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Шановний  читачу! 

 

       До вашої уваги НМЦ ПТО пропонує 6-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, ознайомлюємо вас з новими законодавчими та 

нормативними документами. Ви теж можете надати нам свої цікаві матеріали, які буде розглянуто 

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

новорічних свят , обласна методична служба ПТО передає свої вітання всім працівникам ПТО  

Дніпропетровщини та України. 

                 ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

Новий рік – це яскраве, урочисте й веселе свято. Хай 

надія, віра в себе і свої сили надихає на здійснення 

найзаповітніших ваших мрій. Нехай збудеться 

задумане, а 2016 рік стане таким, яким ми хочемо 

його бачити. Зустрічаючи Новий рік, побажаємо один 

одному процвітання нашої країни. Подаруємо 

найдорожче, найцінніше – любов і тепло наших 

сердець, увагу й турботу близьких, а в новому році 

хай щасливих людей стане більше. 

   Бажаємо всім вам, аби новий рік приніс мир, 

спокій, справедливість та здоров’я, радість і 

впевненість у завтрашньому дні. Успіхів вам, щастя і 

благополуччя! 

З Новим роком та Різдвом Христовим!  

 

Колектив НМЦ ПТО у Дніпропетровській області  
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 № 

з/п 

Тема статті, інформації 

 

Сторінки 
Офіційні документи 

1 

Лист МОН України від 25.11.2015р № 1/9-565 «Щодо видачі документів про 

професійно-технічну освіту та державної атестації суб’єктів господарювання, які 

надають послуги у сфері професійно-технічної освіти. 

6 

Нові підходи  в системі управління ПТО 

 2 Рекомендовані технології та інструментарій при організації моніторингу 

рівня навченості учнів. 

Гришаєва О.В. методист НМЦ ПТО 

 

8 

Впроваджуємо сучасні технології 

3 

Майстер - клас «М`ясна кухня. Стейки, ступінь промажування та способи 

пригодовування». 

Слюсарєва О.В., старший майстер Криворізького центру професійної освіти 

робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу 

22 

4 
Інтернет-технології  для    діагностики знань учнів. 

Юдіна М.В., майстер виробничого навчання межрегіонального вищого 

професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій                

 

41 

Загальноосвітня підготовка 

5 
Визначення ролі викладача-правознавця в умовах освітянської та правової 

реформи.  

Черненька Н.О., викладач ПТУ-2 

47 

6 

Заняття математичного гуртка «Математик» за темою: «Функції та їх 

графіки» 

Чернюх Н.Г., викладач математики Західно-Дніпровського центру професійно-

технічної освіти 

52 

Виховний процес в ПТНЗ 

7 
Позакласна робота як фактор виховання особистості. 

Буравов С.С., Методист НМЦ ПТО 
60 

Профорієнтаційна робота 

8 
Визначення критеріїв ефективності профорієнтаційної роботи в ПТНЗ. 

Бабич Т.С., методисит НМЦ ПТО 
65 

9 

Інтернет на службі у профорієнтатора. 
Лєщинський Олександр, директор ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти 

металургії та машинобудування»  

Петрова Наталія, викладач інформатики ДНЗ «Криворізький центр професійної 

освіти металургії та машинобудування»  

 

68 

10 
Використання можливостей Інтернет-ресурсу в організації і проведенні 

профорієнтаційної роботи. 

Головченко С.В., методист НМЦ ПТО 

77 
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Електронні засоби навчального призначення 

11 

Створення електронного підручника нового покоління з професії 

«Штукатур (підсумки дослідно-експерементальної роботи Марганецького 

професійного ліцею) 

Козловський Г.Ф., методист НМЦ ПТО 

 

84 

Методична робота 

12 
Структура науково-методичної роботи у професійно-технічному 

навчальному закладі. 

Красильніков А.В., методист НМЦ ПТО 

89 

13 

Моніторинг інтернет – анкетування учнів ПТНЗ «Прав без обов’язків не 

буває» 

Муха Н.О., методист НМЦ ПТО 

 

92 

14 
Професійне вдосконалення викладача професійно-технічного навчального 

закладу.  

Кузь Т.Г., методист НМЦ ПТО 

97 

Ділимося досвідом 

14 
Інноваційні форми проведення уроків спецдисциплін. 

Тимощенко В.В., викладач спецдисциплін Дніпропетровського залізничного 

ліцею 

101 

16 

Дистанційне навчання як якісно нова, перспективна форма навчання.  (з 

досвіду роботи Межрегіонального центру професійної перепідготовки 

звільнених у запас військовослужбовців) 

 

Мавдрик Т.М., методист НМЦ ПТО 

 

105 

17 

Бібліотерапія як нетрадиційна форма роботи бібліотеки на сучасному етапі. 

Василець Ю.В., бібліотекар Дніпродзержинського вищого професійного 

училища 

110 

18 

Психологічний комфорт – важлива умова для ефективного навчання та 

опанування професією.  

Жулей Є.В., практичний психолог ПТУ №2 

115 

19 

Реальні умови сільськогосподарського виробництва: основа професійної 

компетентності.  

Міхіда С.Г., методист ПТУ №74 

122 

НМЦ ПТО інформує 

20 

«Майстер - клас – паперовий янгол» 

Головченко С.В., методист НМЦ ПТО 
125 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96  

E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 

Від 25.11.2015  № 1/9-565 

Департаменти (управління) освіти і          

 науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

Державне підприємство «Інфоресурс» 

Щодо видачі документів про професійно-технічну 

освіту та державної атестації суб'єктів 

господарювання, які надають послуги у сфері 

професійно-технічної освіти 

Міністерство освіти і науки України спільно з Державною інспекцією навчальних закладів 

України розглянувши звернення суб'єктів господарювання різних форм власності, які надають 

послуги у сфері професійно-технічної освіти (далі - суб'єкти ПТО), щодо надання дозволу на 

формування замовлень для виготовлення документів про професійно-технічну освіту державного 

зразка без наявності свідоцтв про державну атестацію навчальних закладів, роз'яснюємо. 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про освіту» документи про освіту встановленого 

зразка мають право видавати випускникам лише акредитовані (атестовані) державні або інші 

навчальні заклади. 

Згідно з пунктом 8 Положения про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 p. № 200 (далі - 

Положения), право видачі документа про професійно-технічну освіту державного зразка набуває 

лише атестований професійно-технічний навчальний заклад. 

Атестованим вважається професійно-технічний навчальний заклад, якщо атестовані 75 і 

більше відсотків напрямів (професій, спеціальностей), за якими здійснюється підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів та службовців (пункт 6 Положення). 

Разом з тим, за інформацією Державної інспекції навчальних закладів України станом на 1 

травня 2015 року, лише 42 % (1109) ліцензованих суб'єктів ПТО усіх форм власності мають 

mailto:ministry@mon.gov.ua
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свідоцтва про державну атестацію. У більшості це навчальні заклади державної та комунальної 

форм власності. 

Найгірша ситуація з проведенням державної атестації суб'єктів ПТО склалася у м. Києві 

(атестовано лише 34 суб'єкти (26% від загальної кількості ліцензованих), Київській (27 (26%), 

Полтавській (47 (27%), Тернопільській (25 (28%), Львівській (65 (30%), Рівненській (25 (31%) 

областях. 

Крім того, у 250 суб'єктів ПТО, що мають свідоцтва про атестацію, є меншою за встановлену 

законодавством (75%) кількість атестованих професій. Найбільше таких суб'єктів у 

Дніпропетровській (29), Одеській (26), Запорізькій (24), Хмельницькій (22), Волинській (15) 

областях. 

Не вирішеним також залишається питания щодо проведения місцевими органами управління 

освітою державної атестації професійно-технічних навчальних закладів державної форми 

власності у частині загальноосвітньої підготовки. Так, у минулому навчальному році без ії 

проходження повну загальну середню освіту учням надавали 207 закладів (26,5 % від загальної 

кількості ПТНЗ, що надають середню освіту). Найбільше таких суб'єктів є вДніпропетровській 

(57), Львівській (55) та Харківській (43) областях. 

