
КУЗЬМА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 
Посада: викладач професійно-теоретичної 

підготовки, майстер виробничого навчання 
МОЄ КРЕДО: «Любити свого учня всяким: 

талановитим чи не дуже, веселим чи сумним, 
спокійним чи непосидючим…Спілкуватися з ним, 

навчати й радіти, бо учень - це свято, яке триває 
доти, поки ти є разом із ним» 

ОСВІТА:  вища 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: товарознавство та 

комерційна діяльність 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: Ужгородський 
навчальний центр Київського національного 

торгово-економічного університету, 2012 рік. 
СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 21 рік; на посаді майстра в/н - 18 років, 

на посаді викладача – 9 років 
РОБІТНИЧИЙ РОЗРЯД: продавець непродовольчих товарів 5 розряду, 

продавець продовольчих товарів 5 розряду. 
НАЗВА ПРОФЕСІЇ, З ЯКОЇ ВЕДЕ ПІДГОТОВКУ: продавець продовольчих 

товарів, продавець непродовольчих товарів  
КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: спеціаліст другої категрії, 2015 рік  

ПРЕДМЕТИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ: Товарознавство непродовольчих товарів, 
Гігієна і санітарія виробництва 

ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

2019, НМЦ ПТО та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 
працівників у Хмельницькій обл., свідоцтво ПК 22771726/002203-19 від  13 

травня 2019 року(майстри виробничого навчання); 
2019, НМЦ ПТО та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій обл., свідоцтво ПК 22771726/002199 -19 від  
10 травня 2019 року(викладач професійно-теоретичної підготовки); 

2016, стажування, ТОВ «База», магазин "Зіна", довідка № 05.09.2016 р.-

04.10.2016р.  
ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: високий рівень, 

навчання за програмою «Intel». «Навчання для майбутнього», сертифікат 
№0073/2012, 18.06.2012 р. 

 
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ  
ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНО_ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: 

а) присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» 

(викладача) 

б) встановлення 14 тарифного розряду (майстра виробничого навчання) 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: Впровадження інноваційних технологій на 

уроках теоретичного і виробничого навчання 

  



 

ВІДКРИТІ УРОКИ В МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД: 

(на рівні навчального закладу) 

                    

07.  12.2016р., відкритий урок з виробничого навчання на 

тему: «Ознайомлення з основними елементами процесу 

обслуговування покупців” (під час проведення уроку була 

використана презентація та інструкційні карти) 

 

 

 

 

   10.11.2018р., відкритий урок з 

предмета «Гігієна і санітарія 

виробництва на тему: 

«Санітарний режим на 

підприєистві» 

 

 

19.02.2019р, 

відкритий урок-подорож з предмета 

«Товарознавство непродовольчих 

товарів» «Подорож в країну 

товарів»в групі продавці 

продовольчих  непродовольчих 

товаврів 

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ  

КОНКУРСИ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: 

    
04.02.15р., проведено майстер — клас на тему: «Зав’язування шарфів, 

хусток різними способами” з метою ознайомити та навчити учнів способам 

зав’язування шарфів (розглянуто на засіданні методичної комісії торгового 

профілю, протокол №7 від 19.01.2015р.) 

  



 

27.02.2019р., відбувся 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:  

НАГЛЯДНІ ПОСІБНИКИ: 

2016 р., Збірник інструкційних карток 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 2012р.) 

МЕТОДИЧНІ ДОПОВІДІ: 

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 доповідь: «Урок-основна форма організації навчання 

в ПТНЗ. Вимоги до сучасного уроку виробничого навчання»(сучасний урок 

відзначається конкретністю, чіткістю, логічністю, досягнення мети). 

2019р. Методична доповідь: «Історія виникнення одягу» 

 

Дидактичні матеріали: (перегляд відеороликів, презентації) 

Використовуються під час проведення уроків теоретичного та 

виробничого навчання. 

