внутрішня зібраність, що 

характеризує узгодженість між цілями 

діяльності та способами її здійснення),  

- пунктуальність (культура виховання і 

мислення),  

- послідовність,  

- системність (бачення цілісності професійної 

діяльності) 

Професійно 

важливі 

якості 



- як цілеспрямована, спеціально організована й керована система 

формування соціального психолого-педагогічного та практичного 

досвіду на основі визначених об’єктивних потреб щодо розвитку їх 

професійних якостей; 

- як діяльність суб’єктів освітнього процесу, спрямована на 

педагогічну підтримку професійного розвитку в аспекті формування: 

ціннісних установок, що визначають мотиви професійної діяльності 

та регулюють окремі її операції; професійних знань і вмінь; 

ефективних навичок поведінки в конкретних ситуаціях, а також 

психофізіологічних властивостей, особистісних якостей, що 

забезпечують реалізацію цих навичок 

Розвиток професійної компетентності майстрів виробничого 
навчання визначається  



так, відчуваю 

61% 

радше, так 

25% 

радше, ні 

4% 

 ні, не відчуваю 

6% 

 не визначились з 

відповіддю 

4% 

Розподіл респондентів за відповідями на питання "Чи відчуваєте Ви 

потребу у розвитку професійної компетентності?" 



Стажування, підвищення кваліфікації на курсах 

Самоосвіта 

Взаємовідвідування навчальних занять 

Участь в конференціях, семінарах, майстер-класах, 

круглих столах, виставках,  

Проведення відкритих занять, майстер-класів 

Вивчення професійної літератури 

Участь в конкурсах з професійної та педагогічної 

майстерності 

Дистанційне навчання 

82,8% 

81,8% 

75,2% 

75,0% 

74,0% 

72,2% 

69,1% 

30,0% 



Сформованість фахових умінь 

Сформованість фахових знань 

Сформованість педагогічних умінь 

Сформованість знань з педагогіки та 

методики викладання 

65% 

69,30% 

38,70% 

36,80% 

34% 

29,70% 

59,10% 

61,30% 

0,90% 

1% 

2,20% 

1,90% 

високий рівень 

середній рівень 

низький рівень 



Тенденції розвитку професійної освіти  

поступове посилення ролі самостійної навчальної роботи  

стрімке удосконалення засобів навчання, зокрема, інформаційних 

систем  

зміщення діяльності педагога від функцій передавача знань до 

функцій розвитку особистості здобувачів освіти, їх особистісного 

самовизначення, породження їх особистісних смислів 



Форми розвитку 

професійної 

компетентності 

проблемні, 

практичні та 

методичні 

семінари, 

вебінари, 

наукові 

конференції   

ярмарки 

педагогічн

их ідей  

педагогічні 

читання  виконання 

педагогічних 

проектів, 

кейсів  

майстер-

класи, 

коучинг, 

тренінги 



Тренінги дозволяють:  

- інтенсифікувати процес навчання 

- розширити педагогічні знання, 

вивчити на практиці як функціонують ті 

чи інші психічні процеси;  

- поповнити арсенал педагогічних 

прийомів, відібрати й виробити 

ефективні способи викладання,  

- відпрацювати навички педагогічної 

рефлексії,  

- сформувати вміння розуміти 

індивідуальні особливості учнів, 

позитивно сприймати різні форми їх 

самовираження й самоствердження,  

- виробити здатність гнучко змінювати 

манеру спілкування. 



Види тренінгів 

управлінські  

командоутворення  

ефективних 

поведінкових 

умінь  
психотерапевтичні 

соціально-

психологічні 

особистісного 

зростання,  

станів  

дослідні  

трансформаційні 

розваги 



побудову теоретичної бази 
діагностування рівня психолого-

педагогічної підготовленості 

використання спеціальних вправ актуалізацію зворотнього зв'язку 

Тренінгова робота 

передбачає:  



Вправи на педагогічну 

виразність 

•«Паралельний світ» 

•«Мовою Тарабаюм» 



Вправи на педагогічну 

виразність 

•«Намалюй» 



Вправи на педагогічну 

виразність 

•«Шепіт» 

«Стокгольм був заснований у 1252 році. 
Населення складає близько 1,5 мільйона людей. 
Це одне з наймальовничіших міст у світі. І одне з 
найчистіших. Стокгольм знаходиться на 14 
островах, в ньому більше, ніж 50 музеїв та багато 
художніх галерей. Там є свій зоопарк, де можна 
побачити вовків та ведмедів. Найвища будівля – 
телевізійна вежа, окрім того, там понад 40 театрів 
та 70 кінотеатрів. Стокгольм – гарне, процвітаюче 
місто з нескінченною кількістю цікавих речей та 
можливостей». 



Вправи на педагогічну виразність 

• «Передати одним словом» 

• «Я – не Я» 

Радість  

Подив 

Прикрість 

Розчарування 

Підозрілість 

Сум 

Радість 

Байдужість  

Спокій 

Зацікавленість 

Впевненність 

Втома 

Хвилювання 

Ентузіазм 



Вправи на комунікативний вплив 

та взаємодію 

• «На довірі»  

• «Я радий тебе бачити» 

• «Парне малювання» 

• «Сніданок з героєм» 

• «Шеренга» 

• «Квадрат» 

• «Армреслінг» 

• «Вузький міст» 

• «Танок» 



Вправи на самопізнання, 

розвиток перцептивних умінь 

•«Хто Я?» 

•«Зовнішність» 

•«Передай далі» 



Вправи на самопізнання, розвиток 

перцептивних умінь 

•«Дві фотографії» 



Вправи на розвиток 

педагогічного артистизму 

•«Броуновський рух» 

•«Сурдопереклад» 

•«Намалюй свій страх» 

•«Знайомство» 

 



Вправи на розвиток творчості 

•«Застосування предметів» 

•  «Арка» 

•«Творче життя» 