3 метою вирішення питання щодо проведення державної атестації суб'єктів ПТО та зняття 

соціальної напруги, що могла виникнути у зв'язку з припиненням видачі документів про 

професійно-технічну освіту державного зразка випускникам закладів, які не пройшли державну 

атестацію, Міністерством було дозволено до 1 жовтня 2015 року формування замовлень на 

виготовлення згаданих документів без перевірки свідоцтв про атестацію (лист МОИ від 09.07.2015 

№ 1/9-324 додається). 

Проте, до Міністерства та ДП «Інфоресурс» продовжують надходити численні звернення 

суб'єктів ПТО щодо надання дозволу на формування замовлень на виготовлення документів про 

професійно-технічну освіту державного зразка без наявності свідоцтв про атестацію, оскільки 

більшість навчальних закладів не встигли пройти в установленому порядку процедуру атестації. 

Враховуючи зазначене, повідомляємо, що суб'єкт ПТО, який мае свідоцтво про атестацію із 

вказаними у додатку до нього професіями, може формувати замовлення на виготовлення 

документів про професійну освіту на 2015/2016 навчальний рік з усіх професій та видів 

підготовки, зазначених у діючій ліцензії. 
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Разом з тим, звертаємо увагу місцевих органів управління освітою на необхідність 

проведення упродовж поточного навчального року атестації професій (спеціальностей), з яких 

здійснюється підготовка у навчальних закладах, а також на поліпшення роз'яснювальної роботи з 

суб'єктами ПТО (особливо інших форм власності) щодо можливого анулювання ліцензій у зв'язку 

з прийняттям рішень про визнання навчальних закладів або окремих напрямів підготовки 

(спеціальностей) не атестованими (підпункт 9 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з 

надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 

p. № 1019). 

Заступник Міністра  П. К. Хобзей 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

МОНІТОРИНГУ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ УЧНІВ 

 

Гришаєва О.В..,  

методист НМЦ ПТО 

 

Модель моніторингу якості освіти в навчальному закладі визначає 

єдину систему здійснення внутрішньоучилищного моніторингу, що включає 

збір, збереження (формування бази даних), опрацювання (аналіз і оцінка) та 

розповсюдження інформації про якість освіти в навчальному закладі,  

прогнозування на підставі об'єктивних даних динаміки й основних тенденцій його розвитку, 

розробку науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо 

покращення ефективності діяльності навчального закладу. 

Створення моделі зумовлено необхідністю вироблення та погодження єдиних підходів до 

здійснення внутрішньоучилищного моніторингу у професійно-технічних навчальних закладах 

області для виявлення результативності навчання і виховання учнів, забезпечення систематичного 

відслідковування динаміки змін у організації навчально-виховного та виробничого процесів, 

розвитку навичок самоаналізу та саморегулювання організаційної роботи в різних ділянках 

освітнього середовища навчального закладу з метою покращення ефективності його управлінням. 

У статті намагаюсь визначити концептуальні засади тй доступні в сучасних умовах 

технології та інструментарій для проведення внутрішнього моніторингу, оцінювання якості 

функціонування освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу.  

Завдання внутрішньоучилищного моніторингу: 
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• визначення якості навчальних досягнень учнів;  

• з’ясування динаміки їх змін; 

• виявлення проблем, пов’язаних з організацією навчально-виробничого та виховного процесів та 

рівнем кваліфікації педагогів; 

• установлення та накопичення даних про фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток 

учнів;  

• установлення проблем їх особистісного розвитку;  

• характеристика якості виховного простору, а також фінансового, кадрового, навчально-

методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального закладу. 

Функції моніторингу  

 інформаційна – створює масив інформації щодо якості освіти в навчальному закладі; 

 діагностична -фіксує реальний стан якості освіти в навчальному закладі; 

 оцінювальна – дає кількісно-якісну оцінку об’єктів освітнього процесуу навчальному закладі 

на основі певного набору критеріїв та показників (індикаторів); 

 коригувальна-мінімізує вплив негативних факторів у навчально-виховному процесі; 

 прогностична–формує стратегію й тактику розвитку освіти в навчальному закладі;  

 управлінська-впливає на зміст і методи управлінської діяльності. 

Об’єктами внутрішньоучилищного моніторингуу ПТНЗ є: 

І. Освітнє середовище: 

 ресурсне забезпечення (фінансове, матеріально-технічне,санітарно-гігієнічне); 

 професійна підготовка і кваліфікація педагогічних кадрів; 

 навчально-методичне забезпечення (робочі навчальні та виховні програми; 

використовувані підручники та посібники й інша навчальна література); 

 науково-методичне забезпечення ( використовувана методична література, педагогічний 

досвід працівників навчального закладу, який визнається та популяризується в колективі); 

 виховний простір. 

ІІ. Освітній процес: 

 планування навчально-виховного процесу; 

 зміст і методи освітньої діяльності; 

 упровадження освітніх та виробничих інновацій;  
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 розвиток професійної компетентності педагогів; 

 психологічний супровід навчально-виховного процесу; 

 участь батьків, громадськості, соціальних партнерів в навчально-виховному процесі. 

ІІІ. Результати освітнього процесу: 

 навченість (навчальні досягнення) учнів із предметів та професійно-практичної 

підготовки; 

 розвиток пізнавальної сфери та особистісний розвиток учнів; 

 особисті здобутки учнів у позаурочній діяльності (результатиучасті учнів в 

учнівських олімпіадах збазових  дисциплін, конкурсах, змаганнях тощо); 

 результативність педагогічної роботи класних керівників та майстрів в/н (кількість 

педагогічно занедбаних учнів, дітей із шкідливими звичками, правопорушників та ін.); 

 результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників (кількість педагогічних 

працівників різних категорій, володіння педагогічними працівниками інноваційними 

технологіями та прийомами педагогічної роботи та фаховими інноваціями тощо); 

 результати педагогічної просвіти батьків (кількість батьків, які були постійними 

учасниками спеціальних тренінгів, тощо). 

 Предметом внутрішньоучилищного моніторингу є динаміка змін у освітній системі 

професійно-технічного навчального закладу як основа його розвитку. 

 Суб'єкти внутрішньо училищного моніторингу: педагогічний колектив, адміністрація, 

учні, батьки опосередковано через органи самоврядування. 

Проводячи внутрішньоучилищний моніторинг, професійно-технічний навчальний заклад має 

орієнтуватися на такі результати: 

 підвищення якості надання освітніх послуг, формування позитивного іміджу, престижності та 

конкурентоспроможності навчального закладу; 

 створення необхідних умов для творчої діяльності учасників навчально-виховного процесу: 

виявлення та підтримка обдарованої молоді, підняття престижу творчих педагогів;  

 упровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій для оновлення змісту 

освітий форм організації навчально-виховного процесу;  

  активізація роботи адміністрації і педагогічних колективів навчальних закладів, вироблення 

навичок контрольно-аналітичної діяльності, самооцінки та саморегуляції; 
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 удосконалення управління навчальним закладом, вироблення та корегування управлінських 

рішень, планування і прогнозування розвитку навчального закладу. 

Організація моніторингу 

1. Створення Програми моніторингових досліджень в навчальному закладі, що визначає цілі, 

завдання, напрями, об’єкти та періодичність досліджень, необхідних для реалізації стратегії 

розвитку навчального закладу,  виконання погоджених спільнотою завдань щодо покращення 

якості освітніх послуг. Програма моніторингових досліджень складається на той самий термін, що 

й інші ухвалені в навчальному закладі документи стратегічного планування, у основному на один 

рік.  

2. Розробка проекту внутрішнього моніторингу конкретної ділянки освітнього середовища, 

передбачених Програмою, зокрема, умов, процесу чи результатів роботи навчального закладу. 

Проект  визначає : 

 мету та завдання дослідження; 

 об’єкт дослідження; 

  формування вибірки; 

 терміни та процедуру дослідження; 

 підбір та підготовку координаторів дослідження; 

 визначення критеріїв оцінювання та показників (індикаторів), за якими збиратиметься 

інформація; 

 визначення методів дослідження. 

3. Підготовка інструментарію дослідження, передбаченого Програмою, (вибір анкет, тестів, 

методик, карт спостережень, підготовка інструктивно-методичних матеріалів для 

координаторів дослідження, вибір статистичних та математичних методів обробки та 

обчислення отриманих результатів дослідження). 

