
ГРИЦЕНКО ЕРІКА ЕМЕРИКІВНА 
 
ПОСАДА: майстер виробничого навчання 

МОЄ КРЕДО: «Навчаючи, ми самі вчимося»  
ОСВІТА: вища  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬЗАФАХОМ: товарознавство 

такомерційна діяльність; спеціаліст з товарознавства і 
комерційної діяльності 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: 2003р., Ужгородський 
комерційний технікум,2014р.,Ужгородський торговельно-

економічний інститут Київського національного ТЕУ 
СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 21 років, на посаді 

майстра в/н – 14 років 
ТАРИФНИЙ РОЗРЯД: 13 

РОБІТНИЧИЙ РОЗРЯД: продавець непродовольчих товарів  
5 розряду, продавець продовольчих товарів 5 розряду 

НАЗВА ПРОФЕСІЇ, З ЯКОЇ ВЕДЕ ПІДГОТОВКУ: продавець продовольчих 
та непродовольчих товарів 

ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 2019, 
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ПК та ІПП, 

свідоцтво № СПК-35946459-001384-19, 13 вересня 2019р. (майстри 

виробничого навчання); 
Стажування «ТОВ БАЗА магазин Зіна»; довідка 06/10-16, 04.10.2016р.  

ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: достатній рівень, 
навчання за програмою «Intel». «Навчання для майбутнього»,18.06.2012 р. 

Сертифікат № 0072/2012 
 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙСТРА В/Н 

 

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: встановлення 14 

тарифного розряду майстра виробничого навчання 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: Активізація пізнавальної діяльності учнів на 

уроках  виробничого навчання 

ВІДКРИТІ УРОКИ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД на рівні навчального 

закладу: 

12.11.2015р., відкритий урок на тему: «Вивчення та опанування 

навиків з дотриманням вимог охорони праці та пожежної безпеки 

при роботі на РРО». Під час проведення уроку була використана 

презентація та відеофільм 

07.12.2016р., відкритий урок на тему: «Ознайомлення з основними 

елементами процесу обслуговування покупців”. Під час проведення 

уроку була використана презентація та інструкційні карти 

27.02.2019 р., конкурс професійної майстерності «Кращий з професії 
продавець» в групі продавців продовольчих та непродовольчих товарів І 

курсу. Конкурс складався з теоретичної і практичної частини. Теоретична 

частина конкурсу складалася з виконання тестових завдань, підрахунків 
вартості покупки та розшифровки штрихового коду. В практичній частині 



конкурсу учні виконували завдання із зав’язування краватки простим 

способом. Журі оцінювало не тільки правильність зав’язування, але і якість, 
естетичність вузла  та швидкість виконання завдання. 

 
МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ: 

 
2015р., методична розробка: «Активізація пізнавальної діяльності 

учнів на уроках  виробничого навчання». Під активізацією навчально-
пізнавальної діяльності розуміють підвищення рівня усвідомленого пізнання 

об'єктивно-реальних закономірностей у процесі навчання.Тому система 
роботи майстра в/н повинна будуватись з врахуванням поступового і 

цілеспрямованого розвитку творчих пізнавальних здібностей учнів, 
розвитку їх мислення. Звідси випливає висновок, що потрібно формувати 

мотиви навчання, бажання учнів розв'язувати пізнавальні 
задачі.(затверджено і ухвалено методичною комісією торгового профілю, 

протокол № 4 від 16.11.2015р.) 

2016р. Збірник інструкційних карт з в/н для продавців 

продовольчих товарів 5 розряду. Інструкційні карти з виробничого 

навчання складено відповідно до програми виробничого навчання для 

продавців продовольчих товарів 5 розряду.Їх використовують при вивченні 

питань з надання органолептичної оцінки якості продовольчих товарів та 

відбору проб (розглянуто і схвалено на засіданні науково-методичної ради 

училища, протокол № 5 від 20 квітня 2016 р.) 

2017р., методична доповідь: «Психологічний клімат колективу. 

Основні характеристики психологічного клімату в учнівському 

колективі» Соціально-психологічний клімат являється комплексною 

психологічною характеристикою, що відображає стан взаємовідносин та 

ступінь задоволеності всіх учасників навчального процесу різноманітними 

факторами життєдіяльності колективу групи.         

