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Шановний читачу! 

 
До вашої уваги НМЦ ПТО пропонує 5-й номер інформаційно-методичного збірника 

«Методичний вісник». Зміст збірника складається за основними напрямками діяльності 

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

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

висвітлюємо на сторінках цього збірника новинки у сфері ПТО, кращий досвід роботи 

педагогів ПТНЗ області, надаємо корисні поради та ознайомлюємо 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 професійного свята освітян – Дня працівників освіти України 

та знаменної дати – 75 річчя з дня створення державної системи підготовки робітничих 

кадрів, надаємо до вашої уваги історично-вітальну статтю до цієї події.  

 

ВІДЗНАЧАЄМО 75-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПТО 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василиненко В.М., 

директор НМЦ ПТО  

у Дніпропетровській області  

 

У жовтні 2015 державній системі професійно-

технічної освіти виповниться 75 років. Саме з порогу професійно-технічного навчального 

закладу розпочинає свій трудовий шлях, отримує путівку в життя велика частина молоді 

України.  

З давніх часів Катеринославщина, а з 1926 року – Дніпропетровщина була кузнею 

робітничих кадрів для таких галузей промисловості, як машинобудування, чорна металургія, 

хімічна промисловість, будівництво і сільське господарство. 

Перше училище було засновано у 1815 році в селі Кам’янці, яке розкинулося над 

Дніпром. Тут готували лоцманів, які мали проводити річкові суди через небезпечні 

дніпровські пороги. Одним із перших сільськогосподарських створено Гнедінське училище, 

засноване Дмитром Титовичем Гнедіним, який поділяв погляди прогресивної інтелігенції на 

ремісниче навчання молоді. Найбільше годин виділялося для навчання в майстернях. Вимоги 

до вступників обмежувалися вмінням читати і рахувати.  

У далекі сорокові роки минулого століття перед державою постала проблема 

цілеспрямованої підготовки робітників із міської та сільської молоді, створення необхідних 

трудових ресурсів для промисловості. З метою вирішення цієї проблеми було видано Указ 
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Президії Верховної Ради СРСР № 37 від 2 жовтня 1940 року про створення державної 

системи трудових резервів, якій передали у підпорядкування всі фабрично-заводські 

училища. І хоча система трудових резервів припинила своє існування після прийняття 

Верховною Радою СРСР 24 грудня 1958 року Закону «Про зміцнення зв’язку школи з 

життям і про подальший розвиток системи народної освіти СРСР», саме трудові резерви 

створили фундамент для розвитку сучасної системи професійно-технічної освіти, яка у свою 

чергу, стала наступником системи трудових резервів. 

Розпочате у 70-х роках ХІХ століття будівництво залізниць сприяло розвитку 

видобувної та обробної промисловості. Початок промислового розвитку перетворив 

Катеринославщину на невід’ємну складову першої вугільно-металургійної бази в Україні. 

Розвиток промисловості супроводжувався зростанням чисельності працюючого населення, 

потреб у робітничих професіях гірничодобувного і металургійного напрямів.  

Постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 3 квітня 1969 року «Про заходи 

подальшого поліпшення підготовки кваліфікованих робітників у навчальних закладах 

системи професійно-технічної освіти» почалося поступове перетворення існуючих ПТУ у 

навчальні заклади з 3-4 річним терміном підготовки робітників з отриманням повної 

середньої освіти або середні професійно-технічні училища. 

 У 1985 році в державну систему професійно-технічної освіти влилися відомчі 

училища Міністерства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування 

населення, хлібопекарної промисловості. 

Час вимагав фахівців складних професій, пов’язаних з перспективами науково-

технічного прогресу, а також робітників широкого профілю. В цей час розпочато підготовку 

таких професій як оператор верстатів з програмним керуванням  електрослюсар з приладів 

контролю процесів, налагоджувальник агрегатних і спеціальних верстатів. 

1987 року система ПТО стала сферою освіти. На Дніпропетровщині здійснювалися 

структурні та змістовні реформи за такими напрямами: впровадження нового господарського 

механізму, ліцензування професій, інтегрування професій, оптимізація мережі ПТНЗ, створення 

нових типів навчальних закладів (ВПУ, центрів, професійних ліцеїв), зміна моделей, функцій 

профтехосвіти, з’явились заклади ПТО I рівня атестації. 

Відкриті кордони держави дали можливість закладам профтехосвіти співставляти свої дії із 

закордонним досвідом. Розпочалася реалізація перших міжнародних проектів. Профтехосвітяни, 

побачивши світовий досвід, почали свій адміністративно-авторитарний зміст навчання 

перебудовувати на демократичний, де викладачі учень є партнерами. 

З проголошенням незалежності України системі професійно-технічної освіти довелося 

адаптуватися до законів ринкової економіки, що призвело до реформування професійно-

технічної освіти, зміни її мережі та функцій. 

1997 рік увійшов в історію професійно-технічної освіти області як рік реформування 

мережі закладів профтехосвіти. У 1998 році було прийнято перший в історії України Закон 

«Про професійно-технічну освіту».  

На сучасному етапі система професійної підготовки відіграє важливу функцію в 

становленні нашої незалежної держави – відтворювання кваліфікованих трудових ресурсів. 

2/3 всіх працюючих в Україні мають початкову професійно-технічну освіту тому мережа 

професійно-технічних навчальних закладів має відповідати потребам відповідно до 

Європейської освіти. 

Сьогодні в Дніпропетровській області функціонує 60 професійно-технічних 

навчальних закладів. У структурі підготовки кадрів провідне місце займають спеціальності в 

галузі будівництва, сфери послуг, сільського господарства. В системі профтехосвіти області  
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працюють 5,5 тисяч працівників, з них 4,8 тисяч (88 %) мають стаж роботи в навчальних 

закладах понад 5 років. Серед них 20 педпрацівників, які удостоєні державних звань та 

нагород, 381 педагог має відомчі нагороди МОН України, 26 осіб відзначені нагородами 

наукових установ України, 171 особа заохочена нагородами обласних органів влади, 317 осіб 

мають нагороди департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 27 осіб обрані 

депутатами в органи місцевого самоврядування. 

Система профтехосвіти – це, насамперед, люди, які її створювали, зберігали у скрутні 

часи, розвивали. Серед них багато відомих усій країні керівників навчальних закладів, 

майстрів виробничого навчання, викладачів. Їх імена назавжди запам’ятались вихованцям.  У 

зв’язку з цим видано збірки «Профтехосвіта Дніпропетровщини. Історія і сучасність 

(фотофакти)», Книга пам’яті «Профтехосвітяни Дніпропетровщини в роки Великої 

Вітчизняної війни», історичні матеріали «Спортивне життя профтехосвіти 

Дніпропетровщини». 

За ініціативи Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської асоціації 

працівників професійно-технічної освіти (далі ДООВАППТО) та керівників навчальних 

закладів щорічно проводиться творча зустріч департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації з ветеранами та кращими педпрацівниками ПТНЗ області з метою їх 

вшанування та нагороди за їх нелегку працю.  

25 вересня цього року святкування відбулось на базі Дніпропетровського центру ПТО 

туристичного сервісу із запрошенням більше 150 профтехосвітян (керівників, ветеранів, 

педагогів ПТНЗ області). 

Складовими цього свята стали: 

 презентація фотоальманаху «Профтехосвіта Дніпропетровщини: «Історія і 

сучасність (фотофакти)»; 

 вручення нагород 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, навчально-

методичного центру профтехосвіти, 

Дніпропетровської обласної 

організації ВАПП ветеранам, кращим 

педагогам ПТНЗ за вагомий внесок у 

розвиток професійно-технічної 

освіти; 

 святковий концерт для 

учасників заходу. 

Обласна преса та телебачення 

широко освітили даний захід в 

засобах масової інформації. На сайті 

НМЦ ПТО створено окрему сторінку 75 років системі ПТО, де розміщено багато 

інформаційних та люстраційних фотоматеріалів з життя ПТО регіону. 

З нагоди відзначення важливої події в усіх професійно-технічних навчальних закладах 

області протягом вересня-жовтня заплановано проведення заходів з відзначення 75-річчя 

системи ПТО. 

Нове століття – це крок до подальшого розвитку системи профтехосвіти нашої області, її 

оновлення, поліпшення якості підготовки кадрів для різних галузей промислового, 

сільськогосподарського виробництва і сфери послуг. На сьогодні система формування трудового 

робітничого потенціалу готується до чергових змін, спрямованих на інтеграцію з вищою 
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освітою, демократизацію навчально-виробничого процесу, задоволення регіональних потреб 

ринку праці, розвитку ресурсів особистості.  

Виконавцем усіх завдань ПТО протягом всієї історії є її працівники,  головна цінність 

сфери. Переконанні, що відзначення 75-річчя створення державної системи профтехосвіти 

повинно бути приводом ствердження її значності в суспільстві. 
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з/п 
Тема статті, інформації Сторінки 

Офіційні документи 

1.  
Наказ МОН від 10.07.2015 № 746 «Про затвердження Змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419» 
8 
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12 
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5.  Гришаєва О.В. Робота над екологічними проектами  24 
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технічних навчальних закладах – один із шляхів формування професійної 
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27 

7.  Кузь Т.Г. Організація самостійної роботи учнів – шлях до успіху 31 

8.  Кузь Т.Г. Мовлення викладача – інструмент  професійної діяльності  34 

Виховний процес в ПТНЗ 

 
9.  

Буравов С.С. Козацький рух в ПТНЗ – сприяння національно-патріотичному 

вихованню молоді 
38 

Профорієнтаційна робота 

10.  
Стьопіна Н.В., методист ДПЛ Інновації у впровадженні допрофесійної 

підготовки та профільного навчання в рамках ОО «Профорбіта» 
43 

Публікації в ЗМІ  

11.  Головченко С.В. Співпраця ПТНЗ із ЗМІ: крок за кроком  47 

Ділимося досвідом 

12.  
Чехута В.І., бібліотекар МПТУ Співпраця бібліотеки Межівського 

професійно-технічного училища з педагогічним колективом 

53 

13.  
Дормідонтова Л.М., заступник директора з НВР  КЦПОММ Музей робітничих 

професій – вагомий елемент профорієнтаційної роботи ПТНЗ  
58 

14.  
Клопінська І.О, методист НЦПО Єдиний методичний день – як креативна 

форма творчої роботи методиста з педагогічними працівниками 
61 

15.  
Безкровна В.І., викладач інформатики ПТУ-6 Активізація пізнавальної 

діяльності учнів на заняттях гуртка «Віртуальний світ» 
65 

16.  
Хоптинський В.П., викладач предмету «Захист Вітчизни» СофПЛ 

Національно-патріотичне та фізичне виховання у профорієнтаційній роботі 

ДПТНЗ «Софіївський професійний ліцей» 

69 

НМЦ ПТО інформує 

17.  Сценарій до Дня захисника України 74 
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Про затвердження Змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України  

від 30 травня 2006 року № 419 

 

 

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та у 

зв’язку з послідовним спрямуванням державної політики в галузі освіти до принципів 

державно-громадської моделі управління та гарантування свободи педагогічної діяльності  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію навчально-виробничого процесу 

у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 15 червня 2006 року за № 711/12585, що додаються.  

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити державну 

реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра 

(патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах 

архіву. 

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

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  

Міністра Полянського П. Б. 

 

 

 

Міністр                                                                                                          С. М. Квіт 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти і науки України  

10 липня 2015 року № 746 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції  

Від 29.07.2015 за № 913/27358 

 

 ЗМІНИ 

до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-

технічних навчальних закладах 

 

1. У главі 2: 

в абзаці другому пункту 2.1 слово «включає» замінити словами «може включати»; 

у пункті 2.2: 

абзац шостий виключити. 

У зв’язку з цим абзаци сьомий – дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим – 

восьмим; 

у підпункті 2.2.1:   

абзац перший викласти в такій редакції: 

«2.2.1. Робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-

технічної освіти (далі – робочі навчальні плани) – це документи, розроблені відповідно до 

типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників з кожної професії (далі – 

типові навчальні плани), що містять код і професійну назву роботи (спеціальності) згідно із 

затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та 

споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 «Про затвердження, внесення зміни та 

скасування нормативних документів» Національним класифікатором України «Класифікатор 

професій» ДК 003:2010, освітній рівень вступника до ПТНЗ, строк навчання, графік 

навчально-виробничого процесу, зведені дані загального фонду навчального часу в тижнях, 

перелік навчальних предметів та кількість годин, відведених на них, послідовність їх 

вивчення, загальний фонд навчального часу, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, 

слухачів, планований рівень професійної кваліфікації випускника.»; 

абзаци другий –  четвертий виключити. 

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом другим; 

в абзаці другому після слова «влади» доповнити словами «, що забезпечує 

формування державної політики»; 

у підпункті 2.2.2: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

«2.2.2. Робоча навчальна програма з навчального предмета (далі – робоча навчальна 

програма) – це документ, що визначає зміст і обсяг знань та умінь учнів, слухачів, 

розроблений викладачем ПТНЗ, погоджується відповідною методичною комісією. Викладач 

має право на розроблення власної (авторської) робочої навчальної програми або її створення 

відповідно до типової з урахуванням варіативного компонента. Головним критерієм якості 

робочої навчальної програми з навчального предмета є досягнення запланованого результату 

вивчення теми та предмета шляхом реалізації змісту. Робочі навчальні програми із 

загальноосвітніх предметів розробляються на основі типових навчальних програм для 

загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки професії та регіональної 

компоненти.»; 
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у першому реченні абзацу другого слова «включає завдання особистісно-

орієнтованого навчання» замінити словами «розроблений майстром виробничого навчання 

ПТНЗ, погоджений відповідною методичною комісією»; 

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту: 

«Майстер виробничого навчання має право на розроблення власної (авторської) 

робочої навчальної програми або її створення відповідно до типової з урахуванням 

варіативного компонента, що включає зміни в техніці та технологіях, притаманні відповідній 

галузі виробництва чи сфері послуг, пропозиції замовників кадрів. 

Головним критерієм якості робочої навчальної програми з професійно-практичної 

підготовки є створення передумов для досягнення запланованого результату в опануванні 

практичними уміннями та навичками.»; 

підпункт 2.2.3 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Викладач має право змінювати розподіл годин між темами, що зазначені в типових 

навчальних планах.»; 

підпункт 2.2.5 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 2.2.6 – 2.2.8 вважати відповідно підпунктами 2.2.5 – 2.2.7;  

у підпункту 2.2.5: 

в абзаці першому: 

після абревіатури «ПТНЗ» доповнити словами «не є обов’язковим документом»; 

після слова «розробляється» доповнити словами «за умови економічних 

обґрунтувань»; 

слова «переліку навчально-виробничих робіт відповідного тарифно-

кваліфікаційного розряду,» виключити; 

абзац четвертий виключити; 

у підпункті 2.2.7: 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 

«Зміни в розкладі занять затверджуються заступником керівника ПТНЗ.»; 

абзац п’ятий виключити. 

У главі 3: 

в абзаці другому пункту 3.9 слово «оплачуваних» виключити; 

в абзаці першому пункту 3.10 слова «забезпечують їм оплату праці згідно з 

встановленими умовами оплати праці» замінити словами «здійснюють оплату праці 

відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-виробничу практику за фактично 

виконаний обсяг робіт». 

У главі 4: 

у пункті 4.1: 

в абзаці першому слова «рівень їхньої кваліфікаційної атестації» замінити словами 

«їх кваліфікаційну атестацію»; 

в абзаці сьомому слова «Форми і періодичність» замінити словами «Періодичність і 

форми»; 

абзац восьмий виключити; 

у пункті 4.2: 

в абзаці першому слова «обирають форми контролю за якістю здійснення 

педагогічними працівниками навчально-виробничого процесу відповідно до їх 

функціональних обов'язків, робочих навчальних планів та робочих навчальних програм» 

замінити словами «здійснюють заходи щодо забезпечення якості освіти у професійно-

технічних навчальних закладах». 
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У главі 6: 

у назві слово «загальнотехнічної» замінити словом «загальнопрофесійної»; 

пункт 6.6 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 6.7 – 6.23 вважати відповідно пунктами   6.6 – 6.22; 

пункт 6.7 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 6.8 – 6.22 вважати відповідно пунктами   6.7 – 6.21. 

2. У главі 9: 

абзац перший пункту 9.3 після слова «предметів» доповнити словами «професійно-

теоретичної підготовки»; 

пункт 9.7 доповнити новим  абзацом такого змісту: 

«Особи, що завершили курс навчання у ПТНЗ і не пройшли кваліфікаційну 

атестацію, мають право протягом року після закінчення строку навчання подати заяву на 

повторну кваліфікаційну атестацію. Навчальний заклад на підставі поданої заяви організовує 

повторну кваліфікаційну атестацію.». 

 

 

Директор департаменту   

професійно-технічної освіти                                                                 В. В. Супрун
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Аспекти підвищення ефективності внутрішньоучилищного контролю 

 

Гришаєва О.В.,  

методист НМЦ ПТО  

 

 Своїм педагогічним досвідом я зобов’язаний  розумним,  

 думаючим учителям, уроки яких я відвідував й аналізував.  

 В.О.Сухомлинський 

 

Сучасний менеджер освіти як головний стратег розвитку 

навчального закладу, організатор його соціокультурного та 

освітнього середовища повинен завжди тримати руку на пульсі життя 

навчально-виробничого процесу. 

Якими б різноманітними не були управлінські функції керівника ПТНЗ, головна з них 

– бути організатором навчально-виховного та виробничого  процесу. Висока якість цього 

процесу в навчальному закладі можлива тоді, коли в керівників є достатньо фактів і 

спостережень для аналізу й відповідних висновків. Плануючи роботу з підвищення 

ефективності внутрішньоучилищного контролю, адміністрація навчального закладу 

особливу увагу повинна звернути на раціональне використання часу, що призначається для 

відвідування уроків. З уроку починається розвиток навчального закладу зокрема та  розвиток 

системи освіти в цілому. Тому адміністрація навчального закладу питому частину свого 

робочого часу повинна відводити на відвідування уроків педагогів.  

Лише той керівник, який часто й систематично відвідує уроки та аналізує їх, може 

зробити правильні висновки про якість навчально-виховного  процесу. Свого часу 

В.О.Сухомлинський зазначав: «Багаторічні спостереження за роботою керівників шкіл 

переконують у тому, що поверховість, примітивність керівництва, – це, насамперед, 

наслідок того, що директор не знає, що робиться на уроках, у якому напрямі 

розвивається творча майстерність учителів, та чи є вона взагалі у школі, ця 

майстерність.» 

Тому, відвідуючи урок, керівник навчального закладу повинен насамперед 

відслідкувати сучасні зміни змісту освіти, що передбачають перехід від традиційної класно-

урочної системи (репродуктивної, монологічної) до особистісно зорієнтованої 

(діагностичної, креативної). Відповідно, необхідно враховувати і формування принципово 

нової типології уроків на основі розвивальних технологій. Сучасний урок відрізняється від 

традиційного не тільки технологізацією навчального процесу, але й умінням прогнозувати 

результати кожного учня. 

Зважаючи на це, керівник навчального закладу повинен бути обізнаним щодо вимог 

до сучасного уроку. 

З огляду на Національну доктрину розвитку освіти України, передові педагогічні 

теорії серед найважливіших чинників сучасного уроку виділяють: 

– гуманістичну спрямованість; 

– особистісно зорієнтований підхід; 

– орієнтацію на розвиток пізнавальних творчих здібностей учнів; 

– інноваційний характер змісту діяльності; 

– технологічність; 

– розвиток позитивної мотивації до процесу навчальної діяльності як основи виховання 

активної життєвої позиції; 
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– виховання здатності до навчання впродовж життя. 

Плануючи внутрішньоучилищний контроль, адміністрація складає графік відвідування 

уроків, обираючи об’єкти, мету та завдання контролю з урахуванням думки педагогічного 

колективу, висновків методичних комісій викладачів, пропозицій атестаційної комісії та 

відповідно до перспективного плану вивчення стану викладання навчальних дисциплін.  

З метою забезпечення професійного підходу керівника до організації відвідування 

уроків пропоную алгоритм підготовки та організації відвідування уроку для керівника 

навчального закладу. 

Алгоритм підготовки та організації відвідування уроку  

для керівника навчального закладу 

І. Планування: 

1. Вивчення думки педагогічного колективу, висновків методичних комісій, 

пропозицій атестаційної комісії, щодо визначення об’єктів контролю. 

2. Розроблення циклограми внутрішньоучилищного контролю відвідування уроків. 

3. Складання плану-графіка відвідування уроків (на основі розділу 

«Внутрішньоучилищний контроль» річного плану роботи ПТНЗ). 

ІІ. Підготовка: 

1. Визначення мети відвідування уроку, мети детального вивчення об’єкта  

спостереження на уроці з урахуванням його специфіки. 

2. Індивідуальна співбесіда з педагогічним працівником щодо організації навчально-

виховного процесу. 

3. Розроблення технології спостереження й аналізу уроку залежно від специфіки 

об’єкта, що вивчається. 

4. Попередження педагога про відвідування уроку, ознайомлення його з метою та 

завданнями аналізу одного чи системи уроків. 

5. Уточнення разом з педагогом, які уроки та в яких групах будуть відвідуватися, при 

вивченні яких тем програмного матеріалу. 

6. Ознайомлення з навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками 

з предмета, що контролюється; з’ясувати, за яким варіантом навчальних програм працює 

педагог, ознайомитися з фактичним матеріалом такого уроку та методикою його проведення 

(за підручником, методичними посібниками, інструктивно-методичними матеріалами тощо). 

7. Ознайомлення з навчально-методичними посібниками з предмета. 

8. Визначення теми або тем, які буде вивчати керівник, з’ясувати їх логіко-структурні, 

дидактичні та методичні особливості викладання. 

9. Установлення термінів і кількості проведених контрольних робіт, передбачених 

програмою з предмета, виконання практичної частини програми (практичних і лабораторних 

робіт, екскурсій). 

ІІІ. Відвідування: 

1. Спостереження та письмовий аналіз уроку. 

2. Установлення (за журналом обліку теоретичного або виробничого навчання) стану 

виконання державних програм, оцінювання навчальних досягнень учнів, системи 

опитування.  

3. Перевірка документації уроку. 

4.Ознайомлення з учнівськими роботами (контрольними, 

практичними/лабораторними, робочими зошитами). 

5. Визначення обсягів домашніх завдань. 

6. Проведення самоаналізу уроку. 
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7. Аналіз уроку відповідно до мети відвідування та об’єкта дослідження. 

ІV. Підведення підсумків та прийняття рекомендацій: 

1. Ознайомлення з новітніми досягненнями теоретико-прикладних досліджень у галузі 

психології та педагогіки, навчального предмета, який перевіряють. 

2.Ознайомлення з передовим педагогічним досвідом інших педагогів з того ж 

навчального предмета, який перевіряють. 

3. Проведення індивідуальної бесіди з питань  організації системи роботи педагога над 

підвищенням своєї кваліфікації, розвитком творчості. 

4. З’ясування, якою мірою педагог ознайомлений з новітньою психолого-педагогічною 

літературою, передовим педагогічним досвідом. 

5. Перегляд висновків, пропозицій і завдань, наданих педагогу після відвідування  в 

нього попередніх уроків. 

6. Визначення форми особистої перевірки якості навчальних досягнень учнів (за 

потреби) і відбір необхідних для цього матеріалів.  

У підготовці до відвідування уроку необхідно повідомити педагога про мету контролю, 

ознайомитись із темою уроку, основною дидактичною метою, а також завданнями: 

навчального, розвивального  і виховного характеру.  