4. Проведення дослідження, передбаченого Програмою, проектом (заповнення анкет, 

виконання тестів, проведення спостережень за обраними методиками).  

5. Збір та опрацювання результатів (внесення результатів дослідження в базу, обробка та аналіз 

отриманих даних з використанням математичної статистики, факторно-критеріального аналізу, 

описового пояснення).  

6. Аналіз та інтерпретація результатів внутрішньоучилищного  моніторингу стану конкретної 

ділянки освітнього середовища навчального  закладу (виявлення та оцінка позитивних та 
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негативних факторів впливу; підготовка та представлення звіту, який має містити висновки та 

рекомендації з метою прийняття управлінських рішень, корекції програм, планів роботи 

навчального закладу, роботи окремих педагогів, батьківського комітету, учнівського 

самоврядування тощо).  

 7.Оприлюднення результатів моніторингу та запровадження рекомендацій у практику. 

Орієнтовна періодичність проведення внутрішньоучилищного моніторингу у ПТНЗ 

 про кадрове забезпечення навчального закладу (вересень) 

 про контингент учнів (вересень) 

 про матеріально-технічну базу навчального закладу (вересень) 

 про рівень навченості учнів за результатами навчання у І, ІІ семестрі та за рік  по групам 

(січень, червень) 

 про рівень навченості учнів за результатами навчання у І, ІІ семестрі та за рік у розрізі 

навчальних предметів (січень, червень) 

 про результати моніторингу професійної компетентності педагогічних працівників (січень-

лютий) 

 про динаміку навчальних досягнень учнів в розрізі нульового, контрольного та підсумкового 

заміру знань з предметів навчального плану (вересень, грудень, травень) 

 про результати моніторингу стану викладання предмету (предметів) інваріантної складової 

навчального плану (червень) 

 про результати державної підсумкової атестації та державної кваліфікаційної (поетапної) 

атестації (червень) 

 про результати участі учнів ПТНЗ у олімпіадах, турнірах, конкурсах (грудень-квітень) 

Рекомендовані технології та інструментарій при організації моніторингу рівня  навченості  

учнів  

Мета. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів шляхом їх постійного вимірювання, аналізу 

результатів та цілеспрямованого коригування. 

Завдання моніторингу: 

 дослідження якості знань учнів та їх відповідність Державному стандарту; 

 виявлення й аналіз чинників, що впливають на рівень успішності учнів; 

 підтримка мотивації навчання; 
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 виявлення обдарованих учнів, підтримка їх інтелектуального розвитку; 

 накопичення даних для порівняльного аналізу діяльності учнів; 

 дотримання педагогами орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів; 

 прогнозування на основі отриманих даних тенденцій розвитку навчального закладу. 

Прогнозовані результати:  

1. Отримання об’єктивної інформації про якість знань учнів у навчальному закладі в цілому, 

окремих груп та кожного учня. 

2. Коригування навчального процесу та його навчально-методичного забезпечення на основі 

результатів досліджень. 

3. Упровадження тестових технологій проведення підсумкового контролю знань у навчальному 

закладі. 

Об’єкт  моніторингу. Рівень навчальних досягнень учнів. 

Предмет : динаміка зміни рівнів навченості на протязі кількох етапів моніторингових 

досліджень. 

Напрямки моніторингу:  

 моніторинг результативності навчання; 

 предметний моніторинг; 

 дослідження результативності участі учнів у Всеукраїнських, обласних, районних, міських 

олімпіадах, турнірах, конкурсах , МАН. 

Інструментарій моніторингу : 

 діагностичні контрольні роботи; 

 результати тематичного та підсумкового оцінювання; 

 статистична документація; 

 спостереження; 

 анкетування; 

 кваліметричні таблиці. 

При визначенні навчальних досягнень учнів аналізові підлягають: 

 характеристика відповіді учня (елементарна, фрагментарна, неповна, логічна, доказова, 

обґрунтована, творча); 
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 якість знань  (правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, 

системність, узагальненість, міцність);  

 ступінь сформованості загальнонавчальних (навчально-організаційні, навчально-

інтелектуальні, навчально-інформаційні, навчально-комунікативні) і предметних умінь та 

навичок; 

 рівень оволодіння розумовими операціями (уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, 

абстрагувати, узагальнювати, робити висновки тощо); 

 ступінь самостійності учнів у навчальній діяльності; 

 досвід творчої діяльності (уміння виявляти та розв’язувати проблеми, формулювати 

гіпотези); 

 самостійність оціночних суджень. 

Вказані компоненти покладені в основу чотирьох рівнів навчальних досягнень: 

початкового, середнього, достатнього й високого. 

Типи показників для оцінювання 

Формальні – не стосуються безпосередньо змісту конкретної теми. Наприклад, середній 

бал за тематичні роботи, підсумкова оцінка за семестр, рік. 

Змістові - бал за тематичну роботу, або ж кількість учнів за рівнями навченості, середній 

бал групи, успішність учнів, якість засвоєння. 

Показники, що використовуються при оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів : 

 успішність учнів 

Р=
С

А
,  

       А - кількість учнів, що мають середній, достатній і високий рівні навчальних досягнень  

(від 4 до 12); 

С- загальна кількість учнів у групі. 

 якість засвоєння    Q = 
С

В
 

В - кількість учнів, що мають достатній і високий рівні навчальних досягнень (від 7 до 12); 

 коефіцієнт  результативності( К р ) 
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К р  = 
N

nnnnnnnnnnnn

12

123456789101112 
; 

n–  кількість учнів, які написали контрольну роботу на певний бал; 

N – загальна кількість учнів, які виконували контрольну роботу. 

 

 середній  бал за роботу; 

 середній бал тематичного оцінювання; 

 коефіцієнт об'єктивності. 

 

Технологія моніторингового дослідження 

Моніторинг результативності навчання проводиться 

у два етапи: 

 нульовий (вересень) для учнів І курсу з предметів 

загальноосвітнього циклу; 

 проміжний (січень); 

 вихідний (червень). 

   Основна інформація, що збирається:  

 загальна кількість учнів, 

 кількість учнів за рівнями навчальних досягнень. 

Джерела інформації для дослідження: 

Журнали обліку теоретичного та виробничого навчання з підсумковими оцінками учнів за 

семестр та за рік. 

Основні показники:  

 кількість учнів, що мають початковий, середній, достатній, високий рівні навчальних 

досягнень; 

 успішність засвоєння навчального матеріалу; 

 якість засвоєння; 

 середній бал (з предмету, по групі, по ПТНЗ, за семестр, рік). 

Значення 

коефіцієнта 

Рівень 

навченості 

      к  0,75 високий 

 0,5   к    0,75 достатній 

  0,25    к     0,5 середній 

       к    0, 25 початковий 
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Здійснення моніторингу результативності навчання дозволяє запроваджувати інноваційні 

системи оцінювання результатів навчання, однією з яких є рейтингова система (Додаток 1), яка 

дозволяє створити сприятливі умови для прояву та стимулювання особистісного потенціалу всіх 

учасників навчального процесу, створює основу для диференціації навчання, дозволяє отримувати 

детальну інформацію про хід засвоєння навчального матеріалу кожним учнем. 

Предметний моніторинг проводиться у три етапи: 

 вхідний (нульовий замір) (вересень) 

 проміжний (контрольний замір)(грудень) 

 вихідний (підсумковий замір) (травень). 

Основна інформація, що збирається:  

 загальна кількість учнів, 

 кількість учнів за рівнями навчальних досягнень. 

Джерела інформації для дослідження: діагностичні контрольні роботи. 

Основні показники:  

 кількість учнів, що мають початковий, середній, достатній, високий рівень навчальних 

досягнень; 

 успішність учнів; 

 якість засвоєння ; 

 коефіцієнт результативності К р ; 

 середній бал за роботу; 

 коефіцієнт об’єктивності. 

 Оцінки учнів, отримані у процесі проведення нульового, контрольного та підсумкового 

етапів моніторингу, заносяться в протоколи відповідного заміру знань (Додатки 2,3). 

Програма аналітичної діяльності за результатами моніторингових досліджень містить : 

 аналіз умов проведення  моніторингу; 

 аналіз результатів освітнього моніторингу; 

 визначення позитивних і негативних тенденцій; 

 підготовка рекомендацій для організації корегувальної роботи; 

 прийняття управлінських рішень; 
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 визначення пріоритетних напрямків діяльності.   

