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Шановний  читачу! 

 

       До вашої уваги НМЦ ПТО пропонує 1-й номер інформаційно-методичного збірника 

«Методичний вісник», який буде щоквартально видаватись та розміщуватися на сайті нашої 

установи (nmc-pto.dp.ua). Зміст збірника формуватиметься за основними напрямками діяльності 

професійно-технічних навчальних закладів. Матеріали статей матимуть прикладний характер і 

будуть спрямовані на допомогу педагогічним працівникам у їх навчальній та виховній роботі. Ми 

плануємо висвітлювати на сторінках цього збірника новинки у сфері ПТО, впровадження сучасних 

педагогічних та виробничих технологій у навчальний процес, кращий досвід роботи педагогів 

ПТНЗ області, надавати корисні поради та ознайомлювати вас з новими законодавчими та 

нормативними документами. Ви теж можете надати нам свої цікаві матеріали, які можуть бути 

розміщені у збірнику.   У зв’язку з тим, що наш «Методичний вісник» виходить напередодні 

освітянського свята - Дня працівників освіти, обласна методична служба ПТО передає свої вітання 

усім педагогам  Дніпропетровщини. 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

 

Вітаємо вас із професійним святом – 

Днем працівників освіти. У наш 

непростий час на плечі працівників 

освіти лягає відповідальність за 

навчальний процес молодого покоління 

українців, а отже ви фактично 

відповідаєте за те, яким буде майбутнє 

нашої держави. У день  професійного 

свята бажаємо вам міцного здоров'я, 

мужності, стриманості та великого 

терпіння, адже виховання і навчання ніколи не було легкою справою. Зі святом вас і нехай все у 

нас вийде! 

 

Колектив НМЦ ПТО у Дніпропетровській області  
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 № з/п Тема статті, інформації 

 

Сторінки 

Офіційні документи 

1 Наказ МОН України від 30.04.2014 № 535 «Про затвердження Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ» 

 

5 

Нові підходи  в системі управління ПТО 

 2 Красильніков А.В., Регламент ПТНЗ – система діяльності навчального 

закладу із забезпечення політики держави в галузі профтехосвіти згідно 

вимог законодавчої та нормативної бази України  

14 

Впроваджуємо сучасні технології 

3 Мавдрик Т.М., Нові підходи з питань енергозбереження в сучасних 

економічних умовах 
16 

4 Куницька І.В., Впровадження ІКТ в навчальний процес ПТНЗ 19 

Загальноосвітня підготовка – фундаментальна основа професійної освіти 

5 Гришаєва О.В., Екологічна олімпіада: робота над проектом  23 

6 Подчезерцева Л.І., Методичне забезпечення уроків української літератури за 

творчістю О.Довженка 
27 

Виховний процес в ПТНЗ 

7 Куценко О.Ф., Організація гурткової роботи в ПТНЗ 38 

Профорієнтаційна робота 

8 Бабич Т.С., Профорієнтаційна робота в змісті навчально-виробничого 

процесу ПТНЗ  
42 

9 Шрамко Л.М, Інноваційні підходи з профорієнтаційної  роботи бібліотекаря 

ПТНЗ 
46 

Науково-дослідна робота, виставкова діяльність в ПТНЗ 

10 Козловський Г.Ф., Оновлення змісту профтехосвіти Дніпропетровщини через 

виставкову інноваційну діяльність та науково-дослідницьку роботу у 

підготовці кваліфікованих робітників  

49 

Методична робота 
11 Муха Н.О., Єдиний методичний день – нова форма колективної роботи з 

педагогічними працівниками в професійно-технічному навчальному закладі 
55 

12 Труш В.І., Роль методичної служби в розвитку раціоналізаторської діяльності 

та технічної творчості учнів 
58 

Поради психолога 

13 Піковець Л.Г., Поради психолога щодо  ефективної взаємодії бібліотекарів 

ПТНЗ з користувачами 

 

62 

Ділимося досвідом 

14 Захарченко Л.О., Формування професійної компетентності майбутніх 

художників інноваційними засобами петриківського розпису в системі ПТО 

64 

15 Кузніченко В.М., Впровадження сучасних будівельних технологій у 

підготовці кваліфікованих робітників–опоряджувальників  
77 

16 Пащенко О.С., Впровадження інновацій в діяльності бібліотеки ВПУ-55 84 

НМЦ ПТО інформує 

 
17 У Департаменті ДАІ МВС України обговорено питання удосконалення 

діяльності навчальних закладів, що здійснюють підготовку водіїв 

автотранспортних засобів 

88 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

30.04.2014  № 535 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

18 липня 2014 р.  

за № 840/25617 

Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 

закладів 

Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», статей 45, 46 Закону України «Про 

професійно-технічну освіту», пункту 1.8 Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року 

№ 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, та з 

метою забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників НА КА ЗУЮ:  

1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів, що додається. 

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу 

на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством 

порядку. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б. 

Міністр С.М. Квіт 

ПОГОДЖЕНО: 

Міністр соціальної політики України 

Перший заступник Голови  

Спільного представницького органу  

об'єднань профспілок 

Перший заступник Голови  

Спільного представницького органу  

сторони роботодавців на національному рівні 

Голова Профспілки  

працівників освіти і науки України 

Т.в.о. Голови Державної служби України  

з питань регуляторної політики  

та розвитку підприємництва 

 

Л. Денісова 

 

 

Г.В. Осовий 

 

 

О. Мірошниченко 

 

Г.Ф. Труханов 

 

 

О.Ю. Потімков 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0840-14/conv#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0840-14/conv#n13
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти  

і науки України  

30.04.2014 № 535 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

18 липня 2014 р.  

за № 840/25617 

ПОРЯДОК  

підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів 

1. Цей Порядок визначає механізм підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів (далі - педагогічні працівники) незалежно від форм 

власності та підпорядкування (далі - заклад-замовник). 

Педагогічні працівники проходять підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти, 

вищих навчальних закладах, навчально-методичних (науково-методичних) центрах (кабінетах) 

професійно-технічної освіти, на підприємствах, в організаціях, а також на базі професійно-

технічних навчальних закладів на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних 

закладів. 

2. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення та розвиток 

професійно-педагогічної компетентності шляхом опанування сучасних освітніх технологій, 

методик загальної та професійної педагогіки, психології, а також ознайомлення із сучасним 

устаткуванням, обладнанням, технікою, прогресивними методами організації праці, необхідними 

для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників. 

3. Основними завданнями підвищення кваліфікації педагогічних працівників є:  

оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей у 

психолого-педагогічній, методичній, організаційно-управлінській діяльності; 

засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; 

вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з досягненнями науки, 

техніки і виробництва та перспективами їх розвитку; 

ознайомлення із специфікою умов, станом і тенденціями розвитку підприємств, організацій та 

установ, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями; 

застосування інноваційних технологій реалізації змісту підвищення кваліфікації, що 

передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-

комунікаційних технологій навчання; 

встановлення (підвищення, підтвердження) кваліфікації (розряду, класу, категорії).  

4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється не рідше одного разу на 5 

років і є обов’язковою умовою чергової атестації. 

На період навчання за педагогічними працівниками зберігається середня заробітна плата 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

У разі навчання з відривом від основного місця роботи педагогічні працівники мають право на 

гарантії і компенсації, передбачені законодавством України. 

5. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється на підставі договору між 

закладом-замовником та закладом-виконавцем за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку. 

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних професійно-технічних 

навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти здійснюється за рахунок коштів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0840-14/conv#n66
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державного бюджету, комунальних - за рахунок коштів місцевого бюджету, а приватних - за 

рахунок коштів власника. 

7. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами: 

довгострокове підвищення кваліфікації; 

короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, 

семінари-тренінги, авторські школи, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо); 

стажування. 

8. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за денною, вечірньою, 

очно-заочною, індивідуальною та дистанційною формами навчання. 

9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться відповідно до 

перспективних та річних планів роботи професійно-технічного навчального закладу. План-графік 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджується керівником закладу-замовника 

та надсилається до навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-

технічної освіти у відповідному регіоні. 

10. Сформований річний план-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

узгоджується із закладом-виконавцем. 

11. Підвищення кваліфікації за програмою довгострокового підвищення кваліфікації 

спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення педагогічними працівниками 

спеціальних фахових, методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, 

правових, економічних, інформаційно-комунікаційних та управлінських компетентностей, у тому 

числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх 

посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо. 

Строки навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації визначаються 

формою навчання та встановлюються тривалістю від 72 до 216 навчальних годин. 

12. Підвищення кваліфікації за програмами короткострокового підвищення кваліфікації 

передбачає комплексне вивчення сучасних проблем галузі освіти, науки, педагогіки, 

законодавства, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури 

тощо. 

Періодичність короткострокового підвищення кваліфікації визначається професійно-

технічним навчальним закладом відповідно до програмних цілей навчального закладу, 

індивідуальних освітніх потреб педагогічного працівника та встановлюється тривалістю до 72 

навчальних годин. 

13. Зміст та строки стажування визначаються програмою стажування, що розробляється 

закладом-виконавцем за погодженням із закладом-замовником, затверджується керівником 

закладу-виконавця та здійснюється відповідно до договору, що укладається між закладом-

замовником та закладом-виконавцем за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку. 

14. Організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснює методист 

(заступник керівника) закладу-замовника, який: 

веде облік педагогічних працівників, які підлягають підвищенню кваліфікації; 

розробляє щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації; 

завчасно інформує педагогічних працівників про заклади-виконавці та програми підвищення 

кваліфікації; 

розробляє спільно з педагогічним працівником його індивідуальний план розвитку 

професійно-педагогічної компетентності; 

направляє замовлення про потребу у підвищенні кваліфікації до навчально-методичного 

(науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної освіти у відповідному регіоні; 

розміщує інформацію на інформаційних стендах, веб-сайті навчального закладу; 

здійснює інші організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

15. Керівник закладу-замовника забезпечує створення необхідних умов для підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 
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16. Зарахування на підвищення кваліфікації здійснюється за наказом керівника закладу-

виконавця на підставі направлення на підвищення кваліфікації педагогічного працівника, 

виданого закладом-замовником. 

17. Навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти 

у відповідному регіоні: 

узагальнює потреби закладів-замовників у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників 

на базі закладів-виконавців; 

подає закладам-виконавцям інформацію про потреби регіону у підвищенні кваліфікації 

педагогічних працівників; 

здійснює методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

18. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників завершується видачею відповідного 

документа. 

19. Підсумковий контроль за результатами довгострокового підвищення кваліфікації 

здійснюється на підставі оцінки рівня професійних компетентностей педагогічних працівників, 

набутих під час підвищення кваліфікації за відповідними навчальними планами та програмами. 

20. Педагогічним працівникам, які пройшли довгострокове підвищення кваліфікації, 

видається свідоцтво про підвищення кваліфікації. 

21. Педагогічним працівникам, які пройшли стажування, видається відповідна довідка за 

формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. 

22. Педагогічним працівникам, які пройшли короткострокове підвищення кваліфікації, 

видаються відповідні  посвідчення, сертифікати, дипломи тощо. 

23. Результати підвищення кваліфікації враховуються при проходженні чергової атестації 

педагогічних працівників. 

24. Копії документів про підвищення кваліфікації зберігаються в особовій справі 

педагогічного працівника. 

25. Оплата праці осіб, які залучаються до підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

26. На час підвищення кваліфікації педагогічні працівники забезпечуються гуртожитком. 

Умови проживання зазначаються у договорах про підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

 

Директор департаменту  

професійно-технічної освіти 

 

В.В. Супрун 

 

Додаток 1 

до Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів  

(пункт 5) 

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ 

про підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів 

 

м. _____________       «_________ » 

_____________________р. 

 

__________________________________________________________________________________ 

(повне найменування підприємства, установи, організації, закладу) 

в особі ___________________________________________________________________________, 
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(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

який діє на підставі __________________________________________________ (далі - Замовник), з 

однієї сторони, та  

___________________________________________________________________________________ 

(повне найменування  професійно-технічного навчального закладу) 

в особі ______________________________________________________________ , 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

який діє на підставі ____________________________________________________ 

(далі - Виконавець), з іншої сторони, уклали цей договір про таке: 

 

І. Предмет договору 

Виконавець бере на себе зобов’язання здійснити підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-

технічної освіти за рахунок коштів державного бюджету, комунальних - за рахунок коштів 

місцевого бюджету, а приватних - за рахунок коштів власника за _________________________ 

формою навчання. 

 

ІІ. Права і обов’язки Виконавця 

 1. Виконавець має право отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання 

послуг за цим договором, а також отримати за надані послуги оплату в розмірах та строки, 

передбачені цим договором. 

2. Виконавець зобов’язаний: 

1) здійснити підвищення кваліфікації педагогічних працівників на рівні державних 

стандартів освіти; 

2) забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до 

законодавства; 

3) видати документ про підвищення кваліфікації встановленого законодавством зразка.  

 

ІІІ. Права і обов’язки Замовника 

1. Замовник має право на своєчасне отримання послуг належної якості.  

2. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату в розмірах та строки, передбачені цим 

договором, а також виконувати вимоги законодавства. 

 

ІV. Оплата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків 

1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і не може 

змінюватись. 

2. Загальна вартість підвищення кваліфікації визначається кошторисом вартості 

підвищення кваліфікації. 

 

V. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань 

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством. 

 

VI. Припинення договору 

1. Строк дії цього договору з ______________ по ______________. 

2. Зміни та доповнення до договору вносяться тільки за згодою сторін, складеною у 

письмовій формі. 
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3. Цей договір припиняється:  

після закінчення строку дії; 

за згодою сторін; 

у разі ліквідації юридичної особи - Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична 

особа, що є правонаступником ліквідованої сторони. 

 

VII. Місцезнаходження та реквізити сторін 

Замовник: 

 

_______________________________________

_____ 

(повне найменування професійно-технічного 

навчального закладу) 

 

_____________________________________ 

(місцезнаходження) 

 

_______________________________________

_____ 

(банківські реквізити) 

 

_______________________________________

_____ 

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис 

керівника) 

 

____  ___________________ 20___  р. 

 

М.П. 

Виконавець: 

     

_______________________________________

_____ 

(повне найменування установи, організації, 

закладу) 

      

_______________________________________

_____ 

(місцезнаходження) 

     

_______________________________________

_____ 

(банківські реквізити) 

     

_______________________________________

_____ 

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис 

керівника) 

 

    ____  __________________ 20___ р. 

 

    М.П. 
 

 

 

 

Додаток 2 

до Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів  

(пункт 13) 

 

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ 

про стажування педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів 

 

м. _____________      «_____ » ______________________ р. 

 

Навчальний заклад ________________________________________________________  

(повне найменування) 

в особі директора _____________________________________________________________ , 

(прізвище, ім’я та по батькові) 
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який діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та  

_______________________________________________________________________________  

(повне найменування підприємства, організації, установи, професійно-технічного навчального 

закладу, 

 на базі якого (якої) здійснюється стажування) 

 

в особі директора ___________________________________________________  , 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

який діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з іншої сторони, уклали цей договір про таке: 

 

І. Предмет договору 

Виконавець бере на себе зобов’язання здійснити стажування педагогічних працівників 

державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти за 

рахунок коштів державного бюджету, комунальних - за рахунок коштів місцевого бюджету, а 

приватних - за рахунок коштів власника на сучасному технологічному обладнанні з урахуванням 

новітніх технологій відповідно до індивідуальних програм стажування. 

 

ІІ. Права і обов’язки Виконавця 

 1. Виконавець має право отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання 

послуг за цим договором, а також отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, 

передбачені цим договором. 

2. Виконавець зобов’язаний здійснити стажування педагогічних працівників:  

1) розробити індивідуальну програму стажування і не пізніше ніж за 10 днів до початку 

стажування надіслати її Замовнику для узгодження;  

2)  видати наказ (розпорядження) про прийом педагогічних працівників на стажування та 

призначити керівника стажування з числа досвідчених працівників, які мають необхідну 

кваліфікацію; 

3) надати робочі місця, інструмент, матеріали для виконання робіт, що відповідають 

індивідуальній програмі стажування; 

4) забезпечити можливість ознайомитися з новітніми технологічними процесами, 

організацією виробництва; 

 5) провести інструктажі з охорони праці, правил поведінки на робочих місцях; 

 6) створити безпечні умови праці відповідно до норм безпеки, гігієни праці; 

 7) забезпечити педагогічних працівників, якщо цього потребують умови виробництва, 

спеціальним одягом, іншими засобами індивідуального захисту; 

8) надати можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотекою, 

технічною та іншою документацією, необхідною для виконання індивідуальної програми 

стажування; 

9) провести підсумковий контроль педагогічних працівників, які проходили стажування; 

10) видати педагогічним працівникам довідку про проходження стажування. 

 

ІІІ. Права і обов’язки Замовника 

1. Замовник має право на своєчасне отримання послуг належної якості.  

2. Замовник зобов’язаний: 

1) сформувати річний план-графік стажування педагогічних працівників та надіслати його 

Виконавцю для узгодження; 

2) видати наказ про направлення педагогічних працівників на стажування; 

3) здійснювати контроль за стажуванням педагогічних працівників; 
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4) своєчасно вносити плату за стажування педагогічних працівників у розмірах та строки, 

визначені цим договором. 

IV. Оплата за здійснення стажування та порядок розрахунків 

1. Розмір плати встановлюється за весь строк стажування і не може змінюватись. 

2. Загальна вартість стажування визначається кошторисом вартості стажування. 

V. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань 

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством. 

VI. Строки дії, порядок зміни, припинення та розірвання договору 

 

1. Строк дії цього договору з  _______________ по _______________. 

2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться тільки за згодою сторін, складеною у 

письмовій формі. 

3. Цей договір припиняється:  

       після закінчення терміну дії; 

       за згодою сторін. 

 

VII. Місцезнаходження та реквізити сторін 

Замовник: 

 

___________________________________________ 

(повне найменування професійно-технічного 

навчального закладу) 

 

 

_________________________________________ 

(місцезнаходження) 

_________________________________________ 

(банківські реквізити) 

_________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис керівника) 

 

____  ___________________ 20___  р. 

 

М.П. 

Виконавець: 

     

______________________________________ 

(повне найменування установи, підприємства, 

організації, професійно-технічного 

навчального закладу) 

    ______________________________________ 

(місцезнаходження) 

     

_______________________________________ 

(банківські реквізити) 

     _____________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис керівника) 

 

    ____  __________________ 20___ р. 

 

    М.П. 
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Додаток 3 

до Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів  

(пункт 21) 

 

Довідка про проходження стажування 

 

Видана ______________________________________________________________ 

                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

____________________________________________________________________ 

                                               (найменування професійно-технічного навчального закладу) 

 

про те, що в період з      _______________      по   ____________  він (вона) проходив(ла) 

стажування на _______________________________________________________. 

(найменування підприємства, установи, організації, професійно-технічного навчального закладу,  

на базі якого (якої) здійснюється стажування) 

 

Протокол від ______ ____________  №________ 

Результати стажування  ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

      Голова комісії   ______________         (П. І. Б., підпис) 

       

                                                                      Члени комісії:   ______________           (П. І. Б., підпис) 

                                                                                                   

 

 

                                                                                                   _______________       (П. І. Б., підпис) 

Дата видачі 

 

 

М. П. 
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Регламент ПТНЗ - система діяльності навчального закладу із забезпечення політики 

держави в галузі профтехосвіти згідно з вимогами  нормативно-правової бази України 

 

Красильніков А.В.,  

методист НМЦ ПТО   

у Дніпропетровській області  

На думку навчально-методичного центру профтехосвіти у 

Дніпропетровській області з метою покращення взаємодії різних 

підрозділів ПТНЗ, педагогічних працівників, враховуючи, що багато ПТНЗ 

об’єдналися з іншими навчальними закладами профтехосвіти, які не тільки 

єднають педагогічні колективи з різними виробничими і організаційними 

традиціями, а й часто розташовані в різних населених пунктах,  виникає 

необхідність розробки локального нормативно-правового документа, який  

би сформулював єдині  вимоги  порядку виконання певних дій, взаємодії структурних підрозділів і 

працівників закладу.  

Таким документом може бути регламент навчального закладу. У широкому розумінні він   

містить докладний опис порядку виконання певних дій, порядок взаємодії структурних 

підрозділів, працівників закладу. Зрозуміло, що виконання регламенту  є обов'язковим для 

кожного учасника процесу. Ці правила являють  собою замкнуту систему, яка покликана 

регулювати правові або інші відносини між учасниками певних процедур. 

Такий документ вдало застосовується  для впорядкування роботи державних структур, 

органів місцевого самоврядування, організацій, установ, підприємств. В рамках  однієї установи 

може існувати кілька видів регламенту. Наприклад, внутрішній регламент державного органу 

(правила внутрішнього розпорядку), регламент проведення засідань (покроковий опис  

процедури), регламент висування, розгляду і підписання окремо взятого виду документів. В 

методичних рекомендаціях щодо складання регламенту ПТНЗ все це поєднано в єдиний документ. 

Регламент роботи ПТНЗ  розробляється з метою забезпечення злагодженої роботи 

педагогічного колективу з надання якісної професійно-технічної освіти і складає єдиний 

локальний нормативний документ  законодавчих і  правових актів, що стосуються  профтехосвіти. 

Документ визначає  узагальнює  єдині для навчального закладу, заздалегідь визначені  

шляхи реалізації політики держави в галузі професійно-технічної освіти і створює систему єдиних 

вимог до працівників і учнів, доводить до виконавців єдиний алгоритм  дій у тій чи іншій ситуації.  

У системі організаційно-правової документації регламентом виділяються документи, що 

визначають порядок і методи виконання тієї чи іншої роботи. 
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У зв’язку з тим, що описання методів та порядку виконання роботи регламентується 

різними законодавчими та нормативно-правовими актами, загальних законодавчих закріплених 

вимог до структури і змісту регламенту не існує.  

Тому вибір форми описання методів і порядку виконання роботи це  значною мірою справа 

застосування виробничих традицій організації. Крім того, немає законодавчого чи нормативного 

документа, в якому йдеться саме про регламент ПТНЗ.  В методичних рекомендаціях  щодо 

розробки регламенту професійно-технічного навчального закладу навчально-методичного центру 

профтехосвіти у Дніпропетровській області про це  неодноразово було зазначено.   

Регламент – це збірник правил прийняття рішень виконавцями в різних випадках.  

З правової точки зору регламент визначає і легалізує горизонтальну взаємодію підрозділів  і 

(або) працівників установи, чим  суттєво полегшує управління установою. Дійсно, в установі при 

відсутності регламенту  доступним є тільки один засіб взаємодії між працівниками різних 

підрозділів – через керівників: працівник - ініціатор пише службову записку своєму керівнику, той 

візує її і надсилає своєму керівнику, і так до поки ініціатива не дійде до того керівника, у 

підпорядкуванні якого знаходяться підрозділи і працівники, які повинні разом виконувати 

ініційовану роботу. Якщо ж локальний нормативний акт встановлює можливість і встановлює 

пряму можливість взаємодії підрозділів, то посередництво керівників різних рівнів не є 

обов’язковим. 

Наявність регламенту створює умови для прозорої роботи установи.  

Втім установа, яка пронизана регламентом, є досить жорстким, але і досить ламким  

утворенням. Будь-яке зовнішнє втручання, що змінює умови і цілі діяльності установи, веде до 

необхідності перегляду значної частини регламентної бази. Будь-які зміни в колективі установи, 

що обумовлюють перерозподіл обов’язків, також критично впливають на цілісність регламенту.        

З вище зазначеного можна зробити висновок, що регламентації підлягають: 

- Процеси, регламентувати які необхідно в силу діючого законодавства; 

- Типові процеси, що часто повторюються; 

- Процеси з більшою чисельністю учасників; 

- Процеси, важливі для підвищення прозорості.  

Методичні рекомендації НМЦ ПТО щодо складання регламенту професійно-технічного 

навчального закладу  об’єднують в єдиний документ Правила внутрішнього розпорядку  

(затверджені наказом МОН N455 від 20.12.1993 «Про Типові правила  внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України», 

зареєстрований в Мінюсті за N 121/330 2 червня 1994 р), Інструкцію про ведення ділової 

документації, окремі положення  і вимоги Кодексу Законів  «Про працю» України,  Бюджетного 
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Кодексу України, Закону України «Про звернення громадян», Закону України  «Про професійно-

технічну освіту», Постанову КМУ «Про затвердження Положення про професійно-технічний 

навчальний заклад», наказ МОН України № 419 від 30.05.2006 «Про затвердження Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах»,  

колективного договору між адміністрацією закладу і профспілкою та інших документів і актів, що 

визначають зміст і суть роботи навчального закладу з реалізації політики держави в галузі 

професійно-технічної освіти.  

Ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо розробки регламенту професійно-

технічного навчального закладу можна на сайті НМЦ ПТО у Дніпропетровській області в розділі 

«Електронна бібліотека передового досвіду» в підрозділі « управлінська, фінансова, господарська 

діяльність» (методичні рекомендації № 21). 

 
Нові підходи з питань енергозбереження в сучасних економічних умовах 

 

Мавдрик Т.М., методист  

Криворізький міський МЦ ПТО  

 

Щороку, у вересні Україна звітує, що все готово до роботи в 

осінньо-зимовий період.  Організаційно ми готові і цьогоріч. Але ситуація 

кардинально змінилася: Росія перекрила постачання природного газу 

Україні та й економіка нашої держави слабка як ніколи. Тому марнотратне 

поводження з енергоресурсами – недозволена розкіш. А отже потрібно 

змінити підходи до енерговитрат. Одним із шляхів вирішення цієї 

проблеми є підвищення рівня ефективності споживання енергії. 

Враховуючи, що ні державним, ні обласним  бюджетами не передбачено достатньо 

фінансових ресурсів для підтримки впровадження заходів з енергозбереження у закладах та 

установах освіти, в тому числі в ПТНЗ, нам всім вкрай необхідно самостійно шукати нові засоби 

підвищення ефективності використання енергії в будівлях і спорудах. 

Ми рекомендуємо розглянути заходи підвищення енергетичної ефективності, які 

забезпечать економію традиційних енергоресурсів за рахунок використання нетрадиційних і 

відновлюваних джерел енергії, які пройшли випробування в інших регіонах і країнах і довели 

свою ефективність. 

Енергозбереження починається з фасаду 

За даними енергетичних обстежень 42% тепловтрат відбувається через стіни. З цього 

випливає, що найшвидший спосіб зберегти тепло в будівлі – це  утеплити її фасад.  
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Утеплення фасаду - це сучасна норма, продиктована тенденцією до зниження зайвих витрат 

і підвищення енергоефективності будівельних споруд.  

До  основних переваг утеплення фасадів відносять: 

 відсутність промерзання стін; 

 відсутність грибка та сирості; 

 підвищена теплоізоляція до 60% ( збереження тепла в холодну пору року і підтримка 

прохолоди приміщення жарким літом); 

 покращення зовнішнього вигляду фасаду . 

Енергозберігаючий ефект від утеплення стін очевидний. Вражає той факт, що 

пінополістирол (пінопласт) при товщині 50 мм замінює по теплоізоляції цегляну стіну шириною 

70 см. Здійснюючи утеплення стін,  досягаєте ефекту «термоса»: взимку в ньому (при тому ж рівні 

опалювання) буде тепліше на 3-10°С, у літню спеку – на тих же 10 °С прохолодніше. 

Утеплення  фасаду зменшує витрати на опалення майже в 2 рази. 

