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Відомості про майстра

виробничого навчання

Прізвище, ім'я, по-батькові Діхтяр Жанна Степанівна

Дата народження 08.05.1971року

Освіта вища

ВНЗ, який закінчила, рік Технологічний університет Поділля, 

1997рік

Спеціальність за дипломом Технологія і конструювання швейних 

виробів

Кваліфікація за дипломом Інженер-технолог

Педагогічне звання Майстер виробничого навчання 

першої категорії

Безпосередній стаж роботи 27 років



Відомості про майстра

виробничого навчання

• Прийнята на роботу майстром виробничого 

навчання в СПТУ №3 у 1994 році.

• Викладач спеціальних предметів з 2009року.

• Голова методичної комісії викладачів спеціальних 

предметів і майстрів виробничого навчання з 

професій: кравець, вишивальниця, закрійник з 

2007 року. 



Підвищення професійного рівня 

у міжатестаційний період

• Курси підвищення кваліфікації

• У червні 2019 р. пройшла курси підвищення кваліфікації на базі 

Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова 

ВСП «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти».

Тема методичної розробки: «КМЗ уроків виробничого і теоретичного навчання»

• У жовтні 2019 року – навчання на семінарі-практикумі на тему «Проектування 

навчального процесу учнів швейних спеціальностей з використанням 

інноваційних технологій» (на основі програмного комплексу САПР).

• Навчання на майстер-класі «Виготовлення ляльки-мотанки»

• У листопаді 2019 - навчання на майстер – класах, отримала сертифікат 

Хмельницького Національного університету з тем: «Творчий підхід до 

проектування авторських колекцій одягу», «Підсистеми САПР: 

«Конструктор», та «Дизайн», «Сучасне швейне обладнання фірми «Jack».

• Стажування

• У травні 2017 р. пройшла стажування на підприємстві  ТДВ «Галія», 

підготувала звіт про стажування на тему: «Сучасні комп’ютерні технології у 

швейному виробництві» 



Підвищення професійного рівня 

у міжатестаційний період



Підвищення професійного рівня 

у міжатестаційний період



Навчально-методична 

діяльність

Проблема над якою працюю:

Впровадження ІКТ у навчально-виробничий 

процес

Для розвитку творчих здібностей та пізнавальної 

активності учнів застосовую:

Розвиваючі технології;

Інформаційно-комунікаційні технології;

Інноваційні технології.



Навчально-методична 

діяльність

• Голова методичної комісії викладачів спеціальних предметів і майстрів 

виробничого навчання з професій кравець, закрійник.

• Організація роботи методичної комісії. 

• Організація і проведення декад творчих здобутків.

• Оформлення звітів.



Навчально-методична 

діяльність

• Виконані методичні розробки:

Обробка застібки та середнього шва у чоловічих штанах;

Обробка виточок, складок. Обробка підкладки та з’єднання її з передніми 

половинками штанів;

Виготовлення рукавів. Підготовка та проведення другої примірки халата;

Обробка бічних швів. Середнього шва спинки. Обробка волана у блузі;

З'єднання верхньої частини фартуха з нижньою.

Спільно з Мельник Л.Й.  підготувала та представила технічну документацію для 

проведення І, ІІ та ІІІ етапів конкурсу фахової майстерності з професії кравець 

серед учнів:  опис моделі та технологічну послідовність виготовлення дитячих 

сарафанів. З Давидовою В.В. виконували розкрій конкурсних виробів на 

підприємстві ТДВ «Галія».



Навчально-методична 

діяльність

• Виконані методичні розробки уроків виробничого навчання:



Навчально-методична 

діяльність

Провела відкритий урок  виробничого навчання 

на тему: «З'єднання верхньої частини фартуха з 

нижньою»

Кожна професія, якщо тільки

підходити до неї з любов’ю і 

знанням

справи, таїть у собі  невичерпні

можливості для творчості.

Коко Шанель



Навчально-методична 

діяльність

• Виконані методичні розробки з предметів: «Історія одягу», «Сучасний 

дизайн одягу»

• Виконання ескізів сучасних моделей у стилі моделей епохи Середньовіччя

• Костюм  античних Греції та Риму

• Мода 50-90-х років ХХ століття 

• Лінії в одязі



Навчально-методична 

діяльність

Підготувала і провела відкритий урок  на тему: 

«Ритм в одязі» під час дистанційного формату 

навчання.