Корегувальна робота за результатами моніторингу включає складання індивідуальних 

корегувальних програм для учнів,  у яких необхідно: 

 ураховувати проблеми учня в засвоєнні навчального матеріалу з даної теми, рівень 

сформованості спеціальних, загальнонавчальних умінь і навичок; 

 спланувати реальні перспективи підвищення рівня навчальних досягнень учня в результаті 

проведеної корекції; 

 визначити напрямки корекції з даної теми; 

 визначити види і форми роботи, послідовність їх виконання. 

Додаток 1 

Методика рейтингового оцінювання підсумків навчальної діяльності 

Рейтинг учня  (Ру)   

Ру=
n

A
, де А–сума балів, отриманих учнем із предметів, які вивчаються; n–кількість предметів. 

Рейтинг групи (Рг)  

Рг =  
у

у

М

P
 , де Му – кількість учнів у групі. 

Таблиця успішності групи 

№ 

з/п 

ПІБ 

учня 

Предмети навчального 

плану 

Сума балів, 

набраних 

учнями  з усіх 

предметів(А) 

Рейтинг  

учня 

  ( Ру ) 

Місце у групі 

            

              

Кількість учнів, які отримали відповідний бал із цього 

предмета за підсумками навчального року (семестру) (N) 

Розрахун

ки 

Результат (R) 

1 N12           12 ∙∑N R12 
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2 N11           11∙∑N R11 

3 N10           10∙∑N R10 

4 N9           9∙∑N R9 

5 N8           8∙∑N R8 

6 N7           7∙∑N R7 

Сума 1-6 рядків           Х  

7 N6           6∙∑N R6 

8 N5           5∙∑N R5 

9 N4           4∙∑N R4 

10 N3           3∙∑N R3 

11 N2           2∙∑N R2 

12 N1           1∙∑N R1 

Сума 1-6 рядків           Х      Як 

N12, N11 , …N2 , N1- кількість учнів, які отримали відповідний бал  (12, 11,…2,1) з цього предмета 

за підсумками навчального року (семестру). 

Якість досягнень групи (Яг) – це сума результатів  Я12 , Я11 , Я10, Я9, Я8, Я7. 

Результативність групи (Rг) – це сума результатів  R12  + R11 + …+ R2 + R1. 

 Кя г   = 
уMn12 

гЯ
; 

 К гр  = 
у

г

Mn12

R


, де  

 Кяг - коефіцієнт якості групи; 

 К рг  - коефіцієнт результативності групи.   

Узагальнивши дані, отримані шляхом аналізу таблиць успішності учнів групи, маємо: 



Методичний вісник 

 

Сторінка19 
 

 

 

 рейтинг групи в навчальному закладі: 

 рейтинг учня у групі та ПТНЗ; 

 середній бал успішності, коефіцієнт результативності та коефіцієнт якості в ПТНЗ; 

 середній бал успішності , коефіцієнт успішності та коефіцієнт якості, які отримали учні з 

кожного предмета. 

Результати навчальної діяльності учнів, груп представляються у вигляді діаграм, графіків, 

узагальнюючих таблиць. 

Додаток 2 

Протокол проведення контрольного заміру знань 

Предмет_________________ Викладач ______________Дата__________Група___________ 

Всього учнів_________Писали роботу_________Відсутні (по прізвищах)______________  

№ 

з.п

. 

ПІБ 

учня 

Оцінка за  

контро 

льну 

роботу 

Рівень  

навчальних 

досягнень 

Тематичний бал Середній 

тематичний 

бал учня 

Рівень  

навчаль 

них 

досягнень 

Коефіцієнт 

об’єктивно

сті 
№ 

1 

№ 

2 

№ 

3 

1.          

2.          

3.          

          

  Середній 

бал за 

контроль

ний замір 

Показник 

успішності. 

Показник  

якості 

   Середній  

тематичний 

бал 

Показник 

Успіш 

ності 

Показник  

якості 

 

Показник успішності визначається діленням числа учнів, які виконали роботу на середньому, 

достатньому та високому рівнях на загальне число учнів, які виконували роботу. 

Показник якості визначається діленням числа учнів, що виконали роботу на достатньому та 

високому рівнях на загальне число учнів, що виконували роботу. 

Коефіцієнт об’єктивності визначається діленням оцінки за рік на оцінку контрольного заміру 

(для кожного учня окремо та для всієї групи).   

Після заповнення протоколу складається наступна таблиця. 
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Результати контрольного заміру знань. 

 

К-сть учнів 

 

 

Результати  за  рівнями 

 

Примітка 

 

початковий 

 

середній 

 

достатній 

 

високий 

Дані  за 

результатами  

тематичного 

оцінювання  

     

Дані за 

результатами 

контрольного 

заміру 

     

К об. за рівнями      

 

За даними таблиці будуються діаграми 

Зауваження та пропозиції щодо проведеного заміру: 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

Підпис викладача, що проводив замір________________________ 

Підпис представника адміністрації_____________________________ 
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Додаток 3 

Протокол проведення підсумкового заміру знань 

Предмет_________________ Викладач_____________Дата__________Група____________ 

Всього учнів_________ Писали роботу___________ Відсутні (по прізвищах)______________ 

_____________ 

№ 

п/

п 

 

Прізвище 

учня 

Оцінка за  

контроль

ну роботу 

Рівень  

навчальн

их 

досягнень 

Тематичний 

бал 

Середній 

тематичн

ий 

бал учня 

Рівень  

навчальних 

досягнень 

Коефіцієнт 

об’єктивності 

№

1 

№ 

2 

№

3 

   

          

          

          

          

  Середній 

бал за 

підсумко

вий замір 

Показник 

успішнос

ті 

Показник  

якості 

   Середній  

тематичн

ий 

бал 

Показник 

успішності 

Показник 

якості 

 

Результати підсумкового заміру знань. 

К-сть учнів 

Результати по рівнях 

Примітка 

початковий середній достатній високий 

Дані  за результатами  

тематичного 

оцінювання 

     

Дані  за результатами  

підсумкового заміру 

     

К об. 
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Коефіцієнт об‖єктивності визначається діленням  середнього  балу за тематичні атестації  

на оцінку за  підсумковий замір  (для  кожного учня окремо та для  всього класу). К об.= 

Після заповнення протоколу складається наступна таблиця. 

За даними таблиці будується діаграма 

Зауваження та пропозиції щодо проведеного заміру: 

Підпис викладача, що проводив замір________________________ 

Підпис представника адміністрації___________________________ 

МАЙСТЕР - КЛАС «М’ЯСНА КУХНЯ. СТЕЙКИ, СТУПІНЬ ПРОСМАЖУВАННЯ  

ТА СПОСОБИ ПРИГОТУВАННЯ» 

 

Слюсарєва О.В.,  

старший майстер Криворізького центру професійної освіти робітничих 

кадрів торгівлі та ресторанного сервісу 

 

 

 

 

Мета майстер- класу: 

Навчальна: навчити правильному, точному виконанню прийомів операції в різних видах 

приготування стейків, більш раціональному виконанню операції; засвоєння міцного та 

усвідомленого обсягу загальнотехнічних і спеціальних знань, умінь, навичок у кулінарії; 

практичним застосуванням у виробничій діяльності; формування готовності до оволодіння 

сучасними технікою та технологією виробництва.  

 Прогресивна: актуальність змісту і прийомів навчання, наявність нових ідей, що виходять за 

рамки стандарту та відповідних тенденціям сучасної освіти.  

Технологічна: чіткий алгоритм заняття (фази, етапи, процедури), наявність оригінальних 

прийомів. 

 Розвиваюча: розвиток практичних умінь і навичок під час виконання практичних прийомів та 

операцій, координації рухів, творчого мислення, оковиміру; формування й розвиток раціонального 

використання сировини та енерговитрат. 
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 Тип майстер класу: практично -демонстративний. 

Позиція майстра - позиція консультанта і радника, який допомагає організувати навчально-

практичну частину, осмислити наявність просування в освоєнні способів діяльності.  