Увімкни сонце – живи комфортно: альтернативні джерела енергії 

Сонце є досконалим, невичерпним і, передусім, безкоштовним джерелом екологічно чистої 

енергії. І оптимальним рішенням для використання сонячної енергії є системи плоских сонячних 

колекторів. 

Сонячні колектори, їх також називають сонячні водонагрівачі - це інженерні установки, 

які використовують енергію сонця для нагрівання води. Вони працюють без джерела 

електроенергії. Сонячний колектор може використовуватися для душа, гарячого водопостачання 

їдальні, а  залежно від розміру – і для обігрівання будівлі. Відповідно, паливо та інші ресурси, які 

до цього часу використовувались для нагрівання води, можуть бути заощаджені.  

Існують різні типи сонячних колекторів, але усі вони 

ґрунтуються на простому принципі: чорна поверхня поглинає 

сонячне тепло, потім це тепло передається воді. Найпростіші 

моделі можуть бути споруджені із простих матеріалів і не 

потребують насосів чи іншого електричного обладнання.  

Основні види сонячних 

нагрівачів води: колектори плоскі та трубчасті вакуумні, 

термосифонні геліосистеми. 

Плоскі колектори широко використовуються в усьому світі, вони дещо дешевші 

за вакуумні трубчасті колектори. 

Трубчасті вакуумні колектори – дорожчі та більш продуктивні, ніж плоскі колектори, і 

використовуються у Європі вже впродовж кількох десятків років. Вакуумні колектори 
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встановлюють у випадках, коли потрібна висока температура, або для  комплексних систем для 

нагріву води і опалення приміщень. Сьогодні в Україні встановлюють і трубчасті вакуумні 

колектори, які мають трохи вищий ККД і нижчий рівень тепловтрат, і плоскі колектори. 

Термосифонні геліосистеми використовують  в основному для сезонного використання - з 

весни до осені. Існують вже конструктивні модифікації  термосифонних систем для використання  

протягом  усього року, але в умовах відсутності великих морозів. 

Завдяки  конструктивним удосконаленням та високому коефіцієнту абсорбції (95%) сонячні 

колектори ефективно працюють майже 9 місяців на рік. Скло колекторів ударостійке, гарантує 

механічну стійкість до атмосферних опадів (граду), чи попадання твердих предметів.   

Сучасні побутові сонячні колектори здатні нагрівати воду до температури кипіння навіть 

при негативній навколишній температурі. Використання незамерзаючої рідини (розчину гліколю,  

антифризів) забезпечує роботу колекторів в умовах низьких температур повітря –  до -30°С. 

Окрім підігріву води, в зимовий період ви зможете використовувати сонячні колектори і 

для опалення приміщення. Але для, того, щоб це було ефективно, сонячні колектори потрібно 

використовувати в парі з котлами (твердопаливними, газовими, електричними) і акумуляційними 

ємкостями. В цьому випадку сонячні колектори працюють цілорічно в автоматичному режимі 

паралельно зі звичайними опалювальними приладами. Для найбільш ефективного підбору треба 

зробити попередній аналіз, щоб мінімізувати витрати.  

В першу чергу сонячні колектори потрібні для того, щоб економити ваші гроші. Так, 

звичайно, вони недешеві. Але ви платите один раз, і враховуючи те, що середній термін 

експлуатації  сонячних колекторів становить до 30 років, то вже через 3-5 років ця система 

окупиться повністю, навіть якщо  встановити їх  лише для підігріву води. Така система зекономить 

до 50-60% енергії, що необхідна для опалення та гарячого водопостачання будівлі. Сонячні 

колектори встановлюються під кутом, який дорівнює куту широти місцевості, на південній 

стороні. Можливий монтаж прямо на дахах. Враховується і кут повороту колектора в напрямку 

орієнтації на південь. 

Системи сонячного теплопостачання, якщо вони правильно розраховані та якісно 

змонтовані, вважаються одними з найбільш економічних, надійних та  довговічних. 

Вартість сонячного колектора залежить від виду та його площі. Наприклад, якщо плоский 

колектор розміром до 2 м
2
 зробити самостійно, то він буде коштувати близько 5 тис. грн.  Такий 

колектор за 1,5-2 години здатен нагріти 200 літрів води до температури на 20-40 градусів вище від 

температури зовнішнього повітря.  

Для нагріву води  до більш високих температур та обігріву приміщення використовують 

вакуумні колектори, які відповідно і коштують дорожче. 
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Енергозберігаючі лампочки — найбільш економний і екологічний спосіб освітлення 

Звичайна електрична вакуумна лампа розжарювання використовується дуже широко, 

оскільки вона є масовим і дешевим продуктом. Енергозберігаючі (компактні, люмінісцентні, 

енергоефективні) лампи є альтернативою традиційним джерелам світла.  

При роботі звичайної лампи розжарювання понад 95% електричної енергії витрачається на 

виділення тепла і лише 5% — на світло. Сучасна енергозберігаюча лампа витрачає в 5 разів менше 

енергії, ніж лампа розжарювання, а служить у 6-15 разів довше за неї (залежно від типу).  

Енергозберігаючі лампи потрібно замінювати значно рідше, їх зручно використовувати в 

світильниках, розміщених у важкодоступних місцях, наприклад, у приміщенні з високою стелею. 

Термін експлуатації становить близько 12 тисяч годин (залежно від виробника). 

Люмінесцентні лампи наповнені парами ртуті, тому потрібно поводитися з ними обережно, 

щоб не розбити в приміщенні. Викидати їх заборонено, необхідно здавати до спеціального пункту 

утилізації.  

Пам'ятайте! 

При розумній економії електроенергії на освітленні, причому без будь-яких незручностей, 

можна спокійно досягнути економії на 20-25%. Найпростіший спосіб: виходячи з кімнати, не 

забувати вимкнути світло! 

Реалізація запропонованих заходів з енергозбереження потребує виділення коштів, але 

протягом 3-х років ці витрати окупляться. 

 

Впровадження ІКТ в навчальний процес ПТНЗ 

Куницька І.В., 

методист НМЦ ПТО 

у Днірпропетровській області  

Процес входження навчальних закладів у світовий освітній  простір 

вимагає удосконалення, а також серйозної переорієнтації комп'ютерно-

інформаційної складової. Швидкий розвиток інформаційних та 

комунікаційних технологій відкриває людству нові можливості в освіті, 

висуваючи нові вимоги до навчання. Розвиток так званого 

«інформаційного простору» вимагає від сучасних закладів модифікації 

окремих аспектів її діяльності, які вже не задовольняють усіх потреб 

інформаційного суспільства.  

Учні професійно-технічних навчальних закладів – це дорослі сформовані особи, які свідомо 

зробили свій вибір на користь робітничої професії. Це не просто особливий соціальний пласт, 
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вони є пріоритетною групою, оскільки ступінь освіченості і соціалізованості, масштаби і рівень 

культури, їх професійне становлення та здобуття майбутньої професії з урахуванням 

особистісного потенціалу завтра матеріалізуються в нові технології і безпеку соціального життя, в 

авторитет країни в світі. 

Здійснювати професійне навчання учнів з підручником і монотонною розповіддю 

викладача, це якщо не злочин, то як найменше – знущання з молодого, перспективного 

майбутнього працівника. 

Наші учні – молодь вже нового інформаційного суспільства, на відміну від більшості 

викладачів, які виросли, здобули освіту та досягли певних кар’єрних успіхів за часів суспільства 

індустріального. Саме тому бачення мети та засобів навчання часто у викладачів та учнів не 

збігаються. Діти рухаються в ногу з часом. І щоб учні не вважали викладачів  нездатними дати їм 

те, чого вони потребують, уроки нудними, а знання, які вони отримають на таких уроках, 

непотрібними, ми  намагаємося їх наздогнати і при цьому зберегти певний статус.  

Навчати учня професійно-технічного навчального закладу відповідно до державного 

стандарту професійно-технічної освіти стає дедалі важче. Мабуть, кожен сучасний педагогічний 

працівник, який працює у цій сфері, реально бачить недоліки як у своїй,  так і  у роботі колег. Це 

жодною  мірою не означає, що він не працює. Дуже важко впроваджувати інформаційно-

комунікаційні технології, не маючи у навчальному закладі комп’ютерної техніки, навіть, якщо 

викладач володіє навичками роботи з нею і має власний комп’ютер вдома, то, у кращому випадку, 

він буде працювати над самоосвітою, щоб мати змогу спілкуватися з учнями  «їхньою мовою». 

У навчальному процесі педагоги ПТНЗ області впроваджують найбільш поширені новітні 

інформаційно-комунікаційні технології: 

- навчальні презентації (навчальний матеріал подається за допомогою програми Рower Point, що 

дає змогу наочно представити основні моменти теми. Навчально-методичним центром 

профтехосвіти у Дніпропетровській області заплановано на початку 2014-2015 навчального року 

проведення майстер-класу для викладачів інформатики «Використання програми «Prezi» в 

навчальному процесі ПТНЗ області», які в подальшому навчать своїх колег застосовувати 

вищеназвану програму). 

- навчальні електронні тести (ці тести завжди мають успіх в учнів, оскільки база даних запитань 

досить широка і може легко оновлюватися, а учні завжди намагаються пройти тест на 

«відмінно», бо не викладач виставляє оцінку. Профтехосвіта Дніпропетровщини понад 10 років 

всі обласні олімпіади та теоретичний тур конкурсів фахової майстерності проводить за 

тестовими електронними програмами);  
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- навчальні відеоролики та відеофільми (відзняті відеоматеріали виробничих процесів значно 

покращують рівень засвоєння вивченої теми, особливо вони є доцільними при вивченні нових 

технологій у тій чи іншій галузі виробництва, адже не секрет, що матеріально-технічна база 

професійно-технічних навчальних закладів бажає бути кращою. В минулому навчальному році у 

Всеукраїнському фестивалі навчальних фільмів «Урок майстра» взяли участь переможці 

обласного етапу - ВПУ-55 м. Дніпропетровська, Дніпропетровський центр професійної освіти, 

Орджонікідзевське професійно-технічне училище); 

- електронні засоби навчального призначення (на жаль, така можливість є далеко не в кожного 

педагога професійної підготовки. Якщо загальноосвітні предмети забезпечені програмними 

засобами, то кількість їх професійної спрямованості дуже мала. Результати численних 

досліджень свідчать, що педагогічні програмні засоби, які централізовано розроблені та 

надіслані до професійно-технічних навчальних закладів, використовуються лише невеликою 

групою педпрацівників-ентузіастів, але переважна більшість педагогів не часто використовує їх 

у навчальному процесі. Головними причинами такого стану є відсутність у навчальних закладах 

умов для використання сучасних педагогічних програмних засобів та інформаційно-

комунікаційних технологій, а також недостатня підготовка викладачів для використання 

електронних ресурсів. Незважаючи на те, що деякі педпрацівники успішно пройшли навчання за 

програмою «Intel@. Навчання для майбутнього», реально застосовувати їх на практиці не мають 

змоги. Згідно з державною програмою інформатизації та комп’ютеризації не всі професійно-

технічні навчальні заклади області отримали навчальні комп’ютерні комплекси, та й ті на 

сьогодні вже  застаріли. Але є ряд ПТНЗ, які самостійно придбали сучасну комп’ютерну та 

офісну техніку і намагаються впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології та по-

сучасному навчати молодь).  

Слід зазначити, що з 2008 року на базі НМЦ ПТО працює постійно діючий семінар-

практикум з проблем створення електронних засобів навчання, мета якого залучити творчо 

працюючих педпрацівників до розробки власних посібників. На цих семінарах надавалися 

методичні рекомендації щодо структури та змісту посібників для ПТНЗ, досвідчені розробники 

електронних посібників ділилися  досвідом їх створення, презентували власні роботи. До роботи в 

цих семінарах запрошувалися фахівці з розробки ЕЗНП (директор ТОВ «СМІТ» Коряк С.Ф., 

викладач Центру профтехосвіти № 2 м. Харкова Подоліч Ю.Я.).  

До речі, педпрацівники ПТНЗ нашої області є розробниками електронних підручників, які 

мають гриф МОН України: «Матеріалознавство в машинобудуванні», «Допуски,  посадки та 

технічні вимірювання», «Загальний курс обробки матеріалів машинобудування», «Верстатник 

широкого профілю»,  «Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування». На сьогодні педпрацівники 
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ВПУ-17, ПТУ-2 входять до складу робочої групи МОН України з розробки електронного 

підручника з професії «Токар», Марганецького професійного ліцею – з професії «Штукатур». 

В області вже сформовано групу творчих педагогів і майстрів виробничого навчання  - 

авторів електронних посібників, які використовуються в навчально-виробничому процесі ПТНЗ 

області. НМЦ ПТО організовує проведення цими авторами майстер-класів зі створення 

електронних посібників. Учасники майстер-класів завжди отримують методичні рекомендації 

щодо структури створення електронних посібників у презентованих програмних середовищах. 

Вже стало традицією після завершення навчального року проводити методичні фестивалі, 

ярмарки, виставки-презентації, де однією із номінацій є «Розробка та впровадження в навчально-

виробничий процес електронних засобів навчання».  

 Сьогодні вже кількість створених електронних засобів навчання в ПТО області 

вимірюється не десятками, а сотнями. Цей процес з кожним роком розвивається, удосконалюється. 

          Творчими педагогами ПТНЗ постійно ведеться робота з розробки навчально-методичних 

посібників, збірників контрольно-перевірних завдань, тестових завдань, робочих зошитів, 

програмного забезпечення для тематичного обліку знань, лабораторних практикумів з предметів. 

 НМЦ ПТО проведено моніторинг наявності електронних засобів навчання в ПТНЗ області. 

За його результатами в навчальних закладах використовуються 548 електронних засобів навчання, 

із них: 

- 418 примірників, авторами яких є  педпрацівники ПТНЗ області; 

- 129 примірників придбані з різних джерел. 

             Активно працюють над розробкою і створенням електронних засобів навчання 

педпрацівники Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних 

технологій, Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривого Рога,  ПТУ-2, 

Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. 

Кривого Рога, Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти, Західно-

Донбаського професійного ліцею, ВПУ-55, ордена «Знак Пошани»   ВПУ-75, Інгулецького 

професійного ліцею, Першотравенського гірничого ліцею, Марганецького професійного ліцею, 

Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, Томаківського 

професійного аграрного ліцею, Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів торгівлі та ресторанного сервісу, Орджонікідзевського професійно-технічного училища, 

Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, 

Дніпродзержинського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва і 

автотранспорту, Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти туристичного сервісу, 

Нікопольського центру професійної освіти, Криворізького професійного ліцею, Криворізького 
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центру професійної освіти металургії та машинобудування, Криворізького професійного 

будівельного ліцею. 

 Сьогодні постає багато питань щодо якості підготовки кваліфікованих робітників, адже 

державний стандарт як загальноосвітньої школи, так і професійно-технічної освіти містять 

предмети «Інформатика» та «Інформаційні технології». Ми повинні розуміти, що не маємо права 

позбавляти учня можливості отримати навички комп’ютерної грамотності, адже зараз практично 

немає жодної виробничої галузі, яка б працювала без комп’ютерних програм та мереж. І не 

випадково, з метою поширення використання інформаційно-комунікаційних технологій під час 

навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2014 № 910 скасовано наказ МОН України 

від 24 травня 2007 № 420 «Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу», 

яким оголошено про заборону мобільних телефонів під час проведення навчальних занять.  

 

Екологічна олімпіада: робота над проектом 

Гришаєва О.В., 

методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області  

 

Олімпіади – один із символів ХХІ століття. На кінець XIX 

століття вони являли собою всесвітній спортивний рух, а сьогодні він, 

вийшов за рамки спорту. Тепер це масштабні інтелектуальні змагання з 

багатьох галузей знань серед учнів. Шкільні олімпіади проводяться 

приблизно з середини 60-х років на державному рівні, а з кінця 60-х – 

як міжнародні олімпіади.  З 1993 р. українські школярі беруть участь у 

складі своїх національних команд у Міжнародних олімпіадах з 

математики, фізики, хімії, біології, інформатики та обчислювальної 

техніки, а з 1996 р. – з екології. Кожен предмет виходить далеко за 

рамки підручників, тому для участі в олімпіадах необхідно розвивати нестандартне мислення, 

поглиблювати знання не тільки самого предмета, а й суміжних з ним наук. Яскравим прикладом 

такого міжпредметного підходу є екологічні проекти. 

Не останнє місце серед новітніх технологій посідає метод проектів, прерогативою якого є 

навчання студентів самостійно здобувати знання та використовувати їх у практичній діяльності. У 

контексті екологічної підготовки насамперед у студентської молоді особливе місце має 

цілеспрямоване виховання екологічно грамотних і відповідальних людей, що постійно та 

систематично поповнюють свої знання. Таким чином, на метод проектів в освіті покладають 
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велику роль, пов’язану з можливістю організовувати навчання в процесі діяльності, зокрема й 

самостійну роботу, розвивати вміння і навички практичного вирішення життєво важливих завдань. 

Актуальність необхідності впровадження методу проектів у навчальному процесі 

обумовлюється рядом причин:  

1) потреба не лише передати учням певні знання, а й навчити здобувати їх самостійно;  

2) надання максимальних можливостей для самореалізації учня;  

3) орієнтація учнів на створення певного кінцевого продукту, а не на просте засвоєння певної суми 

знань;  

4) актуалізація комунікативних навичок, вміння користуватися дослідницькими методами;  

5) посилення індивідуалізації процесу навчання;  

6) надання можливості кожному учасникові відчути власну значущість і необхідність у виконанні 

загальної справи. 

Як показує досвід, використання цього методу сприяє більш глибокому засвоєнню 

навчального матеріалу, формуванню екологічної свідомості та екологічному вихованню учнів, а 

створення самостійних екологічних проектів забезпечує засвоєння навчального матеріалу на 

особистому рівні завдяки осмисленню самостійно добутої інформації. Також під час проектної 

діяльності відбувається розвиток пізнавальної активності учнів, формування дослідницьких 

(планування проектної діяльності, збір, обробка, аналіз, узагальнення, проведення експериментів) і 

конструктивних умінь, навичок інтеграції екологічних знань, отриманих з різних джерел.  

Екологічний проект – це індивідуальна, самостійна науково-дослідницька творча робота на 

екологічну тематику, спрямована на розв’язання екологічних проблем, виконана учнем під 

керівництвом викладача та оформлена належним чином.  

 Це може бути робота біологічного, фізичного, хімічного чи навіть математичного напрямку, 

в якій пропонуються науково обґрунтовані конкретні дії, направлені на вирішення конкретних 

екологічних проблем і які можуть бути реалізовані на практиці. Обґрунтування дій повинно бути 

науковим і містити певну сукупність практичних, дослідницьких результатів  (можуть включати 

соціологічні, лабораторні або польові дослідження), математичні розрахунки, отримані самим 

учнем.   

Ознаками "проекту" є наявність пропозиції конкретних дій, які можуть бути виконані на 

практиці. Пропозиції на зразок "звернутися до Президента чи Верховної Ради" до таких не 

належать. "Екологічний" означає, що робота стосується проблем взаємодії живих організмів із 

зовнішнім середовищем, охорони природи, вивчення зв'язків в екосистемах, тощо. Якщо проект 

містить не лише конкретні пропозиції певних дій та їх наукове обґрунтування, а ще й результати 

реалізації цих дій (звіт про їх виконання) - це дає додаткові шанси його авторам. 
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Проведення проектної діяльності вимагає ретельної підготовки викладача, яка полягає у 

визначенні: 

 актуальних та значущих з екологічної точки зору тем і проблем для проектів, що 

потребують дослідження; 

 структури екологічного проекту; 

 плану дій щодо вирішення екологічної проблеми; 

 відповідності теми екологічного проекту інтересам і можливостям студентів; 

 методів розв’язання визначених завдань (в тому числі дослідницьких). 

Робота над екологічними навчальними проектами викликає в учнів певні труднощі, 

причиною яких є недостатня база знань та умінь інформаційного пошуку, а також відсутність 

досвіду використання дослідницьких методів в обробці інформації.  

У педагогічній літературі дослідники виділяють такі основні етапи організації проектної 

діяльності: підготовчий, практичний та заключний. На кожному з етапів здійснюються певні види 

робіт з боку викладача. Відтак, на підготовчому етапі відбувається вибір тематики, визначення 

мети, структури екологічних проектів; консультування учнів щодо ефективних способів збирання 

й аналізу необхідної інформації; планування можливих результатів екологічного проекту; 

визначення критеріїв оцінювання діяльності учнів. 

На практичному етапі викладач стимулює проектну діяльність, спрямовує роботу учнів на 

досягнення результату, консультує учнів щодо аналізу та систематизації інформації, здійснює 

допомогу в моделюванні результатів екологічного проекту та формулюванні висновків. 

Заключний етап характеризується підготовкою учнів до презентації екологічного проекту. На 

цьому етапі учні звітують про результати своєї діяльності, готуючи схеми, таблиці, діаграми, 

екологічні карти та презентації, вносять власні пропозиції щодо вирішення екологічних проблем, 

що досліджувались. Екологічний проект оформлюється у певній формі залежно від творчого 

потенціалу учнів. 

Оскільки захист екологічного проекту відбувається в публічних умовах, то важливо чітко 

викласти основну ідею своєї роботи, привернути увагу присутніх до обраної екологічної 

проблеми, правильно, аргументовано відповідати на поставлені аудиторією запитання. На цьому 

етапі проектної діяльності викладач аналізує виконану роботу, оцінює результат проекту за 

розробленими критеріями. 

 Обираючи тематику екологічних проектів, викладачеві слід орієнтуватися на соціальну 

значущість проекту, її практичний зв’язок із життям. Важливо, щоб вона ґрунтувалась на тих 

екологічних проблемах місцевості, які зможуть порушити учні та розв’язати самостійно.   Цікавого 

в природі можна знайти безліч будь-де, в будь-який час і о будь-якій порі, взимку чи влітку, рано 
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вранці, чи пізно ввечері, в місті чи селі, на балконі власної квартири чи далеко від людського 

житла. І нові думки та нові ідеї наповнять нові голови нових людей України - варто лише 

спробувати. Для прикладу наведу кілька тем (виключно як приклад напрямку роботи, не як 

керівництво до дії): 

1. Моніторинг міграцій тварин. 

2. Визначення забруднення довкілля з використанням біоіндикаторів. 

3. Роль бактерій, грибів, тварин, рослин у екосистемах. 

4. Вплив зовнішніх умов на продуктивність сільськогосподарських тварин та рослин. 

5. Вивчення (вікової, статевої, генетичної, соціальної) структури популяцій. 

6. Екологічні аспекти регуляції чисельності сільськогосподарських шкідників.  

7. Вивчення ареалів та запасів лікарських рослин. 

8. Біотехнологія переробки відходів життєдіяльності. 

9. Екологічно чисті джерела енергії. 

10. Екологічні проблеми великих та малих міст.  

Ще раз підкреслю: це лише приклади, це не рамки, за які не можна ступати. Один з проектів, 

які в 1999 році на МОЕП принесли Угорщині "золото", звався так: "Собачі справи". Ось цифри: в 

Будапешті (за переписом) 200 000 собак, які щодня залишають на вулицях 30 тонн (!) 

екскрементів. Є проблема? Її аналіз дозволив запропонувати комплекс заходів (від соціальних, 

пов'язаних з власниками собак, до методів збору екскрементів, їх переробки та використання 

продуктів цієї переробки), направлених на її вирішення. Угорські школярі спромоглися ці самі 

"собачі справи" перетворити на корисні речі, в тому числі і на золоту медаль… 

У процесі самостійної роботи учня над створенням екологічного проекту слід дотримуватися 

певної структури: вибір теми проекту, проблеми, досліджуваної в межах визначеної тематики; 

обрання можливих методів дослідження; пошук інформації; проведення проміжних обговорень 

отриманих результатів; захист екологічного проекту; обговорення та оцінка виконання проекту.  

Робота над екологічними проектами має відповідати таким вимогам: 

 наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми; 

 самостійний характер діяльності виконавців; 

 використання дослідницьких методів; 

 наявність чітко організованого плану роботи над проектом; 

 фіксування проміжних результатів; 

 навчальна та практична цінність отриманих результатів. 

Як свідчить практика, метод проектів, застосований при організації самостійної 

роботи учнів, сприяє вирішенню таких педагогічних завдань: 
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 активізує креативне мислення, позбавляє від репродуктивності в діях, стимулюючи 

дослідницькі навички роботи при проектуванні (збирати та аналізувати інформацію, 

висувати гіпотези, робити висновки); 

 надає можливість студентам відчути практичне значення екологічної освіти; 

 формує уміння та навички застосування і вдосконалення екологічних знань; 

 сприяє впевненості у власних силах, самореалізації студентів як особистостей, що 

дотичні до суспільних проблем; 

 підвищує рівень самоосвіти; 

 вчить самостійно здобувати знання та застосовувати їх для розв’язання нових 

пізнавальних і практичних завдань; 

 розвиває комунікативні здібності, розширюючи коло спілкування тощо. 

Упровадження методу проектів у навчальний процес як форми організації самостійної 

роботи учнів розглядається нами як двоякий процес, цінність якого полягає не лише в кінцевому 

продукті, а й у русі до кінцевого результату. У цьому контексті організація самостійної роботи 

учнів на основі ідей проектного навчання є визначальною, оскільки сприяє розвитку ініціативи, 

самостійності, організаторських здібностей, стимулює процес саморозвитку особистості.  

Коли починати? 

Зараз. Як тільки Ви дочитаєте цю статтю, подумайте над тим, що треба зробити, щоб Вам 

особисто й іншим людям - не лише в Україні, бо екологія не визнає державних кордонів, - жилося 

краще, дихалось легше, вода була приємніша на смак, у річці чи ставку можна було купатись у 

воді, а не в багнюці, щоб сміття навколо стало менше, а на деревах сиділи не тільки ворони… 

Отже, оберіть свій напрямок і починайте. 

 

Методичне забезпечення уроків української літератури за творчістю О.Довженка 

Подчезерцева Л.І., 

методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області  

 

Олександр Довженко  належить до тих митців, творчість яких  має 

потужну життєствердну енергетику. У Довженка все живе, рухоме, виразне.  

Його слово здатне пробудити реальні відчуття, емоції, уявлення. Така 

енергетична насиченість криється у міцних народних коренях митця, його 

ментальній українській духовності і філософічності. Пропонуємо методичні 

матеріали на допомогу викладачам.    

До теми «Хто ми, чому ми, українці, такі?». Урок-дослідження за творчістю О.Довженка 
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Мета: формувати в учнів високий рівень гуманітарного мислення, допомогти їм завдяки 

філософії краще зрозуміти літературу, творити власну філософію існування; виховувати почуття 

національної гідності, патріотизму, повагу до людини, любов до життя, вміння бачити у ньому 

прекрасне. 

Обладнання: ілюстрації до кіноповісті «Зачарована Десна», портрет О. Довженка, таблиця 

«Риси українського менталітету», вислови видатних людей: «Жити — означає мислити» 

(Цицерон); «Пізнай себе — пізнаєш світ» (Г. Сковорода). 

Словник: 

Екзистенція — внутрішнє буття людини, що представляє її як неповторну особистість. 

Антеїзм — постійний зв'язок з матір'ю-землею, загострене почуття патріотизму. 

Кордоцентризм (від латинського «cordis» — серце) — пріоритет «серця» над «головою», 

основою моралі є не розум, а думка. 

Епіграфи: 

Усвідомити свою природу на ранній досвітній зорі коло самих її первісних джерел. 

О. Довженко 

Благословенний будь, народе мій ласкавий, добрий. 