Щодо мети відвідування уроків пропоную такі питання: 

– якість і рівень виконання навчальних програм; 

– перевірка якості навчальних досягнень; 

– використання інтерактивних методів та інноваційних  технологій навчання; 

- використання навчального матеріалу, щодо інновацій на виробництві, у галузі; 

– організація самостійної роботи учнів; 

– формування загальнонавчальних (специфічних) умінь та навичок учнів; 

– шляхи та методи формування  внутрішньої мотивації навчання; 

– реалізація основних принципів розвивального навчання; 

– використання можливостей навчального матеріалу для цілісного розвитку особисті 

учня; 

–використання можливостей навчального матеріалу для реалізації основних принципів 

виховання; 

– методика використання на уроці інформаційно-комунікаційних технологій; 

 –раціональне використання часу на уроці та інше. 

Щоб отримати найбільш об’єктивну картину рівня викладання педагога, якості 

навчальних досягнень учнів, керівнику навчального закладу необхідно поєднувати різні 

форми відвідування уроків: 

– відвідування в одній групі всіх уроків у одного педагога, відведених на вивчення певної 

теми (тематичний контроль); 

– відвідування всіх уроків у одного педагога в різних групах (вивчення врахування 

специфіки учнівських колективів); 

– відвідування всіх уроків у різних педагогів у різних групах з метою вивчення певного 

питання (у межах здійснення тематичного чи фронтального контролю); 

– відвідування всіх уроків у одній групі протягом двох-трьох днів (класно-узагальнюючий 

контроль); 

– відвідування уроків в експериментальних і контрольних групах для вивчення 

ефективності запропонованої методики навчання тощо. 

Відповідно до запропонованого алгоритму, відвідування уроків здійснюється після 

завершення підготовчого періоду та індивідуальної співбесіди  з педагогом.  
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Аналіз уроку має бути об’єктивним, науковим, оптимальним і грамотним. 

Для цього керівникові необхідно визначити форму аналізу уроку, тип аналізу, вид 

підведення підсумків (бесіда, обговорення на засіданні методкомісій, педради, нарада при 

директорові тощо) 

У сучасній педагогіці виділяють основні типи аналізу уроку: 

1. Повний аналіз передбачає всебічний розгляд у єдності взаємозв’язку мети, змісту, 

методів і прийомів, форм організації, усіх аспектів уроку – змістовного, дидактичного, 

психологічного, виховного, методологічного, організаційного (Додаток 1). 

2. Комплексний аналіз – за своїм характером близький до повного й найчастіше 

використовується під час аналізу декількох уроків однієї теми, системи уроків педагога, 

системи уроків,  здійснюючи класно-узагальнюючий контроль тощо. 

3. Аспектний аналіз передбачає більш глибокий розгляд певного аспекту уроку, 

наприклад, організаційного або певного питання організації навчально-виховного, 

дидактичного, психологічного, методологічного процесу. 

4. Короткий аналіз здійснюється для загальної оцінки науково-методичного чи 

організаційного рівня уроку. Він відображає тільки основні дидактичні завдання (чи 

реалізовано план уроку, чи досягнута поставлена мета, чи вирішені пізнавальні завдання) та 

позитивні (негативні) аспекти уроку тощо. 

Щодо проведення аналізу уроку, то в практичній діяльності керівників сформувалась 

педагогічно виважена й виправдана процедура його аналізу. Спочатку аналізує урок сам 

педагог, потім – керівник ПТНЗ, який відвідав урок. Самоаналіз уроку допомагає викладачу 

оволодіти більш високим рівнем майстерності, підвищити результативність праці. (Додаток 

2.) 

 Після відвідування уроку адміністрація свої аналіз та висновки записують у книгах 

внутрішньоучилищного контролю. Будь-який аналіз уроку досягає ефективності тоді, коли 

всі домінуючі фактори враховані, установлені взаємозв’язки явищ, від чого залежить 

досягнення мети діяльності. Від цього залежать і висновки до уроку, виходячи  з його 

ефективності та досягнення педагогом мети (триєдиної), а також стисло обґрунтувати цю 

оцінку. Після висновків надаються (записуються) пропозиції та питання, і рекомендації, які 

випливають з аналізу щодо: підготовки до уроку; застосування тих чи інших прийомів і 

методів навчання; необхідності звернути увагу на засвоєння учнями певних тем і розділів 

програми тощо. Пропозиції можуть орієнтувати педагога на опрацювання окремих 

методичних посібників, ознайомлення з кращим педагогічним досвідом. 

 Запобігти недолікам, допомогти виправити становище в ПТНЗ може тільки 

висококваліфікований керівник, той, який глибоко знає навчально-виховний процес, здатний 

спрямовувати діяльність всього педагогічного колективу й кожного викладача. Головною 

умовою успішного керівництва ПТНЗ є високий науково-теоретичний, педагогічний та 

методичний рівень, громадянська позиція директора та  його заступників. Адже новий зміст 

навчання вимагає від керівників знань не тільки фактичного матеріалу, але й форм та методів 

навчання відповідно до нових вимог програм. Звідси одна з основних функцій директора 

ПТНЗ – управління навчально-виховним процесом, а оскільки урок – основна ланка цього 

процесу, то керівнику максимально часу та уваги слід приділяти відвідуванню та всебічному 

аналізу уроків. 

 Скільки ж уроків повинен відвідувати директор, його заступник упродовж тижня, 

місяця, року, під час фронтальної перевірки ПТНЗ чи вивчення стану викладання та якості 

знань з того чи іншого предмета? Щоб дати відповідь на це питання, варто пригадати, що 

система відвідування та глибокий аналіз уроків необхідні керівникам ПТНЗ по-перше, для 
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того, аби проконтролювати фактичне виконання державних програм, науково-теоретичний, 

методичний рівень й доступність викладання матеріалу, а також засвоєння його учнями; по-

друге, для того, щоб надати своєчасну та необхідну практичну допомогу педагогам, 

запобігти можливим помилкам і огріхам у роботі з учнями; по-третє, для вивчення та 

узагальнення досвіду педагога (найчастіше з метою його поширення); по-четверте, щоб 

використати відвідування уроків для розширення  кругозору та підвищення педагогічної 

майстерності. «Щоденно я відвідую не менше двох уроків, – писав В.О.Сухомлинський, – не 

тільки тому, що  цього вимагає дисципліна праці, а перш за все тому, що мені потрібно 

джерело для живлення моєї думки, і цим джерелом є урок». Є думки,  що керівники 

повинні відвідувати в одного педагога таку кількість уроків, яка дозволить їм безпомилково 

та з користю для  справи вирішувати зазначені вище головні завдання. У одному випадку для 

цього достатньо відвідати 1-15 уроків, іноді ж, можливо і 20-30 замало. Зрозуміло одне: 

спроби оцінити роботу педагога після відвідування в нього 1-2 уроків у багатьох випадках 

неминуче тягнуть за собою значні помилки. Вирішуючи питання внутрішньоучилищного 

управління навчально-виробничим процесом, насамперед необхідно відмовитись від 

хаотичного відвідування уроків, тому що така практика заважає педагогу в його роботі і не 

дає можливості керівнику зробити об’єктивні висновки. Вивчаючи бюджет часу керівників 

ПТНЗ, можна зробити висновок, що далеко не кожний керівник у змозі щоденно відвідати 

два уроки. Якщо припустити, що витрата часу на відвідування уроків педагогів подвоюється 

у порівнянні з часом самих уроків (маю на увазі час, необхідний для підготовки, записів та 

бесіди з педагогом), то це складає 4 години роботи на день або 24 на тиждень. Але ж крім 

цього у  керівників є свої уроки, на проведення та підготовку яких він витрачає приблизно 

стільки ж часу. Де йому взяти час для здійснення безлічі функцій? Ось чому практики 

прийшли до висновку, що найбільш прийнятна норма відвідування уроків для директора чи 

його заступників – 6-8 на тиждень. Але це тільки приблизні розрахунки, вони не є догмою. 

Це питання необхідно вирішувати окремо в кожному випадку, в кожному ПТНЗ, оскільки на 

сьогодні такої  норми в нормативних документах немає. Тому варто дотримуватись 

таких рекомендацій:  

 керівник (представник адміністрації ПТНЗ) повинен відвідати таку кількість  уроків і 
заходів, яка дозволяє володіти станом справ у ПТНЗ, дієво впливати на якість навчально-

виховного процесу; 

 кількість відвідувань визначається локальними актами (документами) ПТНЗ, 
наприклад, Положенням про внутрішньоучилищний контроль; 

 органи управління освіти можуть рекомендувати певну кількість відвідування уроків 

для визначення якості роботи ПТНЗ (директору – 4 уроки, заступнику – 6), але це також 

надто умовні показники; 

 вивчення предметів здійснюється у відповідності до річного плану роботи, кількість 
уроків не обмежена й зумовлена річним планом та розподілом обов’язків між членами 

адміністрації; 

 відвідування уроків не повинно негативно впливати на робоче самопочуття, настрій 
педагога; 

 відвідуючи урок (як і в інших випадках), керівники повинні бути максимально 
справедливими по відношенню до педагога; 

 аналіз уроку слід робити без третьої особи; у присутності інших педагогів можна 

робити аналіз, якщо виявлені недоліки є  типовими для інших, або ж коли слід показати 

позитивний досвід педагога;  
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 сурова об’єктивність у того, хто перевіряє, повинна сполучатися з високою 
вимогливістю та доброзичливим ставленням до педагога – це одна з основних вимог. 

 Важливим чинником ефективного відвідування й аналізу уроку є використання та 

дотримання етичних норм. Адже від стилю роботи керівника значною мірою залежить його 

авторитет у колективі. Авторитетному адміністратору немає потреби керуватися силою 

влади. Він має більшу силу – загальноприйняту й заслужену довіру та повагу колег, вплив на 

них. 

   

Додаток 1 

Схема повного аналізу уроку 

1. Урок за типом _______________________________________________. 

Чіткість його визначається логічним взаємозв’язком окремих структурних частин, що 

оптимально витримані за часом, мають свою мету та зміст і відзначаються логічною 

завершеністю. Це підтверджує достатню культуру педагогічної праці. Раціонально, вдумливо 

і дидактично грамотно визначена основна мета уроку, вона чітко випливає зі змісту 

навчального матеріалу, відповідає віковим і інтелектуальним особливостям учнів групи та 

несе в собі інформацію про кінцевий результат уроку. Відповідно до місця уроку, основної 

мети та завдань окремих його частин, які чітко формулюються перед учнями та 

узгоджуються з їхнім особистим досвідом, тип вибрано правильно. З урахуванням 

особистісно орієнтованого підходу до навчання викладач надає перевагу гнучкій (або 

стійкій) структурі уроку.Уміло проводиться мотивація навчальної діяльності учнів на всіх 

етапах уроку, що сприяє збудженню їхнього інтересу до вивчення нової теми, творчої 

діяльності. Зміст уроку повністю відповідав вимогам навчальної програми та меті 

поставлених завдань. Кваліфіковано реалізовано принципи навчання 

_____________________________________________.Це достатньо чітко 

проявилося___________________________________________________________. 

2. Свідомому засвоєнню нового матеріалу слугувало методично правильно 

організоване повторення раніше вивченого матеріалу та актуалізація опорних знань, умінь і 

навичок учнів.  

Належним чином було проведено перевірку домашнього завдання. З цією метою 

викладачем було використано такі форми роботи:_______________________.  

Вдале поєднання форм (________________________________________________) та 

прийомів (_____________________________________________________) опитування 

дозволило педагогу опитати декілька раз всю групу ( _________ учнів). Оптимально 

використано час на цю роботу. Перевірка знань учнів характеризується чіткістю мети. 

Опитування мало науковий характер, що, в першу чергу, обумовлювалося вмінням 

виправляти помилки в ході відповіді та залученням до цієї роботи учнів. Робота з вивчення 

нового матеріалу характеризується конкретністю й чіткістю реалізації основних завдань 

уроку. Виклад нового матеріалу відзначається логічністю, умілим виділенням головного, 

істотного. Викладач розкриває зміст теми цікаво, доступно, з наукових позицій, 

використовує останні досягнення . Новий матеріал вивчається в процесі самостійної роботи, 

яка носить творчий пошуковий характер. Це сприяє розвитку в учнів самостійності, 

допитливості, здатності встановлювати певні закономірності. До основних висновків учні 

приходили самі, а викладач при цьому зберігав керівну роль. Педагог уміло пов’язує 

матеріал (________________________________) з життям, (________________________ ) 

виробничими технологіями (______________________), виробничим оточенням і робить це 

так, що цей зв'язок випливає зі змісту вивченого матеріалу та є його логічним 
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продовженням.Уміло були використані на уроці міжпредметні зв’язки  з предметами 

___________. У ході подання нового матеріалу проводиться безпосередня перевірка якості 

розуміння його учнями. Засвоєння нового матеріалу учнями на уроці є оптимальним. 

Постановка викладачем питань стимулює розвиток розумових сил, не налаштовує на 

заучування, активізує думки, виховує інтерес до навчання. Питання, які ставить педагог, 

вимагають вдумливого читання, розуміння та осмислення матеріалу, але не його механічного 

заучування. Учитель направляє хід думки учнів таким чином, щоб вони активно, 

зосереджено намагались побачити невидиме, зрозуміти приховане, розглянути незвичайне у 

звичайному, у тому, що зустрічається на кожному кроці (розумова активність). Види роботи 

відповідали віковим особливостям учнів, дозволили викладачу активізувати їх навчальну 

діяльність, що в кінцевому підсумку було результатом того, що учні були не пасивними 

слухачами, а активними учасниками. Найбільш вдалими методами були____________, 

прийомами____________, формами___________ . 

Це дозволило викладачу раціонально організувати роботу учнів на всьому уроці (на 

етапі ________________________________________) та в повній мірі здійснювати контроль 

за рівнем сформованості ______________________________. Використання різних видів 

роботи сприяло зниженню втомленості учнів у процесі роботи. Це позитивна сторона уроку, 

глибоко продумана викладачем.  

3. Оптимально організовано самостійну роботу учнів під керівництвом викладача з 

урахуванням рівня їхніх навчальних можливостей. Самостійна пошукова діяльність учнів на 

уроці забезпечувалася в процесі співпраці вчителя та учнів. Викладач протягом уроку (на 

етапі ________________________) виступає в ролі консультанта, порадника. Колективна 

робота учнів уміло поєднується з виконанням індивідуальних диференційованих 

завдань:________________________.  

4. Використання наочності та технічних засобів навчання (_____________), їх 

застосування дозволило не тільки доступно викласти новий матеріал і закріпити його, але і 

зекономити час на вироблення практичних умінь і навичок в учнів на самому уроці. Це 

особливо важливо, оскільки попереджується перевантаження учнів в умовах домашньої 

роботи. Використання технічних засобів і засобів наочності допомогло учням глибше 

проникнути в суть вивченого матеріалу. Запитання викладача до учнів активізували їх до 

самостійних суджень і практичних дій, направляли на доказову відповідь. Це сприяло більш 

повній реалізації на уроці принципу виховуючого та розвиваючого навчання. Протягом 

уроку (у процесі _________________) викладач досяг від своїх учнів грамотної і повної 

відповіді, точних формулювань, слідкує за культурою мовлення.  

Педагог пропонує не лише відтворити пройдений матеріал, але і виділити із нього 

найбільш істотне, підтвердити практичні навики теоретичними положеннями. Доповнює і 

поглиблює відповіді учнів, стимулює їх на активне, свідоме засвоєння матеріалу 

постановкою цілого ряду запитань. Оптимальним у процесі перевірки є співвідношення 

теоретичних та практичних завдань.  

5. Оцінювання роботи учнів проводилося відповідно до критеріїв, об’єктивно й 

аргументовано. Отримані учнями бали оголошені та аргументовані. Позитивним у роботі 

викладача з учнями на етапі усвідомлення матеріалу є те, що він дає час на обдумування, 

використовує різні форми роботи (_____________________) та види наочності 

(_________________________________). Упродовж уроку знання 

___________________________________________ застосовувались у вправах, учні зробили 

__________________ крок на шляху розвитку. Навчання здійснювало вплив на розвиток і 

виховання учнів, тому що викладач враховував навчальні можливості кожного з них. Урок 
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сприяв розвитку кожної дитини, її пам’яті, мислення, волі, ефективно організовувалась 

пізнавальна діяльність учнів. З цією метою ________________________________ було 

забезпечено умови для продуктивної роботи мислення й уяви, шляхом 

__________________________________________ викладач домагався зосередженості та 

стійкості уваги. Вдалим використанням методів ______________, форм 

_________________________________________________ педагог стимулював активність і 

самостійність мислення учнів. 

Майстерність викладача виявлялася у тому, що знання, набуті учнями на попередніх 

уроках, вдало застосовуються і надалі, повторення оптимально співвідноситься з вивченням 

нового матеріалу таким чином, що для цього не потрібно спеціально виділяти час. 

Систематична робота викладача в даному напрямку дасть змогу повторювати учнями 

матеріал без завдань для домашнього повторення за підручником.  

Ефективною була робота протягом усього уроку (на етапі 

___________________________) з підготовки учнів до тематичного оцінювання. Вона 

виявилася у_____________________________________________. Вся група працювала 

активно і з інтересом. 

6. Заслуговує на увагу робота з вироблення культури навчальної праці, У кожного на 

парті є все необхідне. Викладачем підготовлено пам’ятки з виконання 

______________________________, які є на кожній парті. У результаті, при зміні одного виду 

роботи на інший не витрачається дорогоцінний час. Записи в зошитах, на дошці ведуться 

чітко й акуратно. Постійно організовується робота учнів з навчальним підручником. 

7. З точки зору виховного впливу уроку, перш за все треба відмітити особистість 

викладача. Спокійний тон, уважне і добре ставлення до учнів у поєднанні з вимогливістю, 

манера звертатися до групи, витримка – усе це передається дітям і слугує еталоном людських 

стосунків. Вихованню учнів сприяли засоби навчання, а саме естетика їхньої форми і змісту. 

Виявленню творчого потенціалу учнів сприяли вдало застосовані методи і форми роботи. З 

метою виховання у учнів ( ___________________________) викладач дохідливо, переконливо 

та яскраво використовує _________________________________. Урок відзначається 

свідомою робочою дисципліною.  

8. Продумано і своєчасно дано домашнє завдання. Зміст його випливає із усього ходу 

уроку і носить творчий характер, активізує учнів самостійно робити висновки, поглиблювати 

і завершувати роботу, розпочату на уроці (вдосконалення вмінь, підготовка до оволодіння 

знаннями в класі, спостереження над предметами та явищами природи і праці, задоволення і 

розвиток багатогранних інтелектуальних запитів). Викладач зробив потрібні роз’яснення 

щодо виконання завдання і перевірив рівень розуміння ходу його виконання учнями, 

попередив учнів про можливі труднощі під час виконання завдання та дав рекомендації щодо 

подолання.  

Задаючи читати матеріал за підручником, педагог дає питання, над якими, читаючи, 

треба подумати. Задані практичні завдання орієнтовані на застосування, поглиблення знань, 

викладач показує, як треба зіставляти, осмислювати теоретичні закономірності з виконанням 

даного завдання (що аналогічна робота виконувалась у класі). Суттєву роль відіграє 

індивідуалізація домашнього завдання – це доводить, що викладач вивчає можливості, 

здібності кожної дитини.  

9. На уроці створено належні матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні 

умови. Урок проходить у чистому, добре провітреному кабінеті. Заняття проведено в досить 

високому темпі, раціонально використано кожну хвилину. Мету уроку досягнуто. Учні 

набули знань __________________, практичних умінь 
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__________________________________, удосконалили загальнонавчальні вміння і навички 

_____________________________________, на уроці формувалися уміння___________, 

____________ навички. 

10. Заняття має логічне завершення: проводиться перевірка завдань, які дано учням 

перед його початком. Висновки з уроку робить викладач (учні). Прийоми мотивації та 

організації навчальної роботи учнів упродовж уроку сприяють створенню такої ситуації, при 

якій учні відчувають задоволення від своїх успіхів у навчанні ("ситуація успіху”). Зміст 

уроку сприяв розвитку в учнів інтересу до навчання. Активна робота учнів у ході уроку 

дозволяє зробити висновок про те, що матеріал з теми засвоєно. Звертає на себе увагу 

кропітка, продумана, здійснювана з уроку в урок підготовка вчителя та учнів до активної 

роботи, система роботи педагога з підготовки учнів до тематичного оцінювання. 

11. Урок проведено відповідно до обґрунтованого, чіткого плану, складеного 

викладачем у процесі підготовки до нього. Він оптимально коригується учителем відповідно 

до обставин. 

Додаток 2 

Схема самоаналізу уроку 

1. Характеристика навчальних можливостей учнівської групи за результатами 

педагогічного аналізу. Які особливості учнів були враховані при плануванні даного уроку? 

2. Тип і вид уроку. Як він пов'язаний з попереднім, який матеріал  даного уроку 

необхідно використати надалі (які опорні поняття, знання, уміння, навички сформував 

викладач)? 

3. Головні завдання уроку, як вони враховувалися при реалізації мети уроку 

(навчальної, розвиваючої, виховної)? 

4. Поєднання методів навчання для вивчення нового матеріалу. Організаційні форми 

навчання використані для розкриття нового матеріалу (пояснити на основі діагностування і 

прогнозування уроку). 

5. Використані на уроці  власні новації, активні та інтерактивні методи навчання, 

інноваційні технології? 

6. Забезпечення контакту з групою і з окремими учнями, організація спільної роботи 

викладача й учнів, налагодження зворотного зв'язку. 

7.Раціональне використання  часу для реалізації мети уроку (навчальної, розвиваючої, 

виховної)? 

8. Використання  навчального кабінету. Обґрунтування обраних засобів навчання. 

9.Ефективність організації самостійної роботи учнів, використання елементів 

самоосвіти та самовиховання. Застосування групових та  індивідуальних підходів у навчанні. 

10. Організація контролю і самоконтролю за якістю навчальних досягнень учнів. 

11. Забезпечення цілеспрямованої оптимальної розумової діяльності учнів. 

12. Контролювання  розумового перевантаження учнів. 

13.Створення проблемно-пошукової ситуації для поліпшення глибини засвоєння 

матеріалу, емоційного настрою учнів. 

14. Дотримання правил  педагогічного такту та загальноприйнятої педагогічної етики, 

норми взаємовідносин викладача й учнів. 

15. Найбільш вдалі елементи та етапи уроку, використані форми і методи роботи. 

16. Що із прогнозованого, запропонованого не вдалося? Чому? 

17. Чи зацікавив урок учнів (чи розвивалася їхня пізнавальна активність?) 

18. Як працювати над подоланням зазначених недоліків? Яка необхідна допомога? 
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Коучинг-метод, як принцип освіти майбутнього 

 

Гришаєва О.В.,  

методист НМЦ ПТО  

 

Автор методу: Тімоті Голлвей (США) 1974 року 

Призначення методу 

Застосовується для вирішення широкого кола завдань і 

проблем у різних сферах життя та діяльності тими, хто вже багато 

чого досяг і хоче досягти більшого. Коучинг - один з інструментів 

розвитку творчого мислення. 

Мета методу 

Максимальне підвищення результативності особистості в її 

персональній та професійній діяльності. 

Суть методу 

Коучинг (coaching) - це інструмент, призначений для розкриття потенціалу людини з 

метою максимального підвищення його ефективності в персональній та професійній 

діяльності. 

Коучинг - це набір технік, запозичених з різних методик, технологій, доповнений цілим 

рядом специфічних прийомів і спрямований на швидке досягнення результату. 