Проводячи майстер-клас, майстер ніколи не прагне просто передати знання, він намагається 

задіяти учасників у процес, зробити їх активними, розбудити в них те, що приховано навіть для 

них самих, зрозуміти й усунути те, що їм заважає в саморозвитку. Усі завдання майстра і його дії 

спрямовані на те, щоб підключити уяву учасників, створити таку атмосферу, у якій би вони 

проявили себе творцями. Це демократичнее управління діяльністю.  

     У взаємовідносинах з колегами майстер застосовує певний стиль, виявляючи свої особистісні 

якості: комунікативність, загальнокультурний розвиток, інтелігентність, погляди, переконання, 

світогляд, характер, волю, темперамент та ін.. 

Об’єкт праці: натуральні зразки сировини( різні види великошматкові напівфабрикати з 

яловичини) 

Наочність:  інструкційно-технологічні картки. 

Матеріально-технічне забезпечення майстер-класу: 

1. Виробничі столи 1шт. 

2. Обробна дошка 1 шт. 

3. Функціональні ємкості 3 шт. 

4. Мусат 1 шт. 

5. Набір кухарської трійки 2шт. 

6. Філейні  ножі 2шт. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ МАЙСТЕР-КЛАСУ 

I.  Організаційний момент (5хв) 

 Привітання з учасниками. 

 Перевірка набору сировини. 

 Наявність спецодягу та його санітарний стан. 

 Наявність зразків елементів композицій. 

 Організація робочого місця майстра та учасників. 

II. Вступний інструктаж (35-40хв) 

1. Повідомлення теми майстер - класу: 

- Сьогодні я вам пропоную розглянути та відпрацювати тему „М’ясна кухня.  
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   Стейки, ступінь просмажування та способи приготування” 

                     2.Ознайомлення з метою проведення майстер - класу 

- Після вивчення теми ви навчитесь практично добирати і працювати з інструментом, інвентарем, 

виконуючи вимоги до техніки безпеки та безпеки праці; правильно організовувати робочі місця та 

дотримуватись правил здійснення технологічного процесу; навчитесь прийомам та навичкам 

виготовлення напівфабрикатів для приготування різних видів стейків; економно використовувати 

сировину, воду, електроенергію, визначати ступінь просмаження стейків, проводити органолептичну 

оцінку виготовленим стравам. 

                3. Пояснення характеру і призначення запланованої на майстер - класі роботи 

-  Сьогодні пропоную ознайомитись з новими прийомами та відпрацювати навички з теми: 

«М’ясна кухня.    Стейки, ступінь просмажування та способи приготування». Ми 

ознайомимося з такими питаннями, як: 

 1. М’ясна кухня, що таке стейк. 

2.  Види страв зі cтeйків. 

3. Ступінь просмаження м’яса. 

4.  Обладнання для приготування стейків. 

5. Інтструмент та інвентар для приготування стейків.   

6. Приготування стейків. 

                  4. Пояснення нової теоретичної навчальної інформації: 

 - М'ясна кухня, на мій погляд, найбільш давня кухня світу - оскільки людство завжди 

харчувалося м'ясом, і за свою багатовікову історію досягло в цьому вражаючих результатів. За 

період еволюції людства ми  змогли пройти дорогу від засмажування туші убитої тварини на 

вогнищі до вишуканих блюд і окремих шматків туші з витонченим і індивідуальним смаком. 

Що головне в м'ясі аби вийшло все смачно  й без шкоди організму? Насправді,  весь секрет 

у тому, що хороше м'ясо важко зіпсувати, а погане – важко виправити. Корінь проблеми в тому, 

що роздрібні магазини практично не пропонують покупцям м'ясо високої, «ресторанної» якості. 

Воно може бути ледве кращим або трохи  гіршим, але загальний рівень пропозиції дуже низький. 

З іншого боку, більшість гурманів, хоч і люблять із задоволенням поїсти, недостатньо знають про 

те, як вибрати правильно м'ясо для улюбленого блюда. 

Стейк — це порційний шматок яловичини, нарізаний впоперек волокон і посмажений на 

відкритому вогні. Само слово стейк прийшло до Великобританії з норвезького — це слово 

http://www.t-bon.ru/about/meat_cuisine#1
http://www.t-bon.ru/about/meat_cuisine#2
http://www.t-bon.ru/about/meat_cuisine#4
http://www.t-bon.ru/about/meat_cuisine#5
http://www.t-bon.ru/about/meat_cuisine#4
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позначає «смажити». Стейки не є безіменними блюдами, а іменуються залежно від того, з якої 

саме частини туші був вирізаний той або інший шматок м'яса.   

              

                 

 

Найбільш відомі класичні стейки 

Рібай (rib— ребро, eye— око) — для цього стейка 

використовується шматок яловичини між 5 і 12 ребром, часто 

подається «на кісточці», а слово «око» означає форму 

поперечного зрізу. Рібай найбільш популярний стейк для 

домашнього приготування, його можна приготувати вдома на 

сковороді або зажарити на вугіллі на пікніку. Він легко 

готується, а велика кількість жирових прошарків у м'ясі, які при жарінні швидко тануть, робить 

рібай одним з найсоковитіших стейков. Рекомендована ж міра прожарення — Medium: середньо 

прожарене з рожевим соком.  

Ті-бон (bone— кість) — великий стейк з Т-подібною кісткою, що 

розділяє два види м'яса на кордоні спинної і поперекової частин. З 

одного боку кісточки розташовується м'ясо філе тонкого краю, що 

має яскраво виражений м'ясний смак. А з іншого — ніжне м'ясо 

середньої частини вирізки. Цей стейк досить довго готується через 

свої розміри — його звичайна вага 450 грам. 
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 Стріплойн (strip— смуга, loin — філе, поперек) — стейк з поперекової частини, тонкий край 

філе. Стріплойн складається з крупних, але дуже ніжних волокон і має концентрований смак 

яловични. За це стейк стріплойн вважають традиційно «чоловічим» блюдом, але це ототожнення 

дуже умовне. Стейк стріплойн по периметру оточує товста смужка жиру. Інша назва Стріплойна 

— стейк «Нью-Йорк», її він отримав , тому що вперше його стали готувати в нью-йоркських 

стейк-хаусах. При приготуванні «Нью-Йорка» смугу жиру часто зрізають і отримують майже 

пісний стейк.  

Портерхаус — найбільший і ситний стейк з поперекової частини. Словом porterhouse в XVIII 

столітті називалися відвідувані вантажниками лондонського 

ринку Ковент-гарден дешеві пивні і таверни, де популярним було 

темне пиво портер. Колоністи привезли звичну назву в Нове 

Світі  і з часом стали називати портерхаусамі ресторани, де 

подавали не лише пиво, але й м'ясо. У XIX столітті кращого нью-

йоркського портерхаус Мартіна Моррісона прославився досить 

дорогим фірмовим блюдом — великим стейком з добірної 

яловичини, який згодом і став називатися «портерхаус». Це найближчий родич Ти-бона, оскільки 

в ньому теж є кістка такої ж форми. Проте в портерхаусі значно більше вирізки й майже немає 

тонкого краю філе. Такий стейк часто беруть на двох. 

 Філе-міньон (mignon— крихітний) — найбільш пісний і м'який 

стейк з центральної частини вирізки. У ньому відсутній характерний 

для Ти-бона або Стріплойна концентрований м'ясний смак, він 

містить мало жиру, подається невеликими шматочками завтовшки в 

6—8 сантиметрів і вважається дамським стейком. Філе-міньон — 

вишукане м'ясне блюдо, для нього рекомендована міра 

прожарювання Rare або Medium Rare. Під час інших видів про жарення таке м'ясо втрачає свою 

соковитість    

Шато-Бріан — товстий край центральної частини яловичої 

вирізки (може смажитися цілком, може й порціями, найчастіше 

подається на двох). По суті, це старший брат філе-міньона. Для 

нього характерні ті ж якості. Свою назву отримав завдяки 

французькому віконтові де Шатобріан, чий особистий кухар 
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приготував цей стейк уперше. Тоді стейк готувався з частини філе туші і подавався з соусом з 

білого вина і лук-шалот з маслом, полином і лимонним соком.  Процес створення цього стейка 

досить складний. Через товщину і неправильну форму його готують повільно. Причому міра його 

прожарювання повинна змінюватися від дуже просмаженої скориночки через шари «повного 

прожарювання» і «проміжного прожарювання» до стану «з кров'ю» усередині , завершуючись 

майже сирим м'ясом ледве обробленим нагрівом посередині. Він вважається самим 

аристократичним стейком.  