О. Довженко 

Хід уроку 

  Проведемо невелике філософське дослідження за «Щоденником» та кіноповістю «Зачарована 

Десна» О. Довженка. 

Довженко, який прожив змістовне і багате життя, досяг світової слави, за рік до смерті, 

наближення якої відчував, взявся написати давно виношувану книжку про себе, своє дитинство, 

«свою природу на ранній досвітній зорі коло самих її первісних джерел». 

Давайте візьмемо ці слова за епіграф і разом із Довженком проведемо серйозне наукове 

дослідження на тему «Хто ми, українці?» 

Усвідомити свою природу нам допоможе дуже серйозна наука — філософія. 

• Що таке  філософія?  

Філософія — це пошук мудрості. 

Існує безліч філософських систем. Зупинимось на одній з них — філософії 

екзистенціалізму. Запишіть до словників значення слова «екзистенція». 

Екзистенціальне філософування — це завжди процес віднайдення свого «Я». Основним 

інтересом  філософа-екзистенціаліста є людина, її конкрет-не життя. 

На думку екзистенціалістів, філософування — привілей не тільки філософів. Воно доступне 

кожній людині, отже, і нам з вами. 
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Але пам'ятайте: філософ-екзистенціаліст — особа скромна, делікатний співрозмовник, він 

ділиться з тобою найсокровеннішим, у якому ми знаходимо повчальне і для себе.  

Тож давайте спробуємо себе в ролі філософа-екзистенціаліста і віднайдемо власне «Я», 

тобто краще пізнаємо себе через спостереження за конкретним життям та думками іншої людини, 

зокрема письменника                  О. Довженка. 

Наше власне «Я», звичайно, індивідуальне і неповторне. Але чи такі ми, українці, різні? 

Адже кожен з нас перебуває всередині ментальності. 

• Що таке ментальність? 

Отже, ми маємо спільну ментальність, тобто спільний спосіб мислення і буття, спільні 

традиції і мову. Термін «національна ментальність» можна замінити більш поетичним —  

«українська душа». Вона і стане сьогодні об'єктом наших філософських досліджень. 

За основу візьмемо філософську думку про національну ментальність українців. Сучасні 

вітчизняні філософи екзистенціального спрямування Ігор та Ада Бички на основі 

екзистенціального підходу до людини, аналізу геополітичного становища України, її історичного 

шляху, зіставлення особливостей світосприйняття українця з російською ментальністю визначили 

риси українського менталітету. 

Учень зачитує уривок з їхньої праці «Феномен української інтелігенції. Спроби екзис-

тенціального аналізу». 

Тож, слухаючи, занотовуйте в зошитах основні риси українського менталітету: 

1. Індивідуалізм. 

2. Рівність. 

3. Повага до окремого індивіда та його свободи. 

4. Гостре неприйняття деспотизму абсолютної монархічної влади. 

5. Емоційно-шанобливе ставлення до землі. 

6. Працездатність і працелюбство. 

7. Антеїзм. 

8. Життєлюбність. 

9. Поетичне сприйняття довкілля. 

10.  Кордоцентризм. 

11. Чи впізнаєте ви у цьому переліку власні риси? Які саме? 

Давайте безпосередньо перейдемо до дослідження: у який спосіб у художньому тексті 

повісті О.Довженка «Зачарована Десна» виявляються особливості національної ментальності 

українців. 

• В якому оточенні митець зростав? 
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Отже, природа і люди праці були визначальними факторами, що формували митця. І тепер 

саме час звернутися до матеріалів, які ви готували вдома. Творча група працювала над проблемою 

«природа і людина». 

• Які картини природи змальовує Довженко крізь призму сприйняття семирічного 

Сашка? 

Учні зачитують дібрані епізоди з повісті і коротко їх коментують. 

• Як природа вплинула на формування митця? 

(Довженко з позиції маленького Сашка вчить нас бачити красу у всьому.) 

• Які риси українського менталітету зміг передати О. Довженко через відносини з 

природою малого Сашка? 

Та не тільки природа творила Довженка. 

 Як і хто ще з дитинства прищеплював йому любов до праці, пова-гу до 

трудівника? 

Творча група зачитує епізоди з повісті, що стосуються цієї проблеми. 

•. Чи бачив Довженко красу у людях праці? Чого навчили його хлібороби? 

• Які риси української ментальності ви розпізнали на цей раз? 

У повісті ми простежуємо кровний зв'язок між народом і землею. Але Довженко не тільки 

зміг проникнути в суть ментальності українців, а й показати світові, що життя прекрасне. 

• А чи завжди відповідала філософія, яку сповідував письменник, його життю? 

Довженко жив у «золотій клітці», відірваний від рідної землі, і дуже від цього страждав. 

Але і в стражданні не забував про те, що «митці покликані народом для того, аби показати світові 

насамперед, що життя прекрасне, що само по собі воно є найбільшим, найвеличнішим з усіх 

мислимих благ». 

А можливо, саме страждання розкрило для нього цю мудрість. Мабуть, не випадково сказав 

М. Бердяєв: «У стражданні розкривається таємниця буття». 

Але страждання як духовний феномен, як велика філософська категорія — предмет окремої 

розмови. 

А ми продовжимо нашу розмову, знайомлячись зі щоденником О. Довженка, який він вів із 

1941 р. Окремі записи з нього вам уже відомі. 

Сьогодні ж нас цікавлять ті з них, що стосуються його ставлення до народу. 

Повідомлення учня. 

• Що можна сказати про ставлення О. Довженка до українського народу на основі 

щоденника? 
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Ці рядки написані у хвилини гострих страждань. Вони є невтішними, навіть жорстокими, 

але справедливими. 

Якщо врахувати, що менталітет нації формується 300—350 років, то не важко здогадатися, 

який менталітет було сформовано в українців упродовж минулих століть. Саме через «безмірно 

жахливу долю» народу Довженко страждав найбільше. 

Але через свої страждання він зміг осмислити життя з такою глибиною, що не міг не 

прийти до усвідомлення визначальної ролі краси в житті людини і до «Зачарованої Десни», у якій 

він співає гімн красі людини праці. 

• Отже, коли ми знаємо про власні недоліки, що допоможе нам продовжувати любити себе, 

свій народ, свою мову? 

Якщо ми бачитимемо в собі не тільки недоліки, з якими дійсно треба боротися, а й 

неповторну красу, то чи потрібно буде нас переконувати, що ми, українці, нація не меншовартісна, 

зовсім не гірша від інших і що ми заслуговуємо любові. 

Вчені стверджують, що на генетичному рівні потенція сили українського народу 

збереглася, а астрологи пророкують, що Україна й Київ стануть всесвітнім центром вищої духов-

ності. Ще великий Нострадамус передбачав: «Борисфен (Дніпро) першим прийде встановити 

своїми талантами та мовою більш привабливий закон». 

Варто вклонитись О. Довженку, який так любив свій народ, так мудро вчив нас любити 

себе і світ навколо, вчив «бачити зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах». 

 

ТЕМА № 2 «Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм». Урок-прес-

конференція за творчістю О.Довженка 

 Мета: висвітлити яскраві сторінки життя і творчості митця, поглибити знання учнів нови-

ми фактами; виховувати патріотичні почуття на прикладі життя  О.Довженка; розвивати навички 

самостійної роботи учнів із додатковою літературою, виразного читання художніх творів; 

виховувати інтерес до творчої спадщини митця. 

Епіграф  

У людських сердець незаймані глибини своїм він серцем глибоко проник - співець краси, 

людини і природи, душі людської дивний чарівник. 

І. Гончаренко 

Творчість О. Довженка, кінорежисера і письменника, має світове значення. Як 

підтверджено історією, він мав право сказати про себе: «Я належу людству». 

Цього року ви ознайомитеся з новими для вас творами не лише за назвою, а й за жанром. 

Це кіноповісті. 
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Кіноповість — це жанровий різновид сценарію. Це повість, написана з урахуванням 

специфіки кіно. 

Ви почуєте також уривки з повістей «Зачарована Десна», «Повість полум'яних літ». 

А зараз учень робить повідомлення,  а всі  думають над запитанням: 

— Що вас найбільше вразило в біографії О. Довженка? 

Повідомлення  учнів 

1-й учень. «Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно, що, згадуючи тебе вже много 

літ, я завжди добрішав, почував себе невичерпно багатим і щедрим... Далека красо моя! Щасливий 

я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку, веселу, сиву вроду, ходив 

босий по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про 

давнину, що лічив у тобі зорі на перекинутому небі...». 

Так захоплено, із сердечною вдячністю О. Довженко звертався до річки свого дитинства в 

автобіографічній повісті «Зачарована Десна». Ось тут, біля тихосяйної Десни, на околиці містечка 

Сосниці на Чернігівщині і народився 10 вересня 1894 р. О. Довженко. На околиці цього містечка, 

що звалося В'юнище, за 5 верст від Десни, і проживала багатодітна сім'я Довженків, предки яких 

прибули до Сосниці з Полтавщини на початку XVIII століття, започаткувавши тут чумацький рід. 

Джерела Довженкового таланту — це не тільки розкішна при- деснянська природа і його 

природжені риси — сприйнятливість до краси, багата уява, мрійливість. Це і народна пісня, казки, 

колядування, і трудове оточення — оті працьовиті земляки-хлібороби, косарі, рибалки; його рідні 

— дід, батько («Скільки він землі виорав, скільки хліба накосив!»), мати, яка народила 14 дітей, 

але 8 з них померли ще у ранньому віці («народжена для пісень, вона проплакала все життя»), А як 

вона любила землю! «Нічого в світі я так не любила, як саджати що-небудь у землю, щоб 

проізростало. Коли вилізає саме з землі всяка рослиночка, ото мені радість»,— любила 

проказувати вона. 

А як сім'я любила гумор, до якого всі в сім'ї були удатні. «Основна риса характеру нашої 

сім'ї — насміхатись над усім і в першу чергу один над одним і над самим собою. Ми сміялись у 

добрі і в горі, сміялись над владою, над богом і над чортом... Дід, батько, мати, брати, сестри... 

Своєрідність гумору була нашою родинною і національною ознакою...». 

Довженко вчився у Сосницькій початковій школі, потім у вищепо- чатковій школі, був 

відмінником, у 1911 р. вступив до Глухівського учительського інституту, дуже багато читав. Після 

інституту вчителював, потім вступив до Комерційного інституту. 

2-й учень. 1917 рік змінив життя країни і, звичайно, О. Довженка. Але якшо раніше в 

критичній літературі писали, що він радісно сприйняв революцію, то сьогодні стали відомими 

факти очевидців про те, що О. Довженко ледь не був розстріляний більшовиками за те, що читав 
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історію України та естетику в петлюрівській школі старшин. Врятував тоді його друг Олександр 

Павич Грищенко, який був інспектором робітничо-селянської інспекції. 

У 1918-1920 рр. О. Довженко служив у дивізії Щорса викладачем школи при штабі. 

З осені 1921 р. у Варшаві, потім у Берліні — на дипломатичній роботі. У Німеччині вчився 

у художній майстерні і відвідував лекції в Берлінській Академічній вищій школі образотворчого 

мистецтва. У липні 1923 р. повертається до столиці України — Харкова і стає художником-

ілюстратором «Вістей», автором виразних політичних карикатур. Свої роботи підписував 

псевдонімом «Сашко». У Харкові він живе в одній кімнаті з Ю. Яновським, з яким здружився на 

все життя. 

3-й учень. У 1926 р. іде на Одеську кінофабрику. Дуже хотілося Довженкові побачити свої 

композиції в русі. «... Я відчув інстинктом і збагнув розумом, що кіно й є той могутній засіб, через 

який я зможу виявити себе як художник». Хроніка творчої діяльності О. Дов-женка на Одеській 

кіностудії така: сатирична комедія «Вася-реформатор» (1926 р.), короткометражна комедія 

«Ягідка кохання» (1926 р.), стрічка «Сумка дипкур'єра» (1927 р.) (Єдиний фільм, у якому знявся 

автор.) і «Звенигора» (1928 р.). 

1929 р.— фільм «Арсенал». 1930 р.— фільм «Земля». З цього року всі фільми О. Довженко 

зніматиме разом із своєю дружиною Юлією Солнцевою. 

Викладач. Тепер, щоб детальніше ознайомитись із життєвим шляхом О. Довженка, давайте 

проведемо нашу прес-конференцію, на яку ми запросили уявних О. Довженка, його дружину Ю. 

Солнцеву, друга сім'ї, відомого письменника Юрія Смолича, ще одного друга — відомого поета 

Андрія Малишка, журналістів. 

Прес-конференція 

1-й журналіст (до О. Довженка). Відомо, що Ви були на війні. Розкажіть, будь ласка, чим 

ви займались у роки війни. 

 О. Довженко. У 1941 р. мені було вже 47 років. Мене евакуювали разом із кіностудією в 

Ашхабад, але я попросився на фронт, де працював військовим кореспондентом на Південно-

Західному, Сталінградському, Воронезькому фронтах. У ці роки було написано десятки статей, 

оповідання «Ніч перед боєм», «Відступник», «Стій, смерть, зупинись!», «На колючому дроті», 

«Воля до життя», «Мати»; створено документальні фільми «Битва за нашу Радянську Україну», 

«Перемога на Правобережній Україні і вигнання німецьких загарбників за межі українських 

радянських земель». У 1945 р. закінчив сценарій «Повість полум'яних літ». 

(Звучить уривок із повісті «Повість полум 'яних літ».) 

1-й журналіст. Був іще один твір, присвячений цій темі. Я б хотів дещо доповнити. 

Олександр Петрович не розповів про долю кіноповісті «Україна в огні». Творові судилася гірка 
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доля. Він був не тільки не втілений у задуманому фільмі, а й обернувся для автора справжнім 

лихом: саме через нього О. Довженко потрапив у немилість до Сталіна. Виявляється, філософська 

концепція «Україна в огні» не відповідала сталінським поглядам на загострення класової боротьби 

з просуванням радянського суспільства до соціалізму. Відтоді перестали виходити книжки  О. 

Довженка, з усіх підручників викидалося навіть його ім'я. Від нього відвернулися друзі... У своєму 

щоденнику О. Довженко напише: «Сьогодні річниця моєї смерті. Рік тому я був привезений у 

Кремль. Я народився і жив для добра і любові. Мене вбила ненависть і зло великих якраз у 

хвилину їхньої милості». 

2-й журналіст. Олександре Петровичу, а про який щоденник щойно було сказано? У 

збірнику ваших творів його немає. Розкажіть, будь ласка, про нього.  

О.Довженко. У роки війни я почав вести щоденник, записуючи до нього події, враження 

того страшного лихоліття. Потім ці думки обростали деталями і перетворювалися на статті до 

газет, матеріали для документальних фільмів, кіноповістей. Я записував те, що бачив, відчував і 

переживав. Думаю, якби про це стало відомо, то добром би це не закінчилось. 

(Учні читають записи «Щоденника.) 

1. 14 квітня 1942 р. «Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історія цієї 

країни, де історія вважалась забороненим, ворожим і контрреволюційним предметом,— це 

Україна. Другої такої країни на земній кулі нема. Де ж рождатися, де плодитися дезертирам, як не 

у нас? Де рости слабосилим, слабодухим і запроданцям, як не у нас. Не вина це дезертирів, а горе. 

Не судить, а просить прощення і плакати за погане виховання, за духовне каліцтво у великий час. 

Хто судитиме? Брати-слідчі з трибуналів, що розпивають горілку у їдальні, з непривітним погля-

дом очей. Юнаки мої сліпі, горе мені з вами...». 

2. 18 червня 1942 р. «Ніколи в історії не було випадку, щоб стиль проголошувався раніш, ніж 

були створені самі твори. Ніколи не повірю, щоб Папа Римський говорив, примірно, Ботічеллі: 

«Слухай, Сандро, ти ж пам'ятай, що ми зараз утворили стиль Ренесансу, отже, прошу без 

збочень»». 

    3. 20 червня 1942 р. «Народ мій український чесний, тихий і роботящий, що ніколи в світі не 

зазіхав на чуже, потерпає і гине, спантеличений, обездолений в арійській катівні. Болить у мене 

серце день і ніч». 

    4. 21 червня 1942р. «Підніму клопотання перед виконавчими державними органами про 

повернення із заслання художників Падалки і Сідляра. Щось мені думається завжди, що їх арешт 

був прикрою помилкою». 
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     5. «Сьогодні за день написав велику статтю «В грізний час». Вона вже надрукована. Тепер 

буду цілий день писати «Тризну» або «Зачаровану Десну». Чи, може, писати «Пісню про 

Сталіна»? Господи, знову заблудився між 3 сосен» . 

         6. 23 червня 1942 р. «Коло Городища старий-престарий дідок, дивлячись на величезну 

аморфну масу втікачів, сказав: «Е, хлопці, та ви ж не туди наступаєте!» — і він показав рукою в 

той бік, звідки ми бігли.— Ай-ай, ми ж колись царя захищали, та й то не тікали так»,— він 

дивився на нас з презирством». 

7. 2 липня 1942 р. «Хто з українців виживе? Боюся, що лише ті, що потікали в Сибір і 

Казахстан. Вони повернуться хазяїнами. Які великі страждання! В яку безодню горя впав мій 

народ, і скільки горя жде ще його в майбутньому! Поділять його знову. Роз'єднають, бодай не 

з'єднували». 

   8. 11 липня 1942 р. «У наших анкетах є кілька страшних, по суті кажучи, запитань: чи був за 

кордоном? Чи маєш там родичів? Допетровські часи в країні збудованого соціалізму. В ім'я чого 

це робилося? Люди боялися їхати за кордон, як китайці за свою стіну, боялися кари. Яка скука!». 

   9. 12 липня 1943 р, «У пресі уже рік ні слова критики, ні слова перестороги, нічогісінько. 

Цілковитий «грім побєди, роздавайся». Стид і сором. «Ворог тремтить! Ворог боягуз!» і прочіє 

брехні... Розгром Південно-Західного фронту, себто 6-ої, 21-ої, 28-ої і 40-ої армій є одним з 

найтяжчих ударів по Україні. Тут загинула величезна кількість українців. Український чесний наш 

народ поніс найтяжчі жертви у цій війні. Бідні мої, рідні люди. Честь вам і слава і вічна пам'ять! 

Краще загинути в бою, ніж конати в животінні другорядного пасинка історії... Погубила нас 

нещаслива наша географія і невдала наша історія». 

   10. «Під час наступу 6-ої армії один з командирів вирвався з оточення, а частина з кількох сот 

чи тисяч билася в кільці. Він благав послати туди підмогу. Він хвилювався, плакав, але його 

заарештували, чи не шпик. Йому не повірили, посадили і погубили й частину. Зате пильність була 

проявлена». 

  11. 14 липня 1942 р. «Побачивши, що генерал застрелився..., бійці почали лаяти його такими 

страшними лайками, з такого ненавистю, що краще б тому легкодухому генералу було не 

родитися на світ білий». 

  12. 1943 р. «Я ходжу самотній, як у темному лісі серед привидів і вовкулак. Товариш Сталін, 

нащо обернули Ви моє життя на муку? Для чого одняли в мене радість? Розтоптали чоботом моє 

ім'я? Невже любов до свого народу є націоналізмом? Проте я прощаю Вас. Бо я є частина народу. 

Я все-таки більше за Вас». 

  13. 1945 р. «Я помру в Москві, так і не побачивши України. Перед смертю я попрошу 

Сталіна, аби перед тим, як спалити мене в крематорії, з грудей моїх вийняли серце і закопали його 
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в рідну землю у Києві десь над Дніпром на горі. Пошли, доле, щастя людям на порубаній, 

скривдженій землі! Зникни, ненависте! Щезни, убожество!». 

 3-й журналіст. У мене запитання до Ю. Смолича. Говорять, ви товаришували. Розкажіть, який 

0. Довженко як людина. 

Ю. Смолич. Я розкажу про 0. Довженка з великою радістю. Це людина-титан думки і духу. 

Ми товаришували з ним в п'ятдесяті роки. Це були дуже важкі часи для нього, але він завжди 

залишався Людиною. Ось один з його листів до мене і моєї дружини.  

ЛИСТ 

Дорогі друзі мої, Олено і Юрій. Пишу Вам обом, бо Ви для мене одно. Уперше в житті 

признаюся — стомився. І не так біда, що стомивсь, горе, що почуваю себе знесиленим вкрай якраз 

на початку великої роботи... я в ліжку. Юля десь на студії підбирає для мене лицедіїв для фільму, 

а я радію на самоті, бо в мене сталося щось з ногою і серце болить. 

Напишіть мені листа, хоч невеликого. Передайте гарячий мій привіт Максиму Тадейовичу, 

Андрію Малишку, Петру Панчу. Узнайте, як пройшла операція у Олеся Гончара і як він себе 

почуває!Подзвоніть йому і передайте мій привіт. З приїздом моїм до Києва діло трохи затягу-

ється. З любов'ю згадую річку Ірпінь: письменників-рибалок, річку, листя золоте, маленькі хатки 

творчості» і велетня-діда, великого митця і майстра копанок, ставків. 

Будьте здорові. Не хворійте. Будьте щасливі. 

Ваш Олександр Довженко.  

7.10.56р. Москва 

4-й журналіст. У мене запитання до Юлії Іполитівни Солнцевої. 

Крім подружніх стосунків, вас з Олександром Петровичем об'єднує ваша спільна справа — 

кіно. Розкажіть, будь ласка, про вашу спільну роботу. 

Ю. Солнцева. Олександр Петрович створив 12 картин за життя, але не всі ним були 

екранізовані. З 1930 р. всі постановки фільмів ми здійснювали разом. Цього ж року з'явилася 

«Земля». Французький кінознавець писав: «Цей твір має великий вплив на молодих 

кінематографістів Франції й особливо Англії. На ліризмі цього фільму учились документалісти». 

А в 1958 р. на Всесвітній виставці в Брюсселі 117 відомих кінознавців з 20 країн серед              12 

найкращих фільмів усіх часів і народів назвали «Землю» Довженка... Це шедевр німого кіно. У 

1932 р. був створений перший звуковий фільм «Іван». Довженка завжди хвилювала доля його 

народу, його майбутнє. І тому серед його записів ми знаходимо такі слова, сказані у 1946 р.: «Ми 

програли в кіно ідеологічну війну. Виграла її Америка. Зона отруїла народи. А ми чистоплюї. 

Важко переоцінити цю поразку». 
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5-й журналіст. Андрію Самойловичу (до Малишка), Вас Олександр Петрович називав своїм 

другом. Поділіться, будь ласка, з нами своїми спогадами. 

А. Малишко. Довженко любив садити квіти і дерева, дерева, які б давали плоди, радість 

людям. На кіностудії у Києві він посадив цілий сад. І ще він любив міркувати не тільки вдень, а й 

вночі... Вічною думою він нагадував Сковороду — відвертого, безпосереднього і безкорисливого. 

Любив у житті м'які кольори — оранжевий, бузковий, блакитний... усі, крім одного, 

чорного. Він любив усе живе і ненавидів смерть. Його чарували весни, птиці. Любив трави і 

тварин... 

Його душа є криницею, з якої питимуть цілющу воду не тільки слов'яни, а й усі народи 

світу... У моїй пам'яті він полум'яний патріот своєї Батьківщини, вірний друг і товариш, філософ, 

глибокий лірик людської душі. Я не вірю, що він не живе з нами — сивоголовий, круточолий, 

вродливий у своїй совісті. Так і здається, що ось-ось завітає: «Андрію, ну як воно житгя-буття? 

Вирушаймо за Дніпр, на Десну. Яблуні цвітуть...». Йому було важко в житті. Але він ніколи не 

відступав перед труднощами. Горів сам і запалював інших. У нас виростає нове покоління, 

виховане на вічному вогні полум'яної душі. Я пишаюся, що у нього є добрий учитель і порадник 

— Олександр Довженко. З нами залишилось його слово любові до України. 

Вчитель. «Невтомністю думки, всебічною обдарованістю своєї натури він нагадував людей 

епохи Відродження»,— так писав про митця і його благородну працю Олесь Гончар. Таким і 

лишається у нашій пам'яті: 

 Сам посивів, як голуб із отчого дому, 

Від тривог і дерзань,  

Від симфонії грому;  

І над серцем його, де калина 

у цвіті, 

Сяє сонце Вкраїни, як щит у зеніті. 

З бентежжя рідного Полісся,  

З веселки срібної Десни  

Довженка слава, наче пісня,  

Іде в безсмертя літ ясний.. 

(Лунає 4-а симфонія Л. Бетховена, яку любив Олександр Довженко.) 

Форма уроку-прес-конференції вибрана не випадково. Оскільки постать і заслуги О. 

Довженка неосяжні, то подавати матеріал про нього треба в незвичайній формі. Самостійну 

роботу учні представляють у вигляді повідомлень, презентацій. Викладач повинен створити на 
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уроці таку атмосферу, щоб уривки з оповідань, повістей, «Щоденника» справили на учнів 

незвичайне враження, що сприяло б кращому запам'ятовуванню матеріалу. 

Організація гурткової роботи в ПТНЗ  

Куценко О.Ф., 

методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області  

 

              Гурток– основна традиційна форма реалізації змісту позаурочної 

освіти і виховання учнів як у процесі вивчення окремого навчального 

предмета чи їх сукупності,  так і різноманітних інтегрованих курсів у 

межах навчальних програм, затверджених МОН України чи адаптованих 

навчальних програм. За своєю сутністю гурток – це специфічна спільність 

учнівської молоді, яка ґрунтується насамперед на  добровільності,  

спільності інтересів,  спрямованості на певний вид навчальної та 

практичної діяльності. 

 Гурток це середовище, де забезпечуються умови  інтелектуального,  духовного і фізичного 

розвитку учнів,  реалізація їх творчого потенціалу в галузі позаурочної освіти і виховання, 

створюються комфортні умови соціальної адаптації до умов реального життя. 

          Комплектування гуртків здійснюється  з 1 до 20 вересня, і вважається робочим часом 

керівника гуртка, якщо він  запрошується на роботу. 

          Розклад роботи гуртків, затверджений директором навчального закладу, має бути 

розміщений на інформаційному стенді. 

          Тривалість одного гурткового заняття визначається навчальними планами і програмами з 

урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових 

категорій і становить для учнів старшого віку  -  45 хвилин. 

         Середня наповнюваність гуртків, становить, як правило, 10 – 15 осіб. 

         Наповнюваність окремих гуртків може встановлюватися директором навчального закладу 

залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-

виховного, тренувального процесу, рівня майстерності учнів  і становить не більш як 25 осіб.  

    Прийом до гуртків може здійснюватися протягом навчального року за бажанням учнів як на 

безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються навчальним закладом. 

  Особлива увага приділяється залученню до гурткової роботи учнів пільгової категорії та 

учнів, які перебувають на обліку в міліції, учнів з числа внутрішньо переміщених осіб з районів 

проведення антитерористичної операції та окупованої території Автономної республіки Крим і 

міста Севастополя. 
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          Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних 

гуртків потрібна довідка медичного закладу про відсутність у вихованців  протипоказань для 

занять у гуртках чи секціях. 

Підставою  для організації гурткової роботи є  Положення про гурткову роботу,  схвалене 

на педагогічній раді і затверджене наказом, наказ «Про організацію роботи гуртків»; робочі 

програми гуртків (ухвалені на засіданні   педагогічної  ради, затверджені наказом);  розклад занять 

гуртка;   журнал відвідування учнями гуртка. 