План дій 

Основна процедура коучингу - діалог, задавання ефективних питань і уважне 

вислуховування відповідей. Під час цього діалогу відбувається повне розкриття потенціалу 

учня (викладач, учень, представник адміністрації ПТНЗ), підвищується його мотивація, він 

самостійно приходить до важливого для себе вирішення і реалізує намічене. 

Коучинг проходить у кілька етапів. 

1. Визначення цілей коучингу. Встановлення правил взаємодії між коучем та клієнтом. 

2. Аналіз поточної ситуації. 

3. Уточнення цілей, постановка завдань, визначення шляхів досягнення. 

4. Складання плану дій. 

5. Контроль і підтримка у процесі реалізації плану. 

Особливості методу 

У коучингу переплелися вікова мудрість давніх часів і сучасні бізнес-технології. За 

однією з версій, коучинг зародився в 80-х роках минулого століття. Ключовими фігурами 

цього процесу стали: Томас Леонард - засновник персонального коучингу, Тімоті Голлвей - 

ідеологічний предтеча коучингу і Джон Уітмор - засновник корпоративного бізнес-напрямку 

та менеджменту в коучингу. 

Для позначення тієї роботи, яку Т. Леонард проводив зі своїми клієнтами, він 

використовував спортивний термін "коучинг". "Коучинг" - це транслітерація англійського 

"coaching". Це просто переписане російськими літерами англійське coaching, що можна 

перекласти як "тренування, репетиторство, підготовка". Так вийшло, що слово "коучинг" не 

відображає суті самого поняття. Насправді це поняття включає в себе щось більше. Коучинг 

виник на перетині психології, менеджменту, філософії, логіки та життєвого досвіду. Це 

процес, спрямований на досягнення мети у різних сферах життя та діяльності. Одним з 

еквівалентів, що виражає ідею коучингу, є "спільне досягнення" або "розвиваюче 

консультування". 
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За іншою версією, яку поділяє багато вчених-практиків, коучинг, у відомому сенсі, 

виник з "нізвідки". Такий похід до планування та здійснення позитивних змін не був 

абсолютно новим. Багато з тих, хто знайомиться з коучингом і його можливостями фактично 

використовували його в тій чи іншій мірі у своєму житті. 

Справедливо буде відзначити, що ідеї коучингу в більшості своїй проголошував ще 

Сократ, але його філософія не знайшла належного розуміння в суспільстві. "Я не можу 

нікого нічому навчити, я тільки можу змусити думати". Сократ (470-399 до н.е.), 

давньогрецький філософ. 

Заслуга Голлвея, Леонарда і Уітмор у тому, що усвідомивши необхідність особистісної 

підтримки професійної діяльності, ідеї коучингу знайшли більш досконалу форму. 

За визначенням, коучинг - це технологія для розкриття потенціалу людини. Однак це 

більше, ніж технологія, це спосіб мислення. Основне завдання коучингу - не навчитися чого-

небудь, а стимулювати самонавчання, щоб у процесі діяльності людина змогла сама 

знаходити й отримувати необхідні знання. У коучингу, у тому числі в рамках мети навчання, 

усі учасники навчального процесу, чи то викладач, чи учень, чи представник адміністрації, 

сам формулює мету і критерії її досягнення, стратегії та кроки, зіставляючи їх з кінцевою або 

покроковою метою. 

Додаткова інформація: 

Оцінка ефективності коучингу проводиться самим учнем за своїми критеріями шляхом 

зіставлення досягнутих результатів із заявленими на початку роботи з коучем. 

Коучинг - це наполеглива, важка і кропітка спільна робота коуча і учня. 

Людина розвивається тільки тоді, коли сама прикладає максимум зусиль до 

формулювання і практичного вирішення своїх завдань. 

Тільки дії і наступні за ними досягнення можуть привести до стійких змін у свідомості 

людини. 

За даними компанії Fortune 500 коучинг дозволяє більш ніж у 5 разів окупити витрати 

на вкладений капітал. 

Нерідко під привабливою маркою коучингу клієнту пропонуються різні, досить далекі 

від нього послуги. 

Переваги методу 

Коучинг сприяє чіткому формулюванню мети та її успішній реалізації. 

Коучинг застосовується як на індивідуальному, так і на груповому рівні. 

Недоліки методу 

Психологічний опір особистості, так як реалізація ідей коучингу передбачає 

руйнування багатьох стереотипів у свідомості і формування нових звичок. 

Очікуваний результат 

Істотне (у рази) підвищення ефективної діяльності особистості. 

Інші назви методу: "Розвивальне консультування". 

(Продовження у наступному номері) 
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Технологія 3D фарбування волосся 

 

Гришаєва О.В,  

методист НМЦ ПТО  

 

 У даний час практично кожен хороший салон може 

запропонувати клієнту безліч різних видів фарбування. Це: балаяж, 

елюмінування, мелірування, колорування, брондування і таке інше. 

Нещодавно з'явилася ще одна новинка - це 3 D фарбування волосся. 

У цій статті мова піде саме про цей новий метод. Розберемося в усіх 

його аспектах. 

Суть методу 3 D фарбування 

Вважається, що технологією 3 D фарбування волосся володіють 

тільки професіонали, так як цей метод передбачає творче втілення красивого та гармонійного 

поєднання різних відтінків одного й того ж кольору. 

Для кожного клієнта індивідуально добирається власна кольорова гама. Саме тому цей 

метод часто називають «дизайнерським». 

Ця техніка здійснюється за допомогою трьох відтінків однаковою колірної гами. Один - 

основний і два - додаткові. 

3 D фарбування волосся здійснюється на окремих пасмах, які обробляються зсередини 

за певною схемою. Таким чином, створюється ефект нашарування й багатогранності 

відтінків. При цьому переходи абсолютно непомітні. 

 
Технологія 3 D фарбування волосся 

 Для початку майстер повинен провести консультацію, у процесі якої він з'ясовує які 

кольори воліє клієнт, а потім добирає ідеальне поєднання відтінків. 

 На певні пасма наноситься перший (базовий) колір. Кількість косметичних засобів 

розраховується в індивідуальному порядку, залежно від довжини та типу волосся. 

 Потім фарбується коріння. Відтінок для них вибирається темніше базового на один тон. 

 Далі, виділяються окремі прядки нефарбованого волосся і профарбовують його в різні 

відтінки. При цьому фахівець уміло чергує їх. 

 Прокрашені пасма відокремлюються спеціальними серветками. 

 Після завершення процедури повинно пройти близько п'ятнадцяти хвилин. 

 Волосся ретельно промивають водою зі спеціальним шампунем. 

 Потім наносяться спеціальні лікувальні засоби, які розподіляють по всій довжині 

волосся. 
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 Укладання майстер робить за допомогою фена. 

 

Для локонів середньої довжини процедура триває близько 4 годин. Після її проведення 

протягом найближчих двох тижнів колір злегка розмивається і стає більш ефектним. 

  

 Переваги методу 

 Підходить для будь-якого кольору волосся. 

 Візуально збільшується об’єм. 

 Створюється ефект переливів, багатогранності, сяйва локонів і об'ємного кольору. 

 Волосся стає більш блискучими. 

 Кольори тримаються до трьох місяців. 

 Волосся не пошкоджується. 

 

Недоліки методу 

 До мінусів цієї технології можна віднести вартість. Вона не з дешевих. 

 

Деякі професіонали говорять про те, що цей метод не є новинкою. Використовуються 

вже давно відомі і перевірені технології поєднання кольорів. А ефектна назва є просто 

вдалим піар ходом.  

 

Робота над екологічними проектами 

 

Гришаєва О.В.,  

методист НМЦ ПТО  

 

Якщо кожна людина на шматочку своєї 

 землі зробила б все, що вона може,  

яка прекрасна була б земля наша. 

А.П.Чехов 

 

Особливе місце в системі екологічної роботи відводиться методу 

проектів. Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. 

Народившись з ідеї вільного виховання, на сьогодні він стає 

інтегрованим компонентом цілком розробленої і структурованої 

системи освіти. 

У основі методів проектів лежить розвиток пізнавальних інтересів учнів, умінь 

самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, 

проявляти компетенцію в питаннях, пов'язаних з темою проекту; розвивати критичне 

мислення. Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів - 

індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують протягом певного відрізку часу. 

Розрізняють  дослідні,творчі, пригодницько-ігрові, інформаційні та практико-орієнтовані 

проекти. Розглянемо особливості кожного з них. 

ДОСЛІДНІ ПРОЕКТИ мають чітку продуману структуру, яка практично збігається зі 

структурою реального наукового дослідження: актуальність теми; проблема, предмет і об'єкт 

дослідження; мета, гіпотеза та завдання дослідження; методи дослідження, обговорення 

результатів, висновки і рекомендації. Дослідницькі проекти-одна з найбільш поширених 

форм даного виду діяльності.  
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ТВОРЧІ ПРОЕКТИ не мають детально відпрацьованої структури спільної діяльності 

учнів-вона тільки намічається і далі розвивається відповідно до кінцевого результату. Це 

може бути стіннівка, сценарій свята, відеофільм, друкований фотоальманах і т.ін. 

ПРИГОДНИЦЬКО-ІГРОВІ ПРОЕКТИ вимагають великої підготовчої роботи. 

Ухвалення рішення здійснюється в ігровій ситуації. Учасники приймають на себе певні ролі, 

обумовлені характером і змістом проекту. Його результати частіше вимальовуються до 

моменту завершення дії. 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЕКТИ спрямовані на збір інформації про який-небудь об'єкт, 

явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення 

фактів. 

ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ПРОЕКТИ відрізняє чітко визначений від самого початку 

результат діяльності його учасників. Цей результат обов'язково повинен бути орієнтований 

на соціальні інтереси учасників. Цей проект вимагає чітко продуманої структури, яка може 

бути представлена у вигляді сценарію; визначення функцій кожного учасника та його участі 

в оформленні кінцевого результату. Доцільно проводити поетапні обговорення, які 

дозволяють координувати спільну діяльність учасників. 

Що є критеріями успіху роботи над проектом? 

 Досягнуто кінцевий результат. 

 Створена активна команда учасників проекту, здатна продовжити роботу в майбутньому. 

 Результат проекту може бути використаний іншими колективами. 

 Інформація про проект широко поширена. 

 Проект зачіпає всі аспекти навколишнього середовища: природний, соціальний, 

економічний. 

 Люди, які працюють над проектом, отримали задоволення від своєї діяльності. 

 Перед проведенням роботи по кожному з проектів керівником повинна бути чітко 

вибудувана логічна схема: 

 Завдання: створити, провести, забезпечити, залучити, підготувати, виконати. 

 Методи-види діяльності. 

 Результат. 

 Проект може виконуватися індивідуально або групою. Найкращого результату 

досягають групові проекти, комплексні колективні роботи, спрямовані на вирішення 

конкретних проблем з максимальним ступенем участі учнів на всіх етапах. 

 Аналізуючи досвід роботи над проектом, переконалась у тому, що результат 

залежить від того, наскільки є згуртованою команда. Вона повинна відповідати 

наступним критеріям: 

Баланс ролей. 

Чіткі цілі. 

Узгоджені завдання. 

Єдина система цінностей. 

Відкритість і вміння виходити з конфліктних ситуацій. 

Підтримка й довіра. 

Відповідна методика роботи. 

Успішне управління. 

Систематичний огляд виконаної роботи. 

Індивідуальний розвиток. 

Навички спілкування. 

 Бажано, щоб проект містив наступні розділи: 
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Вступ, у якому слід чітко сформулювати мету дослідження (вона повинна бути 

відображена в назві проекту). Керівник заздалегідь планує, на вирішення якої проблеми 

спрямоване дослідження, місце, терміни і тривалість виконання проекту, якими силами 

виконаний проект, хто до цього залучається. 

Звіт про проведені дослідження. Важливо пам'ятати, що дослідження не повинні 

завдавати шкоди природі! Необхідно відобразити опис об'єкта дослідження, методики, 

отримані результати. Результати слід систематизувати згідно мети дослідження і 

представити в найбільш зручному для інтерпретації вигляді: у таблицях, графіках, діаграмах, 

тезах. 

Висновки і прогноз. На підставі отриманих результатів оцінюється екологічний стан 

об'єкта на момент проведеного дослідження. Можна спрогнозувати зміну цього стану 

найближчим часом і у віддаленому майбутньому при збереженні існуючої ситуації. 

Програма дій по оздоровленню, відновленню та збереженню досліджуваного 

об'єкта, яка спирається на результати дослідження. До цієї програми повинні входити 

як заходи, виконані самими учнями, так і рекомендації населенню, у тому числі - перелік 

справ, які планують виконати спільно. 

Список використаної літератури. 

 Перед поданням проекту на конкурс необхідно провести його публічний захист у 

навчальному закладі, на обласних заходах. 

Найбільш вдалими, стають проекти, які направлені на вивчення проблем природних 

екосистем, представляючи проекти, пов'язані з дослідженням водного середовища, 

рослинного покриву, тваринного царства, природних комплексів особливо природних 

територій та їх компонентів . Вивчаючи екологічні проблеми міста можна представити 

проекти, що пов'язані з дослідженням екосистем міста та окремих його компонентів - ґрунту, 

повітря, диких і домашніх тварин, питної води, джерел енергії, основних джерел 

забруднення, а також мікроекосистему міста - районів, будинків, квартир. Вивчаючи 

екосистеми сільської місцевості, особливу увагу звертайте на стан ґрунтів, води, 

сільськогосподарських культур та інших рослинних угрупувань, добрив і засобів захисту 

рослин, підсобних господарств, сільськогосподарських угідь, очисних споруд. Проводьте 

комплексні краєзнавчі дослідження, які відображатимуть аспекти життя села в минулому і 

сьогоденні. 

Етнографічні дослідження припускають комплексне краєзнавство і звернення до 

минулого заради майбутнього. Мета таких досліджень – переосмислити екологічні уроки з 

діяльності наших пращурів, які підкажуть і допоможуть знайти рішення екологічних 

проблем сьогодні. 

ЩО ДАЄ РОБОТА НАД ПРОЕКТОМ? 

Ця робота дозволяє учням побачити все різноманіття міста з навколишнім світом: учні 

розмовляють з батьками, рідними, сусідами, знайомими, викладачами, приносять літературу, 

аналізують статті, роблять вирізки і групують їх за тематичними блоками, відвідують місцеві 

підприємства, відвідують навчальні екскурсії по рідному краю, відвідують музеї та інші 

заклади культури, проводять екологічний моніторинг, займаються краєзнавчою роботою, 

співпрацюють з санепідстанцією, товариством охорони природи, засобами масової 

інформації. 

На основі отриманої інформації вони складають списки, звіти, випускають разові або 

періодичні бюлетені, виступають перед учнями свого класу або навчального закладу, 

співпрацюють з іншими навчальними закладами, пишуть реферати, пишуть замітки в місцеві 

газети, фотографують, 
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малюють. 

Робота над проектом сприяє формуванню принципів повсякденного життя Людини на 

Землі у взаємодії з усім оточуючим, яке допоможе йому приймати правильні рішення в 

інтересах Природи й Життя і стане основою світогляду людини нового тисячоліття. 

Цієї мети можна досягти: 

спрямовуючи повсякденну роботу учнівського колективу на глибоке пізнання рідного 

краю та конкретну природоохоронну діяльність; 

знаходячи прихильників і партнерів серед різних відомств, природоохоронних 

комітетів та органів влади для спільного творчого вирішення місцевих екологічних проблем; 

проводячи просвітницьку роботу серед свого оточення, оповіщаючи місцеве населення 

про результати досліджень і успіхи у справі збереження природи як у безпосередньому 

спілкуванні, так і використовуючи ЗМІ; 

беручи участь у екологічних конкурсах та олімпіадах, представляючи на суд широкої 

громадськості узагальнені результати своєї роботи, обмінюючись досвідом з колегами та 

однолітками. 

Основною метою роботи над екологічним проектом є - просвіта учнів, населення з 

питань дбайливого ставлення до природи, надання консультації з очищення води в домашніх 

умовах, набування знань, виховання екологічної свідомості та культури поведінки, 

формування навичок дослідницької й експериментальної роботи, переконання на власній 

практиці, сформованому досвіді, що чисте повітря, доглянуту землю і чисту воду має той, 

хто цього хоче. 

Як зробити роботу цікавою? 

У кожній справі є свої родзинки. Треба побачити їх і розкрити. Необхідно вірити, що 

справа вийде. Від роботи можна просто отримувати задоволення. 

Стикаючись з природою, учні бачать турботу про живе, про усе суще на землі: про крихітне 

дитинча природи, про греблю на річці, що дає життя рибам і душевний настрій людям, про 

благо людини і про те, щоб завжди доставляв нам радість райдужний метелик, який 

випадково сів на долоню. 

 

Упровадження інтерактивних методів навчання 

у професійно-технічних навчальних закладах – один із шляхів формування професійної 

компетентності 

 

Кузь Т. Г., 

методист НМЦ ПТО 

 

«Людей необхідно навчати не думкам, 

а тому, як потрібно мислити» 

І. Кант 

 

Сьогодні в освіті намітився перехід від авторитарної педагогіки 

до гуманістичного розвитку особистості, від накопичення знань - до 

вміння оперувати знаннями, від «одноразової» освіти - до 

безперервної, від поточної організації навчання - до індивідуальної. 

Нова парадигма обумовила оновлення фахової освіти. У світовій 

практиці інтенсивно здійснюються експерименти відшуковуються нові 

шляхи розвитку школи, професійно-технічного навчального закладу й вузу. Сучасний 
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освітній заклад потребує застосування не тільки традиційних методів навчання, а й нових 

підходів до активізації пізнавальної діяльності учнівської та студентської молоді. Стрімко 

плине час, він стимулює привнесення у практику навчання нових форм і методів, які в першу 

чергу спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності, підвищення інтересу до 

предметів, що вивчаються, розвиток творчого потенціалу особистостей і продуктивного, 

критичного їхнього мислення. 

Ефективними методами навчання стають інтерактивні методи. Сутність 

інтерактивного
 

навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов 

постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання – колективне, 

групове у співпраці; це взаємодія тих, хто вчиться, між собою, з викладачем, з навчальною 

інформацією. До речі, інтерактивне навчання не є зовсім новим, подібні підходи 

застосовувалися й раніше. На початку радянської педагогіки у школі були дуже 

поширеними. лабораторне та бригадне навчання (20-і роки ХХ ст.). 

Теоретичні аспекти інтерактивних методів, їх класифікації, визначення найбільш 

поширених для розв’язання навчальних завдань, висвітлені у працях українських учених А. 

Мартинець, М. Скрипник, О. Пометун та ін. Доцільність їх застосування для посилення 

ефективності процесу навчання було в центрі уваги таких дослідників, як О. Єльникова, Г. 

Коберник, О. Коберник, О. Комар, Т. Кравченко, М. Крайня, Л. Пироженко, О. Пометун та 

ін. Упровадження інтерактивних методик у викладання фахових дисциплін дає змогу 

докорінно змінити ставлення до об'єкта навчання, перетворивши його на суб'єкт. Учень стає 

співавтором лекції, семінарського заняття тощо. Підхід до учня, який знаходиться в центрі 

процесу навчання, ґрунтується на повазі до його думки, на спонуканні до активності, на 

заохоченні до творчості, добре відомий ще з праць Л. Виготського, П. Гальперіна, В. 

Шаталова, В. Дяченка, С. Шевченка, Ш. Амонашвілі та ін. Він полягає насамперед у 

підвищенні навчально-виховної ефективності занять, і як наслідок - у значному зростанні 

рівня реалізації принципів свідомості, активності та якості знань, умінь і навичок, які набули 

учні. У працях зарубіжних педагогів цей новий підхід має назву "навчання за методом 

участі", "кооперативне навчання", коли створюється можливість обговорення кожної 

проблеми, доведення, аргументування власного погляду. Це сприяє не лише глибшому 

розумінню навчального матеріалу, а й розвитку мислення та мовлення. Інтерактивне 

навчання у професійно-технічних закладах передбачає докорінну зміну методичних 

стереотипів, які сформувалися у викладачів. 

Поняття  «інтерактивний» виходить від англ. «interact» («inter» - «взаємний», «act» - 

«діяти»). М.Кларін. Розглядаючи проблеми інтерактивного навчання, воно стверджує, що це 

спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, яка включає конкретні цілі, а 

саме створення комфортних умов навчання, за допомогою яких учень відчуває свою 

успішність, свою інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам процес 

навчання. Отже, організовуючи навчальний процес, який спирається на використання 

інтерактивних методів навчання, необхідно враховувати включення у процес пізнання всіх 

учнів групи. Сумісна діяльність означає, що кожен вносить свій особистий індивідуальний 

вклад, у ході роботи йде обмін знаннями, ідеями й засобами діяльності. Для вирішення 

навчальних завдань викладач використовує наступні інтерактивні форми (див. рисунок 1): 
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Рисунок 1. Інтерактивні форми роботи з учнями 

У чому ж особливість окремих інтерактивних форм? 

Тренінги - це таке навчання, при якому основна увага приділяється практичному 

опрацюванню матеріалу, який вивчається. У процесі моделювання спеціальних завдань-

ситуацій учні розвивають і закріпляють необхідні знання й навички, разом з тим завдяки 

використаним підходам, вони змінюють ставлення до свого.  

Навчальна дискусія за конкретною проблемою в невеликих групах (6 - 15 осіб). 

Дискусія - це обмін думками у всіх її формах. Навчальна дискусія відрізняється від інших 

видів дискусій тим, що новизна її проблематики відноситься тільки до групи учнів, які 

беруть участь у дискусії, тому що те рішення проблеми, яке вже винайдене в науці, треба 

знайти в навчальному процесі даної аудиторії. Викладач створює й підтримує стосунки  

учнів – доброзичливість, відвертість. Управління дискусією з боку педагога носить 

комунікативний характер. Окрім того, педагог управляє процесом пошуку істини.  

Case-study (пер. з англ. мови) - це аналіз конкретних практичних ситуацій. 

Використання цього методу передбачає перехід від методу накопичення знань до 

діяльнісного,  практико-орієнтаційного підходу відносно реальної діяльності учня. Його мета 

- навчити студентів аналізувати інформацію, виявляти ключові проблеми, вибирати 

альтернативні шляхи рішення, оцінювати їх, знаходити оптимальний варіант і формулювати 

програми дій.  

Ділові й рольові ігри представляють собою в комплексі рольову гру з різними 

інтересами її учасників і необхідністю прийняття рішення по закінченню або в ході гри. 
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Рольові ігри формують в учнів комунікативні здібності, самостійність мислення. Цей метод є 

особливою формою комунікації. Завершується ділова гра підведенням підсумків, основна 

увага приділяється аналізу отриманих результатів  

Головним у інтерактивних методах навчання є ініціатива учнів, яку стимулює педагог 

як консультант. Їх використання активізує навчально-пізнавальну діяльність під час лекцій, а 

разом з тим розвиває самостійне мислення, формує творче уміння нестандартного 

розв’язання певних проблем (див. рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Використання інтерактивних методів на різних видах лекцій 

 

* Сократична бесіда - метод навчання, який полягає в тому, що учням  ставляться навідні 

запитання, відповідаючи на які він сам поступово переконується в хибності й недосконалості 

раніше висловлених ним положень. Потім педагог наштовхує його на правильний шлях 

міркування й підводить до висновків. Із сократичної бесіди згодом утворилися методи 

навчання, що спрямовані на розвиток мислення. Найбільш поширена з них — евристична 

бесіда. 