 Клаб стейк (Club-steak) вирізають із спинної частини яловичої туші 

на ділянці товстого краю найдовшого м'язу спини, включає невелику 

реберну кістку.  

У 1735 директором одного з лондонських театрів було створено 

товариство стейки, яке існувало до 1867 року. Членами були відомі 

люди,  актори і навіть члени королівської родини. Через певний час товариство  переросло у клуб, 

звідки й пішла назва одного з видів стейка - клаб-стейк. 

 Раундрамб-стейк (Raundramb Steak)  

Стейк вирізається з верхнього шматка тазово-стегнової частини. 

Для приготування потрібно не зовсім жирне м'ясо середнього 

ступеню жорсткості. Його беруть від верхньої тазостегнової 

частини. Жир і фрагменти сполучної тканини не видаляють. 

 

Топ-блейд стейк, який відрізається від лопаткової частини - один з 

найбільш популярних стейків. Невеликий, ніжний і ароматний, він 

відрізняється солодкуватим смаком і своєю неповторною формою з 

променистими прожилками, що розходяться в різні боки від хряща, 

розташованого в центрі. 

Зовнішній вигляд, поряд з чудовим ароматом і соковитістю, зробили його надзвичайно модним 

протягом останніх років. Це  м'ясо вважається другим щодо ніжності після філе-міньйон, проте 

його ціна значно нижча. Ми рекомендуємо такий стейк для смачної повсякденної трапези. 

Рекомендований ступінь прожарювання - Medium. Через середину стейка проходить жила, 

м'ясо з неї необхідно знімати перед приготуванням, або "об'їдати" її на вже готовому стейку. 
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Корейка  на кістці  (Rack bone-in)  або  Томагавк (Tommahawk) 

Береться з реберної частини туші. Можна сказати, що це Рибай на 

зачищених ребрах. Корейка  на кістці - соковиті і дуже колоритні 

стейки «Томагавк» вагою близько 1 кг. 

Різновиди найбільш популярних стейк, які готують у інших країнах: 

Стейк Ейзенхауер, або брудний стек. США 

М'ясо підсмажується не на решітці, а безпосередньо на 

вугіллі. Його просто брали й кидали на тліючі останки дров. 

Після 

контакту з вугіллям на такому м'ясі, зрозуміло, залишалися 

чорні сліди, за що стейк і  прозвали «брудним». Стейк був 

названий іменем 34-го президента США, який любив м'ясо, підсмажене таким чином. 

Шатобріан. ФРАНЦІЯ 

Дуже товстий шматок центральної частини вирізки. Стейк 

отримав назву на честь французького письменника і 

дипломата віконта Франсуа-Рене де Шатобріана, кухар 

якого за легендою вперше приготував цю страву. Історія 

замовчує про те, як рецепт 

приготування потрапив до рук кухарів ресторанів, але з середини XIX століття стейк почали 

подавати у французьких закладах, назвавши ім'ям того, хто вперше його спробував. 

Камаргський стейк.  ФРАНЦІЯ 

Готують з м'яса чорних биків, що мешкають у 

французькому Камарге. 

Цю породу розводять для участі в місцевій безкровній 

кориді. 

М'ясо напівдиких биків, які знаходяться на вільному 

випасі, відрізняється незвичайним смаком. 
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Вагю. ЯПОНІЯ 

Стейк з яловичини японських корів - м'яса високого 

ступеню мармуровості. Воно настільки ніжне, що його 

лише злегка обсмажують. Максимальний ступінь 

прожарювання - medium rare. 

 

Флорентійський біфштекс. ІТАЛІЯ 

Роблять з м'яса тосканських корів породи кьяніна (з долини 

К'янті). Стейк вирізують таким чином, щоб тонкий край з філе і 

кісткою утворювали букву Т, його смажать на вугіллі. Шматок 

ззовні повинен обвуглитися, а всередині залишатися майже 

сирим.  

 

Стейк Vacio. АРГЕНТИНА та УРУГВАЙ 

Солідний шматок м'яса, що вирізається з бічної частини 

туші. Жир може бути тільки на зовнішній частині 

шматка. 

Аргентинці люблять стейки, засмажені на решітці 

parrilla. 

Стейк Діана. США 

Усередині XX століття стейк Діана був 

найпопулярнішим у  кулінарній програмі американських 

ресторанів. Вважається, що блюдо придумав один з 

нью-йоркських кухарів. У той час була мода на 

фламбірування. Процес підпалювання під час 

приготування став головною фішкою   страви. Імовірно, 

стейк назвали на честь богині полювання Діани. Можливо, спочатку блюдо готувалося не з 

яловичини, а з оленини або, наприклад, кабана. У класичному виконанні береться філе-міньйон. 

Такий стейк можна приготувати й з інших видів  відрубу. 



Методичний вісник 

 

Сторінка30 
 

 

 

Стейк Солсбері. США 

По суті це не стейк, а котлета, яка робиться з 

яловичого фаршу. Своєю появою такий стейк 

зобов'язаний докторові Джеймсу Солсбері, який 

пропагував протеїнову дієту й рубане, нежирне м'ясо. 

Придумав він його в XIX столітті, до 1900 року 

«стейк доктора Солсбері» став досить 

розповсюдженим блюдом у США. 

                5. Ознайомлення учасників майстер - класу з матеріалами  та                                                                                                                                         

інструментами , які вперше будуть застосовуватись. 

Обладнання для приготування стейків. 

Розглянемо основні види печей і грилів, які використовуються в стейк-хауса. 

  

Бефбар - фірмова піч, придумана Ріккардо Джіраудо, творцем міжнародної групи Beefbar, 

запатентована в Європі. Її використовують тільки в ресторанах мережі Beefbar. Узявши за основу 

стару модель американських електричних печей, Джіраудо обладнав свою піч додатковими 

нагрівальними елементами. За перші дві-три хвилини на шматкові м'яса з’являється  щільна 

шкоринку, вона зберігає всі соки й корисні речовини, не дозволяючи йому втратити м'якість. 

М'ясо в печі Beefbar готується набагато швидше, ніж у звичайній духовій шафі,  прожарювання 

кілограмової порції до рівня medium займе п'ятнадцять хвилин. 
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Хоспер - закрита піч на  вугіллі з дерева, що придумана в Іспанії майже півстоліття тому. Вона 

зберігає живий вогонь,  присмак і запах м'яса, але недоліком її є  нестійкий температурний режим. 

Хоспер дозволяє вибрати одну з п'яти класичних ступенів підсмажування: від м'яса з кров'ю до 

дуже  прожареного стейка. Домогтися готовності medium вдається за 15 хвилин. На м'ясі теж 

з'являється тонка скоринка, що більше схожа на плівку. Одна з умов вдалого приготування м'яса в 

хоспері - правильно дібране вугілля. 

    

Аргентинський гриль, на відміну від хоспера, який розташовують у цеху приготування їжі, 

прийнято виставляти прямо в залі. Ґрати, розташовані над вугіллям, можна піднімати на різну 

висоту і навіть змінювати кут її нахилу. Можна використовувати  натуральне вугілля з дерева, але  

можна й  спеціальний термокирпич, який підігрівається замість вугілля. М'ясо готується на 5-7 

хвилин довше, ніж у хоспері, проте наявність гриля в ресторані забезпечує гостям справжнє 

кулінарне шоу. Перевага аргентинського гриля - відсутність канцерогенів. Жир майже не капає на 

вугілля, відповідно, не виділяються шкідливі речовини, які осідають на стейках. 
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Теппан шоу можна влаштувати і навколо японського теппан (гладка сталева поверхня з 

електричним нагрівачем). Він легко вбудовується у стіл, за яким працює кухар, навколо нього 

сідають гості. Адепти здорового харчування цінують цей пристрій за те, що він дозволяє смажити 

м'ясо без використання жиру. Як правило, на сталевій поверхні готуються невеликі шматки, які 

можна швидко розрізати, що зручно для тих, хто бажає користуватися паличками. Завдяки високій 

потужності м'ясо готується всього 5-10 хвилин. Традиційна японська кухня пропонує під час  

приготування користуватися  соусами на соєвій основі. 