Для проведення уроку відзняла відеоролик з 

поясненням нового матеріалу підготувала різні 

завдання для опитування учнів у тому числі 

онлайн тести у системі Google форми. 

Індивідуальне домашнє завдання для учнів.



Навчально-методична 

діяльність

• Друковані роботи 

№ з/п Навчальний рік Найменування роботи Де публікувалась №, рік видання
Стисла характеристика(відкритий урок, 

виховна година, метод.розробка тощо)

1 2018-2019 Проведення декад професій як 

засіб розширення професійної 

компетенції учнів та педагогів

Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції «Інноваційні 

технології при підготовці 

фахівців для швейної 

промисловості»

Грудень 2018р Стаття 

2 2019-2020 Розширення компетенцій 

вишивальників за допомогою 

впровадження комп’ютерних 

технологій у навчальний 

процес                                                                                                                       

Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

молодих вчених та студентів 

«Ресурсозберігаючі технології 

легкої, текстильної і харчової 

промисловості»

Жовтень 2019р Стаття



• Друковані роботи 



Навчально-методична 

діяльність

• Виступи на секціях, семінарах різних рівнів

Навчальний рік
Рівень (всеукраїнський, 

обласний, місцевий)

Назва й тема 

заходу
Тема виступу

Щорічно місцевий педрада Звіт про роботу методичної комісії

2015-2016 місцевий
Методична 

комісія

Обробка застібки та середнього шва у чоловічих 

штанах

2015-2016 місцевий
Практичний 

семінар

Мета уроку – основа ефективної діяльності педагога 

та учнів.

2016-2017 місцевий Круглий стіл

Інноваційні підходи до організації професійно-

теоретичної та виробничої діяльності педагогами 

методичної комісії

2016-2017 місцевий Педагогічна рада
Робота методичної комісії над удосконаленням 

підготовки майбутніх робітників закрійників

2016-2017 місцевий Методична рада
Упровадження педагогами методичної комісії ІКТ у 

навчальний процес

2016-2017 місцевий
Методична 

комісія

Упровадження педагогами методичної комісії ІКТ у 

навчальний процес

2016-2017 місцевий
Методична 

комісія

Обробка виточок, складок. Обробка підкладки та 

з’єднання її з передніми половинками штанів 

2017-2018 місцевий
Методична 

комісія

Виготовлення рукавів. Підготовка та проведення другої 

примірки халата



Навчально-методична 

діяльність

• Виступи на секціях, семінарах різних рівнів

Навчальний рік
Рівень (всеукраїнський, обласний, 

місцевий)
Назва й тема заходу Тема виступу

2017-2018 місцевий Методична комісія Сучасні комп’ютерні технології у швейному виробництві

2017-2018 місцевий Методична комісія

Спільно з Мельник Л.Й.  підготувала та представила технічну 

документацію для проведення І, ІІ та ІІІ етапів конкурсу фахової 

майстерності з професії кравець серед учнів:  опис моделі та 

технологічну послідовність виготовлення дитячих сарафанів

2017-2018 місцевий Педагогічна рада Робота членів методичної комісії з обдарованими дітьми

2018-2019 місцевий Методична комісія Робота з учнями, які мають труднощі в навчанні

2018-2019 місцевий Методична комісія Обробка бічних швів. Середнього шва спинки. Обробка волана

2019-2020 місцевий Навчальний семінар Формуємо ключові компетентності учнів з професії кравець

2019-2020 місцевий
Методична 

конференція

З досвіду вдосконалення навчання щодо вироблення в учнів 

практичного і творчого застосування ключових компетентностей 

під час уроків та в позаурочний час з виробничого навчання

щорічно місцевий Методична комісія Організація та проведення декад за професіями, оформлення звітів



Навчально-методична 

діяльність

Участь в методичних секціях, творчих групах тощо різних рівнів
Навчальний рік Рівень Зміст участі

2018-2019 обласний

Використання ігрових технологій на уроках виробничого і теоретичного

навчання

2016-2018 обласний

Член журі ІІ етапу учнівських олімпіад з трудового навчання

2020-2021
обласний

Створення електронної бібліотеки спеціальної літератури з професій кравець, 

закрійник.