            Керівник гуртка: комплектує склад гуртка;  забезпечує його збереження протягом роботи;  

здійснює різноманітну діяльність; обирає педагогічно обґрунтовані форми, засоби та методи 

роботи, виходячи з психолого-фізіологічної, соціально-економічної діяльності;  організовує 

роботу серед дітей з обмеженими можливостями розвитку;  створює умови для цілісного розвитку 

творчої особистості;  виявляє і підтримує талановитих та обдарованих дітей;(МАН); сприяє 

розвитку і формуванню їх професійних інтересів; бере участь у розробці та реалізації навчальних 

програм, запроваджуючи сучасні освітні технології навчання і виховання;  проводить роботу серед 

учнів з виховання загальної культури, культури спілкування і дозвіллєво-розважальної діяльності; 

працює у співдружності з батьками, керівниками інших гуртків, викладачами; забезпечує участь 

гуртківців у масових заходах закладу, міста, регіону всеукраїнських і міжнародних конкурсах, 

фестивалях, виставках;  веде профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності та забезпечує 

проведення занять із додержанням правил охорони праці та санітарно-гігієнічних норм;  веде 

відповідну документацію і вчасно звітує про наслідки своєї роботи і творчої діяльності гуртківців; 

поважає гідність учня, своєю доброзичливою поведінкою утверджує повагу до принципів 

загальнолюдської моралі. 

            Керівник гуртка має знати законодавчі і нормативно-правові акти: Конституцію 

України, Закони України ―Про освіту‖, ―Про загальну середню освіту‖, ―Про позашкільну освіту‖, 

Конвенцію про права дитини, Державну цільову соціальну програму  розвитку позашкільної 

освіти на період до 2014 року, Положення про позашкільний навчальний заклад, програмно-

методичні матеріали і документи щодо проведення педагогічного процесу відповідно до напряму 

діяльності,  форми і методи навчально-виховної роботи, основи педагогічної етики,  державну 

мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні. 

             Гурткова робота  є частиною освітнього процесу. Це один із найефективніших шляхів 

розвитку творчо спрямованої особистості. Саме тому організація роботи  різноманітних гуртків, 

секцій, студій  потребує особливої уваги з боку адміністрації навчальних закладів. 

 Результативність позаурочної освіти значною мірою залежить від чіткої,  продуманої  її 

організації, планування та координації. 
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Організація роботи гуртка 

1. Надаються адміністрації необхідні документи про гурток з визначенням напряму його 

діяльності, ролі, основної мети і завдань.  

2. Складається навчальна програма гуртка (не пізніше ніж за 10 днів до початку його роботи). 

Узгоджуються затверджуються програми з директором, методистом.  

3. Комплектуються групи. Оформлюється кабінет. Ведеться підготовка необхідних 

матеріалів, інструментів,  таблиць для занять тощо. 

4. Складається тематичний план роботи гуртка на семестр (навчальний рік).  

5. Складається розклад занять гуртка ( для кожної групи). 

6. Оформлюється журнал обліку роботи гуртка. 

7. Проводиться вступне заняття. Це проведення вступного інструктажу з техніки безпеки з 

обов'язковою реєстрацією в журналі на окремій сторінці.  

8. Складаються конспекти занять та їх проведення.  

9. Заповнюється журнал гуртка на початку заняття і після закінчення.  

10. Проводиться організація самоврядування в гуртку (вибори старости, його заступника, 

розподіл обов'язків між членами).  

11. Планується участь у позаурочних  заходах закладу.  

12. Проведення відкритих занять для педагогів і батьків. 

13.  Відвідування занять інших керівників гуртків. 

14. Організація масових заходів з гуртківцями (екскурсійна, концертна, спортивно-масова, 

виставкова діяльність і тощо).  

15. Залучення батьків до організації і проведення масових заходів. 

16. Участь у районних, міських, всеукраїнських заходах (конкурси, змагання, огляди, акції, 

виставки і т.д.). 

17. Підсумкове заняття. Творчий звіт гуртка. Заохочення кращих гуртківців. 

18. Самоаналіз виконання навчальної програми і плану роботи гуртка за навчальний рік.  

Пам’ятка для організації роботи гуртка 

1. Розклад  і  план навчально-виховної роботи гуртка надається адміністрації:  

- на 1 семестр – до 25 вересня;  

- на 2 семестр – до 25 грудня. 

2. Планування роботи гуртка відповідно до навчальних програм – типових, затверджених МОН, а 

також робочих, адаптованих. 

3. Журнали обліку роботи гуртків здаються на перевірку заступнику директора з навчально- 

виховної роботи   щомісяця з 15 до 20 числа. 
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4. Завчасно повідомляти адміністрацію закладу про намір перенесення занять (з поважних 

причин). Керівник гуртка пише заяву, на підставі якої видається наказ про перенесення занять. 

У такому разі в журналі  дати на сторінці «облік роботи гуртка» повинні співпадати з датами, 

які вказані у наказі про перенесення занять. 

5. Якщо керівник гуртка, який працює за сумісництвом, захворів і знаходиться на лікарняному, у 

ці дні заняття гуртка не проводяться.  

6. Якщо гурток  чи секція платні, то необхідна обов’язково заява, від  батьків чи осіб, які 

замінюють батьків, з погодженням про сплату за гурток, укладена угода. Проводити батьківські 

збори з презентаціями досягнень гуртківців. 

7. При проведенні занять керівник гуртка повинен мати план-конспект заняття, використовувати 

наочність, технічні засоби навчання (відповідно до методичних вимог до гурткових занять). 

8. На період канікул керівник гуртка може складати окремий план роботи (узгоджений із 

заступником директора з навчально-виховної роботи). 

Пам’ятка щодо ведення журналу гурткової роботи 

 Журнал повинен бути заведений для кожної групи гуртка окремо, на весь навчальний рік. 

До журналу записуються плани відповідно до програми, обліковується зміст роботи гуртка, 

ведеться облік відвідування учнів та подаються відомості про членів гуртка. Журнал веде 

особисто керівник гуртка.  

 Плани роботи гуртка на перший і другий семестр навчального року складаються керівником 

гуртка на основі програми гуртка або згідно з положенням відповідної установи та 

затверджуються керівником цієї установи. 

На кожне заняття керівник гуртка складає окремий план, записує тему, зміст і методи роботи.  

Звіт за навчальний рік складається керівником гуртка станом на 1 червня,  

Адміністрація систематично перевіряє роботу гуртка, виконання плану його роботи та 

правильність ведення журналу керівником гуртка. 

Для ефективної роботи гуртка його керівник має поставити перед  собою такі завдання: 

забезпечення атмосфери безпеки в колективі;  комфортних умов для навчання та виховання учнів;  

сприятливого морально-психологічного клімату в гуртку; організація різноманітної творчої та 

суспільно значущої діяльності гуртківців;  створення умов для успішного самоствердження 

кожного учня в суспільно корисній діяльності; збереження контингенту упродовж терміну 

навчання; стимулювання та підтримка творчого розвитку обдарованих дітей; здійснення 

індивідуальної педагогічної підтримки; організація педагогічного супроводу учня в навчанні за 

індивідуальною освітньою траєкторією; забезпечення педагогічно обґрунтованого вибору форм, 

засобів і методів навчання та виховання учнів; організація участі у фестивалях, творчих 
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конкурсах, проектній, науково-дослідницькій діяльності; підтримка учнів, які мають відхилення в 

поведінці;   організація роботи з батьками, залучення батьків; створення дружнього до учня 

виховного середовища (згуртування колективу, включення у різні види соціальної практики, 

розвиток учнівського самоврядування); створення позитивного іміджу гуртка. 

Якими  професійними якостями повинен володіти керівник гуртка: професійні 

знання: основ педагогіки, психології; основних напрямів і змісту поурочної роботи; знання 

методики і технології гурткової роботи; знання закономірностей психічного розвитку дитини в 

різні вікові періоди, методів вивчення особистості, учнівського колективу; наявність умінь 

прогнозувати розвиток особистості учня, учнівського колективу на діагностичній основі; 

володіння сучасними педагогічними технологіями; здатність до творчої діяльності; 

демократичний стиль роботи; висока комунікативна культура; здатність змінюватися, 

упроваджувати нововведення; здатність ефективно працювати в команді; наявність рефлексивної 

культури; любов до дітей;  вміння будувати взаємодію з учнями з позиції безумовного прийняття  

дитини, толерантності; володіння здатнісю до рефлексії своїх індивідуальних особливостей і своїх 

професійних можливостей; професійна майстерність, професійна компетентність. 

 

Профорієнтаційна робота в змісті навчально-виробничого процесу ПТНЗ 

 

Бабич Т.С., методист  

Криворізького міськогоМЦПТО  

 

В місті Кривому Розі  14 ПТНЗ, контингент  яких  складає 

близько восьми тисяч  осіб.  Навчальні заклади  щорічно виконують 

план держзамовлення, вводячи нові професії на вимогу ринку праці. 

Всього в ПТНЗ міста готують робітників за  265 професіями, з яких   

85   інтегровані. 

 

Підготовка робітничих кадрів є однією з основ економічного 

зростання країни. Тому в її якості має бути зацікавлене все суспільство. 

Важливе значення в цьому контексті має взаємодія всіх ланок органів виконавчої влади, 

соціальних партнерів,  органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо. Разом з 

тим  сьогодні, на жаль, відсутні державні механізми участі роботодавців  та  інших соціальних 

партнерів у підготовці робітничих кадрів. Проблема сучасного ринку праці загострюється ще й 

тим, що нині існує значний дисбаланс продуктивних сил. Зокрема, гостро відчувається дефіцит 

кваліфікованих працівників робітничих професій. В той же час саме молодь, внаслідок 

неправильного вибору професії, найчастіше поповнює лави безробітних. 
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Рішенням ХІ сесії Криворізької міської ради від 27.07.2011р. N2486 затверджена Програма 

«Школа - ВНЗ (ПТНЗ) - підприємство» на 2011- 2015 рр., одним із  завдань якої є підвищення 

ефективності профорієнтаційної роботи серед школярів. 

Основні заходи з реалізації цих завдань такі: 

- здійснення моніторингу та визначення якості профільного навчання старшокласників у 

кожному загальноосвітньому навчальному закладі; 

- розширення варіативної складової навчального плану в загальноосвітніх навчальних 

закладах для забезпечення технологічного напрямку спецкурсів і курсів за вибором у процесі 

співробітництва з ПТНЗ та підприємствами міста. 

Сьогоднішня профтехосвіта йде в руслі часу і її  обличчя – інноваційне. 

Так, на базі колишніх ПТНЗ створені професійно-технічні навчальні заклади нового типу: 

професійні ліцеї, навчально-виробничі центри, центри підготовки і перепідготовки робітничих 

кадрів. Навчальні заклади змінились не тільки за формою, але і за змістом навчання: активно 

впроваджуються інформаційні комп’ютерні технології, викладачі підвищують свій фаховий рівень 

через стажування на виробництві на новому обладнанні, знайомляться з новими матеріалами і 

технологіями . 

Те, що ПТНЗ міста успішно виконують план держзамовлення,  свідчить про належний 

рівень профорієнтаційної роботи.  

У кожному навчальному закладі  створена ефективна система профорієнтаційної роботи з 

молоддю, яка починається з приймальної комісії. Добре організована і налагоджена робота 

приймальної комісії допомагає учням вчасно зорієнтуватися, зробити свідомий та правильний 

вибір майбутньої професії. 

Викладачами і майстрами виробничого навчання ПТНЗ протягом навчального року 

проводяться різноманітні традиційні та нетрадиційні форми профорієнтаційної роботи серед 

випускників загальноосвітніх шкіл міста та регіону.  

Наприклад: 

  «Дні відкритих дверей»; 

 зустрічі з учнями та їх батьками; 

 анкетування серед випускників шкіл щодо вибору професії; 

 виставки робіт учнівської творчості; 

 огляди - конкурси художньої самодіяльності; 

 виступи агітбригад у школах міста; 

 надання перукарських та швейних послуг учням шкіл міста тощо. 
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Все це  супроводжується грамотною рекламно - агітаційною кампанією, в ході якої: 

 на веб-сайті розміщується інформація про навчальні заклади; 

 створюються інформаційні куточки у випускних класах шкіл; 

 розповсюджуються буклети, об'яви, візитки із запрошенням на навчання. 

Особливу увагу ПТНЗ міста надають питанню реклами в засобах масової інформації: на 

телебаченні, радіо, в пресі. 

Традиційними стали спільні заходи Криворізького міського методичного центру ПТО і 

ПТНЗ з районними та міськими службами зайнятості під гаслом: «Зроби свій вибір». В усіх 

центрах зайнятості міста створені інформаційні термінали з професій. За допомогою терміналу 

молодь має змогу пройти тестування і дізнатися про свої здібності щодо того чи іншого виду 

діяльності. 

В рамках декад робітничих професій проводяться відкриті міські заходи на базі ПТНЗ 

міста та в  палацах  культури. 

Однією з форм профорієнтаційної роботи є спільні засідання галузевих піклувальних рад, 

на яких розглядаються питання співпраці навчального закладу, загальноосвітньої школи і 

виробничників. Проходять вони на базі різних підприємств міста. Викладачі і майстри 

виробничого навчання мають змогу ознайомитися безпосередньо на виробничих майданчиках з 

новою технікою зарубіжних фірм і новітніми технологіями. А керівники підприємств сприяють 

проведенню екскурсій для учнів шкіл і  орієнтують молодь на робітничі професії.  

На сьогодні досить якісно така робота проводиться в тісній співпраці Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею з  ПАТ «Кривбасзалізрудком». Так, за спільної 

взаємодії протягом навчального року проводяться зустрічі з випускниками загальноосвітніх шкіл 

міста на базі навчально-курсового центру ПАТ «КЗРК». Під час зустрічей учні шкіл мають 

можливість переглянути відеоматеріали із життя підприємства і навчального закладу, 

ознайомитися з гірничим обладнанням, технологіями видобутку і структурою підземного 

Кривбасу, відвідуючи «шахту в мініатюрі» на території центру. 

Щороку у вересні проводиться  урочисте розширене засідання піклувальної ради ПАТ 

«КЗРК», де підбиваються підсумки роботи за минулий рік з питання прийому та 

працевлаштування учнів,  визначаються завдання на новий навчальний рік. Проходить церемонія 

«Посвяти в робітничий клас» випускників ПТНЗ та ВНЗ міста. 

У Криворізькому центрі професійної освіти металургії та машинобудування   працює  

Центр консалтингу, мета якого –  удосконалення організації профорієнтаційної роботи з молоддю 

та працевлаштування випускників. 
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Щороку в Кривому Розі відбуваються відкриті чемпіонати з карвінгу та перукарського 

мистецтва і макіяжу, в яких беруть  участь педпрацівники ПТНЗ сфери обслуговування і 

харчування. Учасники мають змогу показати свою професійну майстерність та зробити рекламу 

професій навчальних закладів.                    

Кожен професійно-технічний навчальний заклад має свій досвід, свої напрацювання, форми 

і методи профорієнтаційної роботи, які в чомусь подібні, або ж унікальні. У кожного свій 

«інструментарій», але кінцева мета єдина – своєчасне і якісне виконання державного замовлення, 

забезпечення контингенту учнів і слухачів. Методцентр здійснює методичний, консультативний 

супровід,  є координатором і організатором профорієнтаційної роботи в масштабах міста через 

співпрацю із центром зайнятості, підприємствами - замовниками кадрів, в рамках роботи 

галузевих піклувальних рад, школами  в рамках спільних міських заходів тощо.  

      Для забезпечення успішної профорієнтаційної роботи ПТНЗ в умовах сучасного ринку 

праці необхідно: 

 чітко визначити цілі та завдання профорієнтаційної роботи на кожному рівні навчання в 

школі та для кожного педпрацівника в ПТНЗ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 розробити програму профорієнтаційної роботи; 

 оформити постійно діючий стенд «Професії, які нам пропонують на регіональному ринку 

праці»; 

 провести спеціальну психологічну і методичну підготовку педпрацівників з питань 

профорієнтаційної роботи; 

 здійснювати профінформацію, профдіагностику і профагітацію на виявлення інтересів і 

здібностей особистості до тієї чи іншої професії не тільки серед учнів загальноосвітніх 

закладів, а й серед їх батьків; 

 проводити професійні консультації фахівців, націлені на надання індивідуальної допомоги 

учням у виборі професії; 

 забезпечити доступність інформаційної бази професій ПТНЗ у засобах масової інформації 

та на сайтах ПТНЗ; 

 проводити цілеспрямовану роботу на соціальну рекламу престижності робітничих професі; 

 укладати договори між ПТНЗ та ЗОШ; 

 розробити спільні заходи ЗОШ, ПТНЗ і підприємств; 

 вивчати і впроваджувати досвід найкращих закладів міста і області щодо організації 

профорієнтаційної роботи та роботи приймальних комісій. 

Сьогодні перед педпрацівниками ПТНЗ  постають нові завдання, які будуть сприяти 

відновленню в державі та громадянському суспільстві миру і порядку. Необхідно посилити 
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національно-патріотичний характер профорієнтаційної роботи, передбачаючи використання 

кращих трудових традицій і звичаїв українського народу. 

Координаційними центрами профорієнтаційної роботи мають стати музеї – кабінети, які 

рекомендується створити у кожному ПТНЗ. Зміст діяльності музею  профорієнтаційного напрямку 

виражається в можливості учнів ознайомитись зі сторінками нашої історії, відчути самобутність і 

неповторність культури представників усіх націй, вивчити  історичні факти про видатних 

представників свого народу. 

Інноваційні підходи з профорієнтаційної роботи бібліотекаря 

 

Шрамко Л. М., бібліотекар 

Інгулецького професійного  ліцею 

 

Життя - це ряд зусиль, 

Ми бачимо мету, 

але не завжди бачимо дорогу. 

В. Шкловський. 

 

Одним із найважливіших кроків у житті людини є вибір професії. Адже 

займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість - одна з найважливіших 

умов відчуття життєвої повноцінності. Вибір навчального закладу, а згодом 

професії, значною мірою впливає на все подальше життя людини. Тут не можна 

покладатися на випадковість, квапитися. Необхідне найсерйозніше ставлення до 

цієї проблеми як батьків, так і особисто кожної молодої людини. 

До питання вибору професії людина повертається інколи не раз. Уперше воно 

постає перед школярем після закінчення 9 - г о  класу, а потім - після закінчення 11 -го класу. I краще 

визначитися  з вибором професії заздалегідь, а не перед дверима приймальної комісії. Тому варто 

якомога більше дізнатися про майбутню спеціальність.  

В державному навчальному закладі «Інгулецький професійний ліцей» профорієнтаційна робота - це 

неперервний процес, який розпочинається з аналізу профорієнтаційної роботи за попередній навчальний 

рік, моніторингу соціального середовища ринку праці, контингенту учнів ліцею, видання рекомендацій 

щодо форм, методів і напрямків роботи та реалізація цих заходів. 

Бібліотека ліцею є складовою частиною системи навчально-виховної роботи з формування 

спрямованості учнів шкіл на майбутній професійний успіх. Робота бібліотеки з профорієнтації учнів 

проводиться разом з педагогічним колективом, насамперед з класними керівниками, з залученням 

батьківського комітету, учнівської ради, читацького активу.  

Одним із напрямків профорієнтаційної роботи бібліотеки є створення рекламно-
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профорієнтаційного середовища: 

- випуск учнівської  газети «Учнівський вісник» з рубриками  «Як живеш, молодь?», «Твоя 

професійна кар’єра», «Професійні новинки»; 

- виготовлення поліграфічних виробів (візитівки, календарі (настінні, перекидні, 

малоформатні), буклети, блокноти, брошури, проспекти, постери, плакати тощо); 

- розробка ескізів для сувенірних виробів (ручки, сумки, пакети, футболки, наклейки, 

брелоки, чашки з нанесенням бренду, дерев'яні, глиняні, тканинні вироби, 

різноформатні аксесуари, мініатюри тощо); 

- створення інформаційного центру із забезпеченням освітнього Інтернет-середовища. 

У бібліотеці створено куточок профорієнтатора «Вікно у світ професій».  Зміст куточка: 

література, присвячена професіям; нова рекламна продукція; довідково-бібліографічна апарат-картотека 

«100 професій Дніпропетровщини», краєзнавча картотека «Почесні професії міста, регіону», 

бібліографічний покажчик «Професію я обираю сам».  

Щокварталу в бібліотеці проводиться виставка-адвайзер (англ. adviser – порадник, 

консультант) «Ярмарок професій» за розділами «Кермо в надійні руки», «Дуга зустрінеться з металом», 

«Штукатур - творець, маляр - митець», «Хороший кухар лікаря вартий» з метою надання допомоги  

молоді зорієнтуватися у світі професій тих, що вже давно існують і займають стабільне місце на 

ринку праці, і тих, які з’явилися зовсім недавно, але вже стали популярними і затребуваними. 

Матеріали виставки знайомлять із сучасними технологіями професій,  видатними представниками 

робітничих професій міста і області. Виставка оснащена макетами і муляжами виробів, зроблених активом 

бібліотеки і активом гуртожитку.  

Проводяться  прес-діалоги за участю учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання, 

практичних психологів за темами «Наш успіх - успіх України» і «Спільні справи – вагомий результат», 

де вирішуються питання соціалізації молоді в умовах сучасного суспільства і вимог регіонального 

ринку праці, проводиться анкетування та вивчення інтересів і життєвих планів молоді. У заходах 

беруть участь члени літературно-мистецького гуртка «Мрія», які декламують авторські  вірші та прозу 

про обрану професію, людей праці, своє трудове майбутнє. Учасники гуртка «Юнкори» здійснюють підбір 

матеріалу для газети «Учнівський вісник». Джерелами інформації є довідково-бібліографічний апарат 

бібліотеки, періодичні видання, та Інтернет ресурси.  

Досягнути комплексного підходу до розкриття проблеми профорієнтації можна лише 

використовуючи широке коло літератури. Тому при організації книжкових виставок доцільно 

використовувати не тільки спеціальну профорієнтаційну, але і наукову, філософську, художню 

літературу. 
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Бібліотекарем та читацьким активом бібліотеки було проведено соціологічне дослідження 

«Роль читання в духовному та професійному становленні молодої людини». В опитуванні взяли 

участь учні ліцею, учні старших класів загальноосвітніх шкіл, батьки. Досліджувались аспекти: 

вплив читання та орієнтування в інформаційному просторі на розвиток розумових здібностей, на 

духовні якості та на вибір майбутньої професії. Результати дослідження показали, що учень, який 

орієнтується в інформаційному просторі,  схильний до самовизначення, виявлення і розвитку 

здібностей, формування мотивів вибору професії, моральних та інших якостей. 

Одним із напрямків профорієнтаційної роботи бібліотеки є соціальне партнерство з 

бібліотеками загальноосвітніх навчальних закладів, масовими бібліотеками для дітей і юнацтва та 

позашкільних закладів з метою позиціювання іміджу робітничих професій, навчального закладу, 

профтехосвіти в цілому серед місцевої громади. В бібліотеках розміщений постійно діючий 

інформаційний вісник «Бібліотека Інгулецького професійного ліцею інформує», «Старшокласнику 

на замітку». Ефективною формою спілкування із старшокласниками шкіл є «Скринька корисних 

порад», яка розміщена в шкільних бібліотеках. Школярі  записують актуальні для себе запитання, а 

фахівці ліцею надають їм відповіді та рекомендації щодо професійного самовизначення. 

Прикладом  широкої співпраці з позашкільними закладами є щорічне проведення відкритого заходу 

«Мозаїка здоров'я» з метою формування у молоді позитивної мотивації а здорового способу життя. В 

рамках заходу проводиться презентація професій учнями ліцею, виступи учнів спортивної секції Палацу 

спорту, музичної школи, театру ляльок Будинку дитячої творчості.  

Цього навчального року в бібліотеці ліцею розпочато пошукову роботу «Профорієнтація 

через призму краєзнавства» з метою пропагування народних промислів, ремесел та предметів 

ужитку під гаслом «Не просить ремесло хліба, а само годує». Адже виготовлення виробів ручним 

способом не зникло, а, навпаки, в останні роки, користується великим попитом.  

У ліцеї створена електронна реклама кожної професії, містить історію виникнення професії, вимоги 

до неї, новітні технології професій: «Кухар - кондитер», «Електрослюсар», «Електрогазозварник», «Моя 

професія - моя гордість»,» «Будівельна галузь», «Популярна енциклопедія робітничих професій», «Маляр-

штукатур». Джерелами інформації є фахові періодичні видання «Зварник», «Автомайстер», 

«Електротехніка та електромеханіка», «Цар-кулінар», «Будівництво», методичні видання «ПТО», 

«Педагогічна майстерня», навчально-методичні посібники та ресурси Інтернету. 

Отже, бібліотека навчального закладу є невід'ємною складовою частиною навчально-виховної 

роботи, центром інформації, можна сказати її «мозком». Це дуже важливо і відповідально, бо бібліотекарю 

необхідно постійно самовдосконалюватись, враховуючи недоліки, шукати нові форми роботи. 

Працюючи на перспективу, в бібліотеці ліцею планується створити електронний архів матеріалів, 

наробок як педагогів так і учнів, щоб залишити і зберегти той накопичений роками досвід для майбутніх 
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учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання, бібліотекарів з метою вивчення, впровадження в роботу 

досвіду і для історичного архіву Інгулецького професійного ліцею. 

Анкета для виявлення читацьких інтересів, умінь та навичок 

І.Вкажи, будь ласка свій вік. 

2. Якими бібліотеками користуєшся? 

3. На кого надієшся в житті? 

4. Що значить бути сучасним? 

5. Літературу якої спрямованості читаєш? 

6. Які проблеми тебе найбільше турбують?  

7. Чи є в тебе хобі, захоплення? 

8.  Як вважаєш: книжка сприяє розвитку: 

а) інтелектуальних здібностей, 

б) інтересів людини, 

в) розумових здібностей та духовних якостей, 

г) інтересу до навчання, до вибору професії. 

Анкета «Чи впливає читання на майбутній вибір?» 

І.Що ти знаєш про професії своїх батьків? 

2. Як проходять сімейні спілкування щодо вибору професії? 

З.Чи визначився ти з вибором професії? 

4. Що вплинуло на твій майбутній вибір? 

5. Якими джерелами інформації користуєшся? 

6. Як уявляєш себе у своїй майбутній професії? 

Аналіз анкет та результати дослідження 

Результати дослідження показали, що учень, який орієнтується в інформаційному просторі, 

схильний до самовизначення, до виявлення і розвитку здібностей, до формування мотивів вибору професії, 

моральних та інших якостей. 

Оновлення змісту ПТО Дніпропетровщини через виставкову інноваційну діяльність 

та науково-дослідницьку роботу у підготовці кваліфікованих 

робітників 

Козловський Г.Ф., 

методист НМЦ ПТО  

у Дніпропетровській області  

 

У сучасних умовах спеціалісту, щоб знаходитись на рівні останніх 

досягнень науки і техніки у своїй та суміжних галузях знань, необхідний 
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постійний потік інформації, наочної пропаганди передового досвіду, яка може відбуватися 

шляхом організації спеціальних виставок, міжнародних, всеукраїнських, регіональних, 

методичних аукціонів, ярмарок.  

Без сумніву, науково-дослідницька робота, виставкова інноваційна діяльність сприяє не 

тільки підвищенню іміджу навчального закладу, а й розвитку соціальної значущості регіональної 

системи професійно-технічної освіти  загалом.    

Виставкова  діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної освіти, оскільки 

відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв’язків як важливого компонента навчально-

виробничого процесу, внутрішньої і зовнішньої комунікації, пропагування нових педагогічних 

технологій і нових видів освітніх послуг, стимулює працівників. 