2018р., методична розробка: «Особливості формування в учнів 

навичок і умінь». Вироблення професійних виробничих умінь зв’язане з 

сприйманням, аналізом і переробкою інформації, її оцінкою з точки зору 

поставленої професійно-виробничої мети, формуванням і засвоєнням 

трудових дій, технологічних, виробничих процесів.(затверджено і ухвалено 

методичною комісією торгового профілю,протокол № 9 від 23.12.2018р.) 

Формування професійного виробничого уміння, тобто уміння творчо 

працювати, зв’язане з регулюванням трудових дій, з внесенням до них 

відповідних корективів у процесі професійної виробничої трудової дії. 

2018р., методична доповідь: «Урок-основна форма організації 

навчання в ПТНЗ. Вимоги до сучасного уроку виробничого 

навчання». Сучасний урок відзначається конкретністю, чіткістю, 

логічністю, досягненняммети. 

 

 



2018р., навчально-методичне видання: «Уроки в/н в майстерні для 

продавців продовольчих товарів 5 розряду»  

Навчально-методичне видання розроблено відповідно до стандартів та 

робочої навчальної програми з виробничого навчання професії продавець 

продовольчих товарів 5 розряду з метою надання допомоги майстрам 

виробничого навчання при проведенні інструктажів. Видання містить 

розроблені плани уроків, додатки дидактичних матеріалів, конспекти 

уроків (розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради училища, 

протокол № 11 від 19 травня 2018р.) 

2019р.,методична розробка: «Впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у освітній процес». У роботі розглянуто 

питання використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках 
виробничого навчання  на тему: Робота на реєстраторах розрахункових 

операцій  у професійно технічній освіті, які допоможуть майстру 

виробничого навчання зробити процес навчання цікавим, різноманітним, 
ефективним, демократичним, а також сприяють розвитку інноваційного 

потенціалу особистості учнів. Значення таких технологій полягає в 
активізації пізнавальної і навчальної діяльності учнів, підвищенні інтересу 

до предмету. 
 

ВИХОВНА РОБОТА 
 

23 квітня 2019 р.  

Ужгородський міський центр зайнятості. Весняний 

«Ярмарок професій та вакансій». Учні групи продавців 
продовольчих та непродовольчих товарів Дзуринець 

Отто та Липко Вікторія  показали майстер-клас з 
зав’язування краваток  

 
 

 
16.10.2019р.  Участь в Всеукраїнському тижні з протидії булінгу 

Булінг – тривожна тенденція, особливо для сучасної молоді. Попередити 

булінг можна тільки у разі спільної роботи педагогів, батьків і всіх 
дорослих, які так чи інакше причетні до виховання дітей. 

обговорення на тему «Профілактика булінгу серед сучасної молоді» 
 

25.11.2019р.  
 Година-реквієм «Тоді нас міг врятувати хліб, 

тепер нас врятує пам’ять». Учні училища у 
своєму виступі донесли присутнім у залі ті 

страшні події нашої історії. Вони декламували і 
розповідали вірші, показували і відтворювали на 

сцені те, як люди від голоду втрачали розум, 
розповідали про випадки, коли матері 

позбавляли життя своїх дітей.  
 

 



ГУРТКОВА РОБОТА 

 
06 листопада 2018р. Гурток «Оформлення вітрин і 

декоративне пакування товарів» (керівник Гриценко 
Е.Е.). Оформлення внутріучилищних вітрин на осінню 

тематику. При оформленні вітрин учні використали різні 
декоративні елементи, товар та власноруч виготовлену 

дизайнерську атрибутику, в яку вклали максимум 

фантазії. Прикрасою вітрин стали декоративні букети з 
опалого листя, віночки з сушених фруктів, обереги з 

соломи тощо. 
 

 
 

  

 
 

 
 

14 лютого 2019р., гурток «Оформлення вітрин і 
декоративне пакування товарів» (керівник Гриценко 

Е.Е.). Оформлення внутріучилищних вітрин  до Дня 
Святого Валентина. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 01 березня 2019 р., гурток «Оформлення вітрин і 

декоративне пакування товарів» (керівник Гриценко 
Е.Е.).  Оформлення внутріучилищних вітрин  до свята 8 

Березня. 
  
 
 

 
 

 

25.10.2019 р, гурток «Оформлення вітрин і 
декоративне пакування товарів» (керівник Гриценко 

Е.Е.). Тема «Осінь». Виготовлення декоративних 
елементів з використанням сухих квітів, листя, гілок 

для оформлення вітрин. 
 

 
 


