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Чепіжак Наталі Сергіївни

Працюй так, щоб дітям біля тебе було
комфортно і затишно



Робота над методичною проблемою

Використання сучасних 
педагогічних 

технологій в освітній 
процес

Використання 
інноваційних методик на 

уроках виробничого 
навчання в професійно-
технічних навчальних 

закладах

Інноваційні технології

навчання в діяльності

майстра

Впровадження сучасних 
інформаційних 

технологій у процес 
професійної підготовки 

учнів



Навчально-методична робота

Відкриті уроки

2018 р. урок на тему «Завантаження і макетування

тексту у програмі PageMaker. Використання

стилів сторінок і публікацій. Взаємне

розташування об’єктів на сторінці. Створення

фремів»

2019р. урок на тему «Основи технічного
редагування та оформлення тексту. Робота з
головним меню, вікном і панелями
інструментів програми Page Maker. Робота з
графічними примітивами»



Навчально-методична робота

Відкриті уроки

2019 р. урок на тему «Робота з графічними
об'єктами»



Навчально-методична робота

Відкриті уроки

2020 р. урок на тему: «Копіювальні
апарати.

Види копіювальних апаратів, їх технічне
обслуговування»



Навчально-методична робота

Відкриті уроки

2021 р урок на тему «Виконання технологічних операцій з набору,
правки і верстки рекламної продукції»



Навчально-методична робота
Відкриті уроки

2022 р. урок на тему «Використання консолідації даних. Створення
зведених таблиць в Excel»



Методичні напрацювання

Збірник індивідуальних карток-завдань
з виробничого навчання.

Професія 4113 Оператор обробки
інформації та програмного забезпечення ІІ
категорії

Збірник інструкційних карток-завдань
з виробничого навчання.

Професія 4113 Оператор обробки
інформації та програмного забезпечення ІІ
категорії



Методичні напрацювання

Комплексні кваліфікаційні завдання з 
професії: оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення ІІ категорії 

Комплексні кваліфікаційні завдання з
професії: секретар керівника (організації,
підприємства, установи)



Методичні напрацювання

Завдання для конкурсу професійної
майстерності з професії: оператор з обробки
інформації та програмного забезпечення

Директорські контрольні роботи з
професії: оператор обробки інформації та
програмного забезпечення



Методичні напрацювання

Зошит для лабораторних
робіт з предмета «Організаційна
техніка офісу»



Методичні напрацювання



Гурткова робота

Гурток інформаційно-видавничої діяльності

училища є осередком, де реалізовуються інтелектуальні

потреби юнаків та дівчат, розвивається творчий

потенціал майбутнього фахівця.

Основний зміст роботи гуртка полягає у

виготовленні періодичного видання «Сам Собі

Видавець», а також у поглибленні навичок самостійної

роботи з питань дизайну і верстки, оволодіння

методиками журналістської роботи, що дуже важливо

для майбутнього секретаря та оператора.

http://vpu3.org.ua/abiturientu/navigation/ourpublications/


Гурткова робота

У рамках реалізації Всеукраїнської програми з
популяризації здорового способу життя серед
молоді, учні на занятті гуртка долучитися до
розробки проспектів, брошур, буклетів на тему:
«Попередження інфекційних захворювань». У
результаті виготовили повчальну, інформативну
рекламну продукцію для збереження власного
здоров’я та здорового способу життя.



Гурткова робота

Члени гуртка з інформаційно-
видавничої діяльності разом з
керівником Наталєю Чепіжак
розробили та зверстали книжечки-
розмальовки «У світі професій».



Гурткова робота

Гуртківцями створюються вітальні
листівки, проспекти, календарі,
рекламні флаери, візитки.



Позаурочний захід

на тему: «Я люблю свою професію»



Доповідь на педагогічній раді

На тему: «KAHOOT – спосіб

інтерактивного навчання та 

опитування учнів. Ґаджети для 

навчання» 



Участь у конкурсах

Участь у обласному конкурсі
творчих учнівських проектів
«Світ професії: очима молоді»

Участь у Всеукраїнському
конкурсі «Панорама творчих
уроків - 2019 »



Участь у конкурсах

Участь у обласній творчій групі з розробки 
електронного контенту з професії «Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення»



Самоосвіта



Самоосвіта



Дякую за увагу!