Науковцями доведено, що виставкова діяльність сприятиме створенню проектно-

інвестиційної моделі управління ПТНЗ.  

Таким чином, дослідно-експериментальна діяльність і участь  ПТНЗ у виставках спонукає 

до інноваційної діяльності, дозволяє здійснювати огляд реальних досягнень у модернізації 

системи освіти, а це впливає на рівень підготовки висококваліфікованих спеціалістів. 

Заслуговує на вивчення досвід здійснення наукової та виставкової діяльності у  

Міжрегіональному вищому професійному училищі з поліграфії та інформаційних технологій, 

Дніпропетровському  регіональному центрі професійно-технічної освіти, Дніпропетровському 

центрі професійно-технічної освіти туристичного сервісу, Вищому професійному училищі № 55, 

Дніпропетровському центрі професійної освіти, Криворізькому професійному гірничо-

технологічному ліцеї, Криворізькому центрі професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та 

ресторанного сервісу, Дніпродзержинському центрі підготовки і перепідготовки робітничих 

кадрів, Марганецькому професійному ліцеї, Професійно-технічному училищі № 74, Західно-

Дніпровському центрі професійно-технічної освіти, Томаківському професійному аграрному ліцеї, 

Перещепинському професійному ліцеї, Професійно-технічному училищі № 79  та інших базується 

на реалізації концептуальних положень Постанови КМУ від 22.08.2007 № 1065 «Про 

вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності України» з метою створення належних умов 

ПТНЗ для інноваційної, науково-пошукової діяльності, поліпшення взаємодії з центральними та 

місцевими органами виконавчої влади.   

Десять років поспіль ПТНЗ Дніпропетровщини на чолі з навчально-методичним центром 

профтехосвіти, беруть участь в освітянських виставках, на яких презентують свої інноваційні 

досягнення.  
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Так, у 2012-2013 навчальному році  ПТО Дніпропетровської області  взяла участь у 4 

міжнародних та всеукраїнських виставках. Організаторами виставок були Міністерство освіти і 

науки України, Національної академії педагогічних наук. Це: 

- загальнодержавна виставкова акція «Барвиста Україна»; 

- Всеукраїнська виставка «Інноватика в сучасній освіті»; 

- Сучасна освіта в Україні-2013; 

- Сучасні заклади освіти – 2013. 

У цих виставках  взяли участь 42 навчальні заклади ПТО Дніпропетровщини і  

НМЦ ПТО, які презентували творчі здобутки педагогічних колективів, досвід інноваційної 

модернізації усіх ланок освіти.  

За результатами впровадження інноваційної діяльності в освітньому процесі учасники 

виставок отримали нагороди:  

- золоті медалі – 14; 

- срібні медалі – 9; 

- бронзові – 2; 

- «Лідер сучасної освіти» – 1. 

Особливі можливості одержують навчальні заклади при проведенні регіональних 

виставок, методичних фестивалів, де всі ПТНЗ області щороку, беруть участь і представляють 

громадськості   найкращі освітянські досягнення, інноваційні проекти, прогресивні педагогічні 

технології.  Мають можливість на зустрічах, конференціях, семінарах, на майстер-класах 

презентувати інноваційні технології у навчально-виробничому процесі.  

Стало доброю традицією проводити звітний захист після завершення навчального року, 

на якому підбиваються підсумки інноваційної діяльності профтехосвіти Дніпропетровської 

області.  

Так, у 2012-2013 навчальному році згідно з планами роботи НМЦ ПТО та департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації було проведено обласну виставку-презентацію «Інноваційні 

підходи навчальних закладів ПТО до формування професійної компетенції кваліфікованих 

робітників у сучасному освітньому середовищі».  

На відбірковому етапі членами журі було розглянуто 239 робіт. За його рішення право на 

участь у завершальному етапі отримали 96 робіт, які увійшли до збірника «Інноваційні підходи 

навчальних закладів ПТО до формування професійної компетенції кваліфікованих робітників у 

сучасному освітньому середовищі».  

Також варто зазначити, що ПТО Дніпропетровщини  бере участь у всіх заходах, де є 

підґрунтя для розвитку професійних здібностей та кар’єри учнів. 
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Відповідно до плану заходів МОН України з підготовки та проведення в 2013  році в 

Україні «Року дитячої творчості» в м. Києві професійно-технічні заклади області взяли участь у 

заході за напрямками:  

- промислове виробництво;  

- будівництво та деревообробка;  

- торгівля, сфера послуг, художні промисли та народні ремесла; 

- інформаційні технології тощо, де пріоритетним напрямом була 

популяризація творчих технічних ідей, підтримка талановитих учнів  ПТНЗ, розвитку 

їх здібностей.  

У рамках звіту-огляду було проведено:  

- круглий стіл лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ «Нам можна довіряти» за 

участю учнівського самоврядування; 

- семінар-практикум «Педагогічна творчість викладачів ПТНЗ  у сучасному електронному 

підручникотворенні»,  в якому взяли участь учасники заходу профтехосвіти Дніпропетровщини  

тощо. 

На виконання програми «Реалізація державної стратегії євроінтеграції на регіональному 

рівні до 2015 року» було проведено 25-27 квітня 2014 року Конференцію асамблеї європейських 

регіонів, у якій взяли участь  ПТНЗ області і на виставці продемонстрували майстер-класи з 

окремих професій, колекції швейних виробів, різьбу по дереву, діючі моделі та макети, Козацький 

дивограй,  фрагменти малярно-декоративного оформлення інтер’єрів тощо.  

Як трактує, наприклад МВПУПІТ значущість виставок? 

Це  визначення пріоритетів розвитку ПТО з урахуванням галузевих і географічних 

чинників, посилення державної підтримки та сприяння організації експозиції продукції на 

міжнародних виставках-ярмарках, створення сприятливих умов для виходу освітніх послуг ПТНЗ     

на регіональний та всеукраїнський ринок, сприяння науково-технічному і технологічному 

оновленню змісту ПТО шляхом розроблення і впровадження інноваційних проектів, залучення 

інвестицій і кредитів для розвитку професійно-технічної освіти.  

У сучасних умовах розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства України 

ПТНЗ мають однакові проблеми. Вирішенню їх сприяють заходи МОН та НАПН України щодо 

формування гуманістично-інноваційного типу освіти. Такими заходами, незважаючи на 

економічну кризу в Україні, стали традиційні Міжнародні виставки навчальних закладів «Сучасні 

заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті»,  «Барвиста Україна».  

Для вдосконалення реалізації виставкової діяльності пропонуємо: 



Методичний вісник 

 

 Сторінка 53 
 

- розуміти зміст поняття «освітня виставка» в контексті її інноваційного призначення як 

публічний показ досягнень ПТНЗ з боку теорії, методики та практики  з метою широкого їх 

впровадження в зміст професійної освіти з урахуванням психологічного  впливу на людську 

свідомість виставок як особливої форми спілкування;  

- враховувати класифікацію виставково-ярмаркових заходів з урахуванням тематичних, 

видових, територіальних та інших класифікаційних ознак.  

Отже, за цих умов для кожного навчального закладу стає актуальним питання участі у 

виставкових заходах для підвищення ефективності своєї діяльності, якості послуг та зміцнення 

конкурентоспроможності.  

Важливою умовою ефективного функціонування сучасного ПТНЗ стає залучення до 

дослідницько-експериментальної роботи, основною метою якого є задоволення потреб суспільства 

в новому типі фахівця, спроможного вирішувати важливі проблеми наукового, технічного та 

культурного прогресу в умовах інформатизації суспільства. 

У 2013-2014 навчальному році експериментально-дослідницькою роботою проводять 13 

ПТНЗ області: 

- Дніпропетровський  центр професійно-технічної освіти, Міжрегіональне вище 

професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій, Дніпропетровський 

центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу, Дніпродзержинський центр 

підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, Дніпродзержинський професійний 

ліцей, Марганецький професійний ліцей (2), Апостолівський центр підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів. Комплекс: Криворізький професійний гірничо-

технологічний ліцей, Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей, 

Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування, Центр 

підготовки та перепідготовки робітничих кадрів № 1, Криворізький професійний 

ліцей.  

У 2012-2013 навчальному   році закінчився термін дослідницької роботи і підбито  

підсумки результативності досліджень у навчальних закладах:  

- Томаківському професійному аграрному ліцеї, Професійно-технічному училищі № 74, 

Міжрегіональному вищому професійному училищі з поліграфії та інформаційних 

технологій, Дніпропетровському  регіональному центрі професійно-технічної освіти, 

Софіївському професійному ліцеї. У цих навчальних закладах зросли навчальні 

досягнення, наявність в учнів міцних знань з основ професії.  Так, наприклад, 91 % 

учнів ПТУ-74 вважають, що  кейс-технології допомагають їм у вирішенні будь-яких 
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проблем і подальшій професійній діяльності, всім учням подобаються уроки, де 

використовуються кейс-технології, тощо.  

Висновок: використання кейс-технологій сприяє формуванню професійних умінь учнів та 

більш ефективній професійній підготовці кадрів.  

 Томаківський професійний аграрний ліцей, який спрямував свою роботу на створення 

електронних навчально-методичних засобів навчання, при анкетуванні учнів (зазначених в 

експерименті) щодо мотивації, інтересу, самостійності вивчення предметів за допомогою 

електронного підручника показала, що інтерес учнів,  порівнянно з традиційними засобами 

навчання, підвищився і склав 75%. Висновок: створення електронних посібників дозволяє 

підвищити якість і швидкість засвоєння навчального матеріалу, покращити підготовку 

підростаючого покоління до життя в інформатизованому суспільстві.  

Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій, після 

завершення дослідно-експериментальної роботи провело анкетування роботодавців, де проходять 

практику та працюють випускники училища (67 підприємств, організацій та установ згідно з 

укладеними угодами на підготовку кадрів). Висновок: роботодавці на 100% задоволені 

теоретичною підготовкою учнів та проведеною роботою педагогічними працівниками із 

соціально-професійної адаптації учнів до умов сучасного виробництва. Загальна підготовка 

випускників училища на 98 % задовольняє потреби роботодавців. На сьогодні училище має 

можливість обміну досвідом з регіонами: Київ, Харків, Львів, Донецьк, Сімферополь, Вінниця.  

З 1 вересня 2014 року розпочинається дослідно-експериментальна робота за темою: 

«Управління розвитком освітнього середовища ПТНЗ у Дніпродзержинському центрі підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів», всеукраїнський експеримент за темою: «Теорія і методика 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у інформаційному навчальному середовищі 

ПТНЗ» у 3 навчальних закладах:  

- Дніпродзержинському центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, 

Дніпропетровському  центрі професійно-технічної освіти, Марганецькому професійному ліцеї.  

Планується проведення дослідно-експериментальної  роботи  у Дніпропетровському 

регіональному центрі професійно-технічної освіти за темою: «Використання  електронних засобів 

навчання та інтернет-технологій для поліпшення підготовки кваліфікованих робітників з 

професій: кухар, кондитер, пекар». Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та 

інформаційних технологій планує створення освітнього округу «Професійний розвиток 

молодіжних ініціатив».  

Отже, найбільш важливими проявами творчості є: постійна орієнтація на інноваційний 

пошук і оволодіння новими знаннями, засобами, прийомами навчання та виховання учнів, 
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переосмислення практики власної роботи у світлі нових науково-педагогічних знань, уміння 

ефективно  використовувати передовий педагогічний досвід і сучасні управлінські технології, 

серед яких чільне місце відводиться виставковій діяльності, здатність змінювати шляхи вирішення 

проблем залежно від конкретних ситуацій, уміння вести дослідницько-експериментальну роботу.   

 

Єдиний методичний день – нова форма колективної роботи  з педагогічними працівниками у 

професійно-технічному навчальному закладі 

Муха Н.О., 

методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області  

 

«Професійно-технічна освіта – це спеціально організована діяльність, яка 

має яскраво виражену власну специфіку впливу на учня, підготовку його до 

робітничої діяльності, що дає їй певні переваги перед іншими засобами 

навчання і виховання…». Основою покращання навчально-виховного 

процесу, підвищення якості навчальних досягнень учнівської молоді  в 

професійно-технічних навчальних закладах є добре налагоджена методична 

робота з педагогічними працівниками, особлива роль в організації і 

проведенні якої належить методичним кабінетам. Тому  НМЦ ПТО 

розробляє нові підходи  співпраці з методистами  навчальних закладів. З метою підвищення  

професійної компетентності створено обласну  секцію методистів. Здійснюється їх методичний 

супровід. Надається системна допомога з різних напрямків модернізації  науково-методичної 

роботи, яка охоплює організацію діяльності з актуальних проблем сучасної теорії і практики; 

удосконалення структури і оновлення змісту  роботи з педагогічними кадрами на основі 

діагностування ;індивідуалізації творчості викладачів та майстрів виробничого навчання; 

урізноманітнення форм  методичної роботи; інформатизацію методичної роботи; запровадження 

дистанційної освіти; розширення сфер професійного спілкування педагогів. Практикуються   

спільні методичні заходи з методичними кабінетами ПТНЗ. Протягом 2013-2014,2014-2015р.р. 

років обласна секція методистів  працює за проблемою «Проектування методичної роботи як нова 

форма поєднання  колективної та індивідуальної діяльності методиста ПТНЗ з педагогічними 

працівниками ».Для цього  при НМЦ ПТО  розроблено і запропоновано   педагогічний проект 

(обласний рівень) «Самоосвіта як основний фактор удосконалення педагогічної майстерності, 

розвитку професійної компетентності та підвищення якості навчально-виховного процесу в 

ПТНЗ» ( в межах роботи  обласної секції методистів, термін дії 09.2013р - 06.2014р.).  Проект 

започатковано  з нагоди 95-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського, 
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талановитого українського педагога,  вченого,  який надавав перевагу самоосвіті перед іншими 

формами методичної роботи. Він писав: «Знання, здобуті самоосвітою, дуже міцно зберігаються в 

пам'яті. В процесі самоосвіти формуються індивідуальні риси особистості,  індивідуальний  стиль 

розумової праці …» Завдання методистів полягало в тому, щоб опанувати самим і  навчити 

педагогів технологій кваліфікованого збирання педагогічної інформації, її опрацювання, 

групування, систематизацію засобами тестування, анкетування, діагностування. В ході  виконання 

проекту проводилося систематичне консультування. Засобами ІКТ здійснювалося виконання та  

коригування його етапів у ПТНЗ. На сайті  НМЦ ПТО для методистів  були розміщені необхідні 

методичні рекомендації, алгоритми, таблиці, пам’ятки та інші матеріали. В педагогічному  проекті  

вчилися    працювати засобами   різних форм самоосвіти 24 методисти ПТНЗ, близько 300 

викладачів та майстрів виробничого навчання.  Були створені творчі та експертні групи 

педагогічних працівників, які здійснювали моніторинг всіх етапів проекту.   Навчально-методичну 

експериментальну роботу проводили 54 методичні комісії теоретичного та виробничого навчання 

більш як у 100 учнівських групах  різних робітничих процесій ПТНЗ області. 

    Значна частина учасників проекту оволоділа елементами педагогічного експериментування на 

рівні загальноосвітніх предметів, професійного та виробничого навчання. Викладачі та майстри 

виробничого навчання проводили моніторинг за 9 напрямками  особистої діяльності. Створювали 

свої блоги, сайти, брали участь у вебінарах, публікували розробки уроків у педагогічних інтернет 

виданнях, розробляли учнівсько-викладацькі проекти. Аналіз якості навчальних досягнень учнів 

експериментальних   груп показав  підвищення на 2-5%  порівняно з іншими.    

   В НМЦ ПТО запроваджено нові  інтерактивні форми он-лайн – спілкування з методичними 

кабінетами ПТНЗ: «Відеоперекличка», «Відеоміст», «Відеомарафон». Започатковано нову форму 

підбиття підсумків роботи,  спрямованої на пошук, підтримку і пропагування нових творчих ідей, 

досвіду педагогічних працівників  за навчальний рік – «Єдиний методичний день ».  Для 

методистів було  проведено тренінг «Як провести єдиний методичний день за підсумками роботи 

в проекті». Методисти  вивчали планування, організацію та  проведення ЄМД.  На базі 

Дніпропетровського центру професійної освіти  відвідали показовий захід «Єдиний методичний 

день» за результатами участі в  проекті «Самоосвіта як форма неперервного підвищення 

кваліфікації і професійної компетентності в діяльності педагога та підвищення якості навчально-

виховного процесу в ПТНЗ». Вони ознайомилися з новою формою педагогічної інформації - 

«Анонс  методичних знахідок ЄМД» ( стенд). Відвідали фотовиставку творчих досягнень  

педпрацівників та учнів «Від творчого педагога до творчого учня». На «Вернісажі педагогічних 

ідей»  ознайомилися з новими методичними розробками. Побачили  презентації  новаторських 
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ідей педпрацівників «Ми в проекті»: (фрагмент засідання м/к  природничо - математичних 

дисциплін (Горпинич Н.В) ; фрагмент відкритого  

уроку фізики ( Зейналова Т.О.); фрагмент майстер-класу перукарів (Лисенко І.Г., Кучерява О.І., 

Силаєва М.М., Авраменко В.І.) Після завершення роботи секції методистів  відбувся круглий стіл  

«Традиційні  чи інноваційні форми самоосвіти педагога в сучасних освітянських реаліях?»   

Методисти ПТНЗ які були задіяні в проекті, отримали рекомендації щодо планування та 

проведення ЄМД як підсумкового заходу. За рішенням навчально-методичної ради НМЦ ПТО 

вперше проведено єдиний методичний день разом у 24 навчальних закладах. У системі методичної 

роботи профтехосвіти області захід проводився вперше  під гаслом «Грані педагогічної 

творчості». Засобами ІКТ вдалося   розширити сферу професійного спілкування: педагогів. На 

сайтах навчальних закладів були розміщені результати його проведення; актуальні методичні 

розробки; посібники, майстер-класи, ППД, відеоуроки, дослідницько-пошукові уроки. Після 

завершення ЄМД 23.05.2014р. Навчально-методичний центр ПТО організував Всеукраїнський 

вебінар,  на  якому презентували свої творчі педагогічні досягнення методисти, викладачі, майстри 

в\н ТПАЛ, ДЦПО, ЗДПЛ ,ДВПУБ, МВПУПІТ, ВПУ-17, ЗДЦПТО.  У вебінарі взяли участь понад 

90 навчальних закладів та методичних центрів професійно-технічної освіти областей України.   

  Модернізація методичної роботи - один із ефективних шляхів вирішення проблеми якості 

навчання учнівської молоді, підвищення рівня  професійної підготовки. Набутий досвід роботи 

методичних кабінетів у проекті       обласного  рівня підтверджує необхідність продовження  та 

удосконалення роботи. Як показало опитування, методисти ПТНЗ планують у  2014-2015 

навчальному році продовження педагогічного проектування. Є необхідність  розробки власних 

методичних  проектів  навчальних закладів. Результати проектної діяльності мають бути 

презентовані на підсумковому заході «Єдиний методичний день в ПТНЗ області»,  про що 

говорилося під час  відео консультації НМЦ ПТО  для методистів з питань планування та 

організації роботи методичних кабінетів ПТНЗ у  2014-2015 н.р. 

Для тих педагогічних працівників, які працюють над проблемою проектування методичної 

роботи,  всі матеріали про ЄМД  зберігаються в банку даних НМЦ ПТО та розміщені на сайті 

НМЦ ПТО р. « Методичний кабінет « (за № 2,5,7,13,14,15).  
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Роль методичної служби в розвитку раціоналізаторської 

 діяльності та технічної творчості учнів 

 

Труш В.І., методист   

Криворізького міського МЦПТО 

 

Розвиток сучасної техніки та виробництва неможливий без 

висококваліфікованих робітничих кадрів, яких готує професійно-технічна 

освіта.  

Відповідно до нормативно-правових документів та з метою 

популяризації творчих технічних ідей, підтримки талановитих учнів, 

розвитку їх здібностей, технічної творчості, раціоналізаторства та 

винахідництва, активізації творчої діяльності їх наставників та обміну 

досвідом перед навчальними закладами стоять завдання:  

 розвиток раціоналізаторської діяльності та технічної творчості учнів; 

 розширення мережі гуртків технічної творчості; 

 впровадження на завершальному етапі навчання виконання учнями реальних дипломних 

робіт; 

 вивчення курсу «Основи раціоналізаторства та винахідництва»; 

 участь в обласній та всеукраїнських виставках. 

 

Метою та завданнями методичної служби є визначення комплексу організаційних, 

методичних, науково-практичних заходів, які створюють умови для розвитку творчої активності 

та технічного мислення учнів.  

Забезпечення методичного супроводу виконання цих завдань передбачає:  

 консультування керівників гуртків;  

 надання методичних рекомендацій;  

 поширення кращого досвіду роботи. 

У Кривому Розі створена система роботи з технічної творчості та раціоналізації серед 

учнів та педпрацівників через: 

 міські методичні секції; 

 робочі наради викладачів – керівників гуртків технічної творчості; 

 проведення круглих столів, технічних конференцій, шкіл професійної майстерності, 

майстер-класів, олімпіад серед учнів з професій, засідань галузевих піклувальних рад. 
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Старт було дано ще в 2013 році, методичним центром розроблено і направлено в ПТНЗ 

міста методичний лист «Розвиток технічної творчості – прерогатива профтехосвіти», в якому 

поставлені завдання: визначити відповідального з розвитку технічної творчості, 

раціоналізаторства та винахідництва; організувати роботу гуртків, клубів; призначити їх 

керівників. 

Методичний центр запропонував методичну рекомендацію «Організація роботи ПТНЗ 

з розвитку технічної творчості» та план роботи гуртка. 

Рекомендовано роботу гуртків професійно-технічних навчальних закладів висвітлювати на 

окремих сторінках сайту навчального закладу.  

З метою визначення найбільш ефективних форм і методів роботи на виконання 

поставлених завдань була проведена робоча нарада заступників директорів з НВЧ 

(жовтень,2013р., Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей) «Розвиток 

раціоналізаторської діяльності та технічної творчості учнів і педпрацівників». Розглядались 

питання: 

 нормативна база щодо розвитку дитячих обдарувань; 

 розробка заходів розвитку технічної творчості та раціоналізаторської діяльності; 

 вивчення курсу «Основи раціоналізаторства та винахідництва»; 

 складання плану роботи гуртків; 

 реальні дипломні роботи учнів; 

 участь у фестивалі технічної творчості. 

Учасники ознайомилися з досвідом роботи і відвідали постійну виставку діючих моделей, 

макетів обладнання підприємств гірничого Кривбасу. Розробили рекомендації щодо покращення 

роботи з цього напрямку, зокрема, запропонували організувати постійно діючу виставку технічної 

творчості в кожному  навчальному закладі. 

Однією з головних ланок у роботі методичного центру є робота міських методичних 

секцій. В рамках роботи секцій і робочих нарад викладачів – керівників гуртків вивчалось питання 

розвитку раціоналізаторської діяльності та технічної творчості учнів.  

Зокрема, на засіданні секції гарячої обробки металу (листопад,2013р., Криворізький центр 

підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі) обговорили плани роботи з 

гуртків технічної творчості  та організації виставок. Учасники отримали рекомендації щодо 

покращення роботи підготовки до участі у фестивалі технічної творчості.  

На базі Криворізького професійного гірничо-електромеханічного ліцею проведено 

круглий стіл «Раціоналізаторська діяльність та технічна творчість учнів як умова формування 
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професійної компетентності». Учасники круглого столу зазначили, що вивчення курсу «Основи 

раціоналізаторства і винахідництва» виховує у молоді зацікавленість у результатах творчої 

діяльності, об’єктами якої є ідеї, думки, символи, що втілюються в певних матеріальних носіях і є 

інтелектуальною власністю.  

З досвідом роботи виступили керівники гуртків технічної творчості та декоративно-

прикладного мистецтва ПТНЗ міста, продемонстрували розроблені діючі моделі, макети і 

відзначили, що учні, які відвідують гуртки, краще засвоюють вивчений матеріал, вчаться 

критично мислити, висловлювати і відстоювати свою точку зору. Ці учні завжди вирізняються 

кращими знаннями, кмітливістю,  поведінкою, повагою до старших. 

Учасникам запропоновано алгоритм виконання творчих реальних робіт.  

Виконання реальних дипломних робіт дає можливість учням отримувати додаткові знання і 

максимально їх застосовувати, розкривати свої можливості, здібності та перспективи подальшого 

творчого шляху. 

З метою стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді проведено 

олімпіаду серед учнів з професій електротехнічного профілю (січень, 2014р., Криворізький центр 

професійної освіти металургії та машинобудування). Учням було запропоновано і вони успішно 

виконали презентацію «Моя професія та моє бачення електромонтажної майстерні майбутнього» 

та учнівський проект «Технічна творчість, раціоналізаторство і винахідництво в енергетиці – 

веління часу». 

Важливим напрямком у роботі методичної служби є виявлення, вивчення, узагальнення і 

розповсюдження передового педагогічного досвіду.  

Ознайомлення з досвідом роботи колективу Криворізького професійного будівельного 

ліцею проходило на засіданні Школи професійної майстерності «Інноваційна система роботи 

майстра виробничого навчання в контексті розвитку технічної творчості». 

Було зазначено, що методична комісія - це колективний багатогранний пошук шляхів 

удосконалення змісту роботи з багатьох напрямків, зокрема,  технічного розвитку учнів.  

Визначили роль майстра виробничого навчання у формуванні майстерності учнів шляхом 

залучення їх до технічної творчості. 

Проведено майстер-клас (майстер в/н Онаць Ю.Ю.) «Техніка зварювання на апараті 

контактного зварювання».  Цей апарат було виготовлено на заняттях гуртка та проведено 

відпрацювання навичок контактного зварювання майстрами в/н ПТНЗ. Присутні оглянули  

виставку  технічної творчості «Діло майстра величає». 

Налагоджено співпрацю навчальних закладів із роботодавцями – замовниками 

робітничих кадрів. Майже всі галузеві піклувальні ради проходять на виробництвах і в 
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організаціях. Для учасників проводяться пізнавальні екскурсії з метою ознайомлення з досвідом 

роботи  впровадження новітніх виробничих технологій, нового обладнання, матеріалів, які 

використовуються в технологічному процесі випуску продукції для підприємств різних галузей 

економіки. 

Виїзне засідання піклувальної ради відбулося на Криворізькому навчально-виробничому 

підприємстві «Українське товариство сліпих» (квітень, 2014р.) 

Також учасники побували в Криворізькому центрі позашкільної освіти «Зміна», де 

ознайомились із досвідом роботи щодо розвитку творчих та технічних здібностей молоді. 

Відвідали музей центру технічної творчості. 

Перед присутніми виступив заступник начальника з науково-дослідної частини ДВНЗ 

«Криворізький національний університет» Кривенко Ю.Ю., який ознайомив присутніх із 

законодавством України в сфері інтелектуальної власності (раціоналізаторство і винахідництво). 

Методичний центр сприяє тому, щоб педагогічні працівники і учні систематично 

відвідували спеціалізовані міські виставки.  

Виставки технічної творчості навчальних закладів супроводжували Всеукраїнські 

науково-практичні конференції: «Система роботи професійно-технічних навчальних закладів із 

формування професійно мобільного кваліфікованого робітника», «Соціальне партнерство як 

інструмент оновлення змісту професійно-технічної освіти» та заключні концерти художньої 

самодіяльності. 

Визначено проблеми з питань розвитку технічної творчості, раціоналізаторства і 

винахідництва та внесено пропозиції щодо покращення роботи, зокрема, винайти 

можливість фінансування роботи гуртків на придбання обладнання, інструментів, 

матеріалів і морального заохочення керівників та активних учасників. 