* Внутрішній діалог - самостійне обмірковування учнем навчальної проблеми. 

* «Діалог культур» - аналіз та порівняння шляхів вирішення визначеної проблеми різними 

вченими, авторами монографій, підручників, дисертаційних досліджень і власного бачення 

розв’язання проблемних задач. 

* Зовнішній діалог - діалог між викладачем і учнем. 

* «Метаплан» - викладач ставить проблему перед учнями. Використовуючи набуті знання й 

уміння в ході творчої роботи, вони розв’язують проблемну ситуацію, установлюють 

причинно-наслідкові зв’язки, пропонують свої розв’язання проблем. 

* Логічний ланцюжок - це вправа на логічне мислення й говоріння. По черзі учні   говорять 

речення зі словом „якщо”, звертаючись до когось з одногрупників, хто має продовжити 

речення, починаючи словами „то”, „тоді”. Інший варіант вправи – початок питального 

речення зі словом „чому”? Тоді той, хто має продовжити речення, відповідає „тому що ...”.  
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* Кейс-стаді (case-study) - метод, розроблений у Гарвардському університеті. Основними 

засобами використання інтерактивного навчання є банк кейсів, що ілюструє проблему, 

шляхи її вирішення або концепцію в цілому, відеокліпи, методичні рекомендації з їх 

використанням, питання для обговорення, завдання учням для подальшої самостійної 

роботи, дидактичні матеріали на допомогу викладачу тощо. 

Використання інтерактивних методів ПТНЗ відповідає таким принципам оновлення 

освіти, як інноваційність у поєднанні з традиційністю, варіативність форм і методів 

навчання. Інтерактивні методи дозволяють підвищити ефективність формування готовності 

майбутніх спеціалістів до постійного професійного самовдосконалення. Дієвість 

застосування інтерактивних методів навчання пояснюється й можливістю реалізації 

індивідуального підходу у процесі формування професійної компетентності. 

 

Організація самостійної роботи учнів – шлях до успіху 

 

Кузь Т. Г.,  

методист НМЦ ПТО 

 

Самостійна робота учнів є дуже широким поняттям. У його 

тлумаченні  формуються різні підходи і зумовлені вони  відмінностями в 

розумінні суті цього явища. Досвід показує, що від її організації багато в 

чому залежать результати навчання та майбутня практична діяльність. 

Тільки ті знання, які учень здобув самостійно, завдяки власному досвіду, 

думці і дії, будуть насправді міцні. У процесі викладання навчального 

матеріалу засвоюється 20 відсотків інформації, що сприймається на слух, 70 

відсотків - слух і зір. Якщо навчальний матеріал опрацьовується самостійно 

(індивідуально) виконується завдання від його постановки до аналізу отриманих результатів, то 

засвоюється не менше 90 відсотків інформації. 

За своєю суттю самостійна   робота є активною розумовою діяльністю, вона пов’язана з 

виконанням навчального завдання. Характерними ознаками є наявність завдання й цільової 

установки на його виконання.  

На першому курсі учням слід пояснити, що самостійна робота – це навчальна діяльність і 

вона спрямована на вивчення й оволодіння матеріалу навчального предмета без участі 

викладача.  

Самостійна робота з виконанням навчального матеріалу проводиться у три етапи: 

1. Підготовка до виконання завдання, теоретичне, психологічне, організаційно-

методичне і матеріально-технічне забезпечення самостійної роботи. 

Теоретична готовність учня тут виявляється у здатності застосовувати знання для виконання 

завдання. 

Практична підготовка на цьому етапі полягає у здатності планувати самостійну роботу, 

уміло використовувати конспект лекцій, підручники, посібники, комп’ютер, розумові 

операції. 

Психологічна готовність  передбачає наявність мотиву  до виконання конкретного завдання.  

Для успішного виконання завдань на цьому етапі учнів слід забезпечити літературою або 

списком літератури, надати методичні рекомендації, указати на інформаційно-комп’ютерну 

базу.  
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2. Безпосереднє виконання навчального завдання. Його слід надавати у навчально - 

пізнавальній формі.  На ефективність виконання завдань впливають такі особисті якості як 

цілеспрямованість, наполегливість, відповідальність. 

3. Аналіз виконаного завдання. Це завершальний  етап роботи. Під час аналізу учні 

оцінюють методом самоконтролю чи  взаємоконтролю якість і час виконання, ефективність 

використаних у процесі самостійної роботи методів і засобів. 

Але багато хто з них  письмову роботу виконують тільки  для того, щоб викладач міг оцінити 

ступінь засвоєння  навчального курсу, рівень сформованості  вмінь та навичок. 

Відповідно до рівнів знань при самостійній роботі – низького рівня пред’явлень учні  

засвоюють тільки факти та зовнішні ознаки явищ, недостатньо осмислюють їх сутність, 

середнього рівня розуміння - осмислюють причини і наслідки явищ, що вивчаються, але не 

вміють їх повністю відтворювати і через силу застосовують на практиці, високого рівня 

розуміння - характеризують міцно закріплені, систематизовані знання .  

Отож, з метою первинного  оволодіння  знаннями учням доцільно дати завдання:  

- прочитати підручник,  звернутися до першоджерел додаткової літератури; 

- скласти  план;  

- законспектувати  прочитане, графічно зобразити описане в тексті;  

- виписати  цитати, опрацювати терміни  зі словника чи довідника. 

З метою закріплення і систематизації знань можна запропонувати роботу з конспектами 

лекцій, складання плану, відповідь на запропоновані питання; складання таблиць, схем; 

відповідь на контрольні питання; підготовку виступів для семінарів, рефератів, доповідей. 

З метою застосування знань, формування умінь варто дати вправи за взірцем, 

підготовку до ділових ігор; роботу на комп’ютері, дослідницько-пошукові завдання. 

Звичайно, організація самостійної роботи вимагає від викладача  ґрунтовної підготовки, 

але форми й методи самостійної роботи учнів утворюють відповідну систему. Вона, як 

показують спостереження, розкриває їхні творчі здібності, готує до активного пошуку, 

викликає потребу вдосконалювати свою майстерність. Тому ефективна реалізація 

самостійної роботи залежить від зацікавленості в досягненні результату, тобто від стійкої 

мотивації, а основними видами мотивації самостійної роботи учнів є (див. рисунок 1): 

 
 

Рисунок 1. Основні види мотивації самостійної роботи учнів 

Види мотивації 

самостійної роботи 

 

Зовнішня мотивація 

* залежність професійної 

кар’єри від результатів 

навчання 

 

Внутрішня мотивація 

* схильності учня, його 

здатності до навчання 

 

Процесуальна 

(навчальна) мотивація  
* виявляється в розумінні 

корисності виконуваної 

роботи 
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Остання потребує психологічного налаштування на важливість виконуваної роботи як 

у плані професійної підготовки, так і у плані розширення кругозору та  ерудиції. На цьому 

етапі викладач переконливо показує, доводить, що результати самостійної роботи 

допоможуть краще зрозуміти лекційний матеріал, лабораторні роботи. 

Метою щодо організації самостійної роботи на першому курсі є розширення й 

закріплення знань і умінь, які здобуваються на традиційних формах занять, а вже далі вони 

сприяють розвитку творчого потенціалу. Завдання можуть носити індивідуальний, 

бригадний чи комплексний характер. Однак, контроль виконання самостійної роботи, звіт 

про неї є індивідуальними. Творчий початок у самостійній роботі не може бути прив'язаним 

до шкали першокурсники це чи учні старших курсів. Критерій тут один – індивідуальні 

можливості  згідно природних здібностей конкретної  особистості окремо.  

З метою виявлення ставлення учнів до самостійної роботи доцільно провести  анонімну 

анкету.  

Зразок: 

Уважно прочитайте кожне питання та виберіть тільки один варіант відповіді, даний 

варіант підкресліть. Якщо серед запропонованих варіантів відповідей вірної немає, наведіть 

свою. 

1. Чи виникають у Вас труднощі під час виконання самостійної роботи: 

а) так; б) ні; в) не завжди. 

Якщо ви відповіли «так» на питання №1, то вкажіть: 

2. У яких випадках виникають труднощі під час виконання самостійності роботи: 

а) відсутність мети, питань завдання; б) недостатньо навчальної літератури; в) ___________. 

3. Чи потрібно, щоб викладач звертав увагу на своєчасне виконання самостійної роботи: 

а) так; б) ні; в) не завжди. 

4. Чи використовуєте Ви самостійно вивчений матеріал на заняттях: 

а) так; б) ні; в) не завжди. 

5. Чи потребуєте Ви допомоги викладача при самостійній роботі: 

а) так; б) ні; в) не завжди. 

6. Якому із видів джерел Ви віддаєте перевагу при самостійному вивченні теми: 

а) використання навчальної літератури; 

б) використання періодичних видань; 

в) використання опорних конспектів, логічних схем; 

г) __________________________________________. 

7. У яких умовах Ви працюєте самостійно більш продуктивно: 

а) вдома; б) у читальній залі бібліотеки; в) __________________________________. 

8. Чи потрібно Вам, щоб викладач корегував самостійно отримані знання: 

а) так; б) ні; в) не завжди. 

9. До заняття Ви готуєтесь: 

а) систематично; б) епізодично; в) тільки до семінарських занять та практичних. 

Надайте, будь ласка, про себе наступні дані: 

10. Ваша стать: 

а) чоловіча;  б) жіноча. 

11. На якому курсі Ви навчаєтесь:  ____. 

Отже, зміна концептуальної основи й розширення функцій самостійної роботи учня не тільки веде до 

розуміння її важливості, а й викликає зміну у взаємовідносинах між викладачем і ним як 

рівноправними суб'єктами навчальної діяльності, тобто коригує всі психолого-педагогічні 
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(організаційні, методичні) засоби забезпечення самостійної роботи учнів. Усе це ставить вимоги до 

пошуків таких форм навчальної роботи, коли допомога й контроль з боку викладача не 

пригнічують ініціативи, а привчають вирішувати питання організації, планування, контролю за 

своєю навчальною діяльністю, виховуючи самостійність, як особисту рису характеру 

 

Мовлення викладача – інструмент професійної діяльності 

 

 

Кузь Т. Г.,  

методист НМЦ ПТО 

 

Процес здобуття освіти – явище складне, багатогранне й 

динамічне. Його специфіка зумовлюється передусім розширеним 

спілкуванням, найбільшою, на думку Антуана де Сент Екзюпері, 

розкішшю на світі. Для викладача ця розкіш – ніщо інше, як професійна 

необхідність. З його допомогою здійснюється взаємовплив двох 

рівноправних суб’єктів – викладача й учня.  

Викладач професійно-технічного навчального закладу постає 

перед учнями як фахівець і керівник процесу спілкування. Його 

репутація, авторитет, престиж значною мірою залежать від уміння 

спілкуватися, тонко відчувати аудиторію та окремого учня. Він повинен володіти не тільки 

професійними якостями, а й знаннями про основні психологічні процеси, щоб оволодіти 

високим рівнем професійно-педагогічного спілкування з молоддю. Аналізуючи досвід 

педагогічної діяльності, варто сказати, що викладачеві недостатньо знань основ наук і 

методики навчально-виховної роботи. Незаперечним залишається той факт, що всі знання і 

практичні уміння викладача можуть передаватися учням лише завдяки живому й 

безпосередньому спілкуванню з ними. 

Мовлення викладача є складовою педагогічної майстерності. Це інструмент 

професійної діяльності педагога, за допомогою якого можна розв’язати різні педагогічні 

завдання: зробити складну тему заняття цікавою, а процес її вивчення привабливим; 

створити й іншу атмосферу спілкування в аудиторії, установити контакт, досягти 

взаєморозуміння з учнями; сформувати в них відчуття емоційної захищеності, вселити віру в 

себе. 

Вимоги до комунікативних якостей мовлення викладача зумовлені насамперед 

функціями, які воно виконує в педагогічній діяльності (див. рисунок 1).  
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Рисунок 1. Функції комунікативної діяльності 

 

Викладач здійснює вплив на учнів не лише змістом своїх лекцій чи інших навчальних 

занять, але й своєю особистістю, поведінкою, звичками, манерами, своїм ставленням до 

справи, науки, інших людей і, насамперед, до учнів.  

Спілкування – це складне соціальне явище, а викладач у ньому – мистецький 

комунікатор. Опанувавши власним тілом, обличчям, інтонацією, він керує враженням, що 

справляє на оточення. Але часто викладачі не завжди усвідомлюють свою провідну роль у 

організації контактів. Як свідчить досвід, далеко не кожному викладачеві вдається здолати 

бар’єр фіксованої ролевої позиції, знайти належну манеру спілкування, зняти внутрішню 

напругу. З появою труднощів у спілкуванні близько 25% з них вважають, що ускладнення, 

які «виходять від учнів», є наслідком їхньої невихованості.  

Бутенко Н. Ю. виокремлює три складові педагогічного спілкування (див. рисунок 2).  

 

    

Функції 

комунікативна - встановлення і регуляція взаємовідносин між 

викладачем та учнями, забезпечення гуманістичної 

спрямованої її розвитку  

 
психологічна - створення умов для забезпечення психологічної свободи 

учня, прояву індивідуальної своєрідності його особистості 

пізнавальна - забезпечення повноцінного сприймання навчальної 

інформації  учнями, формування в них особистісного. емоційно-

ціннісного ставлення до знань 

організаційна - забезпечення раціональної організації навчально-

практичної діяльності учнів 
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Рисунок 2. Складові педагогічного спілкування 

 

Авторитет педагога забезпечить йому довіру аудиторії й інтерес до тієї інформації, що 

планує запропонувати. Він є результатом тривалої роботи з аудиторією, залучення її на свій 

бік за допомогою різних педагогічних прийомів. Прояв і критерій авторитетності педагога в 

учнів – їхня повага і любов до нього. Деякі з них міркують таким чином: люблять мене – 

добре, не люблять – теж нічого: пізніше зрозуміють, що все я роблю для них. Це помилкова 

думка. Любов учнів до свого викладача – могутній позитивний фактор, найважливіша умова 

успіху всього педагогічного процесу.  

Опанування психологією і прийомами спілкування значить, що педагог повинен бути 

добре підготовленим як практичний психолог.  

Накопичений досвід, є тим, що в повсякденній практиці називається «спочатку вміння, 

а потім і майстерність».  

Оскільки викладачеві постійно потрібно вступати в контакт з учнями, то його доля в 

цьому плані – безперервна адаптація до окремих учнів, учнівських колективів, що 

змінюються. З позицій гуманізму, загальнолюдських цінностей, витоки яких лежать в 

українській духовності, у своїх працях розглядає педагог В.О. Сухомлинський. 

Узагальнюючи багаторічний власний досвід та досвід колег, учений поступово формує образ 

«справжнього педагога». Одним з обов’язкових умінь, необхідних кожному викладачу, 

вихователю В.О. Сухомлинський вважає «мистецтво говорити». Справжній педагог 

«повинен досконало володіти виховними засобами мудрого слова». На його  думку  

слабкість «багатьох викладачів у тому, що слова їх не доходять до тих, кому вони звернені». 

Ця проблема є надзвичайно актуальною в ситуації викладання у професійно-технічних 

навчальних закладах. В.О. Сухомлинський писав: «Хороший учитель – це людина, що добре 

знає науку, на основі якої побудовано предмет, що він викладає, закоханий у цю науку, знає 

її горизонт – найновіші відкриття, дослідження, досягнення». Тому, якщо викладач не є 

зацікавленим і захопленим своїм предметом, то навряд чи варто чекати зацікавленості цим 

предметом від учнів. Актуальними є поради Василя Олександровича «відточувати слово»; 

уникати марнослів’я, яке «розбещує душу людини», духовно роззброює її; виховувати у 

своїх учнів «непримиренність і нетерпимість до балаканини, порожнього красномовства, 

тріскучої фрази»; намагатися, щоб «думка й слово одухотворялися ділом».  

Авторитет педагога 

Опанування 

психологією і 

прийомами 

спілкування 

Накопичений досвід 
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Оптимальне педагогічне спілкування – це спілкування, яке створює найкращі умови для 

розвитку мотивації учня, творчого характеру діяльності, для формування його особистості, 

забезпечує сприятливий психологічний клімат, попереджує створення психологічних 

бар’єрів, дозволяє максимально використовувати в навчальному процесі особистісні та 

професійні якості викладача. Серед викладачів можна виділити притаманні їм рівні 

спілкування (див. рисунок 3): 

 

 
 

Рисунок 3. Рівні спілкування 

 

Примітивний – у основу ставлення до учня покладено примітивні правила й реакції 

поведінки – амбіції, самовдоволення, зловтіха. Викладач демонструє свою зверхність. Учень  

для викладача виступає засобом досягнення мети. 

Маніпулятивний – взаємини з учнем будуються на грі, зміст якої полягає у бажанні 

будь-що виграти, використовуючи різні прийоми, лестощі. Учень при цьому є об’єктом 

маніпуляції. Він заляканий, інфантильний. 

Стандартизований – домінує формальна структура спілкування. Спостерігається 

слабка орієнтація на особистість; викладач дотримується стандартів етикету, але така 

поведінка є поверховою і, не зачіпаючи особистісного рівня, реалізується на рівні масок. 

Учень, самостійний об’єкт, відчуває байдужість викладача поза «маскою», і фактично 

залишається об’єктом маніпуляцій. 

Діловий – орієнтуючись на справу, викладач бере до уваги особистісні характеристики 

учня лише в контексті ефективної діяльності. Він дотримується стандартів етикету, визнає за 

учнем право на самостійність. Останній для викладача є значущим залежно від внеску у 

спільну діяльність. У особистісному житті учень  залишається самостійним. 

Особистісний – спілкування базується на глибокій зацікавленості до учня, визнанні 

самостійності його особистості. Викладач поважає його, уся діяльність спрямована на 

розвиток їхньої духовності, особистісне спілкування стає спілкуванням духовним. Учень 

довіряє викладачеві, він стає авторитетом та найкращим посередником між ним, знаннями 

про навколишній світ, людей і себе. 

Набуття викладачем особистісного рівня спілкування є необхідною умовою високої 

культури взаємодії педагога й учня. Такий рівень потребує від викладача великої самовіддачі 

і притаманний лише тим педагогам, для яких їхня професія є покликанням. 

Дуже дієвим способом контакту є гумор, але використовувати його потрібно вкрай 

обережно. Жарт, іронія, направлена викладачем на самого себе, без сумніву, покращує 

контакт. Під час виникнення ситуації, коли викладач потрапляє у смішне становище, 

найкращий вихід – посміятися разом з учнями, найгірший – проявити незадоволеність, тим 

більше гнів. Гумор, іронія, дотепний вислів щодо нейтрального об’єкта також дають 

позитивний ефект.  

Як бачимо, викладач професійно-технічного навчального закладу постає перед учнями 

як фахівець і керівник процесу спілкування. Його репутація, авторитет, престиж значною 

Рівні спілкування 

Примітивний Маніпулятивний Стандартизований Діловий Особистісний 
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мірою залежать від уміння спілкуватися, тонко відчувати аудиторію й окремого кожного в 

ній. Викладач повинен володіти не тільки професійними якостями, а й глибоко знати про 

основні психологічні процеси, щоб оволодіти високим рівнем професійно-педагогічного 

спілкування.  

Отже, організація продуктивної міжособистісної взаємодії викладача та учнів  з 

використанням усіх вищезгаданих методів підвищує ефективність навчального процесу у 

ПТНЗ, створює умови для самореалізації, самовизначення учня, розкриває творчий потенціал 

особи, зменшує вірогідність виникнення конфліктних ситуацій, формує ціннісні орієнтації та 

етичні якості з подальшим їх застосуванням у професійній діяльності. 

 

Козацький рух в ПТНЗ – сприяння національно-патріотичному вихованню молоді 

 

Буравов С.С., 

методист НМЦ ПТО  

 

 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

30.09.2014 року № 1085 «Про проведення у 2014-15 навчальному році 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») навчально-методичним центром професійно-технічної освіти 

у Дніпропетровській області  вивчався досвід функціонування 

козацького осередку на базі ВПУ-17. Головним завданням осередку є 

виховання учнівської молоді на принципах поглиблення знань з історії 

українського козацтва, оволодіння козацькими єдиноборствами, 

козацькими промислами та мандрування козацькими шляхами, 

упровадження патріотичного виховання козацько-лицарських традицій, піднесення 

духовності кожної особистості.  

 На сьогодні об'єднання юних козаків уже діють у Дніпропетровську, 

Дніпродзержинську, Кривому Розі, Апостолово та Нікополі. На базі одинадцяти ПТНЗ 

створено чотирнадцять козацьких формувань (ВПУ-17, ДРЦПТО, ДЦПТО, ДЦППРКБА, 

ДПЛ, АЦППРК, НПЛ, КНВЦ, КПБЛ, КЦПОММ, МЦППВ).  

 

Аналіз діяльності учнівського козацького осередку  

ВПУ-17 м. Дніпропетровськ 

У 2013 році на базі ВПУ-17 утворено громадську організацію «Кодацьке Військо 

Запорозьке». До складу ГО «Кодацьке Військо Запорозьке» входять вісім структурних 

підрозділів.  
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Громадська Організація  «Кодацьке Військо Запорозьке» 
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Одним із структурних елементів ГО «Кодацьке Військо Запорозьке» Вищого 

професійного училища № 17 є Високогірна паланка, у якій протягом шести років створено 4 

козацьких куреня: «Морська піхота», «Моряки», «Десантники» та «Берегині». 

 

 

«Високогірна паланка» ВПУ № 17 

 

Курінь ім. 

Дорошенка 

«Морська піхота» 
(машинобудівний 

підрозділ) 

Курінь ім. П. 

Сагайдачного 

«Моряки» 
(електротехнічний 

підрозділ) 

Курінь ім. Сірка  

«Десантники» 

(слюсарний 

підрозділ) 

Курінь ім. Богуна 

«Берегині» 
(підрозділ 

комп’ютерних 

технологій) 
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Кожна паланка має свого отамана та керівний склад, до якого входять писар, 

начальник штабу, обозний, бунчужний, кантаржий, скарбничий, довбуш, перначний, 

берегиня, суддя та священик. Головним органом влади після Верховного отамана є Рада 

отаманів, до складу якої входять представники генеральної канцелярії ГО КВЗ та отамани 

паланок та куренів.  

 

 

Отаман паланки  

Терентьєв Микола Васильович 

 

 

Кошовий отаман  

Купріяненко Мирослав Олександрович 

Головний писар (начальник штабу) 

 Калманов Михайло Йосипович 
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Основними напрямками роботи «Високогірної паланки ім. Івана Сірка» 

училища є: 

- військово-патріотична робота; 

- освіта і виховання; 

- культурно-просвітницька робота; 

- фізкультурно-оздоровча робота; 

- міжнародна діяльність; 

- мистецько-трудові об’єднання (відродження ремесел та промислів ковальства, 

металообробки та кухарства); 

- вивчення і застосування на практиці козацьких знань (астрономії, народної 

медицини, агрономії,  метеорології). 

Метою діяльності козацької паланки є: 

- об’єднання педагогів, учнівської молоді та їх батьків; 

- виховання в учнів національної свідомості, історичної пам’яті, громадянської 

позиції, патріотизму, готовності захищати Батьківщину; 

- виховання фізично, інтелектуально та духовно-розвиненої учнівської молоді на 

засадах українського світогляду та способу життя; 

- залучення молоді до краєзнавчої діяльності, поширення та пропаганда козацьких 

звичаїв і традицій; 

- сприяння підготовці молоді до військової служби; 

- організація спілкування та консолідації козацьких осередків інших областей та 

регіонів на основі духовної спільності інтересів, патріотичного  почуття любові до єдиної 
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Батьківщини, готовність берегти і зміцнювати єдність українського народу та вступити на її 

захист; 

- упровадження основ козацької демократії через організацію учнівського 

самоврядування. 

Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання у позаурочній роботі 

навчального закладу: 

1. Тематичні місячники та декади, вахти пам’яті «Козацький роде, роде мій красний»;  

2. Уроки Мужності, години пам’яті, виховні години «Моя держава – козацький краю», 

«Відомі гетьмани України»; 

3. Народні та родинні свята «Козацькому роду – нема переводу», «Ой на Андрія», 

«Новорічні вечорниці»; 

4. Спортивні конкурси та змагання, військові паради; 

5. Екскурсії  до міста Запоріжжя з відвідуванням історико-культурного комплексу на 

острові Хортиця та піші походи по місцях Бойової слави; 

У рамках військово-патріотичного виховання в училищі постійно проходять конференції, 

військові наради. Малою Козацькою Радою «Високогірної паланки ім. І. Сірка» з 2014 року 

було започатковано фестиваль  бойового мистецтва. 

 



Методичний вісник 

 
 

Сторінка42 
 

 

 

 

Співпраця з громадськими організаціями  

«Високогірної паланки ім. І.Сірка» Вищого професійного училища № 17 

 

 
 

Результати роботи  «ВИСОКОГІРНОЇ ПАЛАНКИ ім. І. Сірка» 

 Вищого професійного училища № 17 м. Дніпропетровська 

 

- протягом  шести років до складу Джур козацького формування ввійшло понад 3600 учнів; 

- якісне фізичне виховання, результатом є перемоги учнів у міських та обласних змаганнях з 

фізичної підготовки;  

- виховання любові до рідної України, дбайливого відношення до традицій, історичного 

минулого народу, як результат – постійна участь учнів у волонтерському русі патріотичного 

та екологічного напрямків; 

- розширення історико-культурних знань учнів через систему краєзнавчої та туристичної 

діяльності; 

- якісна військова підготовка молоді, як результат учні  вправно володіють 

військовими навичками та захищають цілісність держави в зоні АТО; малою Козацькою 

 

Дніпропетровський 

козацький округ 

Дніпропетровське 

відділення (філія) 

з фізичного виховання 

та спорту МОН України  

 

«Високогірна паланка 

ім. І.Сірка 

 

Обласний, міський та 

районний військові 

комісаріати 

 

Етнографічний 

парусний 

Клуб «Січ» 

 

Федерація Боксу 

 

Федерація Греко – римської 

боротьби 

та Тхеквондо 

Дніпропетровський 

дитячо – юнацький 

центр міжнародного 

співробітництва 

Природоохоронний 

округ МГО 

«Козацтво Запорозьке» 
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Радою «Високогірної паланки ім. І. Сірка» з 2014 року було започатковано фестиваль  

бойового мистецтва;   

- збережено наступність поколінь – випускники училища продовжують  служити козацькому 

війську і вчать нинішнє молоде покоління козацькому гарту; 

- виховання духовно розвиненої особистості, результат – учні постійно є переможцями 

оглядів та фестивалів художньої самодіяльності, а також створено гурт барабанщиць. 

Зі стін училища вийшло багато талановитих, цілеспрямованих та працьовитих юнаків та 

дівчат.  

Сподіваємось, що досвід Вищого професійного училища №17 надасть практичну 

допомогу у справі створення та налагодження роботи юнацьких козацьких осередків, 

навчальних закладів козацько-лицарського спрямування. 

 

 Інновації у впровадженні допрофесійної підготовки та профільного навчання  

в рамках ОО «Профорбіта» 

Стьопіна Н.В., методист  

Дніпродзержинського професійного ліцею 

 

 

Здобувши незалежність, український народ створив передумови 

побудови сучасної держави, що здійснює економічну та гуманітарну 

політику в інтересах громадян. Національні пріоритети розвитку України 

зорієнтовані на формування нової якості життя українського народу 

шляхом створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, 

утілення всіх своїх професійних можливостей, досягнення високих 

соціальних стандартів. 

Соціальна сутність професійної освіти тісно пов’язана з її 

диверсифікацією. Цей зв'язок передбачає різносторонній розвиток через 

збільшення переліку програм і систем навчання, що забезпечує розширення номенклатури та 

змісту послуг, які надаються закладами професійно-технічної освіти. 

В умовах сучасного скорочення економічної бази системи освіти вкрай слабо 

використовуються можливості взаємодії і комплексного використання освітніх ресурсів 

установ загальної, додаткової, професійної освіти. На сьогодні стає особливо актуальним 

завдання створити саме систему профільного навчання у старших класах загальноосвітньої 

школи, орієнтованої на індивідуалізацію навчання й соціалізацію учнів, у т.ч. з урахуванням 

реальних потреб ринку праці регіону. 

На даному етапі дуже проблематично відкривати класи технологічного профілю, 

найбільш затребуваного у Дніпропетровському регіоні, тому що технічне забезпечення 

шкільних майстерень складає лише близько третини від належного рівня, який вимагається 

стандартом профільного технологічного навчання. Водночас концентрація кадрових і 

матеріальних ресурсів у одній установі, такій як Дніпродзержинський професійний ліцей, дає 

змогу вирішити завдання – підготувати людину, адаптовану до сучасного ринку праці та 

професій без залучення значних додаткових фінансів. 

Дніпродзержинський професійний ліцей став ініціатором і організатором створення у 

місті освітнього округу «Профорбіта». У структурі округу ДПЛ є опорним закладом, він 

забезпечує розробку та впровадження освітніх інновацій у напрямку допрофесійної 

підготовки та профільного навчання учнів загальноосвітніх закладів міста. З 2013 року ліцей 
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розпочав дослідно-експериментальну роботу за темою: «Організаційно-педагогічні умови 

формування професійних намірів учнівської молоді на основі регіонального компоненту». 

 

Нові підходи в організації допрофесійної підготовки учнів 8 – 9 класів 

З 2012 року Дніпродзержинський професійний ліцей розпочав роботу в напрямку 

надання якісної допрофесійної підготовки через спільне викладання варіативних модулів 

предмету «Трудове навчання» для учнів середніх класів КЗ «Середня загальноосвітня школа 

№20 ім. О.І.Стовби м. Дніпродзержинська». 

Фактори, що зумовили вибір навчального закладу: 

 психологічна готовність до інновацій та підвищена відповідальність за результати 

праці адміністрації закладу; 

 високий фаховий рівень викладачів предмету «Трудове навчання»; 

 стабільно високий якісний показник оцінювання учнів з предмету «Трудове 

навчання» за результатами моніторингу протягом  останніх 5 років. 

Кроки співпраці: 

 вибір варіативного модуля, орієнтованого на профіль «Технології»; 

 спільна робота над плануючою документацією; 

 розробка комплексно-методичного забезпечення викладання варіативного модуля з 

орієнтацією на регіональний компонент; 

 надання консультацій майстрами та викладачами спецпредметів; 

 проведення практичної частини модуля на базі ДПЛ із залученням майстрів 

виробничого навчання. 

Що отримують учні: 

 ґрунтовні знання з тематики модуля; 

 знайомство з іншою системою навчання (теорія – практика); 

 практичні навички роботи в спеціалізованих лабораторіях і майстернях; 

 можливість професійного визначення через практичну діяльність; 

 навички побудови освітньої траєкторії за напрямком варіативного модуля. 

 

Діяльність мобільної психологічної служби  освітнього округа «профорбіта» 

Ефективне впровадження допрофесійної підготовки та профільного навчання 

неможливо без психологічної підтримки учнів, тому в рамках округу діє мобільна 

психологічна служба, що має за мету: 

 психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу; 

 захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх його учасників; 

 організацію соціально-педагогічного патронажу суб’єктів освітнього округу. 

Організовує роботу за такими головними напрямками:  

 консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного 
процесу з питань упровадження профільного навчання (профіль «Технології»); 

  просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури; 

 індивідуальна робота з  учнями (діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, 
прогностика). 

Основними завданнями мобільної психологічної служби є: 

 надання психологічних, соціально-педагогічних, інформаційних послуг 

учасникам навчально-виховного процесу; 
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  надання практичної та методичної допомоги педагогічним працівникам 
навчальних закладів – суб’єктам освітнього округу. 

Діяльність мобільної психологічної служби полягає у: 

 сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на 
кожному віковому етапі, створенні умов для формування в них мотивації до 

самовиховання та саморозвитку; 

  психологічному супроводі до профільної підготовки  та профільного навчання; 

  забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-
педагогічного вивчення; 

 профілактиці та корекції відхилень у інтелектуальному й особистісному розвитку 
учнів тощо. 

Мобільна психологічна служба відповідно до покладених на неї  завдань забезпечує: 

 участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення 

всебічного розвитку дітей і учнівської молоді, збереження їх повноцінного 

психічного здоров'я; 

 сприяння вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, 
здібностей, життєвих планів і можливостей, підготовка до свідомого життя; 

 вивчення інтересів, нахилів, здібностей, потреб учнів з метою визначення 
відповідного профілю навчання та допрофесійної підготовки; 

 ведення соціального паспорту освітнього округу; 

 здійснення посередництва між освітніми установами, сім’єю, громадськістю, 

організація їх взаємодії з метою створення умов для всебічного розвитку учнів. 

Тематичний тиждень як нова форма роботи з учнями міжшкільних профільних груп 

Упродовж тривалого часу в ліцеї практикується проведення тематичних тижнів 

профільного навчання. У основу планування тижнів покладено цілісний підхід, що 

спрямований на забезпечення наступно-професійних зв’язків між загальною та професійною 

освітою відповідно до обраної спеціалізації, активізації пізнавальної діяльності учнів, 

спрямування учнів на навчання упродовж всього життя. 

Так у 2014-2015 навчальному році тиждень профільного навчання проходив за 

планом: 

№ 

з/п 
Дата проведення Захід 

1 Протягом тижня Виставка літератури «Світ професій» 

2 18-19. 02.15р. 
Анкетування «Визначення типу професійної 

діяльності учнів» 

3 18-19. 02.15р. 
Консультування учнів з питань вибору 

майбутньої діяльності 

4 18.02.2015р. 
Розвивально-пізнавальний захід «Україна на 

смак» 

5 18.02.2015р. Урок виробничого навчання «Різання ножівкою» 

6 18.02.2015р. 
Навчально-виховний захід «Стів Джобс: 

особистість, що змінила світ» 

7 19.02.2015р. Усний журнал «Кухні народів світу» 

8 19.02.2015р. 
Інформаційний екскурс «Навколо світу за 45 

хвилин» 
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Під час розвивально-пізнавального заходу «Україна на смак» учні міжшкільної 

профільної групи «Кухар-10» дізналися про особливості української кухні, розглянули 

рецептури та технології приготування традиційних страв. Емоційна складова заходу 

підсилювалася музичним супроводом. Наприкінці учні мали змогу продемонструвати та 

скуштувати страви.  

Навчально-виховний захід «Стів Джобс: людина, що змінила світ» продемонстрував 

учням міжшкільної профільної групи «ОКН-10», що людина, за умови відданості своїй 

справі та готовності до професійного саморозвитку упродовж всього життя, здатна стати 

рушійною силою науково-технічного прогресу.  

На уроці виробничого навчання за темою «Різання ножівкою» викладач побудувала 

роботу учнів міжшкільної профільної групи «Слюсар з ремонту автомобілів-10» таким 

чином, що вони на власному досвіді переконалися, що сучасне виробництво вимагає від 

робітника не лише відпрацьованих до автоматизму навичок виконання окремих операцій, а й 

інтелектуального насичення професійної діяльності. 

До підготовки та проведення  усного журналу «Кухні народів світу» були залучені 

учні міжшкільної профільної групи «Кухар-11». Вони заздалегідь розпочали роботу над 

реалізацією навчальних проектів різної складності, а під час заходу презентували свої 

наробки. 

Інформаційний екскурс «Навколо світу за 45 хвилин» виводив учнів міжшкільної 

профільної групи «ОКН-11» за рамки навчальної програми. Викладач Торговицький О.О. 

розширив знання учнів з 3D-технологій та надав інструментарій конструювання 3D-панорам 

для самостійного створення віртуальних демонстрацій.  

Проведена робота з учнями міжшкільних профільних груп з визначення типу 

професійної діяльності. Користуються попитом серед учнів  також індивідуальні 

консультації психолога ліцею з питань  професійного самовизначення в умовах ринку праці 

регіону. 

Заходи, що проходили в рамках тематичного тижня відвідали не лише члени 

педагогічного колективу ліцею, а й учні 9-х класів КЗ «НВК №34 м. Дніпродзержинська», які 

в наступному році перейдуть до старшої школи. Співбесіда з учнями підтвердила 

припущення, що присутність на заходах допомагає їм зробити свій вибір зі спеціалізації 

навчання в рамках освітнього округу «Профорбіта».   

Отже, досвід роботи Дніпродзержинського професійного ліцею як опорного закладу 

освітнього округу «Профорбіта» щодо впровадження інноваційних підходів упровадження 

допрофесійної підготовки та профільного навчання є позитивним досвідом розширення 

функцій професійно-технічного закладу та одним з векторів інноваційного розвитку системи 

ПТО. 
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Співпраця ПТНЗ із ЗМІ: крок за кроком 

 

Головченко С.В.,  

методист НМЦ ПТО 

 

На сучасному етапі цілеспрямована робота по створенню 

позитивного соціального іміджу системи профтехосвіти, навчального 

закладу, громадської думки, корпоративної культури, неможлива без 

засобів масової інформації, без підтримки ЗМІ. Сьогодні на ринку праці 

неможливо захистити свої права, утриматися та вижити без позиціювання 

професій. 

  За результатами моніторингу щодо співпраці ПТНЗ області із 

засобами масової інформації встановлено: 

- 100 % ПТНЗ працюють із сучасними інформаційними засобами з забезпечення іміджу 

освітніх установ, підвищення престижності робітничих професій; 

- 30 навчальних закладів працюють з телебаченням, а тільки 9 з обласним. Усього 175 

виходів у ефір, 141 з них позиціює професії; 

- з радіо працюють 17 ПТНЗ. Усього виходів в ефір 61, з них з позиціювання професії – 

45, що складає 82%; 

- у газетах друкувались  51 навчальний заклад (92.7%). Усього надруковано 189 статей, з 

них з позиціювання професії – 147, що складає 77, 8%; 

- з журналами співпрацюють  24 ПТНЗ (43,6%). Усього надруковано 56 статей,  з них з 

позиціювання професії – 45 (80,4%). Протягом 2014-2015 навчального року надруковано 245 

статей; 

- на сайтах інформацію розміщали 53 ПТНЗ. Усього розміщено 975 матеріалів, з них 618 

з позиціювання професії (63.6%); 

- мають власні телеканали 7 ПТНЗ, що складає 12,7 %; 

розмістили  зовнішню рекламу на будівлях спортивно-розважальних та спортивних 

центрах.  

Проаналізувавши питання щодо співпраці навчальних закладів із засобами масової 

інформації виявлено, що в ПТНЗ не підводяться підсумки якісних та кількісних показників 

роботи видавничої діяльності, не надається своєчасно інформація про цікаві заходи через 

ЗМІ та електронні сайти, не планується, не приділяється, належна увага видавницькій 

діяльності педагогічних працівників, відсутня зацікавленість співпраці із ЗМІ та 

видавництвами. 

Навчальні заклади нечасто ініціюють контакти із засобами масової інформації, 

останні ж зрідка реагують на події в навчальних закладах. Для створення позитивного 

інформаційного поля довкола освітньої галузі варто конструктивно змінити підходи до 

співпраці щодо висвітлення власного досвіду.  

У навчальних закладах проводиться безліч цікавих заходів. Окремі можна 

представити для широкої публіки через засоби масової інформації (ЗМІ). Приводи для цього 

можуть бути різні, зокрема щоб: 

• анонсувати захід  організований навчальним закладом; 

• публічно прозвітувати про результати діяльності навчального закладу; 

• викликати інтерес громадськості, зокрема батьківської, до навчального закладу; 

• створити певний імідж навчального закладу; 

• започаткувати дискусію щодо того чи того питання. 
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Інформування громадськості про заходи, організовані навчальним закладом, можна 

довірити фахівцям — професійним журналістам, фотокореспондентам, операторам. Теми 

освіти завжди актуальні, тому представники ЗМІ охоче відгукнуться на пропозицію. 

Розглянемо організацію співпраці навчального закладу з представниками ЗМІ 

покроково. 
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Крок 1. Здійснюємо моніторинг ЗМІ то створюємо базу контактів 

Перегляньте у доступних джерелах (телефонних і тематичних довідниках, у Інтернеті) 

відомості про регіональні (місцеві): 

• інформаційні агентства та телерадіокомпанії; 

• друковані й електронні ЗМІ; 

• представництва загальнонаціональних інформаційних агентств і телерадіокомпаній. 

Виокремте з-поміж них ті, які тематично дотичні до освітньої тематики або ж загалом 

подають матеріали різноманітного змісту. Сформуйте відповідну базу контактів ЗМІ (краще 

— електронну), у якій зазначте таку інформацію: 
• назва; адреса; 
• контактні дані (номери телефонів, адреса електронної пошти); 

• керівництво, відповідальні редактори та редактори рубрик (відділів); 

• тематична спрямованість інформації; 

• наклад і географія розповсюдження. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  Що інформативнішою буде база контактів, то менше часу ви 

витрачатимете на пошук ЗМІ, які відгукнуться на вашу пропозицію щодо висвітлення 

заходу. Оновлюйте базу, розширюйте  її у процесі співпраці.  

Крок 2. Анонсуємо захід 

Анонс про захід розмістіть передусім на інтернет-ресурсах навчального закладу. Це 

доцільно зробити за три-чотири тижні до його проведення. 

Водночас варто домовитися про представлення заходу у ЗМІ. Обов'язково визначте, 

наскільки територіально широко доцільно інформувати про захід, організований вашим 

навчальним закладом. Рекомендувати захід можна на місцевому, регіональному чи 

всеукраїнському рівнях. Відповідно, обирайте ЗМІ за територією розповсюдження. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  У ЗМІ зазвичай діє так звана редакційна політика, коли 

відбирають, яку інформацію варто подавати, а яку ні. Чим більше представників ЗМІ буде 

залучено до співпраці, тим  ймовірніше, що інформація щодо  організованого заходу, 

зацікавить журналістів і вона  буде оприлюднена. Не менше як  за десять днів на адреси 

ЗМІ розішліть персональні запрошення. 

Крок 3. Оформлюємо і розсилаємо прес-реліз 

На адреси ЗМІ, окрім персональних запрошень, варто направити прес- релізи (див. 

Додаток 1). 

Обов'язковими реквізитами прес-релізу є: 

• дата документа; 

• назва виду документа; 

• назва й адреса навчального закладу; 

• контактна особа, її номер телефону та електронна адреса; 

• заголовок (тема); 

• інформаційне повідомлення. 

Заголовок прес-релізу має виглядати як розлоге речення, що розкриває зміст. Ваше 

завдання — написати заголовок так, щоб редактор, узявши прес-реліз до рук, одразу 

зрозумів, про що йдеться в цьому матеріалі. Важливо дібрати вдалий заголовок до прес-

релізу, наприклад: «Квест до Дня матері», «День відкритих дверей — подорож у освітні 

інновації», «Батьки та діти: перший день у навчальному закладі». Можливо, заголовок 

вашого прес-релізу стане назвою інформаційного повідомлення у ЗМІ
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Текст прес-релізу варто розпочати ключовою інформацією про захід, а продовжити 

відомостями про: 

• привід для організації заходу та його значення; 

• дату, час і місце проведення заходу; 

• зміст заходу; 

• організаторів та учасників заходу. Обсяг прес-релізу — одна-дві сторінки. 

Перший абзац має коротко передати суть повідомлення (головний зміст події), 3-4 

реченнями. Це найкоротший виклад усього, про що ви хочете розповісти у своєму прес-релізі 

(це мікро-стаття).  

Далі у прес-релізі подають усі деталі та обставини події, починаючи з головних, 

поступово переходять до другорядних. Викладати їх треба так, щоб редактор, коли виникне 

потреба скоротити матеріал, мав змогу різати матеріали з кінця. Намагайтеся писати текст 

легкою, простою мовою, короткими реченнями (не більше ніж по 12-13 слів кожне). 

Уникайте беззмістовних фраз і загальновідомих істин. Сміливо цитуйте "головних героїв" 

події, яку ви описуєте у прес-релізі. Це один із світових стандартів сучасної журналістики. 

Дуже важливо пам'ятати про ще одну особливість прес-релізу. Не пишіть "від себе". 

Викладайте інформацію від імені журналіста, з точки зору редакції видання. Перечитайте 

готовий прес-реліз очима пересічного читача: чи все зрозуміло, чи правильно розставлено 

акценти, чи не перевантажено спеціальною термінологією текст, чи легко його сприйме 

читач, чи зробить бажані висновки.  

Якщо ви будете розповсюджувати прес-реліз під час події, про яку повідомляєте, то в 

тексті пишіть про неї в минулому часі (як про доконаний факт), тобто так, як повідомляють 

про подію вже в газеті.  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Склавши прес-реліз, варто здійснити його редакторський аналіз 

— оцінити якість інформаційного повідомлення та знайти шляхи вдосконалення. Зокрема, 

доречно спробувати скоротити обсяг інформаційного повідомлення, адже прес-реліз — це 

своєрідна реклама. 

Крок 4. Організовуємо акредитацію представників ЗМІ перед заходом 

Акредитація представників ЗМІ перед заходом — важлива процедура. Так ми надаємо 

представникові ЗМІ право на доступ до інформації 

щодо діяльності навчального закладу й водночас убезпечуємо всіх учасників навчально-

виховного процесу від несанкціонованого втручання в особисте та професійне життя. 

Прибувши на захід, представники ЗМІ мають заповнити заявку, зазначивши такі дані: 

• повна назва ЗМІ, наклад, періодичність, територія розповсюдження, поштова та 

електронна адреси, номери телефонів редакції; 

• прізвище, ім'я, по батькові головного редактора ЗМІ; 

• прізвище, ім'я, по батькові представника ЗМІ, його посада і персональні контактні дані. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Реєстрацію представників ЗМІ варто закінчувати принаймні за 

10 хв. до початку заходу. 

Крок 5. Забезпечуємо представникам ЗМІ умови для роботи 

Акредитовані представники ЗМІ мають право вносити на територію навчального 

закладу технічні засоби для аудіо-, відеозапису та фотозйомки: диктофони, фотоапарати, 

відеокамери, освітлювальну апаратуру тощо, пристрої передавання аудіо- та відеоданих, 

портативну комп'ютерну техніку тощо. 

Доцільно забезпечити представникам ЗМІ оптимальні умови роботи, зокрема: 

• передбачити місце для проведення фото- та відеозйомки, аудіозапису виступів гостей і 

організаторів заходу; 
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• сприяти проведенню інтерв'ю з учасниками — посадовими особами, почесними 

гостями, представниками педагогічної, учнівської та батьківської громадськості. 

Крок 6. Розсилаємо пост-реліз представникам ЗМІ 

Пост-реліз — це інформаційний матеріал, який варто надіслати представникам ЗМІ 

після проведення заходу. Цей документ зазвичай оформлюють на основі прес-релізу, 

подають у вигляді статті або фотозвіту з короткими чи розгорнутими коментарями. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Представники ЗМІ можуть не помітити або не надати уваги 

тому, що, на вашу думку, було важливим, знаковим під час заходу. У такому разі завдяки 

пост-релізу ви маєте змогу поставити потрібні акценти. 

