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Загальні відомості : 

 Грубінка Іван Іванович
 Місце роботи : ДПТНЗ “МПАЛ ім. М.Данканича”

 Посада : майстер виробничого навчання

 -Освіта вища.  Стрийський коледж Львівського 

     національного аграрного університету, 

 Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

    агропромислового виробництва, технік-механік, 

    диплом  Е17№143748  від   23.11.1917

   Педадогічний стаж - 8 років.

 Остання атестація: 2015,встановлення 12 тарифного розряду 

    Професія з якої веде підготовку: слюсар з ремонту колісних                            транспортних 

засобів, водій

   Мета атестації – встановлення  13 тарифного розряду 
   Методична проблема - «Використання іноваційних  технологій  на уроках 
виробничого навчання  з професії слюсар з ремонту колісних тарнспортних 
засобів»



Курси підвищення кваліфікації



Педагогічна діяльність

Відкриті уроки

2016р. Проведено відкритий урок по темі: “Розбирання та 
складання системи живлення карбюраторного двигуна”.
Мета уроку – навчити учнів правильній послідовності розбирання 
та складання системи живлення карбюраторного двигуна, 
розвивати свідому трудову дисципліну, вміння самостійно 
приймати рішення при виконанні виробничих ситуацій.



          Відкриті уроки      

2016р. Проведено відкритий урок по темі: “Заміна масла 
в системі мащення двигуна”.
Мета уроку – навчити учнів правильній послідовності 
заміни масла в двигуні автомобіля, розвивати професійне 
мислення, вміння самостійно приймати рішення.



Відкриті уроки
Листопад 2019рПроведено відкритий 
урок по темі: “Розбирально складальні 
роботи гальмівного механізму 
автомобіля”.
 Мета уроку – ознайомлення та навички 
засвоєння робіт по розбиранню та 
складанню гальмівного механізму 
автомобіля, навчити учнів правильному 
підбору інструменту та дотримання 
правил техніки безпеки, розвивати 
навички самоконтролю.



Екскурсії на підприємства

        27 листопада 2017 р. викладач спецдисциплін Футуйма Р.В. 
та майстер в/н Грубінка І.І. організували екскурсію на ТзОВ 
«ЗакарпатЄвроТранс» для учнів 33 групи з професії «Слюсар з 
ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії 
«С». Тема екскурсії: «Запровадження інноваційних технологій в 
технічному обслуговуванні і ремонті автомобілів на 
підприємствах». 



Екскурсії на підприємства

     Метою проведення екскурсій є дослідження 
інноваційних технологій на підприємствах м.Мукачева. 
Найбільше зацікавив учнів кузовний цех, де проводяться 
всі види кузовних робіт, включаючи перевірку геометрії 
кузова, рихтовку, зварювання, всі види малярних робіт, 
включаючи фарбування з комп’ютерним підбором емалі та 
полірувальні роботи. Учні були вражені масштабами 
діяльності цеху, професіоналізмом його працівників та 
виявили бажання в майбутньому працювати на одному з 
престижних автопідприємств Закарпаття.



Участь у Всеукраїнському 
конкурсі

Червень 2015р Представляв 
переможця другого етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
профмайстерності Дзямко А. з 
професії “Водій траснспортних 
засобів категорії “С” в м. Ніжин 
Чернігівської області”



Приймає активну участь в 
роботі методичної 
педпрацівників з професії 
“Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів, водій”



Методичні розробки 

На тему : «Розбирання 
та складання системи 
живлення 
карбюраторного 
двигуна»

На тему : «Заміна 
масла в системі 
мащення двигуна 
автомобіля»

Інтелектуальна гра : 
«Конкурс найкращого 
знавця 
сільськогосподарської 
техніки та слюсарної 
справи»



Конкурси професійної майстерності 
учнів груп слюсарів з ремонту 
колісних транспортних засобів



Досягнення



Далі буде…
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