На 2014-2015 н.р. методичний центр визначає такі перспективні напрями роботи: 

 Подальше здійснення методичного супроводу та консультування професійно-

технічних навчальних закладів з  питання розвитку технічної творчості, раціоналізаторської 

діяльності: 

 вивчення і поширення перспективного педагогічного та виробничого досвіду; 

 підготовка до участі в обласних та всеукраїнських виставках і фестивалях технічної 

творчості; 

 організація постійно діючих виставок технічної творчості в професійно-технічних  

навчальних закладах; 

 організація відкритих занять гуртків технічної творчості з виставкою їх експонатів 

для учнів загальноосвітніх шкіл міста; 
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 організація виставки експонатів технічної творчості в Криворізькому міському 

методичному центрі профтехосвіти. 

 Організація зустрічей педагогічних працівників і учнів з інженерно-

технічними кадрами підприємств з питань розвитку технічної творчості, раціоналізаторства 

і винахідництва (екскурсії на підприємства-замовники кадрів). 

 Виявлення та залучення обдарованих дітей до роботи в гуртках, клубах 

технічної творчості професійно-технічних навчальних закладів; розвиток індивідуальної 

творчої активності учнів; залучення удосконалення нескладних технологічних операцій; 

виготовлення ними діючих моделей, макетів, еталонів навчально-виробничих робіт для 

навчальних майстерень і кабінетів. 

 

Поради психолога щодо  ефективної взаємодії бібліотекарів ПТНЗ із користувачами 

 

Піковець Л.Г., 

методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області  

 

  Сучасна бібліотека – це складний організм, який має свої завдання, 

свою спрямованість, систему роботи,  багату історію цікавих надбань, де 

відбувається  процес удосконалення форм роботи. Змінюється матеріально-

технічне оснащення, змінюється і поповнюється книжковий та  довідково-

інформаційний фонд, удосконалюється освітній процес, який в  умовах  професійно-технічного 

навчання спрямований на формування конкурентоспроможної, самодостатньої особистості, яка 

вміє знаходити інформацію з різних джерел та ефективно оперувати нею  в усіх сферах  

життєдіяльності. 

 Але залишається незмінним спілкування, взаємодія бібліотекаря із своїм користувачем. У 

цьому процесі головною особою залишається бібліотекар. 

 Пропонуємо проаналізувати свої підходи до виконання службових обов’язків та 

використати  наші поради. 

ПРАКТИЧНІ  ПОРАДИ: 

- співпрацюйте з кожним класним керівником; 

- пам’ятайте, що Ви фахівець своєї  справи; 

- поповнюйте свої педагогічні знання, адже Ви працюєте  з 

молоддю, застосовуйте особистісно орієнтовані технології 

роботи з кожним відвідувачем; 
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- проводьте цікаві заходи, залучайте молодь до співпраці з бібліотекою в позаурочний час 

(особливо при наявності гуртожитку); 

- займайтесь самопізнанням та самоосвітою, формуйте свою комунікабельність.  

Пам’ятайте, що мета Вашої роботи: 

- розвивати інтерес  до створення постійної потреби в читанні; 

- забезпечити певний рівень бібліотечно-бібліографічної грамотності молоді;  

- пропагувати  культурне дозвілля; 

- сформувати навички аналізу прочитаного (а частіше – вміти аналізувати життєві ситуації); 

- сприяти інтелектуальному розвитку особистості підлітків;  

- формувати громадянську та національну самосвідомість. 

               Щоб розширити коло  однодумців  і  прибічників своєї гуманістичної мети,   СТВОРІТЬ, 

ОБЕРІТЬ АКТИВ БІБЛІОТЕКИ або  «КЛУБ ЗНАВЦІВ КНИГИ» , «ЕРУДИТ» з числа 

- активних учнів, 

- знавців  літератури, поезії, казок, 

- тихих та врівноважених дівчат та хлопців, 

- учнів, що  проживають у гуртожитку, 

- сором’язливих та невпевнених у собі, 

-   активістів самоврядування.  

  Проводьте зустрічі із ними  за чашкою чаю, привабте їх читанням чогось цікавого, 

корисного, чарівного. Спонукайте до дій, пізнання себе, розширте їх кругозір, покажіть всесвіт 

непізнаного  -  станьте для них провідником у новий світ знань, цікавих новин,  дозвольте їм 

мріяти і втілювати в життя щось своє,   опираючись на досвід людства, що міститься в книгах. 

Цікавими та розвивальми можуть бути масові заходи для учнів: 

- читацькі конференції: « Книга в житті людської цивілізації», 

- «Історія книги», « Місце реального героя  на сторінках книги»; 

- літературні вечори ( можливо спільно з викладачем мови і літератури) для групи, 

активу, учнів,  молоді, що проживає  в гуртожитку, на основі гурткової роботи тощо; 

- костюмований бал  «Свято мого героя»;   

- диспут, бесіда, презентація « Кохання в книжках» і таке інше. 

БАЖАЄМО УСПІХІВ У РОБОТІ ТА КРЕАТИВНОСТІ  В ДУШІ! 
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Формування професійної компетентності майбутніх художників інноваційними засобами 

петриківського розпису в системі професійно-технічної освіти 

 

Захарченко Л. О., викладач 

спецдисциплін ПТУ-79 

 

  В умовах реформування української освіти, переходу на 

багаторівневу підготовку професійних кадрів, конкурентоспроможності 

фахівця на ринку праці особливої актуальності набуває питання 

підвищення вимог до удосконалення підготовки фахівців (робітника, 

техніка та інших). Ця проблема є досить вагомою, витребуваною часом, бо 

сучасному виробництву все більше потрібні працівники, які будуть здатні 

виконувати поставлені виробничі завдання на рівні сьогоденних вимог.  

  Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010-2020 рр.) акцентує увагу 

на тому, що  розвинутому сучасному суспільству потрібні освічені, моральні, заповзятливі люди 

здатні самостійно приймати відповідальні рішення в ситуаціях вибору, бути мобільними, 

динамічними, конкурентними фахівцями, мати розвинене почуття відповідальності за долю своєї 

праці. Усе це вимагає від працівника ґрунтовних знань з відповідної професії.  

У кінці ХХ - на початку ХХІ століття професійно-технічна освіта перетворилася в один із 

найважливіших соціальних інститутів суспільства. Професійна компетенція є нині вирішальною 

передумовою виробництва високоякісних товарів і надання населенню якісних послуг. Високий 

рівень відповідної освіти слугує важливим чинником стимулювання економічного розвитку й 

забезпечення конкурентоздатності вітчизняної економіки в міжнародному масштабі.  

Результативність професійної освіти не вимірюється тільки економічними параметрами. 

Вона є найважливішим фактором особистісного розвитку, забезпечення активної життєвої позиції 

кожної людини, засобом її індивідуальної самореалізації. У цьому зв’язку нова політика в галузі 

професійної освіти повинна спрямовуватись на досягнення таких взаємопов’язаних цілей, як 

сприяння розвиткові особистості, суспільно-політичному прогресу держави, забезпечення країни 

кадрами необхідного рівня кваліфікації. 

У Законі України ―Про професійно-технічну освіту‖ (1998 р.) йдеться про те, що 

професійно-технічна освіта – це  складова системи освіти України, яка спрямована на формування 

в громадян професійних знань, умінь та навичок, розвиток їхньої духовності, культури, 

відповідного технічного, технологічного й екологічного мислення з метою створення умов для 

їхньої професійної діяльності. 

Сучасна система професійно-технічної освіти всі зусилля спрямовує на те, щоб 

задовольняти потреби різних галузей господарства України в робітничих кадрах на рівні сучасних 
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і перспективних вимог, стати одним з важливих засобів реалізації державної політики зайнятості 

та соціального захисту населення. В умовах переходу до ринкових відносин головним її завданням 

є підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних робітників з високим рівнем професійних 

знань, умінь та навичок. Цього вимагає сучасний науково-технічний  прогрес, ринкові  відносини  

в економіці, потреба у вихованні соціально активних членів суспільства, формуванні в них 

наукового світогляду, творчого мислення, високих духовних якостей, національної свідомості. 

Успішне розв’язання навчально-виховних завдань за таких умов залежить від рівня 

розвитку професійно-технічної освіти, її змісту та інноваційності технологій навчання. Немає 

сумніву в тому, що практичне втілення сучасних тенденцій розвитку системи професійно-

технічної освіти в Україні безпосередньо пов’язане з проблематикою, змістом і технологією 

навчання, тобто із самою сутністю навчального процесу. 

Перебудова сучасної професійно-технічної освіти передбачає реалізацію комплексних 

завдань у навчально-виховній діяльності, потребує опрацювання і впровадження нової її 

концепції, стандартів, навчальних планів, програм, підручників, навчальних посібників. Це 

стосується навчальних закладів різних типів і рівнів атестації навчальних закладів.  

Для недопущення суб’єктивно-інтуїтивного або імперативного характеру процесу 

навчання в професійно-технічних закладах потрібні комплексні міжгалузеві психолого-педагогічні 

й методичні розробки, спрямовані на визначення нових засад освіти, навчання й концептуальних 

шляхів впровадження їх у навчально-виховний процес професійно-технічних закладів, 

опрацювання нових педагогічних технологій, у яких мають бути враховані головні соціально-

культурні тенденції розвитку сучасного суспільства, зокрема такі, як підвищення гуманітарного 

потенціалу людини в її спілкуванні з оточуючим середовищем, вивчення історичного досвіду в 

тих чи інших виробничих сферах і його використання, зростання технологічності виробництва на 

основі нових інформаційних технологій, фундаменталізація освіти, глобальність екологічного 

мислення тощо. 

Реформування професійно-технічної освіти в Україні пов’язане з дотриманням діючого 

державного законодавства. У зв’язку з цим постає ряд проблем, які вимагають всебічного 

вивчення, наукового осмислення. Серед них: пріоритетність освіти, якою передбачається особливе 

ставлення до неї суспільства; перетворення освіти на важливий ефективний інструмент 

національного розвитку і гармонізації національних відносин; відкритість системи освіти; 

небезперервність, багатоукладність і варіативність,  які допускають можливість вибору форми 

освіти, навчального закладу і засобів навчання; запровадження варіативного компонента змісту 

підготовки, інтеграції її елементів, диференціації та індивідуалізації навчання. 
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Значної уваги потребує розв’язання проблеми організації навчання в професійно-

технічних закладах, тобто пошук внутрішньої впорядкованості, узгодженості взаємодії частин 

цілісного навчального процесу. 

Тому інноваційні підходи до вивчення фундаментальних наук у системі професійно-

технічної освіти є пріоритетними, оскільки формують базові знання для здобуття конкретної 

професії. Особливе значення в цьому аспекті має питання формування професійної 

компетентності майбутніх художників інноваційними засобами петриківського розпису. 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") є виведення 

освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо  лише за умов відходу від 

авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій. Саме цим зумовлена 

сучасна увага педагогів, методистів до інновацій. 

Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається,  головним 

чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов'язане з бажанням виділити 

мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових "переможних методик", які за короткий 

час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей групи та окремих учнів, їхніх 

бажань,  здібностей тощо. 

Поняття "технологія" виникло у світовій педагогіці також як протиставлення існуючому 

поняттю "метод". Недолік методу полягає в його негнучкості та  статичності. Широкого 

поширення термін "технологія" ("технологія в освіті") набув у 40-х рр. ХХ століття  і був 

пов'язаний із застосуванням нових аудіовізуальних засобів навчання. У 60-х рр. ХХ ст. поняття 

"технологія освіти" розглядалося під кутом  зору програмного навчання і використання 

обчислювальної техніки у навчанні. 

З початку 80-х рр. минулого століття все більше вживається термін "педагогічні 

технології". У визначенні їхньої суті немає єдності у  поглядах: одні розуміють це як певну систе-

му вказівок щодо використання сучасних методів і засобів навчання; інші -  цілеспрямоване 

застосування прийомів, засобів, дій для підвищення ефективності  навчання; треті - цілісний 

процес визначення мети, обґрунтування плану і програми дій та навчальних методів. Кожний з 

цих підходів має право на існування,  бо охоплює різні сторони навчального процесу. Тому існує 

велика кількість педагогічних технологій. 

Інноваційні технології  можна визначити як цілеспрямований системний набір прийомів, 

засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети 

до одержання результатів. Їх система ґрунтується на внутрішніх умовах навчання. Тому 

"педагогічні технології" пов'язані з  ідеями і досвідом психології, соціології, системного аналізу 
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тощо. 

Педагогічна технологія - це цілеспрямована система. Ми звикли до визначення мети 

навчання, виходячи з комплексного підходу поєднання освітньої і виховної мети (Ю. Бабанський). 

Останнім часом особлива увага приділяється розвиткові творчих здібностей учнів. Найбільш 

поширеним є когнітивний та гуманістичний підходи. 

Прибічники когнітивного підходу вважають головним у навчанні розвиток мислення та 

пам'яті учнів, інтелектуальних умінь, як-от: абстрагування,  аналіз, синтез, класифікація, 

узагальнення, оцінювання, теоретичні міркування, тобто таких, що дають можливість розв'язати 

висунуту проблему. 

Послідовники гуманістичного підходу спираються на право учнів самостійно обирати 

мету, формувати власні проблеми, заглиблюватись у суб'єктивний досвід та прогнозувати його 

наслідки. 

Зважаючи на минулі авторитарні підходи, сучасне навчання в школах України тяжіє до 

когнітивного. Тому для творчо працюючих педагогів цікаво все, що пов'язано з гуманізацією 

освіти.  

У нашій країні такі методи гуманістичного підходу досить довго були заборонені. Лише 

у 80-х рр. ХХ ст. викладачі-практики звернулися до своїх методичних скарбниць. Вони обрали 

самостійний  шлях, нічого не знаючи про західні методики. Тому вся увага була зосереджена на 

видозміні уроку як форми навчання. Так з'явилися "нестандартні уроки", розробка яких 

відбувалася у двох напрямках: поєднання різних форм навчання (урок-диспут, урок-лекція, урок-

семінар) і власне нестандартні уроки. 

На відміну від звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями, вміннями і 

навичками, нестандартний урок найбільш повно враховує особливості, інтереси, нахили, здібності 

кожного учня. У ньому поєдналися елементи  традиційних уроків - сприймання нового матеріалу, 

засвоєння, осмислення, узагальнення,  але у незвичайних формах. 

Саме такі уроки містять в собі елементи майбутніх технологій, які при групуванні їх у 

певну систему, що ґрунтується на глибокому знанні потреб,  інтересів та здібностей учнів, можуть 

стати дійсно інноваційними. 

Найбільш поширені такі форми нестандартних уроків: інтегрований урок, дослідницький 

урок та лабораторно-практичні роботи, рольова гра, технологія проектного навчання. Важлива 

роль у системі професійно-технічної освіти відводиться останньому. Проектування як особливий 

вид активності ґрунтується на природному умінні людини подумки створювати моделі 

«потрібного майбутнього» (Н.А.Бернштейн) і втілювати їх у життя. 
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На вищезазначених сучасних підходах та методах навчання побудований навчально-

виховний процес і в Петриківському професійно-технічному училищі №79, де активно 

здійснюється оновлення діяльності художнього профілю та підготовки майбутніх фахівців 

художніх промислів, існує постійний зв'язок з регіональним декоративно - прикладним 

мистецтвом Петриківки. У сукупності все це слугує надійною запорукою підготовки професійно 

компетентного майбутнього робітника художнього напрямку, дає змогу виховати     

високорозвинену творчу  робітничу молодь. 

При оволодінні професійними навичками та вміннями художнього напрямку 

надзвичайно важливим є розвиток творчої активності учнів. Мистецтво -  потужний засіб 

формування та розвитку особистості. Образотворча діяльність розвиває сприйняття, логічне  

мислення, просторові вміння, фантазію, комбіновані здібності; формує інтерес до створення 

зображення на певну тему; розвиває сприйняття кольорів, гостроти зору; стимулює творчу 

діяльність. 

Для створення умов, сприятливих для розвитку особистості, компетентності 

майбутнього робітника, в Петриківському професійно-технічному училищі №79 

використовуються всі наявні методичні та соціальні ресурси закладу. Наприклад, вже декілька 

років при підготовці кваліфікованого робітника за спеціальністю "художник розмалювання по 

дереву", використовується метод «проектного занурення», який інтегрує навчальний, виховний та 

корекційний процеси, надає можливість учнівській молоді розширити свою професійну 

спрямованість. Так був створений середньотривалий проект «Петриківське мистецтво – скарбниця 

добра», у межах якого учнями училища було розроблено понад 5 середньотривалих проектів, 

зокрема «Мистецтво Петриківського розпису». 

При формуванні майбутньої компетентності робітника проектна діяльність має важливе 

значення. Завдяки такій роботі учні залучаються до пошуку, дослідження та вирішення проблем, 

які можуть виникати в процесі виробничої діяльності; виконують пізнавально-дослідницькі, 

творчо-практичні завдання за запропонованими темами в техніці петриківського розписі. 

Наприклад, «Контрастні кольори у композиціях відомих майстрів петриківського розпису Ф. 

Панка і В. Соколенка, «Образ калини у творах Т. Шевченка та сучасному петриківському 

розпису», «Символи рослини в мистецтві петриківського розпису». Перед учнями стоїть 

оригінальне вирішення нової проблеми без автоматичного відтворення навчального матеріалу, в 

чому і полягає цінність проектної роботи. 

Під час реалізації проектного завдання учні працюють самостійно, використовують 

інтегровані знання з різних галузей науки, техніки, літератури, мистецтва тощо; здійснюється 

міжпредметна реалізація застосування знань, навичок і вмінь з різних навчальних дисциплін.  
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Відповідно до специфіки професії «художник розмалювання по дереву» більшість 

проектних завдань за метою узагальнюючі, закріплюючі та контролюючі, а за видом діяльності  - 

пошуково-дослідницькі, інформаційні, мистецькі та комбіновані. 

При розроблені проектнні завдань враховується: 

- курс навчання (другий, третій), кількість проблем (одна, дві чи 

більше), шляхи їх реалізації; 

- актуальність та освітня значущість теми; 

- її пошуково-дослідницьке та творче спрямування; 

- реальність реалізації завдання, оптимальний обсяг роботи; 

- техніка виконання практичної частини (наприклад, петриківського, 

яворівського та інших); 

- етапи проведення; 

- критерії оцінювання тощо. 

Для успішної реалізації проектної роботи учням доцільно довести всі особливості 

проблемної роботи, а саме: від повноти усвідомлення учнями мети, значущості проблеми для 

сучасності, творчого розвитку, удосконалення професійних навичок та вмінь залежить кінцевий 

результат. 

На першому етапі роботи над проектом здійснюється мотивація (ставиться проблемна 

ситуація), учні виявляють проблему, визначають завдання проекту та висувають можливі варіанти 

розв’язання проблеми.  

На наступному етапі необхідно  допомогти  учням спланувати діяльність: 

обговорюються та корегуються запропоновані рішення проекту, особливості їх виконання. Після 

цього учні добирають і опрацьовують матеріал, який узгоджується з викладачем.  

На основному етапі надається допомога учням  оформленні результатів роботи, спільно з 

викладачем  аналізується і оцінюється діяльність, порівнюються отримані результати діяльності з 

запропонованими. Якщо є необхідність обговорюються інші можливі варіанти виконання. 

Опрацьовані матеріали об’єднуються і оформлюються учнями у вигляді альбомів, 

плакатів, буклетів, статей для училищних інформаційних куточків, виставок у навчальному 

кабінеті та майстерні тощо.  

Крім згаданих підходів до організації навчально-виховної діяльності, з метою 

спрямування учнівської творчості та формування професійної компетентності майбутніх 

художників засобами петриківського розпису в системі професійно-технічної освіти 

використовуються  різноманітні напрямки: образотворчі, літературні, музичні тощо.  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 
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Петриківський розпис – це  українське декоративно-орнаментальне народне малярство, 

яке сформувалося на Дніпропетровщині в селищі Петриківка. Побутові речі з візерунками в стилі 

петриківського розпису збереглися з XVII століття. Нині відома техніка малювання перетворилася 

на бренд. Зокрема, створено логотип "Петриківка", щоб майстри селища могли доводити 

покупцям автентичність своєї продукції. 

У 2012 році Міністерство культури України визначило петриківський розпис об'єктом 

нематеріальної культурної спадщини України, а у 2013 році петриківський розпис українського 

народного малярства внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Таке 

важливе для України рішення було прийнято під час 8-ї сесії Міжурядового комітету з охорони 

нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в Баку (Республіка Азербайджан). У роботі 8-ї 

сесії взяли участь 600 експертів із 95 країн світу. 

Нині багате надбання  Петриківки, її оригінальне мистецтво покладено в основу багатьох 

методів навчання учнів, включно в тому числі методу проектування. В його основі лежить творче 

засвоєння учнями знань у процесі самостійної пошукової діяльності, тобто проектування. Продукт 

проектування - навчальний проект, ним може бути текст виступу, реферат, доповідь тощо. 

Важливо, що проектне навчання по своїй суті є особистісно орієнтованим, а тому, дозволяє 

навчатися на власному досвіді й досвіді інших. Це стимулює пізнавальні інтереси учнів, дає їм 

можливість отримати задоволення від результатів своєї праці, усвідомити ситуацію успіху в 

навчанні. 

Наприклад, тема  „Декоративно-прикладне мистецтво петриківського розпису‖ 

вивчається протягом декількох годин (за навчальною програмою паралельно відбувається 

виробниче навчання). Спрямовані професійно-технічні навчальні програми сприяють  набуттю 

учнями теоретично-практичних знань,  навичок  та вмінь,  свідчать про доцільність використання 

різних інноваційних методів навчання, зокрема вирішення проблемних проектів.  

На перших заняттях відбувається ознайомлення з історичними особливостями мистецтва 

петриківського розпису, біографією відомих майстрів. На наступних - ознайомлення з графічними 

засобами виразності, стилістикою мотивів, композиційними особливостями мистецтва 

петриківського розпису, а  також практичне опанування технологічних основ.  

Метою уроку за темою „Декоративно-прикладне мистецтво петриківського розпису‖ є 

надання знань про витоки та становлення декоративно-прикладного мистецтва петриківського 

розпису на основі застосування методу проектування. 

Для цього необхідно вирішити такі завдання: 

- ознайомити учнів з історичними витоками народного мистецтва петриківського 

розпису; 
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- надати основну інформацію про відомих майстрів Петриківки; 

- розвинути  творчі здібності та вміння аналізувати твори мистецтва; 

- виховати любов до мистецтва, природи, традицій свого народу, почуття громадянина-

патріота України. 

Хід уроку 

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних знань. 

1.  Завдяки чому селище Петриківка відоме на всю Україну та у світі?  

2.  Хто з народних майстрів прославив наше селище? 

3. Чому петриківський розпис називають візитною карткою України? 

3. Повідомлення теми уроку. Пояснення матеріалу. 

Викладач. Протягом усієї історії нашого народу традиційне мистецтво завжди було 

дивовижним реліктом. Мистецтво незмінно гарантувало безперервність традицій національної 

культури. Корені його ідуть із глибини тисячоліть. У дев’ятнадцятому столітті воно виявило себе 

сотнями сильних регіональних центрів, формувало життєве середовище українців, широко 

реалізувалося на європейському ринку. У двадцятому столітті адаптувалося до нових умов, 

розвивалося в художньо-промисловому виробництві.  

Нинішній період розвитку суспільства означає звернення людини до свого коріння, до 

історії, прагнення осмислити себе в складному зв’язку сучасності з минулим. Все більша увага 

приділяється відродженню вічних цінностей. До них належить завжди оновлене, актуальне, 

принадне художнє мислення наших предків, народна естетика. Народні традиції збережені в 

існуючих художніх промислах, де покоління ретельно дотримується спадщини. Сьогодні ці 

промисли складають декоративно-прикладне мистецтво України.  

На Придніпров’ї прикладом є живе, виразне, народне мистецтво петриківського розпису. 

Ваші професійні спрямування тісно пов’язані з цим декоративно-прикладним мистецтвом. Отже, 

сьогодні ми поговоримо саме про нього: 

- Як виникло мистецтво петриківського розпису? 

- Що сприяло розвитку народного мистецтва розпису? Які його особливості? 

- Які майстри петриківського розпису відомі в українському мистецтві? 

Після вступного слова викладача учні демонструють виконані проекти в розповідній та 

комп’ютерній презентації. 

Змістова частина проекту першої групи на тему: „Історія виникнення декоративно-

прикладного мистецтва петриківського розпису‖ може бути надана приблизно в такому вигляді. 
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Здавна придніпровські землі славились щедрою родючістю і природною красою. В 

середині вісімнадцятого століття ці місця були облюбовані для заселення кошовим отаманом 

війська Запорізького Петром Калнишевським, саме ним у 1772 році було засноване село 

Петриківка. Селяни займалися сільським господарством, народними ремеслами, що задовольняло 

їх життя. Народні промисли, які побутували на цій території, були різноманітні: ткацтво  килимів, 

вишивка, набійка, гончарство, ковальство, лозоплетіння, різьблення по дереву тощо; з часом 

виникло і малярство, стінопис всередині і зовні сільських хат та господарських будівель. 

Поступово народне малярство стало виконувати роль естетичного оздоблення як оселі, так і 

ужиткових речей. Розпис виконувався сільськими жінками, в ньому зосередилася багата флора і 

фауна української природи.  

У першій третині двадцятого століття настінний розпис утвердився як декоративний, 

утилітарний (замість килимів, рушників) та складова художньо-фольклорної системи середовища. 

Настінні розписи забілювалися та оновлювалися з метою прикрашення сільського середовища до 

християнських свят. В інтер’єрі основним місцем для розпису була піч, комин якої пишно 

розквітчався рослинно-квітковою орнаментикою та сюжетними зображеннями із сільського життя. 

Прикрашали і запільну стіну квітковим панно у вигляді килима, простінки між вікнами, сволок та 

стелю. Барвниками для розписів були крейда, сажа, кольорові глини і саморобні фарби, які 

розчиняли в яєчному жовтку, молоці. Інструменти  майстринь були примітивними: очеретяні 

палички, шерсть кота приторочена до палички, зв’язане до купи пташине перо тощо. 

Щорічна побілка хатніх стін перед Великоднем змушувала щоразу підмальовувати, 

забілювати та відновлювати розписи. Але з появою доступних за ціною анілінових барвників, 

народні майстри виконували розписи на папері, малюнки дістали назву „мальовки‖. Паперові 

прикраси-квіти в овалі, фризи, прямокутні панно наклеювали на стіни, дотримуючись традиційних 

правил оздоблення хатнього інтер’єру. На „мальовки‖ був великий попит, їх було легко 

перевозити, замінювати новими. Праця народних майстрів дещо професіоналізувалася, їх 

продукція призначалася для базарів та ярмарків. Оскільки Петриківка була великим ярмарковим 

селом, що лежало на шляху між Катеринославом і Полтавою,  це стимулювало розвиток 

петриківського мистецтва. 

Давній петриківський розпис, на великий жаль, не зберігся. Але уявлення про систему 

хатніх розписів нам дійшли завдяки копіям петербурзької художниці Є. Євенбах, яка на 

замовлення Д.І. Яворницького у 1911 – 1913 роках, зібрала взірці народної орнаментики. 