Пост-реліз має містити конкретні дані про захід, наприклад: 

• дата, час і місце проведення; 

• імена та посади ключових учасників; 

• загальна кількість учасників і гостей; 

• імена, прізвища та посади організаторів заходу; 

• цитати з доповідей і промов спікерів; 

якісні фотографії з коментарями.  

Визначте коло видань, серед яких доцільно поширити ваш прес- та пост-реліз 

(врахуйте тематичну спрямованість цих видань, їх оперативність, періодичність, час 

публікування, читацьке коло тощо). Спробуйте визначити, як краще їх передати до кожного 

видання — електронна пошта, факс чи завезти особисто. 

Обов'язково зателефонуйте до кожної редакції і поцікавтеся, чи все зрозуміло в тексті, 

чи працівник редакції не потребує додаткової інформації, ілюстрацій тощо. Якщо ваш 

матеріал з'явився на газетній сторінці, зателефонуйте до редакції і подякуйте: це ваш перший 

крок до публікації наступного прес-релізу. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Новина має властивість швидко втрачати актуальність. 

Оприлюднюючи новину, потрібно розглядати лише період «сьогодні — вчора», інакше — 

новина застаріла. Тому оформлювати та розсилати пост-реліз представникам ЗМІ варто 

протягом години-двох після завершення заходу. Утім, представники ЗМІ матимуть змогу 

трансформувати пост-реліз у інший журналістський жанр і оприлюднити матеріал  дещо 

пізніше в періодичній пресі, тематичних теле-, радіопрограмах тощо. 

Крок 7. Подаємо представникам ЗМІ фотографії 

Зазвичай після організованого заходу в навчальному закладі залишається великий 

обсяг фотоматеріалів, відзнятих педагогами, батьками, однак подати до ЗМІ слід лише якісні 

та найцінніші кадри. Необхідно пам'ятати, що фотографія — це не лише спосіб фіксації 

інформації, візуальне відображення події, а й справжнє мистецтво. Тому й відбирати фото 

для розповсюдження у ЗМІ слід відповідально (див. Додаток 2). 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо вам важливо проілюструвати майбутню публікацію, 

додайте до прес-релізу не менше ніж 3 фотографії з різними сюжетами. Наявність  

фотографій чи інших ілюстративних матеріалів збільшує шанс вашого прес-релізу на 

опублікування в півтора - два рази! 

Крок 8. Здійснюємо моніторинг оприлюднених матеріалів 

За тиждень після заходу слід здійснити моніторинг матеріалів про навчальний заклад, 

оприлюднених у ЗМІ. До того ж можна розмістити на інтернет-ресурсах навчального закладу 

огляд публікацій та найкращі з них.  



Методичний вісник 

 
 

Сторінка52 
 

 

 

 

Додаток 1 

Прес-реліз 

Зустріч з ветеранами та активом ПТНЗ з нагоди відзначення  

75-річниці створення державної системи ПТО 

 

Дата проведення: 25 вересня 2015 року 

Місце проведення: Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти 

туристичного сервісу (м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 7) 

Час проведення: 13.00 – 16.00 

Склад учасників: директори ПТНЗ, ветерани ПТНЗ, обласні ветерани ПТО, 

представники ДОН ОДА, ветерани НМЦ ПТО. Всього 130 осіб. 

 

2 жовтня 2015 року виповнюється 75 років з дня створення державної системи 

професійно-технічної освіти. Уже не один десяток років професійно-технічна освіта є не 

лише однією з важливих складових освітньої системи, а й історією народу, його 

економічного потенціалу. 

На сьогодні система формування трудового робітничого потенціалу готується до 

чергових змін, спрямованих на інтеграцію з вищою освітою, демократизацію навчально-

виробничого процесу, задоволення регіональних потреб ринку праці, розвитку ресурсів 

особистості. Виконавцем усіх завдань ПТО протягом усієї історії є її працівники, ветерани та 

актив - головна цінність сфери.  

Цього року за ініціативою Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської 

асоціації працівників профтехосвіти (далі ДОО ВАПП), Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровської  області та ветеранів ПТО 25 вересня 2015 

року відбулась урочиста зустріч керівництва департаменту освіти і науки з активом та 

ветеранами ПТНЗ Дніпропетровщини з нагоди відзначення 75-річниці створення системи 

ПТО. 

У рамках заходу проведено:  

- вшанування ветеранів та кращих працівників профтехосвіти регіону; 

- презентація  фото альманаху «Профтехосвіта Дніпропетровщини: Історія та сучасність 

(фотофакти)»,  

- вручення нагород та подяк департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 

навчально-методичного центру профтехосвіти, ДОО ВАППТО за багаторічну та сумлінну 

працю,  вагомий внесок у розвиток  професійно-технічної освіти; 

- святковий концерт. 

У всіх професійно-технічних навчальних закладах області  протягом  вересня-жовтня 

2015 р. з нагоди цієї події відбудеться ряд  заходів.  

Переконані, що відзначення 75-річчя створення державної системи профтехосвіти 

повинно бути приводом ствердження її значності в суспільстві. 

Контактна особа, акредитація для ЗМІ: Головченко С.В., методист НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області (тел.: 09711111111, e-mail: jgkgklg@s.ua ) 
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Додаток 2 

Пам'ятка 

Обираємо фотографії для ЗМІ 

 

— Обирайте лише якісні фотографії роздільною здатністю не менше, ніж 300 dpi. 

— Пам'ятайте, що найбільш інформативними та цікавими є жанрові фотографії, що 

відтворюють атмосферу події. 

— Уникайте фотографій зі статичними і постановочними зображеннями. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Портретні фотографії доречні лише для оздоблення коментарів 

учасників заходу. 

— Пам'ятайте, що найліпше, коли об'єкти, зображені на фотографії, візуально 

утворюють прості геометричні фігури або діагональ. 

— Кадруйте фотографії за правилом третин: правильним розташуванням об'єкта є 

приблизно на 
г
/3 його горизонтальної або вертикальної межі. 

— Нумеруйте фотографії, а в окремому файлі занотовуйте підписи до них відповідно 

до нумерації (хто/що на них зображений/зображено, яка подія відбувається тощо). 

— Не вставляйте цифрові фотографії у текстові файли, а надсилайте їх окремо у 

форматах ТІРР чи 1РЕС. 

 

Співпраця бібліотеки Межівського професійно-технічного училища з педагогічним 

колективом 

 

Чехута В. І.,  

бібліотекар МПТУ 

 

Бібліотека училища – це інформаційний центр, що забезпечує 

потреби учнів, педагогів, батьків за допомогою книжок, журналів, 

ІКТ. Її робота в Межівському професійно-технічному навчальному 

закладі, у першу чергу, спрямована на допомогу в навчанні 

висококваліфікованого, конкурентоспроможного працівника, який 

зможе адаптуватися на сучасному ринку праці. Воно можливе 

завдяки тісній співпраці бібліотекаря та педагогічного колективу. 

Свою діяльність я організовую спільно з педагогічним колективом 

відповідно до планів роботи та регламентуючої документації. Перед 

педагогічним колективом і бібліотекарем поставлено завдання щодо:  

-  виховання людини нової генерації; 

-  залучення учнів до самопізнання, самоосвіти; 

-  прищеплення любові до обраної професії, здобуття професійних навичок. 

Співпраця із заступниками директора, головами методичних комісій, викладачами, 

майстрами, вихователем, класними керівниками, психологом, методистом надає можливість 

бути в колі подій закладу - проведенні предметних тижнів, конкурсів, олімпіад, організації 

виховних заходів, під час яких готую тематичні полички, папки, виставки, проводжу  

консультації.  

У зв’язку з тим, що в останні роки до бібліотеки надходить недостатньо навчальної 

та методичної літератури, педагогам дуже допомагають періодичні освітянські видання, як 

всеукраїнські, так і місцеві. За матеріалами цих видань у ведуться картотеки: систематична 

картотека статей, «Методичні матеріали на допомогу професійної компетентності робітничих 
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кадрів», масових заходів, картотека з нововведеної української та світової літератури, 

картотеки за різними напрямками виховання (моральне, національне, правове) та ін. Так, 

багато матеріалів майстри виробничого навчання й викладачі можуть отримувати із журналів 

«Позакласний час», «Все для вчителя», «Безпека життєдіяльності», «Завуч», «Профтехосвіта». 

ЗМІ стають у пригоді при підготовці позаурочних заходів, дозволяють знайомитися з 

передовими педагогічними технологіями. 

Форми співпраці з  педагогічними працівниками різноманітні:  

* традиційні – уроки, конкурси, виставки, предметні тижні, педагогічні зустрічі, семінари;  

* нетрадиційні – тижні професійної майстерності, творчі зустрічі, круглі столи;  

* колективні - педагогічні читання, презентації, педагогічні виставки, творчі вітальні;  

* групові - рекомендаційні списки, огляди літератури, картотеки на допомогу викладачу – 

предметнику, майстрам в/н, інформування викладачів, майстрів виробничого навчання 

закладу, робота творчих груп;  

* індивідуальні - інформування директора училища, заступників, голів методичних комісій, 

викладачів, майстрів в/н, самоосвітня діяльність педагогів, складання педагогічних 

портфоліо та ін.;  

* масові – інформаційне забезпечення проведення педрад, випуск інформаційних бюлетенів, 

підготовка списків літератури за темами педрад, виступ на педрадах з інформаційним 

оглядом літератури, ознайомлення з новими підручниками, навчальними посібниками, 

книжкові виставки (за темами педагогічних рад, нова література), дні інформації (на 

допомогу викладачам, майстрам в/н). 

 

Інформаційні функції співпраці з педагогічним колективом реалізую через ряд заходів: 

 

 Виставки нових надходжень - («На хвилинку зупинись, нову книгу подивись!»). 

 Інформаційні огляди - («Зустріч з новими книгами», «Новини психолого-
педагогічної літератури», «По новинках періодичних видань»). 

 Випуск інформаційних списків - «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять», «Вернісаж 

періодичних видань», «Письменники-ювіляри», «Міжнародні та державні свята» та 

інші. 

 Впуск методичних бюлетенів -  про надходження чергових періодичних видань під 
рубриками «Радимо прочитати», «Читайте в новому номері журналу», списки 

рекомендованої для самостійного опрацювання літератури, інформаційні списки 

«Новини педагогічної літератури». 

 Випуск інформаційних буклетів - «Письменники Межівщини», «Територіальні 
громади Межівського району: історія успіху», «Мій край – моя історія жива», 

«В.Г.Харламов – гордість нашого краю», «Межова – візитна картка Придніпров’я», 

«Велика Вітчизняна війна – безсмертний подвиг народу, що назавжди залишиться в 

нашій пам’яті», які використовували  викладачі під час уроків. 

 На стенді «Книголюб» щомісячно вивішується «Календар знаменних і пам’ятних 
дат». Складаються рекомендаційні списки до різних ювілейних і пам’ятних дат, 

місячників профілактичної роботи в училищі, перших уроків у навчальному році, 

виховних заходів. Останнім часом на допомогу навчальному процесу були 

підготовлені такі рекомендаційні списки як «Всім потрібно знати свої права, закони», 

«Передай нащадкам скарб –– рідну мову», «Щоб не постукала біда у двері», 

«Співпраця класних керівників та батьків у вихованні та навчанні учнів», «У записник 

класному керівнику», «Розвиток творчих здібностей учнів на  основі їх нахилів» та  
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інші. Окрім того, випущено рекомендаційний бібліографічний покажчик «Серце 

віддане дітям», який присвячено великому педагогу Василю Сухомлинському. 

 Для викладачів та майстрів виробничого навчання в бібліотеці є інформаційно – 

методичний куточок «Джерела української педагогіки». Є полички «Методична і 

навчальна література», «Нові надходження», на яких знаходяться тематичні папки 

«На допомогу викладачу», «На допомогу майстрам в/н». Тут подаються нові 

публікації, газетно – журнальні статті для обговорення. Матеріали в бюлетенях 

групую за такими розділами: «Керівникам училища», «Викладачам», «Майстрам 

виробничого навчання», «Учням», «Батькам», окремо випускаю «Інформаційний 

бюлетень новинок» та «Викладач викладачу: поділимось досвідом» .  

 Окремо створюю базу сценаріїв щодо проведення святкових лінійок, вечорів, 
конкурсів професійної майстерності серед учнів, інших важливих позакласних 

заходів. 

 Інформую педколектив  про надходження нових підручників, навчальних посібників, 

методичної літератури. Про нові надходження інформую у відведеному для цього 

куточку. 

 Підвищенню фахової, педагогічної майстерності інженерно - педагогічних 
працівників сприяю шляхом популяризації педагогічної літератури, преси і надання 

інформації про неї. 

Педагогічні працівники училища часто звертаються з проханням оформити виставку 

за певною тематикою. До кожного відкритого уроку чи  виховного заходу я оформляю як 

традиційні, так і не традиційні виставки.  

Один раз на семестр проводжу методично-бібліографічний день «На допомогу 

викладачам». У вересні проводжу зустрічі в бібліотеці, на яких ознайомлюю з фондом 

методичної літератури, навчальним, діючими картотеками, каталогами; надаю методичні 

рекомендації, щодо проведення першого уроку, допомоги при  підготовці відкритих уроків, 

виступів на педагогічних радах тощо.  

Однією з удалих форм роботи вважаю Дні інформації  «Україно, мій духмяний диво 

цвіт, через терни йшла до волі стільки літ», «Шляхами мужності і слави», «Твоє майбутнє – в 

твоїх руках», «Пориньмо у світ молодіжних газет та журналів» та ін.. 

Упроваджені в систему роботи дні краєзнавства «Вони звільняли Межівщину» (до 

дня визволення селища), «О.І.Чистиченко – гідний син Дніпропетровщини», «Письменники 

– ювіляри Межівщини»( В.О.Мисик, В.О.Іванисенко, Г.Я.Мельник) сприяють виконанню 

завдань Концепції національно-патріотичного виховання.  

Не залишаю поза увагою інформаційні години. Матеріали упорядковую за темами 

«Що таке Євросоюз?», «І пам'ять ожива вогнем пекучих ран – ніколи не забути тебе, 

Афганістан», «У світі професій», «З історії прав людини», «З профілактики шкідливих 

звичок», огляди літератури «Цікаве про хімію», «У світі математики», «Видатні постаті», 

«Краса і багатство рідної мови», «Літературні імена на карті Межівщини», «Тема великого 

Голоду в українській літературі» та інші., а також години цікавих повідомлень: 

«Тракторист – це звучить гордо», «Традиції нашого народу», «Ти молодий і цей день для 

тебе». Вони стають у нагоді викладачам загальноосвітніх дисциплін та спецпредметів і 

класним керівникам та вихователям. 

Співпраця з практичним психологом училища Поповим В.О.- один з важливих 

напрямків у моїй роботі. Разом ми організовуємо психолого-педагогічні семінари 

«Проективні стабілізації психіки педагогів при професійному вигоранні», практикуми з 
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актуальних питань, на яких я виступаю з оглядами літератури, періодичних видань, 

рекомендаційними списками, тематичними книжковими виставками за темою семінару. 

До інформаційної робота серед педагогічного колективу включає також виступи на 

педагогічних радах та засіданнях методичних комісій з інформаційними оглядами, оглядами 

періодичних видань на допомогу викладачам і майстрам виробничого навчання.  

Коли викладачі розпочинають нову загальну тему, за їхнім проханням, добираю 

додаткову літературу, газетно – журнальні статті з даної теми і проводжу для учнів 

тематичний, рекомендаційний, бібліографічний огляд. Учні знають, яка додаткова література 

з теми, що вивчається, є в бібліотеці. Це дає їм змогу використати максимум інформації, 

краще організувати підготовку до написання творів, рефератів, створення навчальних 

проектів. 

Педагогічному колективу надаю допомогу у проведенні різноманітних масових та 

виховних заходів, предметних тижнів, використовуючи як традиційні, так і нетрадиційні 

форми роботи. Серед таких заходів презентації книг «Материнська молитва. Українки – 

героям Майдану», «Моє коріння на цій землі» (за творчістю Л.Яцури), «Син України» (за 

творчістю В.Стуса); зустрічі з видатними громадськими діячами «Зорить талантами наш 

рідний край», письменниками та митцями рідного краю «Краю, мій рідний, цвіти-

процвітай!»,  літературно-музичні вечори «Рідна земле, будь зі мною», «України ми ж не 

прагнем десь – на Вкраїні хочемо України»; засідання круглого столу «Трагедія Крут: крізь 

призму минулого й сучасного»; виставки літератури «Повернуті із забуття», «У країні 

цікавих книг»; виставки художніх творів «Таланти української літератури», «Історична доля 

України в художній літературі»; диспути «Шляхи відкриті. Куди?»; вікторини «Українська 

мова: від заборони до утвердження», «Права свої знай, обов’язки не забувай»; конкурси, 

лекторії різноманітної тематики. Активно впроваджуються в практику роботи сучасні 

інтерактивні форми -  інтелектуально - філологічні ігри «Із глибини віків», «Бо то не просто 

мова, звук…»; усні журнали «Українська пісня, вимита сльозами», «О.І.Чистиченко – 

Межівський Ціолковський», літературні карнавали, тижні літератури, брейн-ринги 

«Український фольклор», літературні посиденьки «Я вибрала долю сама» (за творчістю Ліни 

Костенко),  поетичні альбоми «Енергія життя» (за творчістю Межівської поетеси Л.Яцури).  

Бібліотека закладу – це затишний куточок, у читальному залі підготовлено 

інформаційно-роз’яснювальний стенд «Євроатлантична інтеграція України». Для здійснення 

виховної роботи кожен класний керівник тут може знайти різноманітні матеріали за 

напрямками: 

- національно-патріотичне (філологічна гра «Рідне слово» до Дня української 

писемності і культури, виховна година «Для мене в світі ти одна, моя чарівна Україна» та 

ін.); 

- естетичне (усний журнал «Поетичний альбом», літературний вечір «Світ 

починається з любові»); 

 - моральне та правове (година доброти і милосердя «Стежинами любові і добра», 

виховна година «Стабільність Конституції – стабільність держави», усний журнал «Мораль і 

право, право і закон»); 

- за здоровий спосіб життя (книжкова виставка «Корисна інформація про шкідливі 

звички», анкетування учнів «Перевір свої знання про СНІД», тестування «Чи схильний ти до 

наркотиків» та ін. ) 

- екологічне (година пам’яті «Чорнобиль! Його забути не дозволяє майбутнє», 

вікторина «Заглянь у природу», диспут «Діалог з природою. Якою мовою?».  
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Як правило, до проведення заходу готую добірку літератури відповідного напрямку, 

проводжу консультації для користувачів. До книжкових виставок готую добірку згідно з  

планом, але форми організації змінюю. Найбільш актуальними є  виставка-діалог, виставка - 

роздум, виставка-хобі, виставка одного автора та інші. Крім цього організовую 

постійнодіючі виставки: «Державна освітня політика», «Біля джерел духовності», «Людина і 

закон», «На допомогу випускнику», «Обдаровані діти – надія України», «Незабутні 

літературні імена Межівщини», «На допомогу абітурієнту», «Пам’ятаймо минуле заради 

майбутнього», «У зернині сучасного – урожай майбутнього», «Знати, щоб не оступитися», 

«Лицар педагогічної ниви» (В.О.Сухомлинський). До традиційних книг виставки додаю 

малюнки, репродукції, портрети, предмети побуту, листівки. 

Логічним продовженням процесу навчання є позаурочна робота з предмету. Однією з 

ефективних форм роботи в училищі є проведення предметних тижнів. До таких заходів 

готую виставки літератури з предмету для додаткового читання «Природа та екологія», 

«Тижні правознавства», добираю літературу для проведення вікторин, оформлюю виставки 

альтернативних підручників, навчальних посібників, проводжу бібліографічні огляди. До 

участі в заходах з популяризації правових знань постійно залучаю представників 

правоохоронних органів, служб у справах неповнолітніх, фахівців-юристів.  

З метою популяризації знань, зацікавлення учнів своїм навчальним предметом, 

викладачі, майстри виробничого навчання часто проводять інтелектуальні конкурси, 

олімпіади, вікторини, турніри, майстер – класи, ярмарки. Тут я теж прагну бути в колі подій 

виховного процесу.  

Одна з найцікавіших форм інтерактивної форми роботи є тренінги. Їх проводить 

практичним психологом училища. Це «Напрацювання стійкості проти стресових ситуацій», 

«Аутотренінг на управління настрою особистості». Вони дають змогу сформувати повне 

психологічне ставлення до проблеми, яка виноситься на захід, допомагають кожному з учнів 

висловити власну думку. 

Усім відомо, що до підліткового злочину частіше всього призводять моральні вади. 

Наркоманія, алкоголізм, жадоба до наживи – усе це вірні супутники злочинності. До цієї 

проблеми підходжу уважно спільно з педагогічними. У межах акцій «АнтиСНІД», 

«Антинаркоманія», «Життя без паління» за участю фахівців правоохоронних органів, 

охорони здоров’я, у закладі ми провели ток-шоу «Молодь проти наркоманії і СНІДу», 

години спілкування «Тривоги юної пори», уроки співчуття «Що б я розповів другові аби 

застерегти його від наркотиків», профілактичні бесіди «Серйозна розмова про 

тютюнопаління» (за участю лікаря - нарколога). Широкого розголосу набули такі 

інтерактивні форми роботи, як урок-застереження «Наркомани проти наркоманії», діалог-

суперечка «Що ж ти, хлопче, наробив, тютюн легені твої з’їв», урок - здоров’я «Бути 

здоровим - до снаги», заняття-тренінг «Шляхи проникнення СНІДу» з використанням 

мультимедійних презентацій. 

Спільну роботу бібліотеки з класними керівниками проводжу під час підготовки та 

організації виховних годин і позакласних заходів. Значну допомогу прагну надати класним 

керівникам у підготовці до батьківських зборів за різною тематикою. З цією метою створила 

куточок класного керівника «Відкрий своє серце, щоб діти відкрили своє  обличчя». 

У читальному залі бібліотеки відвела місце для  довідково – інформаційного куточку 

педагогів. Тут виставила постійно діючі тематичні папки, які систематично поповнюються. 

Матеріали можна знайти за темами «Літературна Межівщина», «Геноцид Голодомору», 

«Твої випускники, училище!», «Видатні постаті», «Історія України», «Письменники 

зарубіжжя», «Я крокую до майстерності», «Поради педагогам про культуру професійного 
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спілкування», «Перші кроки до майстерності», «Тобі розкаже сива давнина, як край наш жив, 

боровсь і розвивався» (з історії України), «Екологія і ми», «Рідна мова –– пісня солов’їна», 

«Моя земля –– земля моїх батьків», «Об’єднаймося заради безпеки» (профілактика боротьби 

зі СНІДом). «Світ і ІКТ», «Ти і ринок праці», «Ярмарок професій», «Професії мого роду». 

 З появою Інтернет - послуг зростає якість  обслуговування читачів, оскільки до 

наявних друкованих ресурсів додаються електронні повнотекстові видання, що допомагають 

користувачам знайти себе у світі інформації. Особливої уваги заслуговують електронні 

підручники зі спецпредметів. Аби полегшити підготовку учнів до занять, педагогічні 

працівники училища готують матеріали, створюють навчально – методичні електронні 

посібники. Застосування мультимедійного обладнання під час проведення уроків дає змогу 

учням закріпити матеріал за допомогою перегляду відеофільмів. Зокрема, у нашій бібліотеці 

налічується більше 30 електронних навчальних посібників з розробками уроків, 

допоміжними матеріалами для їх проведення. Мною створені мультимедійні презентації 

«Збережемо річку Бик та використання її у зеленому туризмі»,  «9 листопада», «Чорнобиль! 