Навчально-методична 

діяльність

Участь в методичних секціях, творчих групах тощо різних рівнів

методичних секціях, творчих групах тощо різних рівнів



Навчально-методична 

діяльність

• Виступи на секціях, семінарах, творчих групах різних рівнів

Виступ на методичній конференції

Виступ на практичному семінарі 

«формуємо ключові компетентносі
Обмін досвідом

Робота з учнями, які мають 

труднощі в навчанні



Результати педагогічної 

діяльності

• Результатом застосування проектних та інформаційно-комунікаційних технологій є 

цікаві та складні за виготовленням кваліфікаційні пробні роботи, представлені учнями 

на поетапних кваліфікаційних атестаціях і державних кваліфікаційних атестаціях, 

виставках творчих робіт.

• Мої учні перемагають у конкурсах фахової майстерності:

2019-2020 н.р.- учениця Сукмановська Каріна зайняла І місце,  учениця   Яловега

Соломія – ІІ місце у конкурсі фахової майстерності.

• Допомагала готувати ученицю Даали Діану до ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед учнів з професії «кравець».



Результати педагогічної 

діяльності

Конкурс фахової майстерності з професії кравець 

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед учнів з 

професії «кравець».



Позаурочна діяльність

Навчальний рік Дата проведення Курс Назва заходу Тип заходу Тема

2016-2017 Грудень 2017
Для учнів 

училища
Комп’ютерна презентація Напрям моди 2017

2017-2018 Грудень 2018 І Майстер-клас

Розпис тканини 

акриловими фарбами 

за допомогою 

трафарету

2017-2018 Грудень 2017
Для учнів 

училища
Комп’ютерна презентація Напрям моди 2018

2018-2019 Грудень 2018
Для учнів 

училища
Комп’ютерна презентація Напрям моди 2019

2018-2019 Грудень 2018
Для учнів 

училища
Виставка світлин

Кравецьке мистецтво 

в міді, бронзі, камені 

2019-2020 18.12.19
Для учнів 

училища
Відкрита виховна година На Варвари

2019-2020 29.02.20 І Майстер-клас

Виготовлення 

жіночих прикрас з 

чоловічих краваток



Позаурочна діяльність

Відкритий виховний захід 

«На Варвари»

Майстер-клас «Розпис тканини акриловими 

фарбами за допомогою трафарету»

Майстер-клас «Виготовлення  

жіночих прикрас з чоловічих 

краваток.



Позаурочна діяльність

Оформлення презентації світлин «Кравецьке мистецтво в міді, бронзі, камені…»

Демонстрування комп'ютерних презентацій на тему: «Напрям моди»



Позаурочна діяльність

• Виставка ескізів моделей одягу виконаних учнями на 

тему: «Запозичуємо з минулого, реалізуємо сьогодні»



Позаурочна діяльність

• Реалізація творчих проектів колег. Виготовлення колекцій одягу: 

«На прогулянку з дружком» і «Магія космосу»



Волонтерська діяльність

• Пошиття захисного одягу  для воїнів АТО



Позаурочна діяльність

• У 2017 році спільно з колегами представляла роботи учнів на Всеукраїнському фестивалі народної 

вишивки та костюму «Цвіт вишиванки».



Позаурочна діяльність

• Профорієнтаційна робота

• Проведення майстер-класів у ЗОШ №18 та ЗОШ №5 міста Терноппіль



Перспективи розвитку

• активно вдосконалювати форми і методи проведення 
уроків виробничого навчання;

• удосконалити техніку володіння дистанційними 
технологіями навчання; 

• створити та вести власний блог;

• брати активну участь у роботі методичної комісії 
училища; 

• продовжити впровадження сучасних виробничих 
технологій у навчально-виробничий процес;

• долучатися до організації виставок виробів, виготовлених 
учнями, майстрами виробничого навчання.