У 1935 році в Києві організовували республіканську виставку народного мистецтва, і 

новостворений комітет звернувся до майстрів народної творчості та до сільської інтелігенції за 

допомогою. В той час петриківські майстрині здебільшого були малограмотні і навряд чи могли б 
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надати допомогу в організації виставки. І  добре, що жив у Петриківці справжній сільський 

інтелігент Олександр Феодосійович Статива, який близько 20 років збирав зразки місцевого 

розпису, був особисто знайомий з майстрами і часто стимулював їхню творчість. Купуючи їм 

фарби і папір, прохав зробити для нього малюнки. Саме він надіслав до Державного музею 

українського мистецтва 100 зразків розпису і додав розповідь про  художниць, котрі їх малювали. 

Упродовж двох тижнів з Києва надійшов лист із відгуком про те, що малюнки дуже гарні, цікаві і 

заслуговують, щоб їх експонували на 1- й республіканській виставці народної творчості. Згодом 

надійшло прохання привезти художниць або сприяти виїзду до Києва на тимчасову роботу. Після 

довгого вмовляння до Києва поїхали Тетяна Пата, Галина Павленко, Надія Білокінь, а через місяць 

Ярина та Галина Пилипенко. 

На першій виставці українського народного мистецтва в Києві та Москві, що відбулися в 

1936 році, творчість петриківських майстрів була представлена малюнками-розписами, 

виконаними на папері темперою. Малюнки мали великий успіх. Ряд художників було 

нагороджено дипломами першого ступеня, деяким з них присвоєно почесне звання майстра 

народного мистецтва УРСР. Одними з перших майстрів, які набули широкої популярності стали 

уже вищезгадані  Н.А. Білокінь, Т.Я. Пата, Г.І. Павленко, Я.У. Пилипенко та Г.К. Пилипенко. 

Значну роль у розвитку петриківського розпису відіграла відкрита в 1936 році в 

Петриківці школа декоративного малювання, яка почала готувати художників-виконавців для 

роботи в різних галузях художньої промисловості. 

Отже, корені петриківського розпису є досить давніми, цікавими і суттєво  вплинули на 

його сучасний стан. 

"Давно за межами нашої держави відомі імена майстрів селища Петриківка 

Дніпропетровської області. Широкої популярності і знаності народні майстри Петриківки 

набувають починаючи з 1935 року, коли у зв’язку з підготовкою до першої республіканської 

виставки українського мистецтва до Києва були запрошені народні майстри для детального 

ознайомлення з мистецтвом петриківського розпису. 

Уже з першої виставки українського народного мистецтва малюнки петриківських 

майстрів мали великий успіх. Учасниці Н.А. Білокінь, Т.Я. Пата, Г.І. Павленко,  Я.У. Пилипенко 

та Г.К. Пилипенко були нагороджені грамотами та дипломами першого ступеня, а пізніше, після 

республіканської виставки народної творчості усім присвоєно Почесне звання заслуженого 

майстра народної творчості УРСР (на Україні це було вперше). Спільною рисою майстрів цього 

покоління є безпосередність, щирість, загострене почуття декоративності. Свої композиції вони 

будували на одночасному контрасті основних і доповнюючих кольорів, ритмічному чергуванні 

квіткових форм. Проте їхні сюжети були не завжди однакові й мали неповторну індивідуальність.  
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Найвизначнішою рисою творів Надії Білокінь є те, що її малюнки характеризуються 

відчуттям монументальності зображеного. Досягала вона цього умілим зіставленням великих 

елементів з дрібними деталями. Її декоративні квіткові малюнки поєднуються з сюжетними 

сценками (панно „Наречена‖, „Весілля‖, „Весільний потяг‖, „Роман з Оксаною‖ та інші).   

Творам Тетяни Пати притаманні співучі лінії, майстриня любила зображувати реальні 

(але не натуральні) рослини, квіти і плоди, передані соковитими, інтенсивними фарбами. Для її 

творів характерно збагачення кольору за допомогою тональних переходів, розтяжок і ущільнення 

квіткових композицій, де окремі їх елементи вже починають напливати, накладаються одна на 

одну, створюючи ілюзію певної об’ємності ("Зозуля на калині‖, „Птахи у квітах‖ тощо). Важливу 

роль у розвитку та становленні петриківського розпису, його популяризації відіграла школа 

декоративного малювання. З неї вийшло ціле покоління учнів Т.Я. Пати, яка викладала 

композицію декоративного орнаменту. Це відомі майстри: Марфа Тимченко, Євдокія Клюпа, Віра 

Клименко – Жукова, Ніна Шулик, Василь Соколенко, Федір Панко і Зоя Куліш. 

Майстри середнього покоління М. Тимченко, В Клименко – Жукова та сестри            В. 

Павленко і Г. Павленко – Черниченко були пов’язані творчою працею на київському 

експериментальному керамічно-художньому заводі. 

У галузі політичного плакату успішно працювали П. Глущенко, М. Тимченко,           З. 

Куліш, В. Соколенко та Ф. Панко. Видавництво „Мистецтво‖ неодноразово випускало панно та 

комплекти листівок з петриківським орнаментом (скрині, декоративні тарілки, квіткові панно, 

розписи килимка тощо). 

Новим внеском у скарбницю українського декоративного мистецтва стали досягнення 

петриківських майстрів у галузі підлакового розпису. У 1958 році в Петриківці відкрився цех 

підлакового розпису, який згодом реорганізувався у фабрику „Дружба‖, а очолювали  їх Ф. Панко 

й В. Соколенко. 

Так, майстер Федір Панко не обмежувався лише традиційними елементами. Він пильно 

вивчав у натурі різноманітні рослини та квіти й створив нові орнаментальні мотиви: колоски 

різних злаків, квітку соняшника, хміль та інші. В складних композиціях органічно вплітав у 

рослинні орнаменти радянські емблеми – серп і молот, п’ятикутну зірку, ювілейні та пам’ятні 

дати. Для його творів характерні поєднання теплих і холодних кольорів, широкий і соковитий 

мазок („Цибулька‖, „Лапатий букет‖, „Жовті квіти‖). Панно, написані темперою на картоні 

„Легенда про петриківську вишню‖, „Лебедина вірність‖, свідчать про його здібності вирішувати 

складні психологічні сюжети. Таке образне вирішення теми було новим явищем у мистецтві 

петриківців. Багато уваги він приділяв підлаковому розпису по дереву, розписував рослинно-

квітковим орнаментом дерев’яні вироби (блюдо „Червоні квіти‖, вази, тарелі, ложки, шкатулки).  
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Василь Соколенко своєю мистецькою працею стимулював творчий пошук у роботі 

фабричних майстрів. Він перший відродив у виробництві вироби із дерева, їх творення було 

доведено до разючої віртуозності. У дерев’яних вазах, тарілках, ложках  майстер виступає автором 

і розпису, і форми, бо сам навчав токарів виточувати ложки, вази та інші вироби („Рибацький 

набір‖). Розпис та орнаментальний малюнок у роботах Василя Соколенка - це рухливість і 

неспокій, гра контрастів у кольоровому вирішенні і масштабах співвідношення деталей („Павич та 

калина‖, килимок „Жоржина‖, панно „Жар – птах‖, „Кульбаби‖). 

У 1970 – х  - на початку 1980-х років ХХ століття з'явилися дещо відмінні від загальної 

стилістики твори Андрія та Марії Пікушів і їх учениць Олени Зінчук та Наталки Рибак. За змістом 

їх роботи вирізнялися тяжінням до композицій старших малювальниць. 

Митці Віра Тезик, Ніна Турчин, Людмила Шулик, Володимир Глущенко, Анатолій 

Чернуський, Федір Клешня, Марія Кухаренко, Марія Бельбас, Тамара Куліш, Марія Кравець та 

Ніна Кириленко наслідували кращі риси петриківського орнаменту, брали участь у 

республіканських художніх виставках. Їх твори вирізняються різноманітністю сюжетів та 

орнаментальних мотивів. 

У 1970 році було засновано експериментальний цех петриківського розпису Художнього 

фонду УРСР. В ньому зосередилися майстри з художньою індивідуальністю, виразною творчістю. 

Майстри 1980 – х - початку 1990 – х років минулого століття  вирізняються 

різноманітністю авторських позицій, високим технічним рівнем творів. Також слід згадати 

покоління митців, народжених у 1940 – х роках: Анатолія і Ніну Чернуських, Ганну Самарську, 

Віру Тезик, Ніну Турчин; у 1950 – х роках – Валентину і Лідію Стативів, Андрія і Марію Пікушів, 

Наталку Рибак, Олену Зінчук, Надію Коваленко, Тамару Самець, Наталку Калюгу; у 1960 – х 

роках Марію Стативу, Ірину Назаренко, Тетяну Лапшин, Валентину Панко; у 1970 -их – 

Валентину Капець та  багатьох інших. 

На сьогодні в Петриківці діє Центр народного мистецтва „Петриківка‖, що входить до 

Національної спілки художників України, де пропонується демонстрація фотомузейної виставки. 

У цьому Центрі згуртований творчий осередок – 45 майстрів, переважна кількість їх - члени 

Національної спілки України, заслужені майстри народної творчості України. Завдяки творчій 

династії майстрів петриківське мистецтво поширилось далеко за межі України, представляє її й 

сьогодні  на багатьох мистецьких виставках світу. 

Зокрема, для виконання роботи творчого спрямування викладачем  можуть  ставитися й 

такі завдання: 

- скласти композицію розпису з рослинами-символами України; 

- виконати композицію до вірша про квіти; 
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- скласти вірш про квіти, мистецтво петриківського розпису тощо. 

Так, прикладом останнього може бути творча робота учениці групи № 42 О. Зозулі -  

вірш  «Петриківський розпис»: 

"Петриківський розпис – то чарівні квіти, 

То яскраві барви, листячком обшиті. 

Петриківський розпис – квіти барвінкові, 

То гілля тендітне, тонке та чудове. 

Петриківський розпис – чарівна калина, 

Соковиті кетяги, гарні, як дівчина! 

Петриківський розпис – то п’янкі цибульки, 

Різне петушиння, стебла та кривульки. 

Петриківський розпис – диво-візерунок, 

Різний і веселий кожен цей малюнок! 

Петриківський розпис – кучерявки гарні, 

Різнокольорові кучері забавні. 

Петриківський розпис люблять і шанують 

Його пестять майстри, коли намалюють. 

Петриківський розпис – мистецтво народне, 

І його творити – справа благородна!" 

Крім вищезазначеного прикладу, доцільним є застосування методу проектів на уроках з 

навчальної дисципліни „Технологія виконання розпису‖, що сприяє формуванню в учнів умінь 

дослідницької, комунікативної, колективної роботи, оцінювання результатів діяльності, 

презентації, впливає на всебічний та професійний розвиток учнівської молоді. 

ВИСНОВКИ 

Будь-яка діяльність людини має цілком визначену мету. Основна мета викладача - 

всебічний розвиток творчих здібностей учнів. Досягнення цієї мети дозволяє розв'язати багато 

освітніх завдань: забезпечення міцних знань, підготовка учнів до активної участі у житті 

колективу групи, вміння самостійно здобувати знання, приймати нестандартні рішення в 

критичних ситуаціях, бути гідним громадянином України. Найбільш ефективно вони вирішуються 

через оптимальний навчально-виховний процес, який базується на використанні інтерактивних 

форм і методів навчання. 

Сучасне викладання, дослідницька робота і навчання мають відповідати постійно 

змінюваним потребам і запитам суспільства та розвитку наукових знань. Професійно-технічна 

освіта України має бути спрямована на фахівців, які володіють необхідними знаннями, навичками 
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та вміннями, що дозволить якісно,  на належному рівні виконувати виробничі завдання. За таких 

умов  відбувається постійний пошук ефективних засобів, технологій підготовки учнів до 

майбутньої професійної діяльності.  

Навчально-ігрове проектування є однією із нових технологій, що забезпечує розвиток 

творчих, пізнавальних, дослідницьких здібностей учнів та вмінь самостійного здобуття знань. 

Запропонована розроблена модель визначає основні концептуальні ідеї навчально-ігрового 

проектування. Вона має складну компонентну побудову (структурні, функціональні компоненти 

та етапи), враховує зв’язки між різними компонентами системи. Концептуальними ідеями 

навчально-ігрового проектування є: поєднання трьох видів діяльності (навчальної, ігрової, 

проектної), зміна позиції учня на активне здобування знань, підвищення рівня готовності 

майбутніх фахівців до практичної діяльності в нових умовах, що їх повсякчас висуває та змінює 

життя.  

Подальшою перспективою нашого дослідження є розробка технологічного алгоритму 

навчально-ігрового проектування як технології навчання відповідно до розробленої моделі, 

визначення педагогічних умов ефективності цієї технології.  

 

 

Впровадження сучасних будівельних технологій у підготовці кваліфікованих 

 робітників-опоряджувальників 

 

Кузніченко В. М., викладач спецдисциплін 

Дніпропетровського вищого  

професійного училища будівництва 

 

Професійно-технічна педагогічна діяльність є визначальним 

чинником успішності професійного навчання, яка залежить від 

професійної компетентності педагога та активності учнів. Сучасний етап 

розвитку професійно-технічної освіти потребує постійного впровадження 

інноваційних технологій у навчанні. 

Багато років готую кваліфікованих робітників з опоряджувальних 

професій, постійно вивчаю та впроваджую в навчальний процес нові 

педагогічні та будівельні технології із застосуванням сучасних матеріалів та інструментів.  

Активне відвідування тренінгів, семінарів, виставок, які проводять будівельні маркетингові 

кампанії, будівельні організації, спілкування з фахівцями-будівельниками, колегами-педагогами, 

використання профільних сайтів, професійної літератури допомагає мені в підвищенні 
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компетентності як педагога та у здійсненні головного завдання - підготовка 

конкурентоспроможних робітників. 

Останні роки працюю над методичною проблемою: «Впровадження нових будівельних 

технологій, матеріалів та інструментів». Очолюю роботу навчально-практичного будівельного 

центру  «CERESIT», метою якого є вивчення та відпрацювання учнями нових будівельних 

технологій, вмінь і навичок застосовувати сучасні будівельні матеріали, інструменти.  

Навчання в центрі значно підвищує інтерес  учнів до професії, засвоєння сучасних 

будівельних технологій (утеплення фасадів; декоративне опорядження; плиткове облицювання; 

влаштування підлог; влаштування гідроізоляції); орієнтує їх на підвищення професійного рівня та 

набуття більш високого робітничого розряду.  

Для досягнення кінцевого результату у підготовці кваліфікованого робітника найбільш 

широко впроваджую інноваційні педагогічні технології, серед яких технології особистісно 

орієнтованого, розвивального, проблемного навчання та на основі дидактичного вдосконалення та 

реконструювання матеріалу. Застосування активних форм навчання на уроках професійно-

теоретичної підготовки стимулюють, підвищують інтерес учнів до вивчення та засвоєння 

сучасних будівельних технологій. Уроки намагаюсь проводити у тісному контакті з майстрами 

виробничого навчання опоряджувальних професій, створювати такі умови, щоб учні не тільки 

усвідомили корисне значення своєї праці, але і змогли проявити свої творчі здібності та 

застосувати їх у професійній справі. І цьому найкраще сприяє особистісно орієнтована технологія 

навчання, де поєднуються різні аспекти професійної підготовки, включаючи предметні 

компетенції в межах інтеграції навчальних предметів професії та з життям. 

При вивченні технологічних процесів тих чи інших видів робіт: 

- налагоджую взаємодопомогу сильніших учнів слабшим; 

- тримаю весь час у полі зору найслабших учнів; 

- надаю адресну допомогу у складанні інструкційно-технологічних карт; 

- пропоную обговорення та захист своїх думок щодо послідовності виконання робочих 

операцій. 

Використовуючи активні форми навчання (ділові ігри, критичне мислення, створення 

проблемних ситуацій), створюю умови для пізнавальної діяльності, систематичності навчання, 

намагання підвищувати свій професійний рівень. Така робота налаштовує на самостійне 

оволодіння учнями знань, об’єктивне мислення, вміння робити правильні висновки, розвивати 

технічну грамотність та технологічну культуру. 

Працюю над створенням збірника презентаційних матеріалів з тем програми професійно-

теоретичної підготовки за професіями «Штукатур», «Маляр», «Лицювальник-плиточник». Цей 
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збірник містить презентаційні матеріали з впровадження як традиційних, так і нових будівельних 

матеріалів, інструментів, сучасних технологій. 

Створено електронні презентації за допомогою Microsoft Power Point з таких тем програм: 

 з професії «Штукатур 2 розряду» за темами: 

 Накидання розчинових сумішей навкидь 

 Намазування та розрівнювання розчинової суміші 

 Затирання та загладжування накривних шарів 

 з професії «Лицювальник-плиточник» 2 розряду за темами: 

 Загальні відомості про лицювальні та плиткові  роботи  

 Технологія підготовки вертикальної поверхні під лицювання традиційними методами та з 

використанням сучасних технологій  

 Технологія підготовки основи під настилання підлоги традиційними методами та з 

використанням сучасних технологій  

Технологія приготування традиційних розчинів та із сухих сумішей. 

 з професії «Лицювальник-плиточник» 4 розряду  

 Технологія лицювання поверхонь керамічними та іншими плитками 

 Технологія лицювання вертикальних поверхонь з використанням сухих будівельних 

сумішей. 

 Технологія настилання підлог 

 Технологія настилання підлоги з використанням сухих будівельних сумішей та з професій 

« Маляр», «Штукатур» 5 розряду. 

 Електронні презентації в програмі Microsoft Power Point дали можливість підготувати 

наочність до уроків, а значить підвищити ефективність їх проведення. Інформація 

використовується  в різноманітних формах представлення: текст, таблиці, діаграми, слайди, відео- 

та аудіо фрагменти тощо. Презентаційний матеріал використовую на будь-якому етапі вивчення 

теми і на будь-якому етапі уроку: пояснення нового матеріалу, закріплення, узагальнення, 

контроль. Це сприяє підвищенню ефективності уроків при підготовці майбутніх робітників.  

Навчальні презентації використовуються для групового та індивідуального перегляду на 

персональному комп’ютері або при використанні мультимедіа. Кінцевим результатом буде 

створення навчально-методичного комплексу - електронного засобу навчання з професій 

опорядників. Складовою цього комплексу є більше 20 фільмів з технології штукатурних, 

малярних, лицювально-плиткових робіт компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)», ДП «Кнауф 

Маркетинг», компанії «Капарол» та інших будівельних компаній.  
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За допомогою програми Macromedia Dreamweaver 8 розробила авторський посібник з 

професії «Лицювальник – плиточник» з теми «Технологія підготовки і обробки плиток» . 

Вивчення учнями сучасних будівельних технологій у поєднанні з ІТ-технологіями дає певні 

результати  - на ІІ Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності учениця ДВПУБ Щербина 

Ярослава стала призером. 

Одним із прикладів використання інноваційних виробничих технологій в інтеграції з ІТ-

технологіями є урок за темою: „Влаштування тротуарної плитки‖. 

 Урок розроблено за технологією інтерактивного методу навчання 

„Робота в малих групах ‖. Учні поділяються на чотири групи.  

 Кожна з них за комп’ютером самостійно вивчає свій розділ теми: розмітка покриття, 

виїмка ґрунту, влаштування гравійно-піщаної подушки, укладання плитки. 

 Від кожної групи визначається один учень, який розповідає вивчений матеріал, таким 

чином навчаючи інших учнів. 

   Після вивчення матеріалу теми з метою закріплення знань учні за комп’ютером виконують ряд 

завдань: тести, рішення задачі з розрахунку кількості плиток та заповнення електронної таблиці.  

Елемент уроку за темою: «Технологія влаштування тротуарної плитки» 

(вивчення матеріалу за комп’ютером) 

Група №1 „Розмічання покриття” 

Рисують планування ділянки (патіо) , на якій буде укладатися плитка. Вимірюють ділянку, 

наносять розміри на план, потім підраховують необхідну кількість плиток для укладання. 

Необхідно постаратися спланувати ділянку таку, щоб звести до мінімуму розпилення 

плитки або зовсім позбавитися від цього. Якщо плитки все ж таки прийдеться різати, краще, 

вказавши розміри, зробити це на заводі, де будуть їх купувати.                           

Розмічають прямокутник, який відповідатиме 

довжині і ширині ділянки. Кілочки забивають так, щоб 

вони стояли на відстані 30см ззовні від майбутніх 

границь. Точки перетину  шнурів – реальні кути 

ділянки. 

         Перевіряють правильність форми прямокутника виміром діагоналей. Якщо кути прямі,  

діагоналі рівні. Якщо ні, переносять кілочки зі шнуром так, щоб діагоналі стали однаковими. 

Шнури послужать обноском при виїмці ґрунту з ділянки. За допомогою рівня виставляють один  

шнур у горизонт і у кожного кінця по стовпчику роблять позначку висоти.                                                           
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         Інші шнури виставляють у горизонт по першому: за допомогою рівня переносять позначку 

по висоті на суміжний стовпчик, потім виставляють другий шнур по горизонту, і так до 

останнього стовпчика. Перевіряють, щоб усі шнури були на одному рівні. Для забезпечення  

хорошого дренажу вибирають один край ділянки як нижчий (для більшості випадків це край, 

дальший від будинку). Вимірюють відстань від високого краю до нижнього (в метрах). 

Необхідний нахил визначають множенням отриманого 

числа метрів на 10мм – отримаєте перепад в міліметрах. 

(Наприклад, 4,5×10 мм =45 мм ). На стовпчиках 

нижнього кінця відкладають цей розмір вниз від 

існуючої позначки. 

       Переносять шнури на стовпчиках нижнього краю на нижні позначки. При викопуванні ґрунту 

і установки окантовки обноска послужать орієнтиром. 

Група №2 „Виїмка ґрунту” 

         Виїмку ґрунту виконують всередині обноски і на 15см 

ззовні її. Якщо ділянка має заокруглені кути, для розмічання 

зовнішньої границі викопаної  ділянки застосовують садовий 

шланг або гнучку пластмасову трубку. 

   Розпочинають із зовнішнього краю, знімають ґрунт з 

ділянки як мінімум на 12см глибше, ніж висота  плитки. Наприклад, якщо висота плитки 45мм, то 

копати потрібно на глибину не менше 17см. Копають по обновці і періодично 

перевіряють плоскість дна площадки рейкою в розрізі 40×100 мм.  

Група №3 „Влаштування гравійно-піщаної подушки (основи).” 

       Насипають на площадку гравій і розрівнюють його граблями рівним 

шаром завтовшки близько 10см. Товщина подушки може змінюватися через  

нерівності дна площадки. За допомогою рейки в розрізі 40100 мм 

перевіряють плоскість гравійної подушки. Ущільнюють засипку трамбівкою. 

Перевіряють нахил, вимірюючи проміжок між поверхнею і обноскою. 

Відстань між шнурами і подушкою повинна бути однаковою в усіх точках.   

Нарізають стрічки плівки для мульчування і розстилають їх на 

гравійну подушку. Плівка не дає бур’янам пробитися назовні. Стрічки повинні 

укладатися внапусток на 15см.  

По периметру під обноскою встановлюють пластмасове огородження 

для утримання піску. Закріплюють його забиваючи оцинковані штирі в 
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гравійну подушку. Отвори в огородженні просвердлюють раніше. В подальшому можливі 

коректування, тому забивають стільки штирів, скільки необхідно тільки для утримання 

огородження на місці. Перевіряють нахил огородження: заміряють відстань між шнурами і 

верхньою його кромкою. У будь-якій точці розмір повинен бути однаковим. Якщо  це не так, 

регулюють положення огородження підсипкою або виймають гравій під плівкою. 

         Для заокруглення кутів застосовують   жорстке тверде пластмасове огородження з прорізями 

на зовнішній стороні. При закріпленні такого огородження штирі необхідно забивати в  кожну 

секцію.                                                

          Знімають обноску. На майданчику кладуть труби діаметром 

25мм або дерев’яні рейки з шагом 1,8м. Ці маяки - висоти засипки 

піску (пісочної основи). 

         На плівку насипають 2,5см шару піску і розрівнюють його 

граблями. Пісок повинен тільки прикрити маяки. Сильно 

змочують його і злегка утрамбовують. 

       Розрівнюють пісок по висоті укладених маяків: рухами 

вліво в право по маякам рейкою в розрізі 40×100 мм. Додають 

пісок за необхідністю. Ще раз поливають водою, 

утрамбовують і розрівнюють пісок. Виймають маяки. Місця, які залишилися після маяків, 

засипають піском і утрамбовують. 

Група №4 „Влаштування плитки.” 

        Кладуть першу плитку в кут ділянки (патіо). Переконуються, що плитка міцно прилягає до 

огородження. Наступну плитку кладуть так, щоб вона міцно прилягала до першої. При укладанні 

осаджують плитки в пісок гумовим молотком. 

         Працюючи ззовні кута, викладають секцію бордюру довжиною 0,5м і укладають зсередини її 

плитки по рисунку. Поверхня повинна бути рівною, а з’єднання міцними. Якщо для роботи 

потрібні розрізані плитки, користуються болгаркою. При розпиленні плиток завжди одягають 

окуляри і робочі рукавиці. Правильність укладання систематично контролюють у всіх напрямках 

рівнем. Осілі плитки знімають, додають пісок і укладають знову, вирівнюючи з поверхнею 

підлоги. 

Коли укладання плиток дійде до місця, де були маяки, підсипають на ці місця 

пісок і утрамбовують його трамбівкою. 

Продовжують укладати бордюрні і внутрішні плитки півметровими 

секціями. Коли доходять до протилежної сторони ділянки, ставлять на місце огородження так, 

щоб можна було укласти цілі плитки без підрізання. 
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В заокруглених кутах бордюрні плитки  встановлюють віялом з однаковими зазорами між 

ними. На дугах  великого радіуса можна встановити цілі плитки, але для дуг з малим радіусом, 

можливо, прийдеться для підгонки розмістити і розпилити бокові грані деяких плиток. 

Укладають залишені внутрішні плитки. Там, де потрібен обріз, поміщають плитку над 

вільним місцем і розмічають пропил по лінійці олівцем. Обрізають плитки пилкою з алмазним 

диском. Після установки всіх плиток прибивають залишені стержні ребер огородження і 

підсипають пісок позаду нього. 

З допомогою рейки довжиною 2м перевіряють рівність покриття. 

Виступаючі плитки осаджують гумовим молотком, а осілі виймають, 

підсипають пісок і укладають на місце. Після цього шнуром перевіряють 

прямолінійність швів. Насипають зверху шар піску. Трамбівкою рівномірно 

осаджують всі плитки. Змітають зайвий пісок. Злегка змочують все покриття, в 

тому числі і пісок у швах. Дають поверхні повністю висохнути. Якщо 

необхідно, ще раз роблять підсипку, поки шви між плитками повністю не 

заповняться піском. Це дуже важливо для хорошого укладання плитки. Пісок, 

який правильно розподілений по стиках, буде сприймати навантаження, прилеглі до поверхні 

прилеглих плиток і допоможе зберегти тверду і надійну поверхню. 

Вода не повинна збиратися на поверхні, а миттєво відходити в гравійно-піщану подушку, 

залишаючись сухою і красивою. Така технологія укладання дозволяє гарантувати довговічність. 

Примітка №1  

Застосування сухої суміші. Для того, щоб покриття мало гарний вигляд,     

плитки встановлюють з 10-мм  зазором. Замість піску заповнюють шви 

сухою сумішшю (4 частини піску і 1 частину цементу). Після нанесення 

сухої суміші і трамбівки покриття поливають водою. Поки шви мокрі, 

опоряджують їх V-подібною розшивкою. Після зчеплення розчину миють покриття водою і 

протирають  грубою ганчіркою. 

Примітка №2 

Не дозволяється проїзд  укладеною ділянкою до заповнення стиків піском. 