Знати й пам’ятати», «День Перемоги», «Афганістан – наш біль довічний», «Герої Перемоги», 

«Мова єднання», «Україна – моя країна» використовуються класними керівниками для 

проведення виховних заходів. Мультимедіатехнології сприяють значному підвищенню 

читацького інтересу учнів. На сайті навчального закладу можна ознайомитися з 

презентацією нашої бібліотеки та  інформацією щодо заходів, які проводяться в училищі. 

Отже, на сьогодні бібліотека залишається чи не єдиним бюджетним джерелом 

інформації, місцем самоосвіти, інтелектуального відпочинку, творчого спілкування і 

творчого розвитку учнів та викладачів. Результативність інформаційної роботи залежить від 

тісного контакту бібліотеки, педагогічного колективу, учнів і батьків та єдиного планування 

системи виховання бібліотечно-бібліографічної культури. Сьогодні й надалі мене буде 

супроводжувати девіз: «Йти вперед – втратити спокій, залишитись на місці – втратити себе». 

 

Музей робітничих професій - вагомий елемент профорієнтаційної роботи ПТНЗ 

 

Дормідонтова Л.М., заступник директора з 

навчально-виробничої роботи Криворізького центру 

професійної освіти металургії та машинобудування 
 

 

Ситуація, що склалась останнім часом у нашому місті 

примусила адміністрацію і колектив Криворізького центру 

професійної освіти металургії та машинобудування переглянути 

стратегію його розвитку, упровадити ступеневу систему освіти 

«КЦПОММ - ВУЗ», ввести інноваційні технології навчання, 

комп′ютеризувати навчальний процес, виробити стратегію щорічної 

планомірної профорієнтаційної роботи.  

За цих умов діяльність колективу Центру щодо виконання 

державного замовлення стає не просто епізодичною роботою влітку, а 

триває протягом усього навчального року, набуваючи більш різноманітних форм.   

У ході спілкування з директорами шкіл м. Кривого Рогу було обговорено 

конструктивні пропозиції з проблем профорієнтації учнів і в результаті дискусій розроблено 

проект спільних дій, який включає організацію екскурсій до ДНЗ «КЦПОММ» для 

старшокласників, спільне проведення виховних та спортивних заходів. 
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У нашому закладі працює Центр консалтингу, де практичний психолог може 

проводить бесіди, надає консультації абітурієнтам та допомогу у виборі професії, 

використовуючи інноваційні методики. На стендах Центру розміщена вся інформація щодо 

професій, за якими ведеться підготовка, терміни навчання, умови проходження практики, 

підприємства, на яких проходить практика, розряди або кваліфікації випускників, 

можливості працевлаштування та інформація про вищі навчальні заклади, зокрема  

металургійної академії.  

У цьому ж приміщенні влітку свою роботу веде приймальна комісія, але прийому 

абітурієнтів передує величезна робота всього колективу. Перш за все, складається та 

затверджується щорічний план профорієнтаційної роботи, до якої залучаються викладачі, 

майстри, учні і, по можливості, випускники, закріплені за певною школою або навчальним 

закладом. Протягом року бригада, до складу якої обов'язково входить практичний психолог, 

найбільш досвідчені майстри та викладачі, учні нашого навчального закладу, відвідує 

випускні класи шкіл, де проводить бесіди про професії, умови вступу та навчання. 

Представники Центру мають з собою необхідне обладнання: комп'ютер, проектор, екран, за 

допомогою яких демонструють учням профорієнтаційний фільм, у якому демонструється 

матеріально-технічна база закладу, ведеться розповідь про професії та спеціальності, за 

якими ведеться підготовка, його спортивне і культурне життя, соціальний захист учнів та ін.  

Уже в жовтні місяці серед навчальних груп проводиться конкурс на кращу газету або 

стенд з профорієнтаційним змістом, які пізніше використовуються представниками 

КЦПОММ у школах міста. Наші учні отримують завдання протягом року відвідати рідну 

школу з профорієнтаційними матеріалами, або ж пропонується, як творче завдання, 

публікація статті в місцевій чи районній газеті про професію, якій  вони навчаються у стінах 

Центру. Крім того, на підприємствах, де наші учні проходять практику, обов'язково є місце 

для профорієнтаційної інформації про навчальний заклад.  

Одним з найяскравіших заходів в житті Центру є День відкритих дверей, куди 

запрошуються випускники шкіл, їх батьки, викладачі, які в подальшому надають нам велику 

допомогу. Це багатолюдне свято з ярмарком професій, екскурсіями по Центру, спортивними 

змаганнями, концертом, зустріччю з адміністрацією.  

З метою популяризації робітничих професій, людини праці, для більш якісної 

організації профорієнтаційної роботи, у нас створено Музей робітничих професій. 

У центрі уваги музею – фото уславлених педагогів професійно-технічної освіти міста. 

Це О.Моргун, Л.Архипов, Л.Політ, Л.Єрашева, які віддали себе роботі, не шкодуючи сил. 

Вони мають нагрудні знаки «Відмінник освіти», «В.Сухомлинський», грамоти й дипломи, 

погляди цих педагогів, характер та інтереси запалюють у серцях учнів потяг до робітничих 

професій, до добра, правди й мудрості. Однією із стежок на шляху до мети є створені ними 

посібники, енциклопедії , атласи. Автори наповнили свої розробки бажанням передати свої 

справжні скарби – знання. А що може бути кращим за свідчення досягнень педагога, ніж 

досягнення його учнів і продовження його справи? 

Саме це демонструють напрацювання учнів Центру. Натуральні зразки та діючи 

моделі стали експонатами музею, яких за рік його створення маємо аж 175. Нехай вони не 

належать до шедеврів, але певною мірою характеризують мистецтво – мистецтво, у якому 

самореалізуються учні. Їх активність у цій справі очевидна. 

Серед експозицій музею багато робіт учнів, які навчаються за професією 

«Електрогазозварник». Їхні успіхи стають прикладом до наслідування. Якщо взяти історію за 

останніх 30 років, то знайдемо чимало імен, коли справу діда чи батька продовжує син чи 
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онук. Такі матеріали про робітничі династії, що досягли чималих успіхів у галузі 

машинобудування, представлені у музеї. 

Багато експонатів – це творча праця учнів, які навчаються за професією «Столяр 

будівельний, тесляр». Приваблює величезна дошка з шахами, посуд, виготовлений з дерева. 

А заохочує отримувати естетичну насолоду від своїх витворів майстер виробничого 

навчання В.Статівка. 

З намірами донести до учнів неперевершеність професії «Машиніст крана 

металургійного виробництва» плідно працюють викладачі Р.Хоменко та Л.Шалькевич, які 

разом із своїми учнями створили макет металургійного та козлового кранів, що стали 

справжнім скарбом музею. 

Певною мірою відображені в музеї здобутки представників професії 

«Електромонтер». Це електрична частина, що завершує експонат АТ «Corum Криворізький 

завод гірничого обладнання». 

Нарешті згадаємо ще про одну професію нашого закладу – це «Кухар». Хоч і важко 

уявити у вигляді музейного експонату досягнення учнів та викладачів цієї спеціальності, але 

все-таки вони виготовили своє робоче місце, таке важливе, цікаве, необхідне, у вигляді 

макета. Нині в музеї кожен відвідувач може побачити мініатюрну їдальню. 

Робота музею робітничих професій на цьому не завершується, ми й надалі 

наповнюватимемо його скарбничку різними експонатами, які вдало пропагуватимуть 

робітничі професії серед молоді. Екскурсія до музею є обов’язковою складовою не тільки 

профорієнтаційних заходів, але й під час вступної компанії. 

При всій різноманітності форм і методів роботи з майбутніми абітурієнтами не можна 

забувати про те, що головним для них при виборі навчального закладу буде його авторитет 

на ринку освітніх послуг, який забезпечується систематичною та копіткою роботою всього 

педагогічного колективу над формуванням і підтримкою його високого рівня. Вдячні відгуки 

випускників про навчання, високі оцінки роботодавців про якість підготовки наших фахівців, 

пропозиції про працевлаштування з боку підприємств, бажання батьків – колишніх наших 

випускників дати освіту своїм дітям саме у стінах нашого Центру – усе це говорить про те, 

що колектив перебуває на правильному шляху. Аналізуючи неабиякі  інтереси до 

навчального закладу з боку абітурієнтів, цілеспрямована профорієнтаційна робота 

педагогічного колективу приносить свої вагомі результати.  

В умовах наближення демографічного спаду до критичної точки ми бачимо 

перспективи своєї діяльності  в більш широкому охопленні профорієнтаційною роботою 

шкіл регіону, у розвитку ступеневої освіти  «школа - КЦПОММ – вуз», оскільки перевага 

цієї схеми явна-отримання професії першого ступеня вищої освіти, можливості її 

продовження у вузах, з якими  КЦПОММ склав угоди, економія сімейного бюджету, гарантія 

якісного навчання та запити щодо  наших випускників на ринку праці.  
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Єдиний методичний день - як креативна форма творчої роботи методиста з 

педагогічними працівниками 

 

Клопінська І. О., 

 методист НЦПО 

У професійно-технічних навчальних закладах 

Дніпропетровщини підводяться традиційні щорічні підсумки 

навчально-методичної роботи з проблеми «Самоосвіта як 

основний фактор удосконалення педагогічної майстерності, 

розвитку професійної компетентності та підвищення якості 

навчально-виховного процесу». Наш педагогічний колектив 

підтримав ідею НМЦ ПТО щодо проведення узагальнюючих 

творчих заходів у формі єдиного методичного дня 

навчального закладу. З 2013 року методичні комісії НЦПО 

об’єднуються і проводять підсумки своєї роботи протягом навчального року. Творча група 

педагогів здійснює відбір результативних методичних розробок, інноваційних уроків 

(відео,медіа), інших авторських напрацювань, ППД та під час проведення ЄМД влаштовує 

виставки, готує педагогічний анонс. Протягом навчального року всі члени колективу 

готуються до підсумкового методичного заходу «Єдиний методичний день», який 

традиційно проводимо у травні місяці. Такий захід надає можливість дізнатися багато нового 

про кожного педагога, поділитися досвідом, новими педагогічними надбаннями та успіхами 

вихованців. 

У рамках єдиного методичного дня 28.05.2015року у НЦПО відбулися наступні заходи: 

1. Педагогічний анонс єдиного методичного дня в НЦПО. 

2. Майстер-клас «Створення електронних засобів навчання». 

3. Психологічний тренінг «Креативний педагог». 

4. Колективна творча справа «Від творчого викладача то творчого учня». 

5. Флешмоб «Майбутнє країни залежить від нас!». 

6. Святковий захід «Тоді ми ще навіть не думали бути педагогами». 

Пропонуємо вам методичний вернісаж зазначеної програми ЄМД. 

Педагогічний флешмоб «Майбутнє країни залежить від нас!». 

З метою поліпшення духовного стану працівників, підняття віри у прекрасне майбутнє 

України у НЦПО відбувся флешмоб «Майбутнє країни залежить від нас!». 

Більшість із нас вірять, що певні речі приносять удачу, тобто є своєрідним оберегом. 

Для українського народу здавна таким традиційним оберегом був вінок. Не лише дівчата 

прикрашали ним себе, досить часто його використовували як елемент декорування будинку. 
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Вінок— символ життя, долі, життєвої сили. Він є символом досконалості, тому педагоги та 

майстри зробили власноруч оберіг для НЦПО. 

Коричнева стрічка в ньому - це символ землі-матінки, нашої годувальниці. 

Жовта - символ сонечка нашого гарячого, яке всьому дає світло й тепло. 

Зелена - символ молодості і краси, спокою у природі. 

Синя - символ неба і води, що дає людям силу та здоров’я. 

Оранжева - символізує наш святий хліб насущний. 

Фіолетова - це символ мудрості, бо треба у світ іти мудрою людиною. 

Малинова стрічка є символом душевності та щирості. 

Рожева - достатку в домі. 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічний тренінг «Креативний педагог» 

 Мета:визначення рис творчої особистості та умов, що заважають виявленню творчості; 

розвиток креативних і комунікативних здібностей учасників заняття; сприяння розвитку 

творчої уяви, допитливості, сміливості та гнучкості мислення. 

План проведення:  

 Знайомство; 

 вправа «Плюси та мінуси»; 

 обговорення результатів тестування «Вигорання педагога», міні лекція на тему «гори 

та не згорай»; 

 вправа «Креативний педагог»; 

 вправа «Я-особистість», експрес діагностика по методиці кольорової асоціації 
Люшера; 

 побажання.   

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.html
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Колективна творча справа (КТС)  

 «Від креативної особистості викладача до креативної особистості учня» 

Сьогодні проблема творчої діяльності викладача є вкрай важливою. Актуальність 

проблеми зумовлено потребою у висококваліфікованих і творчих викладачах, професіоналах 

своєї справи, які могли б творчо здійснювати інноваційне навчання.  

Колективна творча справа (КТС)  «Від креативної особистості викладача до креативної 

особистості учня» для викладачів та майстрів виробничого навчання. У ході заходу 

проведено вправи щодо створення ситуації успіху на уроці, педагоги обмінялися досвідом. 

Екзаменом для творчих груп стала стратегія  «Сенкан» (творча вправа, яка поєднала теорію з 

практикою).   

Тест «Здібності педагога до творчого саморозвитку» члени колективу сприйняли з 

професійним запалом.. Усі учасники КТС показали, що творчий потенціал, креативність та 

довершеність притаманна педагогам у будь - якому віці, не зважаючи на досвід та стаж. 

Учасники заходу отримали неперевершене задоволення, він став творчим поштовхом для 

подальшої плідної праці на педагогічній ниві. 
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Виставка декоративно-прикладної творчості  «Креативний працівник НЦПО» 

Виставка викликала велику зацікавленість в  учнів  ліцею. Викладачі показали, що вони не 

тільки фахівці своєї справи і працюють з великої любові до учнів, вони ще й  мають безліч 

талантів. 
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Підсумковий  педагогічний захід «Тоді ми ще навіть не думали бути педагогами» 

 

 

 

 

 

 

Випуск школи молодого викладача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У цей день педагоги демонструють професійні компетенції, майстерність, креатив, ніціативу. 

Захід стає традицією і до вподоби усім учасникам навчально-виховного процесу НЦПО. 

 

Активізація пізнавальної діяльності учнів на заняттях гуртка «Віртуальний світ» 

 

Безкровна В.І., 

викладача інформатики ПТУ-6 
 

  «В каждом ребѐнке – солнце, 

только дайте ему светить...» 

Шалва Амонашвили 

Інформатизація суспільства і пов’язане з нею широке 

розповсюдження обчислювальної техніки, засобів комунікації, 

методів опрацювання інформації вимагають навчання та 

удосконалення змісту підготовки учнів, спрямованого на 

гуманізацію навчального процесу і гуманітаризацію освіти. 

Швидкий розвиток в останні роки технічних і програмних можливостей персональних 

комп’ютерів, розповсюдження нових видів інформаційних технологій створюють реальні 
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можливості їх використання, відкриваючи перед позакласною освітою якісно нові шляхи 

подальшого розвитку й адаптації до потреб суспільства. 

З метою заохочення до вивчення учнями інформатики та інформаційних технологій 

ставлю перед собою таку методичну тему: «Активізація пізнавальної діяльності учнів 

на заняттях гуртка «Віртуальний  світ». 

У вирішенні цього завдання для себе бачу наступні шляхи. 

Для активізації пізнавальної діяльності учнів на заняттях гуртка інформатики 

викладаю навчальний матеріал в мультимедійному та інтерактивному вигляді. Такий 

матеріал може бути представлений у вигляді: 

• презентацій (за їх допомогою можна ілюструвати матеріал, а можна надати учням 

можливість самостійно вивчати, що більш значимо); 

• комп'ютерних ігор (природно, тих ігор, які містять розвиваючий чи пізнавальний 

характер); 

• інтерактивних програм, тестів (чим більше участі бере учень у процесі навчання, тим 

більшої значимості знаходить отримані знання, вміння та навички); 

• графічних демонстраційних матеріалів (це можуть бути звичайні плакати, стенди, 

роздатковий матеріал, а краще, якщо це будуть зображення, які вихованець сам знайде і 

перегляне на ПК); 

• використання проектної технології. 

На заняттях гуртка з інформатики віддаю пріоритет саме практичній діяльності учнів, 

через яку і відбувається пізнання.  

Для вирішення означеної проблеми застосовую в роботі метод «навчання на основі 

реальних ситуацій». Перевагою цього є можливість оптимально поєднувати теорію і 

практику, що є досить важливим при підготовці гуртківців. Запровадження такої форми 

навчання інформатики та інформаційних технологій дозволяє на практиці реалізувати 

компетентнісний підхід, що розвиває методичну систему інформатики, збагачує зміст 

дисципліни. 

З метою активізації пізнавальної діяльності ставлю такі завдання: 

1. Особливим чином сформулювати цілі діяльності учня, позначивши його особисту 

зацікавленість (нехай це буде  навіть зацікавленість в кінцевому результаті; або позначити 

цю практичну діяльність як етап у вирішенні більш важливих завдань, які просто необхідно 

подолати); 

2. Додати в практичну діяльність ігровий, змагальний момент, тоді вона знайде хоч би 

тимчасову значимість; 

3. Створити незвичайну атмосферу під час діяльності своєї роботи, зробити заняття 

нестандартним (наприклад, попросити групу вирішити завдання спільно або мінігрупами, 

дозволити обговорення, розподілити ролі, призначити відповідальних і т.п.). 

Прогнозований результат 

  розвиток пізнавальної активності сприятиме гармонійному поєднанню формування 
базових знань, умінь і навичок з творчою діяльністю; 

  пізнавальна активність  має стати фундаментом для сприйняття, пізнання та 
практичного перетворення навколишнього світу; 

  розвиток активності емоційної сфери особистості (зародження елементів 

самоаналізу); 

  мобілізація розумових здібностей, стимулювання уваги, уяви, пам`яті; 

  виховання емоційно-врівноваженої особистості; 

  вміння швидко орієнтуватися у навчальних ситуаціях; 
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  використання методів розвитку пізнавальної активності сприяє створенню ситуації 
успіху під час навчання і виховання. 

Доцільно використовувати гру як могутній засіб розвитку пізнавальної активності. 

Результати досліджень дозволяють стверджувати, що традиційна система освіти 

більшою мірою орієнтована на здобування знань, а рівень підготовки дітей до самостійного 

життя не відповідає сучасним вимогам. Підліткам потрібні не лише знання, а й життєві 

навички, що допомагають зробити життєвий вибір та досягти мети. 

Процес реформування освіти в Україні являє собою спробу застосування нових форм 

роботи в межах старої системи. Розглядаючи інтерактивні технології навчання як інновації, 

слід пам'ятати, що будь-яка технологія буде мертвою, якщо реальні люди, котрі її втілюють, 

не сприймуть її як цілісну систему в єдності компонентів і взаємозв'язків. Розроблена й 

описана технологія - це одне, а її реалізація - зовсім інше, бо несе відбиток особистості, 

інтелекту конкретного педагога. 

Головним у системі інноваційного навчання є ситуація спільної продуктивної та 

творчої діяльності педагога й дитини, педагога та групи, що впливає на навчання як на 

процес становлення особистості, її усвідомленої активності, її самоорганізації. 

Інноваційність передбачає зміну форм і змісту контролю, оцінок, наслідків навчально-

виховного процесу. Перед педагогічним колективом професійного навчального закладу 

постає завдання збереження успішності навчання. 

Навчання та виховання - дві невід'ємні ланки цього процесу. Провідною метою 

виховання залишається ідеал особистості, дієздатної приймати рішення в ситуаціях 

морального вибору, нести відповідальність за ці рішення перед собою, оточенням, державою. 

  Кожен учень - гарний, талановитий. І коли він прийшов до нас, до училища - має 

досягти успіху. І не обов'язково перші місця в конкурсах, хоча це теж важливо. Прийшовши 

до нас, він має відчути себе «своїм», частинкою великої, дружної, позитивної родини 

незалежно від того, з якого середовища він походить. А завдання педпрацівників - якомога 

більше пізнати кожного учня. За можливістю та необхідністю корегувати стосунки учня та 

батьків, учня й педагогів, учня та ровесників, учити учнів відвертості, адекватній поведінці, 

незалежно від виду занять (програмування чи різьблення по дереву). І допомогою в цьому є 

інтерактивні методи навчання. 

Є три основні стратегії нововведень. 

Стратегії локальних змін  - раціоналізація, оновлення окремих ланок діяльності 

(наприклад, програмного забезпечення мережі гуртків, секцій, творчих об'єднань тощо). Цих 

змін може бути кілька, але всі вони реалізуються незалежно одна від одної. 

В умовах нашого училища  це: 

 робота над авторськими програмами та робочими трирівневими програмами; 

 модернізація навчально-виховного процесу. Використання на заняттях 

психологічних вправ, завдань, які взяті з превентивних програм. Ведеться моніторинг, пошук 

шляхів для більш повного застосування в навчальному закладі цих програм, їх адаптація до 

умов позашкільного навчального закладу («Рівний – рівному»). Це освіта на основі життєвих 

навичок, яка підтримує основні права людини, що включені до Конвенції про права дитини, 

незалежно від виду творчої діяльності; 

 інновації-трансформації, котрі змінюють форму занять. Приклад: методична 

програма «Метод проектів як засіб підвищення пізнавальної діяльності учнів» - нетрадиційні 

форми проведення занять і виховних заходів. 

Стратегія модульних змін - реалізація кількох комплексних нововведень одночасно 

на різних рівнях: навчального, виховного, організаційного. 

http://plarium.com/ru/games/kodeks-pirata/
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Це співпраця гуртків «Червона калина» - «Діалог», «Зварник-початківець» - та ін. 

Упровадження глибокого теоретичного вивчення основ предметів  загальноосвітніх та 

професійного циклів. 

Стратегія системних змін - докорінна реконструкція закладу, його ланок, змісту й 

організації, діяльності, мети та завдань, технології тощо. 

Це перспектива для педагогічного колективу нашого навчального закладу. 

Система науково-методичного забезпечення, підвищення кваліфікації педагогів, 

створення творчого педагогічного колективу передбачає залучення педагогів до інноваційної 

діяльності. 

Ми розглядаємо інноваційні технології методичної роботи з педкадрами як 

стимулюючий процес, що характеризується прагненням педагога репрезентувати власне 

розуміння мети навчання та виховання. Самих теоретичних знань не достатньо. Необхідно, 

щоб кожний педагог оволодів уміннями та навичками, наприклад, тренінговими методиками, 

вмів застосовувати їх у своїй практичній діяльності. Із цією метою більшість методичних 

заходів проходять у нетрадиційних формах. Перш за все, це тренінги, які добре прижились у 

закладі. Тренінговими методиками успішно оволодівають усі працівники закладу, елементи 

тренінгів використовуються при проведенні гурткових занять, виховних заходів. 

На базі професійно-технічного училища № 6 працює гурток «Віртуальний світ». Учні 

училища із задоволенням відвідують заняття та беруть участь у різноманітних конкурсах. 

В 2014-2015 навчальному році учні стали переможцями в конкурсі з «WEB-

програмування». Учень групи № 5 Матвієнко Олексій (професія - слюсар з ремонту 

автомобілів) розробив власний сайт «Робот-дослідник».  