        

Гриль Планше - електричний гриль, де замість решітки використовується металева пластина. На 

відміну від теппан Планше дозволяє смажити порції м'яса різної величини, проте результату 

доводиться чекати дещо довше, ніж під час приготування на хоспері. Досягти вдається тільки 

трьох ступенів просмаження: сире всередині м'ясо, середнього ступеню просмаження і дуже 

засмажене. Ще одна відмінність: Планше нагрівається рівномірно, у той час як на теппані є менш 

гарячі зони, де можна приготувати овочі та рибу. Планше оцінять ті, хто не любить запах вугілля з 

дерева і диму.       
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Інструмент та інвентар для приготування стейків. 

Прес для стейка  

   

Прес для стейка з нержавіючої сталі - кухонний інструмент для приготування страв з м'яса. 

Молоток має неслизьку прогумовану ручку. Гладка поверхня на дні преса призначена для 

відбивання. Додаткові пірамідальні зубці служать для відбивання щільних сортів м'яса яловичини 

та свинини. За допомогою цього преса з легкістю можна приготувати будь-який  м'ясний стейк або 

биток, надавши йому потрібну форму і м'якість. 

Тендерайзери 

  
Це  найпростіший пристрій, що дозволяє без будь-якої хімії, поліпшити смак і текстуру м'яса. 

Розпушувач незамінний, коли справу доводиться мати з жорсткими частинами. На відміну від 

молотків для м'яса, тендерайзер чи не порушує структуру і зовнішній вигляд. Гострі леза з 

нержавіючої сталі прорізають сполучні тканини м'яса, зробивши його більш ніжним. Створені 

прорізи сприяють швидшому проникненню маринаду, а час приготування м'яса значно 

скорочується. 
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Обвалочний ніж 

         

Незважаючи на те, що ніж-шефа є універсальним інструментом, для ряду кухонних операцій він 

не годиться. Так, для відділення м'якоті від кістки краще скористатися спеціальним ножем для 

обвалки. Від інших ножів він відрізняється формою леза: ніж має тонке, довге лезо, яке 

звужується до кінця. Така геометрія клинка дозволяє без зайвих зусиль відокремити м'ясо від 

кісток, жиру й сухожиль. Для обробки птиці, риби і кролика більше підходить ніж з гнучким 

лезом; для свинини, яловичини та баранини краще використовувати ніж з жорстким клинком. 

Муссат 

Гірше неправильно обраного ножа може бути тільки тупий ніж. 

Сам процес обробки таким ножем вимагає значно більше 

зусиль, і навіть докладаючи їх, не завжди вдається отримати 

необхідний результат. Крім того, тупий ніж може легше 

зіскочити, тому ймовірно порізатися ним набагато вище, ніж гострим. Для того, щоб підправити 

ніж, під рукою завжди необхідно мати муссат. Для відновлення геометрії різальної крайки і 

гостроти ножа не обійтися без допомоги точильного каменю. 

Чавунний посуд або пательня- гриль 
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Чавунний посуд добре проводить тепло і рівномірно нагрівається, завдяки чому при відсутності 

гриля ідеально підходить для приготування м'яса. Такі сковороди витримують високі температури, 

що є обов'язковою умовою для приготування стейків. За рахунок оптимальних температурних 

умов на чавунній сковороді м'ясо рівномірно готується по всій товщині, а не просто 

підрум'янюється знизу. 

Термометр 

            

Ніякі кулінарні хитрощі щодо визначення прожарювання не дозволять дізнатися момент 

готовності м'яса з такою точністю, з якою це можна зробити, скориставшись кулінарним 

термометром. Прилад, вставлений у товщу частину м'яса, показує внутрішню температуру. Таким 

чином, ви завжди будете знати, коли м'ясо досягло улюбленого вами ступеню прожарювання і 

підійшов час знімати його з вогню. 

Дерев'яна дошка 

                                   

 

Дошки, виготовлені з дуба, акації, бамбука та інших, найбільш придатних для таких цілей порід 

дерева, мають високу міцність і стійкість до навантажень. На відміну від пластикових  вони не 

вбирають запахи і не затупляють ножі. За рахунок власної ваги під час оброблення дерев'яна 

дошка не ковзає по поверхні.  
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Щипці 

             

За достоїнством можна оцінити щипці, за допомогою яких можна перевертати шматки м'яса,  які 

готуються на решітці  або грилі. Це  зручно, гігієнічно і головне безпечно. 

        7. Опитування учасників та пробне виконання ними нових прийомів роботи  (з метою 

перевірки засвоєного матеріалу): Сьогодні ми з Вами ознайомились з різними видами карвінга з  

овочів та елементами оформлення шведського столу. Давайте пригадаємо про що ви дізналися на 

майстер класі(закріплення нового матеріалу провожу фронтальним або індивідуальним методом): 

Приготування стейків 

Що таке ступінь просмаження м'яса? 

Проте, після того, як стейк став відомий в Штатах, американці визнали, що це блюдо створено для 

них і розвинули цілу стейкову культуру. Річ у тому, що дуже давно в американських традиціях 

існували барбекю-паті — відпочинок на природі, що супроводжується прожарюванням м'яса на 

відкритому вогні Стейк якнайкраще вписувався в атмосферу цього свята. У результаті він знайшов 

масову популярність і вже в новому амплуа — як блюдо для вечірок на відритому повітрі, 

повернувся до Англії та інших країн. Тут також отримала розвиток і культура стейк хаусів — 

ресторанів, що спеціалізуються на приготуванні стейків. Саме через це їх і відносять до 

американської культури.  

Американці внесли значний вклад до розвитку стейка, придумавши класифікацію видів 

просмаження.  Відповідно до неї розрізняють вісім  мір просмаження стейків: 

1.Blu- найслабше просмаження, майже сирий шматок; (смаження при температурі 215°C  по 1 хв. з 

кожного боку. Шматок м’яса має лише шкірочку, а всередині на розрізі  кров’яний стрижень). 

2.Very Rare— максимально сирий; (смаження при температурі 210°C  по 1,5-2 хв. з кожного боку. 

Шматок м’яса має лише шкірочку, а всередині кров’яний м’ясний сік). 
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3.Rare — сирий з кров’ю, слабке просмаження; (смаження при температурі 200°C по 2-3 хв. з 

кожного боку. Шматок м’яса має лише шкірочку, а   всередині кров’яний стрижень). 

4.Medium Rare — середньо - сирий з рожевим соком, слабке просмаження;   

(смаження при температурі 190°C  по 3-4  хв. з кожного боку. Шматок м’яса має всередині не 

прогріватись, а запікатись, стрижень яскраво- рожевий). 

5.Medium— середньо - просмажене м'ясо з рожевим м’ясним соком;  

(смаження при температурі 180°C  по 5- 6 хв. з кожного боку. Шматок м’яса обсмажується на 

середньому вогні,  має стрижень середніх розмірів. М’ясний сік злегка рожевого кольору). 

6.Medium Well— майже просмажене; (смаження при температурі 180°C  по 8-9 хв. з кожного 

боку. Шматок м’яса обсмажується на середньому вогні, та має всередині стрижень малих розмірів. 

М’ясний сік прозорого кольору). 

7.Well Done — повністю просмажене м'ясо. (смаження при температурі 170°C  по 9-10 хв. з 

кожного боку. Шматок м’яса має готуватись 2-3 хв. у пароконвектоматі, на розрізі сірого кольору). 

8.Very Well Done — максимально повністю просмажене м'ясо (смаження при температурі 170°C 

по 9-10 хв. з кожного боку. Шматок м’яса має готуватись 4-5 хв. в пароконвектоматі або духовій 

шафі, на розрізі сірого кольору без м’ясного соку). 

  
 

 

Blu Very Rare Rare 

Medium rare 

 

     

  

Medium 

 Medium well 

 

 Well done  Very Well Done 
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Для приготування варіантів 1-5 порційний шматок м’яса нарізаються не більш як 5 см товщиною. 

А для варіантів 6-8 м'ясо нарізають порційними шматками не більше 3 см  . 

 На пострадянському просторі частіш за все користувалися попитом 

7,8 варіант, для Європи навпаки, тому перевагу частіш за все 

віддають 3-6 варіантам. 