Розроблені роздаткові матеріали (таблиці, кросворди) для 

засвоєння поданого матеріалу 

 
МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ: 

2017р. Методична розробка: « 

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.(розглянуто і ухвалено 

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

2019р. Методична розробка: «Методика проведення уроків 

виробничого навчання різних за типами та структурою» (у роботі 
розглянуто питання проведення уроків різними за типами та структурою, які 

допоможуть майстру виробничого навчання зробити процес навчання 
цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним, а також сприяють 

розвитку інноваційного потенціалу особистості учнів); 
2019 р., «Ігрові технології на уроках теоретичного навчання» (у 

роботі розглянуто питання проведення уроків з використанням ігрових 

технологій  а саме уроку – подорожі) 

2019р. Методична розробка: «Методика проведення уроків з 

теоретичного навчання різних за типами та структурою» (у роботі 

розглянуто питання проведення уроків різними за типами та структурою, які 
допоможуть викладачу теоретичного навчання зробити процес навчання 

цікавим, різноманітним, ефективним,  а також сприяють розвитку 
інноваційного потенціалу особистості учнів); 
 

УЧАСТЬ В РОБОТІ ТВОРЧОЇ ГРУПИ: 

2019р., розробка  навчальних програм та планів для продавців 

продовольчих товарів третього, четвертого і п’ятого розряду за новими 

стандартами на компетентнісний основі; 

2019р., розробка навчальних програм та планів для продавців 

непродовольчих товарів третього, четвертого розряду за новими 

стандартами на компетентнісний основі; 

(розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії училища) 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: 

2018р., інноваційний проект на тему: « Дослідження сучасних технологій 
приготування кави»(в дослідженні брали участь групи продавців 

продовольчих та непродовольчих товарів і офіціантів, барменів)  

ПУБЛІКАЦІЇ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 
2017р., інформаційно-методичний збірник "Вісник" - методична розробка 

"Майстер-клас як особлива форма навчального заняття". 
2020 Р., інформаційно-методичний збірник "Вісник" - методична розробка 

«Ігрові технології на уроках теоретичного навчання» 
ВИХОВНІ ЗАХОДИ: 

17.04.15р., в рамках фестивалю «Воскресни, писанко!» відбувся виховний 
захід на тему: «Писанка: історія, легенди та виготовлення».   

18.04.16р., участь у заході , присвяченому 30 – річчю Чорнобильської 
катастрофи (учні групи продавців продовольчих та непродовольчих товарів 

та учні групи офіціантів, барменів ) 
25.04.16р., проведено виховний захід — вшанування пам’яті жертв 

Чорнобильської катастрофи.  
2017р.,виховна година: «Я – громадянин України – європейської країни»  

2018р., виховна година: «Українці серед інших європейських націй»  

2019р., виховна година: «Молодь Єднає Україну»  



2019р., виховна година: «Профілактика булінгу в учнівському 

середовищі» 

ВИСТАВКИ- КОНКУРСИ:  
01.11.2016р., участь у конкурсі-виставці «Дари осені» 

 
ГУРТКОВА РОБОТА: 

 
01 березня 2019 р чергове заняття членів гуртка 

Оформлення вітрин і декоративне пакування товарів» з 
групи продавців продовольчих та непродовольчих товарів  

розпочалося з оформлення училищних вітрин  до свята 8 
Березня 
  

 
 

 

06.11.2019 - учні прийняли участь в оформленні вітрин 
на осінню тематику (при оформленні вітрин учні 

використали різні декоративні елементи, товар та 
власноруч виготовлену дизайнерську атрибутику: 

декоративні  букети з опалого листя, віночки з сушених 
фруктів, обереги з соломи тощо., в яку вклали максимум 

фантазії) 
 

13.01.2020 Декоративне оформлення пляшок та банок до дня Святого 
Водохреща. 

 

     
 
 

14.02.2020- участь в оформленні вітрин до Дня Святого Валентина. 
 

 
 