Учень групи № 3 Кулініч Олексій (професія - електромонтажник) - переможець 

конкурсу з комп’ютерной графіки та анімації. Робота «Україна 2014» зроблена в програмі 

Рaint. Конкурсна комісія відмітила художньо-естетичну освіченість учня.  

Розпочата в закладі робота над проектами.З цього навчального року вся навчально-

виховна діяльність націлена на впровадження проектних технологій. Учні училища є 

учасниками і переможцями конкурсу проектів з раціоналізіторства та винахідництва «Інтел-

Еко». Проект «Сонце у моєму домі» визнан найкращим серед учнівських робіт. Він має 

екологічну направленість та професійну спрямованість.  

Учні є учасниками проекту «Робот-Дослідник». Завдяки журналу «Робот-шпигун» 

учні зібрали власного робота і використовували на повну силу всі його функції. Метою цього 

проекту є: 

 розвиток логічного мислення  та вихованості дітей і підлітків; 

 формування інформаційної  культури;  

 підготовка до свідомого вибору професії, забезпечення спеціально-професійного 

розвитку учня; 

 змістовно організоване дозвілля учнів, яке дає змогу спілкуватися з однолітками в 

різних формах ігрової діяльності. 

Команда ПТУ-6 м. Дніпропетровська стала дипломантом фестивалю з робототехніки 

у номінації «Фрістайл». Учні нагороджені дипломом та цінним подарунком. 

http://plarium.com/ru/games/kodeks-pirata/
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Участь учнів профтехосвіти у конкурсах і фестивалях є ствердженням можливостей 

майбутніх робітників та авторитету сфери. 

Використання нових педагогічних технологій із застосуванням комп’ютера в процесі 

гурткової роботи дозволяє керівникам гуртків реалізувати свої педагогічні ідеї, презентувати 

їх й одержати оперативний відгук, а учням дає можливість самостійно обирати освітню 

траєкторію – послідовність і темп вивчення тем, систему тренувальних завдань і задач. Так 

реалізується найважливіша вимога сучасної освіти – вироблення в суб'єктів освітнього 

процесу - індивідуального стилю діяльності, культури самовизначення, відбувається їхній 

особистісний розвиток. Перехід сучасного суспільства до інформаційної епохи свого 

розвитку висуває в якості одного з основних завдань, що стоять перед системою освіти, 

задачу формування основ інформаційної культури майбутнього фахівця. 

Реалізація цієї задачі неможлива без включення інформаційного компонента в систему 

профільної освіти. 

В сучасних умовах необхідно, на нашу думку, підготувати учня до швидкого 

сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати. 

Кінцевим результатом впровадження інформаційних технологій у процес навчання є 

оволодіння учнями комп'ютером як засобом пізнання процесів і явищ, що відбуваються та 

застосовуються в практичній діяльності. 

Педагогічна доцільність використання проектної технології в процесі гурткової роботи 

визначається педагогічними цілями, досягнення яких можливо тільки в зацікавленості 

учнями кінцевим результатом. 

 

Національно-патріотичне та фізичне виховання у профорієнтаційній роботі ДПТНЗ 

«Софіївський професійний ліцей» 

 

Хоптинський В.П.,  

викладач предмету «Захист Вітчизни» 

 Софіївського професійного ліцею 

 

Як показують результати опитування близько 70% 

випускників загальноосвітніх шкіл зорієнтовані лише на 

навчання у вищих навчальних закладах, тоді як потреба 

http://mvideo.ru/
http://mvideo.ru/
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економіки країни у висококваліфікованих робітниках майже вдвічі перевищує потребу 

фахівців з вищою освітою. 

Враховуючи цю та суспільно-політичну ситуацію в Україні загалом, можна зробити 

висновок, що наразі просто необхідне впровадження нових моделей у системі, як виховної 

роботи в цілому, так і за профорієнтаційним напрямком, формування фізично розвинутих, 

патріотично спрямованих, громадянських, державницьких, військово-патріотичних аспектів, 

духовності. 

Національно-патріотичне та фізичне виховання у профорієнтаційній роботі ДПТНЗ 

«Софіївський професійний ліцей» реалізується у двох напрямках: 

 первинна профорієнтація здійснюється серед учнів шкіл регіону шляхом 
виховання в учнів патріотичного ставлення до історичного минулого і сучасного України, 

почуття органічної єдності з історією і культурою українського народу, його мовою, 

народними традиціями та звичаями, пропаганди здорового способу життя, фізичної культури 

та спорту, формування культури здоров’я, залучення до спортивних змагань та занять 

різними видами спорту; 

 вторинна профорієнтація проводиться серед учнів нашого ліцею, під час уроків 
фізичної культури та занять у спортивних секціях, залученням до діяльності молодіжної 

громадської організації «Софіївський козацький ліцей» у складі ГО «Дніпровська Січ 

Військо Запорозьке». 

З метою сприяння розвитку української культури та збереження українських 

національних традицій, сприяння у патріотичному вихованні молоді регіону, в нашому 

навчальному закладі створено молодіжну громадську організацію «Софіївський козацький 

ліцей» в складі ГО «Дніпровська Січ Військо Запорозьке». Дана громадська організація 

активно працює вже протягом 5 років за напрямками: 

 посвята учнів та працівників у козаки; 

 налагодження зв'язків з регіональними кошами; 

 вивчення історії козацтва, козаччини та козацької педагогіки працівниками ліцею та 
учнями; 

 відвідування історичних пам'яток та козацького фестивалю на історичній батьківщині 

козацтва; 

 залучення козаків до збереження громадського 
правопорядку спільно з органами внутрішніх справ; 

 організація превентивного виховання молоді; 

 упровадження форми повсякденної та  парадної; 

  ради (кола), великі  й малі; 

  волонтерство; 

  патрулювання; 

  пошуково-дослідницька робота.; 

 літнє козацьке таборування; 

 міжрегіональні зв'язки; 

 зв'язки з навчальними закладами району; 

 свята, походи, різного роду фестивалі, конкурси, змагання; 

 оволодіння козацьким бойовим мистецтвом; 

 налагодження зв'язків з Дніпропетровською академією «СПАСу» під керівництвом 
Полякова Г.М. та Запорізькою національною академією «СПАСу» під керівництвом 

О.М.Притули; 
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 упровадження «СПАСу» на уроках фізичного виховання та в позаурочний час. 
 Особливою популярністю серед молоді користуються заняття з бойового мистецтва 

«СПАС», які базуються на духовній спадщині наших славних предків – Запорізьких козаків.  

Члени гуртка є активними учасниками конкурсів художньої самодіяльності, спортивних 

змагань та виступів  у складі профорієнтаційних агітбригад. 

 «СПАС» – це спосіб життя, традиція виховання козака-воїна – вірного захисника свого 

Роду, Землі-Матері та Краю. Ці національні бойові мистецтва займають важливе місце у 

вихованні свідомої, здорової та патріотично налаштованої молоді. Бойове мистецтво 

служить тому,  хто ним володіє. Воно захищає ті ідеї, які проповідує людина, що ним 

володіє. 

 Форми профорієнтаційної роботи, які використовують «спасівці»: 

 показові виступи; 

 бесіди з вчителями шкіл, учнями різних класів, дітьми, які відвідують спортивні 

секції, тренерами, батьками тощо; 

 виховні заходи спортивної та оздоровчої тематики; 

 організовують зустрічі з відомими  спортсменами регіону, нашими учнями та 
випускниками. 

 Разом з профорієнтаційними агітбригадами «спасівці» відвідали не одну школу 

району і скрізь їх привітно приймали, із великим задоволенням спілкувалися. Найбільше 

емоцій викликали звичайно рухливі заходи та показові виступи. Побачивши реквізит для 

виступів, люди дивувалися, деякі захоплювалися, були такі, що відверто боялися за наших 

гуртківців. Та головне – ніхто не залишався байдужим, адже «СПАС» – це не лише бойові 

прийоми - це мистецтво, яке найбільш повно й характерно відображає традиції Українського 

козацтва. Крім самозахисту, воно здатне відкрити двері, що ведуть до вершин 

самовдосконалення, підвищення власного духу. 

Сформовані в козацькому середовищі традиції суттєво впливали на становлення 

суспільної моралі, національних світоглядних позицій, поглядів і переконань на основі 

цінностей Української культури. 

  Оскільки традиції Запорозького козацтва найбільш повно й характерно відображають 

традиції Українського козацтва ми взяли їх за основу фізичного, духовного та патріотичного 

виховання молоді. 
До традицій Запорозького козацтва ми відносимо : 

 - волелюбство, нетерпимість до будь-якого гноблення; 

 - демократичність; 

 - готовність і вміння в будь-який час захищати свій рідний край, свою Батьківщину, 

свою землю; 

 - братерство; 

 - чесність і справедливість; 

 - поважне ставлення до старших, батьків;  

 - повага до людей фізично сильних, загартованих, сміливих, добре військово 

підготовлених; 

 - висока духовність, вірність Православній церкві; 

 - повага до національної культури, народних звичаїв; 

 - поважне ставлення до жінки, матері; 

 - терпимість і доброзичливість у національних відносинах. 

Тільки-но потрапляючи до нашого навчального закладу, учні більше уваги 

приділяють вивченню спецпредметів, а до занять фізичною культурою ставляться бездумно. 
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Небажанням приділяти належної уваги власному фізичному вихованню, учні аргументують 

тим, що їм і так необхідно освоїти багато матеріалів зі спецпредметів, здавати реферати, 

готуватися до ДКА та ін. Тому необхідно шукати шляхи, як зацікавити учнів і довести їм, що  

фізичне виховання є не менш важливим. 

Можна сказати, що учні приходять без свідомої мотивації збереження власного 

здоров’я та з несформованими навичками здорового способу життя. Після приходу на 

навчання в ліцей вони потрапляють у нове середовище і першочергове завдання керівника 

фізичного виховання - зламати старі стереотипи, сформувати мотивацію  у збереженні 

власного здоров’я, показати шляхи, якими можна цього досягти. 

Фізичне виховання учнів і формування навичок здорового способу життя необхідно 

впроваджувати системно, у цій системі працюють два основні методи – це інформаційно-

просвітницький, націлений на постійну пропаганду корисної інформації та практичні заняття 

фізичними вправами і спортом. 

Учнів необхідно захопити перспективою застосування отримуваних ними знань. Саме 

усвідомлення практичного значення фізичної культури, як предмету, його місця у трудовій 

діяльності формує інтерес до предмету, а разом з ним і до професій, науково-теоретичну 

основу яких він складає. Таким чином профорієнтаційна робота серед учнів ліцею включає в 

себе проведення уроків та спортивних заходів із професійним спрямуванням, 

міжпредметними зв’язками, залучення учнів до участі у спортивних гуртках та секціях, 

постійній мотивації до збереження власного здоров’я.  

Таким чином, фізичне виховання на традиціях Запорозького козацтва, використання 

на уроках і в позакласній роботі козацького рукопашного бою - однин з важливих напрямків 

у профорієнтаційній роботі нашого ліцею. Його головним змістом є пізнання та засвоєння 

моральних і духовних цінностей Запорозького козацтва, виховання патріотизму й 

національної свідомості, любові до свого народу, до України, як незалежної демократичної 

держави, формування в молоді демократичних і гуманістичних життєвих принципів та 

пріоритетів національної світоглядної позиції, поглядів і переконань на основі історичних 

ціннісних традицій.  

Виховання (самовиховання) козака та берегині звертає увагу на морально-

патріотичний  потенціал «Кодексу буття Українського козацтва», куди входять «Кодекс 

лицарської честі», «Кодекс лицарської духовності» та «Заповіді милосердя». Упровадження 

в роботу вимог Кодексів забезпечує формування та виховання такого духовного стану 

молодих громадян України, козаків, яке в народі збереглося як розуміння козацького духу, 

того особливого соціального положення українського козацтва в суспільстві, що слугувало 

опорою народу й держави протягом віків. 

 Визнаю, що в сучасному суперечливому світі «виживуть» збережуть себе ті, хто зуміє 

відстояти у глобальному змаганні свою культуру, мову, фольклор – усе те, з чого 

складаються сутність і особливості національного характеру. 
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СЦЕНАРІЙ ДО ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 

 

Ведуча: Доброго дня, викладачі, майстри виробничого 

навчання, учні і шановні гості. 

Згідно з Указом № 806/2014 Президент України 

постановив: «Установити в Україні свято — День захисника 

України, яке відзначати щорічно 14 жовтня». Це свято є 

направду всенародним святом, бо захисниками Вітчизни є 

учасники національно-визвольних рухів ХХ століття,учасники 

Революції гідності, добровольці і військові ,волонтери ,діти і 

дорослі — всі ті,хто в різний спосіб наближають перемогу над 

російськими загарбниками. Урочиста лінійка, присвячена 73-ій річниці УПА та Дню 

захисника України, оголошується відкритою. 

 

Звучить Гімн України 

Учень1:  
Зродились ми великої години 

З пожеж війни і з полум’я вогнів. 

Плекав нас біль по втраті України, 

Кормив нас гніт і гнів на ворогів. 

Доволі нам руїни і незгоди, 

Не сміє брат на брата йти у бій, 

Під синьо-жовтим прапором свободи 

З’єднаєм весь великий нарід свій. 

І ось ідемо в бою життєвому. 

Тверді, міцні, незламні, мов граніт, 

Бо плач не дав свободи ще нікому, 

А хто борець, той здобуває світ. 

 

Учень2: 
Велику правду для усіх єдину, 

Наш гордий клич народові несе: 

Батьківщині будь вірний до загину, 

Нам Україна вище понад все! 

Не хочемо ні слави, ні заплати, 

Заплатою нам розкіш боротьби, 

Солодше нам у бою умирати, 

Як жити в путах, мов німі раби. 

Веде нас в бій борців упавших слава, 

Для нас закон найвищий та наказ – 

Соборна Українськая Держава, 

Вільна, міцна, від Тиси по Кавказ! 

 

Пісня 
Ведуча: 73 роки минає з часу створення УПА. Національно-визвольний рух УПА – 

одна з найяскравіших сторінок боротьби українського народу проти гітлерівської та 

більшовицької окупацій. Без вагань вступили у цю збройну боротьбу мешканці 
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Золочівщини: Кравчук Роман (псевдо Степовий), Кук Василь, який був головою української 

визвольної ради, Левкович Микола (псевдо Чернець), Онишкевич Мирослав (псевдо Орест) 

та інші відомі та невідомі герої.Молоді люди, колишні учні, йшли на смертельну боротьбу. 

Ця боротьба була надзвичайно виснажливою, важкою і кривавою. 

Сьогодні ми раді вітати на нашій урочистій лінійці людей , які захищали Соборність і 

незалежність України в 20 столітті і продовжують її відстоювати в 21 столітті. 

Ведуча До вітального слова запрошується представники організації Всеукраїнської 

товариства ОУН-УПА. 

До вітального слова запрошується випускник, доброволець батальйону територіальної 

оборони «Дніпро». 

 Ведуча: Дякуємо за подвиг і вірність Україні батькам наших учнів, які були і є 

учасникам АТО: (список батьків зачитати) 

Ведуча: Боротьба за незалежність України продовжується і зараз . На Донеччині і 

Луганщині на превеликий жаль гинуть наші патріоти- добровольці та воїни української армії. 

Серед загиблих–колишні учні училища (перелічити поіменно). У цій страшній боротьбі наш 

народ і наша армія мужніє, вдосконалюється і перемагає.  

Схилімо голови низько перед пам’яттю і подвигом славних синів України- героів 

УПА , героїв небесної сотні і героїв АТО і промовмо молитву за душі загиблих. 

  

Пісня «Пливе кача» 

Учень 3 
Пам’ятайте про тих, що безвісті пропали, 

Пам’ятайте про тих, що не встали, як впали. 

Пам’ятайте про тих, що згоріли як зорі,- 

Такі чисті і чесні, як повітря прозоре. 

Пам’ятайте про тих, що за правду повстали, 

Пам’ятайте про тих, що лягли на заставах. 

Пам’ятайте про тих, що стрибали під танки… 

Є в місцях невідомих невідомі останки. 

Є в лісах, є у горах, і є під горою – 

Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. 

Пам’ятайте про них і у праці, і в пісні – 

Хай відомими стануть всі герої безвісні. 

 

Ведуча: Достойними нащадками Української повстанської армії є сьогоднішня молодь, яка 

вже має право називатися захисниками Вітчизни ,бо брала активну участь у Революції 

гідності, допомагає і підтримує українську армію з початку війни з російськими 

загарбниками на сході, а сьогодні продемонструє вміння 

марширувати і виконувати стройові пісні. Командування нашим 

парадом передаємо випускнику закладу, учаснику АТО. 

Після параду 
Ведуча: До слова запрошуються гості заходу. 

Ведуча:  
Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, 

Бо ти єдина, Україно, бо ти на всіх у нас одна. 

Одна від Заходу й до Сходу, володарка земель і вод – 

Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. 
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Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, 

Бо ти єдина, Україно, бо ти на світі в нас одна. 

 

Ведуча: На цьому урочиста лінійка з нагоди дня захисника Вітчизни вважається закритою. 

 

14 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 
 

14 жовтня, на свято Покрови 

Пречистої Богородиці, в нашій державі 

відзначається День українського козацтва. 

З давніх-давен Богородиця є 

покровителькою українського козацтва й усіх 

українських збройних формувань. Запорожці, 

зокрема, мали на Січі церкву на честь 

Покрова Пресвятої Богородиці з іконою її 

Покрова. Окрім того, на свято Покрови в 

Україні відбувалася Велика рада, що обирала гетьмана, визначала, як козацтву жити далі. 

Тому символічно, що це свято встановлене Указом Президента № 966/99 від 07.08.1999 р. 

припадає саме на цю дату. 

Історики вважають, що українське козацтво виникло в 1480-х роках, але тільки в 

середині XVI століття їхня кількість зросла 

настільки, що козацьке військо почало 

впливати на перебіг політичних подій в 

Україні і Європі. Європейські монархи 

наймали козаків для участі у військових 

операціях. З напіввійськового промислу 

козацтво перетворювалося на окремий стан 

тогочасного українського суспільства. 

Вироблялися і усталювалися військова 

організація, адміністративний устрій, закони і 

звичаї. У XVI столітті українське козацтво 

утворило свій центр - Запорозьку Січ, що 

була столицею значною мірою незалежної військової республіки. У XVII столітті козацтво 

запорозьке, реєстрове вже утворило провідну верству українського народу і склало основу 

української держави, що постала 1648 року з початком Визвольної війни під проводом 

гетьмана України Богдана Хмельницького. Козацький адміністративно-військовий устрій 

був поширений на значну частину України. 3 

козацької старшини утворилася нова українська 

аристократія. Новий устрій проіснував на 

українських землях до кінця XVIII століття, а 

військові козацькі формування - до першої 

половини XIX століття. 

Козацтво виникло у тяжкий для українського 

народу період, коли його державність була 

втрачена, а землі захоплені іноземними державами. 

Осередком козаччини стало Запоріжжя, де численні 

острови між рукавами Дніпра давали козакам безпеку, захист і змогу укріпитися. З XVI ст. 
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чисельність козаків постійно зростала. У запорозьке (низове, січове) козацтво приймали всіх, 

незалежно від походження та національності. Основною умовою була православна віра. 

Саме вона була характерною рисою духовного життя козацтва. ТомуЗапорозьку Січ 

називали «Християнською козацькою республікою». 

Починаючи з перших років існування Запорозька Січ майже безперервно вела важку 

збройну боротьбу разом з усією Україною за віру і незалежність свого народу. Січі були 

притаманні ознаки республіки: власна територія, система виборних органів влади, правові 

звичаї, військо. 

Перший з достовірно відомих козацьких гетьманів — князь, політичний і військовий 

діяч Дмитро Вишневецький (Байда), з яким Запорізька Січ вийшла на міжнародну арену як 

лідер боротьби східного слов'янства проти Кримського ханства і султанської Туреччини. 

Серед найвидатніших козацьких вождів — Самійло Кішка, Петро Конашевич-Сагайдачний, 

Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Іван Мазепа, Пилип Орлик та ін. Всі 

вони були видатними державними й політичними діячами, носіями ідеї незалежної, 

самостійної Української держави. 

 

  КЛЕЙНОДИ КОЗАЦЬКІ 
http://historical-club.org.ua/uploads/posts/2014-01/1389627855_kleinod1.jpg 

Клейноди козацькі — відзнаки та атрибути влади Української козацької старшини 

XVI-XVIII ст. До козацьких клейнод належали : корогва (прапор), булава, бунчук, пірнач, 

гербова печатка, литаври, духові труби, значки, палиці, гармати, тощо. Вони зберігалися в 

січовій Покровській церкві чи у військовій скарбниці, звідки їх 

виносили перед козацькими радами, походами. За ступенями 

клейноди поділялися на гетьманські (вручалися спочатку 

польським королем потім російським царем), полковницькі, 

сотенні (вручалися гетьманом), кошові (вручалися військовою 

радою Запорізької Січі), курінні (вручалися курінною радою) і 

паланкові (вручалися кошовим). Кожен з клейнодів належав 

певній особі із запорізької старшини. Булава—кошовому 

атаману, прапор—хоружному, бунчук—кошовому, але тримав 

його над головою отамана —бунчужний. Військова печатка 

належала судді, пірнач—полковникові, литаври—усьому 

війську. 

 

Булавою називалася срібна (зверху позолочена), 

прикрашена коштовно-стями куля 

насаджена на металеву чи дерев’яну 

палицю.  

 

Корогвою називалося шовкове яскраво-

червоної, малинової чи інших барв 

полотнище з різними зображеннями 

http://historical-club.org.ua/uploads/posts/2014-01/1389627855_kleinod1.jpg


Методичний вісник 

 
 

Сторінка78 
 

 

 

 

посередині (залежало від кого їх було одержано) — білим польським орлом, або двоголовим 

російським, а по боках Спасителем та архангелом Михаїлом та ін. Блакитні сині полотнища 

із золотими чи жовтими зображеннями хрестів і почасти інших знаків — небесних світил, 

святих Михаїла, Юрія, та ін. Стали переважати XVII ст. Поєднання цих кольорів на 

полкових і сотенних знаменах продовжує поширюватись і в XVIII ст. Треба зазначити, що 

поєднання жовтого й блакитного кольорів бачимо й на багатьох гербах козацької старшини 

тоді ж. Ще за часів Речі Посполитої уславився звичай, коли клейноди —атрибут влади й 

гідності— давалися козацькому війську польськими королями; згодом відповідно—

російськими царями. Військо запорозьке одержувало військові знамена в 1708, 1736, 1743, 

1763 рр.в останніх трьох випадках ці знамена були 

жовті з білою прошвою по периметру. 

 

Бунчук — це проста помальвана палиця, на кінець 

якої насаджували мідну кулю під яку вставлялося 

волосся кінського 

хвоста.  

 

Військову печатку виготовляли зі срібла. На ній був 

зображений козак у гостроверхій шапці, в жупані, із шаблею 

і порохівницею та рушницею через ліве плече. На печатці 

був напис „печать славного войска запорожскаго низового”. 

Курінні печатки мали зображення левів оленів, місяця, зірок, 

шабель, луків, тощо. 

 

Пірнач (жезл) невелика булава зі срібною чи залізною 

кулею, з вертикальними вирізами уздовж неї або з 

особливими виступами у формі наконечників 

списів упоперек кулі, часом із шістьма парами над 

кулею. 

 

 

Литаврами називаються залізні (срібні) 

котли з натягнутою на них шкірою і дерев’яними 

паличками для ударів по шкірі.  

 

 

 

Палицями називаються товсті, гладенько обстругані, помальовані 

палки, оправлені сріблом з тупим залізом на кінці. 

 

 

 