Пісок, засипаний у стики, повинен бути чистим і не мати солей і 

органічних матеріалів, які можуть викликати  появу в ньому рослин. 

Примітка №3 

Якщо при укладанні плитки не застосовується пластмасове огородження, то укладають 

спеціальні бордюрні плитки або можна використовувати тротуарні плитки, покладені на ребро 

для запобігання розповзанню плитки. 
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Для бордюрної плитки викопують траншеї. Глибина буде залежати від вибраного типу 

плитки і від необхідного влаштування основи (подушки). Укладають  плитку строго по лінії 

розмічання. Заповнюють траншею матеріалом основи і утрамбовують його. Переконуються, що 

матеріалу досить і він добре утрамбований. Це запобігає перекиданню бордюрної плитки у 

м’якому ґрунті. 

Впровадження інновацій в діяльності бібліотеки ВПУ-55 

                

Пащенко О.С., 

 бібліотекар ВПУ-55 

 

Бібліотеки завжди були сховищами інформації, але у зв’язку з 

інтенсивними темпами розвитку технологій, в останні роки швидко 

змінюється й інформаційний простір навколо нас. Це спонукає 

бібліотекарів шукати нові методи та форми роботи. 

Сучасні технології дозволяють учасникам навчального процесу  

використовувати не тільки готові мультимедійні продукти, але і створювати власні. Завдяки цьому 

підвищується ефективність процесу професійного навчання та засвоєння навчального матеріалу. 

Оснащеність освітньо-інформаційного центру нашого училища комп’ютерами, 

мультимедійним проектором, телевізором і DVD-програвачем  та доступ до швідкісного Інтернету 

дозволяє  повною мірою використовувати можливості сучасних технологій при проведенні уроків 

теоретичного та практичного навчання, а також застосовувати їх для самостійної роботи учнів.  

Електронні засоби навчання 

У фонді бібліотеки знаходяться електронні засоби навчання, створені майстрами 

виробничого навчання і викладачами нашого училища. Значна увага  приділяється педагогами  

інтерактивним формам навчання. До «Каталогу електронних засобів навчання ВПУ-55» внесені і 

навчальні відеофільми, і уроки-презентації виробничого навчання, і електронні навчальні 

посібники. Ці сучасні методи навчання пробуджують в учнів зацікавленість до навчання, 

прищеплюють навички самостійного мислення та дій. 

Каталог містить такі електронні засоби навчання: 

  «Від народних джерел» - електронний методичний посібник, Кулікова Т.В., викладач 

конструювання, Міщенко К.І., викладач української мови і  літератури; 

 «Запровадження інтерактивних технологій навчання: Історичний і народний костюм» - 

добірка матеріалів для самостійної роботи учнів із створення колекції стилізованого 

українського одягу, Кулікова Т.В., викладач конструювання; 
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 «Побудова спідниць різної конструкції» - урок-презентація виробничого навчання, Григор 

Л.А., майстер виробничого навчання; 

 «Впровадження технологій інтенсивного навчання при підготовці закрійників», Григор 

Л.А. та Усова Т.В., майстри виробничого навчання; 

 «Розкрій та технологічна послідовність обробки жилета на підкладці» - навчальний 

відеофільм; 

 «Розкрій та технологічна послідовність обробки  корсету жіночого» - навчальний 

відеофільм; 

 «Розкрій та технологічна послідовність обробки брюк чоловічих» - навчальний відеофільм; 

 «Моделювання ліфа з утворенням драпірування «переплета» муляжним методом в стилі 

японського орігамі» - навчально-інструкційна карта (розроблено в рамках проведення 

майстер-класу обласного семінару ПТНЗ швейного профілю); 

 «Впровадження сучасних технологій касових операцій у банківській системі» - 

електронний посібник з технології касових операцій, Русских І.В., викладач технології; 

 «Основи роботи на ПК» - електронний посібник, Русских І.В., викладач технології; 

 «Можливості мережі Іnternet» - урок-презентація, Русских І.В., викладач технології. 

Педагоги ВПУ-55 продовжують роботу над створенням електронних засобів навчання у 

рамках підготовки до проведення Всеукраїнського фестивалю навчальних фільмів «Урок 

майстра». 

Каталоги, бази даних.У нашому інформаційному центрі за допомогою програми Microsoft Ассеss 

створені електронні каталоги книг та газетно-журнальних статей. Можливості цієї програми 

дозволяють відсортувати книги 

за назвою, автором, 

видавництвом, роком видання, 

ставити різноманітні позначки 

(наприклад, «тільки у читальному 

залі» або «списано») та 

відсортовувати книги вже за 

цими ознаками. Зручно в 

електронному каталозі ставити 

позначку з номером інвентарної 

книги, в якій записана конкретна 

книга. Це полегшує та прискорює 
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роботу при списанні літератури. Перевага у тому, що ви, як автор бази даних, маєте можливість 

самі визначати ознаки, за якими будуть здійснюватись пошук та сортування інформації, а також їх 

кількість. На жаль, повністю замінити традиційні каталоги ця база даних не може, оскільки не всі 

користувачі інформаційного центру володіють навичками роботи у цій програмі.   

Робота з періодичними виданнями 

Наш електронний каталог газетно-журнальних статей містить на сьогодні більше 1000 

записів. Створена база даних дозволяє шукати та сортувати статті за тематикою, періодичним 

виданням, календарним періодом, в алфавітному порядку. 

Найбільш цікаві статті копіюються з сайту періодичного видання та розподіляються за 

тематичними папками як у паперовому вигляді, так і в електронному. Наприкінці статті я 

обов’язково вказую видання, номер і дату виходу примірниками. Щоб уникнути плутанини, 

електронний каталог також дозволяє робити позначки статей, вже розміщених у тематичних 

папках, які використовуються учнями і класними керівниками при проведенні класних та 

інформаційних годин.  

Зараз практично у кожному періодичному виданні вказана назва сайту цього видання, тому 

називати сайти видань зараз не має сенсу. 

Наприклад, на сайті газети «Вісті Придніпров’я» доступні для перегляду та копіювання як 

окремі статті, так і номери газет у PDF форматі, які мають вигляд друкованого примірника. Якщо 

вам дозволяють  ресурси, ви маєте можливість створювати у своїй бібліотеці електронні 

«підшивки» газет. 

Якщо раніше одними з 

головних обов’язків бібліотекаря 

були зберігання інформації та 

доедення її до читача, то з 

розвитком технологій Інтернету до 

обов’язків бібліотекаря додався 

пошук потрібної та достовірної 

інформації у тому морі, яке надає на 

Інтернет. Не потрібно забувати, що 

Інтернет містить безліч неправдивої, 

провокаційної, кримінальної 

інформації. На одну і ту ж тему 
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інформація на різних сайтах буває дуже суперечливою. Ми не маємо права надавати учням 

інформацію з неперевірених джерел. У випадку роботи з сайтами періодичних видань ми маємо 

значну впевненість у достовірності цієї інформації, оскільки видання за неї відповідає. 

Всі училища 

передплачують періодичні 

видання професійної 

спрямованості. Як правило, 

це1-2 примірники кожного 

видання, і вони користуються 

підвищеним попитом у 

викладачів, майстрів 

виробничого навчання та 

учнів. У нашому училищі 

найбільш затребуваними  

виданнями є журнали 

«Ательє» та «Легка 

промисловість», оскільки вони містять статті з технології швейного виробництва, конструювання 

швейних виробів, новини світу моди, а також схеми, фотознімки та ілюстрації. Тому ці видання  

оцифровуються. Оцифровка дозволяє не тільки ознайомитись з виданням більшій кількості 

користувачів, але і здійснювати тематичне сортування статей з подальшим розміщенням у 

друкованих та електронних тематичних папках. Тому планується створення електронних 

«підшивок» періодичних видань, які користуються підвищеним попитом у користувачів.  

Електронна бібліотека 

Сучасні технології дозволили створити у нашому інформаційному центрі фонд 

електронних книг у різноманітних форматах. Це і підручники за спеціальними предметами, і 

художня література. Якщо у бібліотечному фонді відсутня потрібна читачу книга у друкованому 

вигляді або вона тільки для користування у читальному залі, користувач має можливість 

скопіювати потрібну книгу та переглянути її вдома за допомогою комп’ютера, планшет, 

мобільного телефону або електронної книги. Оскільки відчувається недостатня кількість 

хрестоматій за новою шкільною програмою, електронна бібліотека дуже актуальна. Вона надає 

учням можливість прочитати у читальному залі або скачати для читання вдома художні твори за 

навчальною програмою та для самостійного читання.  

Сайт, спільнота у соціальних мережах 
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З метою презентації ВПУ-55 у соціальних мережах, підвищення престижу навчального 

закладу; об’єднання наших учнів та активізації неформального спілкування між учнями та 

викладачами була створена група ВПУ-55 ВКОНТАКТЕ. На сторінці групи представлені новини 

світу моди, посилання на швейні майстер-класи, фотознімки та відеозаписи цікавих  подій у житті 

училища. Учасники групи мають можливість залишати свої повідомлення та коментарі на сторінці 

групи. Обов’язки модератора сторінки виконує бібліотекар. 

З розвитком інформаційних технологій сучасний бібліотекар виступає не тільки як особа, 

яка зберігає інформацію, як це було протягом багатьох років. Зараз до обов’язків бібліотекаря 

додається функція провідника у світовому інформаційному просторі. 

Використання новітніх технологій у бібліотечних заходах 

Одним із прикладів використання інформаційних та мультимедійних технологій у роботі 

бібліотеки є масові заходи, присвячені 200-річниці від дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка. Під час літературних читань учні ознайомилися зі значними подіями у житті Шевченка  

та їх відображенням у його малярській та поетичній творчості. Тарас Григорович став перед 

учасниками не тільки як геніальний український поет та художник, а і як звичайна людина зі 

своїми почуттями, надіями, розчаруваннями. Учасники заходу читали вірші українського поета, 

побачили його малярські твори, взяли участь у дискусії, слухали пісні на вірші Шевченка, 

переглянули мультиплікаційний фільм на вірш Шевченка. Також всі учасники побували на 

віртуальній екскурсії в музеї Т.Г.Шевченка.  

До Всеукраїнського дня бібліотек у цьому навчальному році створена презентація 

«Унікальні бібліотеки світу».  

Використання сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій вносить позитивні 

зміни до форм роботи бібліотек, дозволяють більш цікаво та змістовно проводити бібліотечні 

заходи.  

НМЦ ПТО ІНФОРМУЄ  
 

У Департаменті ДАІ МВС України  

обговорено питання удосконалення діяльності навчальних закладів,  

що здійснюють підготовку водіїв автотранспортних засобів 

 

У Департаменті ДАІ МВС України у червні поточного року за ініціативи департаменту 

професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України та Президії Центральної Ради 

Громадської організації «Сприяння  навчанню водіїв і безпеці дорожнього руху» відбулася нарада 

за участю першого заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України, генерал-майора 

міліції Будника Сергія Івановича, заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України, 



Методичний вісник 

 

 Сторінка 89 
 

підполковника міліції, голови державної акредитаційної комісії ДАІ МВС України Денисюка 

Дениса Станіславовича, інспектора Департаменту ДАІ МВС України Шмельова В’ячеслава 

Юрійовича, представників Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС 

України, директора Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки 

України Супруна В’ячеслава Васильовича, головного спеціаліста Департаменту професійно-

технічної освіти Міністерства освіти і науки України Тарана Сергія Федоровича, заступника 

директора Департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури України 

Ткаченка Олександра Валерійовича, заступника начальника управління – начальника відділу 

Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України Василенко Наталії 

Григорівни, Голови Президії Центральної Ради громадської організації «Сприяння  навчанню 

водіїв і безпеці дорожнього руху» Сулими Віталія Васильовича,  представника Центрального 

комітету Товариства сприяння обороні України Сухарєва Сергія Миколайовича, представника 

Всеукраїнської спілки автомобілістів України Заворицького Юрія Євгеновича та ін. 

Директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України 

В’ячеслав Супрун зазначив, що з 1 вересня 2012 року затверджені і впроваджені в дію Державні 

стандарти професійно-технічної освіти навчання водіїв авто-мототранспортних засобів у 

відповідності з вимогами Законів України : «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

дорожній рух», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з питань професійно - технічної освіти». 

           У той же час, виявлено ряд неузгодженостей постанов Кабінету Міністрів України від 20 

травня 2009 р. № 487 «Про затвердження порядку підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації водіїв транспортних засобів»; №490 «Про затвердження порядку державної 

акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв 

транспортних засобів та атестації їх спеціалістів»; №511 «Про внесення змін до Положення про 

порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» та 

від 2 березня 2019 р. №229 «Про затвердження типової програми підготовки та перепідготовки 

водіїв транспортних засобів» , що призвело до подвійної акредитації навчальних закладів системи 

професійно-технічної освіти та подвійної атестації викладачів і майстрів (інструкторів) навчання 

водінню. Одночасно, такі різні трактування підзаконних нормативно-правових актів, надали 

можливість юридичним і фізичним особам без наявності ліцензій проводити навчання водіїв 

транспортних засобів всіх категорій відповідно до скорочених навчальних планів і програм, 

що призвело до різкого погіршення якості навчання. 

           Головний спеціаліст Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і 

науки України Таран С. Ф.  акцентував увагу і на ряд неузгодженостей, що існують і у питаннях 
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оренди приміщень, майданчиків, навчальних транспортних засобів тощо, що призводить до 

нанесення збитків державі через несплату оренди, плати, подачу фіктивних документів до 

Державної акредитаційної комісії Департаменту ДАІ про наявність оренди приміщень, 

майданчиків, навчальних транспортних засобів тощо. 

          За словами В.Супруна, дорожньо-транспортний травматизм – одна з найнебезпечніших 

світових загроз здоров’ю і життю людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я він 

посідає восьме місце в списку головних причин смертності серед молоді віком 15-25 років. В 

Україні щороку відбувається майже 200 000 дорожньо-транспортних пригод, в яких 40 000 осіб 

отримують травми, а понад 5 000 осіб гинуть. Рівень  смертності внаслідок дорожньо-

транспортних пригод в Україні (102 особи на 1 млн. жителів) значно перевищує показники таких 

країн, як Швейцарія (49 осіб), Німеччина (62 особи). 

          З метою виправлення ситуації Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 25 травня 

2011 р. № 480-р затверджено Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 

період до 2015 року (далі   Стратегія), рішенням від 21 березня 2012 р. № 140-р – план заходів 

щодо реалізації Стратегії. 

          Відповідний план заходів затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

(наказ від 07.05.2012 р. № 545 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року»).  

          На виконання Закону України ‟Про дорожній рух‖ з метою запобігання дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму Міністерством освіти і науки, органами управління освітою 

та навчальними закладами проводиться відповідна робота. 

          Затверджено нові типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 03.04.2012 р. № 409) із змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки від 17.05.2013 р.  № 551, які набрали чинності з 1 

вересня 2013 року. 

          До нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти розроблено нові 

навчальні програми, в тому числі «Основи здоров’я», до яких внесено теми з безпеки дорожнього 

руху. Вони набрали чинності з 1 вересня 2013 року. 

          Розроблено Державний стандарт професійно-технічної освіти підготовки інструкторів 

індивідуального навчання водінню, затверджений наказом Міністерства освіти і науки від 

27.06.2013 № 806. 

          Відповідно до технічної специфікації навчального комп’ютерного комплексу для кабінету 

інформатики, навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) та інтернативного комплексу 

(інтернативна дошка, мультимедійний проектор) для загальноосвітніх навчальних закладів, 
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затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 29.07.2011 № 907, до 

складу спеціалізованого проінстальованого програмного забезпечення входять педагогічні 

програмні засоби для вивчення предметів з «Основ безпеки життєдіяльності у 10-11 класах» та 

«Охорони праці та безпеки життєдіяльності» (тестова частина з темами основ безпеки дорожнього 

руху). 

          Розроблено модульну програму підготовки водіїв категорії «С», яка затверджена в травні 

2013 року. 

          Міністерство освіти і науки бере активну участь у проведенні Всеукраїнського тижня 

безпеки дорожнього руху, що організовує  Всеукраїнська громадська організація «Асоціація 

безпеки дорожнього руху». 

          Міністерством освіти і науки разом з Міністерством внутрішніх справ щорічно 

проводиться Всеукраїнський дитячий творчий конкурс «Молоде покоління за безпеку дорожнього 

руху» та Всеукраїнська гра команд Клубу веселих та кмітливих юних інспекторів дорожнього 

руху. 

          До початку нового навчального року працівниками Державної автомобільної інспекції 

спільно з органами управління освітою, навчальними закладами проводиться щорічно оперативно-

профілактичний захід ‟Увага! Діти на дорозі!‖. 

          У результаті здійснення відповідними  державними  органами заходів щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху, в тому числі тих, що вживаються Міністерством освіти і науки, вдалося 

зменшити  кількість  дорожньо-транспортних пригод,  зокрема  пригод  з  тяжкими 

наслідками,  підвищити рівень безпеки дорожнього руху в цілому. 

          Порівняно рік з попереднім 2012 роком, у 2013 році  кількість дорожньо-транспортних 

пригод зменшилася на 2,8 відсотки, що складає 5559 випадків (з 196411 до 190852). На 126 менше 

скоєно автопригод із постраждалими, що означає зниження на 0,4 відсотка. 

          Кількість учасників дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 11529 ociб (з 391815 до 

380286), що становить 2,9 відсотків. З них кiлькiсть загиблих зменшилася на 399 ociб (з 5131 до 

4732) або 7,8 відсотків, кiлькiсть травмованих учасників дорожнього руху зменшилася на 44 особи 

(з 37519 до 37475), що складає 0,1 відсотка. 

          Аналіз оперативної інформації про нещасні випадки  зі смертельним наслідком з 

вихованцями, учнями та студентами під час дорожньо-транспортних пригод теж свідчить про 

позитивну тенденцію до зниження, проте залишається високим – 148 випадків (у 2012р. – 183), що 

складає 23 відсотки від загальної кількості випадків травматизму зі смертельним наслідком 

невиробничого характеру. 
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          Найбільша кількість смертельних випадків від дорожньо-транспортних пригод 

впродовж звітного періоду спостерігалась у Донецькій (19 осіб), Харківській (14 осіб), Київській 

(13 осіб), Дніпропетровській (11 осіб) областях  та в Автономній Республіці Крим (10 осіб). 

          Стан дорожньо-транспортних пригод з вини дітей характеризується таким чином. 

          На вулично-шляховій мережі країни з вини дітей кiлькiсть дорожньо-транспортних пригод 

зменшилася на 16 випадкiв (з 1324 до 1308), що складає 1,2 відсотка. 

          Кількість учасників дорожньо-транспортних пригод з вини дітей зменшилася на 64 особи (з 

2704 до 2640), що складає 2,4 відсотки, з них кiлькiсть загиблих зменшилася на 19 ociб (з 83 до 

64), що складає 22,9 відсотки, кiлькiсть травмованих учасників дорожнього руху збільшилася 4 

особи (з 1173 до 1177) або 0,3 відсотки. 

          Аварійність з вини дітей збільшилася в Тернопільській (з 6 до 10 випадків   66,6 відсотки), 

Волинськiй (з 24 до 38 випадків   58,3 відсотки) областях, місті Севастополі (з 14 до 21 

випадку   50 відсотків), та Хмельницькій областi (з 23 до 34випадків   47,8 відсотки). 

          Загалом спостерігається зменшення аварiйностi з вини дітей на 1,2 відсотка. 

          Кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, скоєних з вини дітей віком до 18 

років зменшилася: у 2012 році – 1007 випадків, у 2013 році – 970, внаслідок чого у 2012 році 

загинуло 69 дітей, а у 2013 – 56; травмовано у 2012 році – 1037, у 2013 – 1011 осіб. 

          Зменшилась кількість дітей, постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод, 

скоєних з вини дітей-пішоходів віком до 18 років (загиблих дітей зменшилось на 43,36 відсотків, а 

травмованих – на 9,9 відсотків). 

          Кількість дорожньо-транспортних пригод, скоєних за участю дітей віком до 18 років, 

збільшилась у 2013 році до 4463 випадків. 

          Аналіз інформації та показників звітності свідчить про тенденцію зниження усіх видів 

травматизму серед учасників навчально-виховного процесу. У побуті у 2012 році стався 701 

нещасний випадок зі смертельним наслідком, у 2013 – 640. Під час навчально-виховного процесу 

у 2012 році загинуло 6 дітей, а в 2013 – 5. 

Дещо стабілізувалася ситуація щодо травматизму серед вихованців, учнів, студентів під час 

навчально-виховного процесу та нещасних випадків зі смертельним наслідком серед працівників 

під час виконання службових обов’язків. 

          Незважаючи на певну результативність роботи, директор департаменту професійно-

технічної освіти Міністерства освіти і науки України В’ячеслав Супрун зазначив, що органами 

управління освітою, навчальними закладами ще не повною мірою використовуються активні й 

ефективні форми роботи із запобігання дитячому травматизму на дорогах, зокрема, новітні 

інформаційні технології та засоби масової інформації. 
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          Недостатньо аналізуються причини скоєння дорожньо-транспортних пригод з вини та за 

участю дітей, не систематично розглядаються на засіданнях педагогічних, методичних та інших 

колегіальних органів. Не проводиться системна робота щодо співпраці установ і закладів освіти з 

працівниками Державної автомобільної інспекції. 

          Не налагоджено чіткої системи обліку та аналізу нещасних випадків під час навчально-

виховного процесу та у побуті. Повідомлення, звіти про травматизм, пожежі, отруєння, матеріали 

спеціальних розслідувань продовжують надсилатись до Міністерства освіти і науки із 

запізненням.          Ще не став визначальним критерієм оцінки ефективності діяльності органів 

управління освітою навчальних закладів рівень безпечної життєдіяльності учасників навчально-

виховного процесу. 

          Очевидним є і те, що необхідні зміни у ставленні кожного до особистої безпеки, 

усвідомлення, що запорукою безпеки є неухильне дотримання всіма учасниками дорожнього руху 

встановлених правил поведінки. За таких умов зможемо докорінно змінити ситуацію на краще. 

          У ході наради директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і 

науки України В’ячеслав Супрун зазначив також, що необхідно забезпечити виконання в повному 

обсязі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 07.05.2012 р. № 545 «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху 

в Україні на період до 2015 року». 

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам 

(управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій,  керівникам професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів 

I-IV рівнів акредитації доручено: 

- Спільно з представниками Державної автомобільної інспекції обговорити на засіданнях 

відповідних колегій, рад стан дорожньо-транспортного травматизму серед вихованців, учнів, 

студентів; проаналізувати причини скоєння дорожньо-транспортних пригод з вини та за 

участю дітей. 

          - Під час реалізації навчальних програм, проведення виховної роботи в установах і 

закладах освіти запроваджувати новітні форми і технології організації профілактики дорожньо-

транспортного травматизму серед учасників навчально-виховного процесу; поліпшити цю роботу 

в установах з цілодобовим перебуванням дітей. 

          - До освітньої діяльності в інститутах післядипломної педагогічної освіти, науково-, 

навчально-методичних центрах, методичних кабінетах місцевих органів управління освітою 

залучати представників Державної автомобільної інспекції, громадських організацій, які 

здійснюють моніторинг дорожньо-транспортного травматизму серед населення. 
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Головний спеціаліст Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки 

України Сергій Таран зазначив, що надходять численні звернення  професійно-технічних 

навчальних закладів різних типів та форм власності, що здійснюють підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації водіїв автомототранспортних засобів, щодо необхідності здійснення ними 

обов’язкової реєстрації навчальних груп у підсистемі НАІС ДДАІ. Керівники навчальних закладів 

попереджені Департаментом ДАІ МВС України про можливе недопущення до складання іспитів у 

Центрах надання послуг, пов’язаних із використанням автотранспортних засобів, без внесення 

відповідних даних до комп’ютерної програми Автоматизоване робоче місце «Автошкола». Це 

питання також підлягає виваженому розгляду, усуненню монополії та приведенню у відповідність 

до законодавства України.          Під час наради обговорювалися питання доцільності  акредитації 

закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв 

транспортних засобів, а також обґрунтування необхідності ліцензування, атестації та акредитації 

таких закладів. 

За результатами обговорень учасники наради дійшли висновку, що оскільки заклади, які 

здійснюють підготовку (чи перепідготовку) водіїв, займаються, перш за все, освітньою діяльністю, 

у тому числі, в контексті видачі документу про освіту державного зразка, то їхня діяльність 

обов’язково підлягає ліцензуванню. 

Окрім того, досягнуто домовленість про створення спільної з Міністерством внутрішніх 

справ України робочої групи щодо вирішення неузгоджених питань у сфері нормативно-правового 

врегулювання порядку видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування 

транспортними засобами, приведення у відповідність підзаконних  нормативно-правових 

актів діючому законодавству України, проведення навчання водіїв автомототранспортних 

засобів відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти, що дозволить, у 

свою чергу підвищити якість підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв. 
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КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  
ЖОВТЕНЬ 

Міжнародний місячник бібліотек 

1 – Міжнародний день людей похилого віку. День ветерана 

2 – Міжнародний день боротьби проти насилля 

5 – День працівників освіти 
9 – 110 років від дня народження Миколи Платоновича Бажана (1904-1983), українського поета, 

перекладача, державного та громадського діяча 

14 –Покрова Пресвятої Богородиці. День українського козацтва 

15 – 130 років від дня народження Конона Петровича Безщасного (1884-1967), українського кобзаря 

24 – Всесвітній день інформації про розвиток. День Організації Об'єднаних Націй 

125 років від дня народження Нестора Івановича Махна (1889-1934), українського політичного та 

військового діяча 
26 - День автомобіліста та дорожника 

28 – День визволення України від фашистських загарбників 
70 років із часу визволення України від фашистських загарбників (1944) 
перший тиждень — Всесвітній тиждень космосу 

другий тиждень — Міжнародний тиждень освіти для дорослих 

третій тиждень — Європейський тиждень місцевої демократії 

останній тиждень — Тиждень екологічного споживача 

              ЛИСТОПАД 

4 - День залізничника 

9 – День української писемності та мови 
День Преподобного Нестора Літописця Київського 

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму 

10 – Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку 
13 –  125 років від дня народження Остапа Вишні(Павло Михайлович Губенко, 1889-1956), 

українського письменника, сатирика й гумориста  

16 - Міжнародний день толерантності 

16 - День працівників радіо, телебачення та зв'язку  
16 - День працівників сільського господарства  

20 – Всесвітній день дитини 

Міжнародний день відмови від паління 
22 – День свободи 

День пам'яті жертв голодоморів. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» 

26 – Всесвітній день інформації 
30 – 65 років від дня народження Ярослава Михайловича Стельмаха (1949-2001), українського 
драматурга, дитячого письменника, кіносценариста 

                                                                                     ГРУДЕНЬ 

1 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
1-1991 — народ України на референдумі підтвердив Акт проголошення незалежності України, 

3 – Міжнародний день інвалідів 

4 - Введення у храм Пресвятої Богородиці 
9 – Міжнародний день боротьби з корупцією 

10 – Міжнародний день прав людини 

14 – День ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
360 років від дня народження Данила Павловича Апостола (1654-1734], українського військового та 
державного діяча, миргородського полковника, гетьмана Лівобережної України 

19 – День Святителя Миколая Чудотворця 

20 – Міжнародний день солідарності людей 
29 – 125 років від дня народження Костянтина Олексійовича Калініна (1889-1940), українського 

авіаконструктора 

другий тиждень — Всеукраїнський тиждень права 

 


