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Візитна картка майстра виробничого навчання

Бігун Катерини Григорівни

• Дата народження: 30 серпня 1960 р

• Освіта: вища, у 2010 році закінчила

Національний педагогічний університет

• ім. М.П.Драгоманова

• Спеціальність: «Педагогіка і методика

середньої освіти. Трудове навчання » та

здобула кваліфікацію вчителя трудового

навчання ,виробничих технологій,

інформаційної техніки, креслення та безпеки

життєдіяльності.
• Місце роботи: Київський професійний ліцей

транспорту

• Посада: майстер виробничого навчання

• Стаж роботи: 25 років

• Рік атестації: 2016
• Курси підвищення кваліфікації :
• Білоцерківський інститут неперервної

професійної освіти 2020



Копії офіційних документів про 

освіту



Копії офіційних документів про курси підвищення 

кваліфікації



Довідка про стажування майстра виробничого 

навчання



Моє життєве кредо

Якщо ви володієте знаннями,

дайте іншим запалити від 

нього

свої світильники…

Т.Фуллер



Педагогічне кредо

Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь



Подяки 



Нагороди



Грамоти



Методична проблема над якою працюю:

«Інтерактивні технології навчання з професії :

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»

Інтерактивні технології допомагають на практиці:

1. Фіксувати увагу та процес навчання;
2. Використання активних методів навчання;
3. Зв’язок з раніше вивченим матеріалом;
4. Формувати вміння в здобувачів освіти самостійно

здобувати знання та застосовувати їх на практиці.



Самоосвіта



Самоосвіта



Навчальна та плануюча 

документація



Методичні розробки



Методичні розробки



Навчально-матеріальна база



Комплексно-методичне забезпечення з 

професії: 

«Слюсар з ремонту автомобільних колісних 

транспортних засобів»



Методична література



Підготовка до дистанційного навчання



Виховна година в режимі дистанційного навчання



Участь у засіданнях 

Методичного об'єднання

«Автослюсарних професій»



Участь у педагогічних читаннях



Уроки виробничого навчання



Уроки виробничого навчання



Предметні тижні
Конкурс фахової майстерності серед груп слюсарів 

“слюсарний мінімум”. 



Позаурочна робота



Здобувачі освіти моєї групи  справжні таланти



Грабенко Євгеній
ІІ місце з олімпіади предмет «Захист України» 

2019 р.
Мішугіна Тетяна

ІІ місце в змаганнях «Снайпер столиці»  2019 р.

Переможці змагань



Здобувачі освіти моєї групи 105 

посіли І місце за участь у квесті

«Пропала булава» до Дня Захисника України



Мої учні це не лише професіонали, 

а й воїни, які боронять країну від ворога

Біографічна довідка учня Кудіна

Сергія

Народився  31.10.1994 року Київська 

область Броварській район с. Рудня.
Навчався в Київському 

професійному ліцеї транспорту з 

01.09.2010 р. (наказ № 3 З-УДЗ від 

28.08.2010 р.) по 30.06.2013 р. (наказ № 

30 В-УДЗ від 27.06.2013 р.) за 

професією "Слюсар з ремонт 

автомобілів. Токар".

Навчався добре. До обраної 

спеціальності ставився з зацікавленістю. 

До навчання відносився добросовісно і 

відповідально. Сьогодні  воїн АТО



Нагороди Сергія