 

- Крім отриманих теоретичних знань за темою повторимо з вами основні 

правила ТБ на підприємстві громадського харчування: 

 Перед початком роботи  перевірити інструменти (на наявність пошкоджень, рівень  

загостреності). 

 Під час роботи бути обережними з обладнанням. 

 Пальці лівої руки тримати лівіше від ножа на відстані від нього. 

 Ніж під час роботи передавати ручкою вперед. 

Тонкощі приготування стейків 

- Щоб приготувати ідеальний стейк, треба не лише вибрати м'ясо, але і  правильно його 

приготувати.  Готують «правильні» стейки на відкритому вогні, а ніяк не на сковорідці. Для 

професійного приготування стейків існує спеціальне  устаткування. М'ясо в ньому готується на 

натуральному вугіллі при дотриманні  температурного  режиму, а жар, що стікає з усіх боків, 

створює тиск усередині шматка м'яса, забезпечуючи рівномірне приготування.  

М'ясо готують без використання масла, у цьому його привабливість для прихильників здорового 

харчування. 

За спеціальною технологією стейк спочатку смажиться на розжареній поверхні при температурі 

250°C. Приблизно за 20 секунд він покривається твердою скоринкою, що запобігає витіканню 

соку. Потім стейк смажиться при 150°C  до потрібної міри готовності.  

Потім стейку треба «відпочити», щоб сік рівномірно розійшовся по м'ясу. Після обсмажування на 

мангалі стейку потрібно дати відпочити 15-20 хв. при температурі 30°C, щоб колір м'ясних 

волокон зберігся рожевим і яловичий жир втратив тугоплавкість. Для цього якнайкраще підходить 

низькотемпературна піч. 
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Як приготувати класичний стейк 

Щоб смачно посмажити стейк, вам знадобиться:  

• 5 товстих шматків корейки 

• 4 ст. ложки рослинної олії 

• 1 ч. ложка зерен гірчиці 

• 1 ч. ложка паприки 

• 1 ч. ложка чорного перцю горошком 

• крупна сіль за смаком 

Отже, ви вже дістали м'ясо з холодильника, воно зігрілось при кімнатній температурі. Тепер 

прийшов час його приправити. Для цього чорний перець і зерна гірчиці подрібніть у ступці або за 

допомогою кавомолки. Необхідно, щоб спеції були крупного помелу.  

Додайте до подрібнених спецій мелену паприку. Якщо ви не любите певні спеції, виберіть інші за 

своїм смаком. Окрім того, можна використати тільки сіль і перець. Щедро натріть стейки з обох 

сторін спеціями, але не соліть. Дайте м'ясу полежати ще декілька хвилин . 

Потім обмажте м'ясо рослинним маслом. 

А тепер вже можна стейки й посолити. Солити їх потрібно 

безпосередньо перед обсмажуванням, так як сіль має особливість 

витягати сік назовні. У даному випадку необхідно зберегти його 

всередині. 

Сковороду дуже розігрійте. Рослинну олію лити не потрібно - 

вистачить того, яким обмазані стейки. Не зменшуючи вогонь, 

укладіть м'ясо на сковороду. Для середнього ступеня 

прожарювання готуйте м'ясо по 5 хвилин з обох сторін. Ця 

ступінь прожарювання характеризується наявністю світлого соку 

всередині. 
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Якщо ви хочете отримати м'ясо з кров'ю, готуйте по 2-3 хвилини, а якщо добре просмажене - по 7-

8. Майте на увазі, що добре 

просмажене м'ясо немає соку 

всередині й жорсткувате за 

структурою. 

 

Після того, як м'ясо буде готове, укутайте його фольгою і дайте відпочити протягом 10 хвилин. За 

цей час воно відійде після обсмажування й усі соки рівномірно розподіляться всередині. Так ви 

отримаєте справжній класичний стейк. Доповнити його можна овочами і келихом червоного 

сухого вина. Смачного! 

IІІ.   Заключний інструктаж (10-15хв): 

 підведення підсумків; 

 аналіз додержання правил безпеки праці та організації 

робочого місця учасниками; 

 аналіз навчальних досягнень учнів; 

 аналіз причин помилок учнів та застосовування засобів їх 

усунення; 

 ІV.     Прибирання робочих місць. 

VII.   Дидактичне забезпечення майстер – класу: 

 мультимедійна  презентація; 

 ілюстровані  додатки; 

 роздатковий  матеріал. 
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ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ  ДЛЯ    ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ УЧНІВ 

 

Юдіна М.В.,  

майстер виробничого навчання                         

Міжрегіонального вищого професійного училища  

з поліграфії та інформаційних технологій 

 

Інформатизація суспільства вимагає від педагогів бути 

сучасними й використовувати Інтернет-технології в 

навчальному процесі. Але мало хто з педагогів знає, що 

Інтернет-технології можна використовувати не тільки як інструмент для надання знань учням, а й 

у якості діагности. 

Для діагностики знань учнів можна користуватися тестами, анкетами, опитуваннями.  

Опитування учнів – це хороший спосіб для аналізу навчального процесу, ефективний підхід 

до виміру рівня засвоєння знань учнями.  

Під час викладання певної теми педагог повинен перевірити, як учні засвоюють матеріал. 

Це можна зробити стандартними засобами – індивідуальне опитування, проведення невеличкого 

тестування та інше. Але всі ці засоби вимагають витратити певну кількість часу та матеріалів. При 

усному опитуванні неможливо охопити всіх учнів. При стандартному тестуванні витрачається час 

на роздачу аркушів та пояснення, крім того тести треба роздрукувати. А скільки часу треба 

витратити, щоб зробити аналіз отриманих даних, та чи залишиться на той час необхідність цих 

даних. 

Сьогодні педагогу краще використовувати інноваційні технології, щоб провести 

діагностику знань учнів без визначних часових, матеріальних та моральних витрат. 

У цьому нам допоможуть популярні «хмарні» сервіси, он-лайн технології для створення 

тестів, майстер-тести та багато інших засобів. 

Переваги он-лайн тестування: 

- швидкий і ефективний збір та обробка даних; 

- мінімальні затрати; 

- варіативність питань; 
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- більш відверті відповіді; 

- підвищення мотивації учнів до навчання; 

- можна використовувати для дистанційного навчання. 

Недоліки: 

- потрібен доступ до мережі Інтернет; 

- наявність технічного обладнання; 

- відповідні знання педагога. 

Використовуючи он-лайн опитування, можна легко збирати та відстежувати відповіді. 

Сервіси обробляють отримані дані та надають їх у вигляді зручних таблиць, діаграм.  

Саме простота стає основною перевагою он-лайн тестування в порівнянні зі 

стандартними формами опитування. 

Давайте дізнаємося, за допомогою яких сервісів можна легко і швидко створити анкету, 

провести опитуванняі зберегти результати на своєму комп'ютері. Інтернет надаєд  осить велику 

кількість ресурсів для створеннята проведення опитувань  режимі он-лайн. 

Безкоштовні сервіси он-лайн опитувань 

Ряд сайтів реалізує безкоштовну можливість створення он-лайн опитувань і подальшого 

збору даних. Перевагою даних web-сервісів є те, що вони прості і доступні недосвідченому 

інтернет-користувачеві, навіть без базових знань мови програмування. Анкета створюється 

безпосередньо на сайті даного сервісу. Ще однією перевагою є те, що ви не можете редагувати 

результати опитування, що є доказом їх достовірності. 

Порівняльна характеристика безкоштовних версій сервісів створення он-лайн-анкет можна 

подивитись на сайті: 

http://www.prostoweb.com.ua/internet_marketing/internet_dlya_chaynikov/stati/onlayn_anketirovanie_sr

avnenie_servisov_sozdaniya_oprosov_v_internete 

Оскільки,  вказані сервери абсолютно безкоштовні, то значна частина  ресурсів залишає за 

собою право розміщувати свою рекламу на сторінках з опитуваннями. 

Більшість безкоштовних сервісів обмежені в кількості опитувань, респондентів і у своєму 

функціоналі. Вони не дозволяють здійснити детальний аналіз даних, імпортувавши результати 

анкетування в Excel і переглянути відповіді кожного респондента окремо. Окрім того, більшість з 

http://www.prostoweb.com.ua/internet_marketing/internet_dlya_chaynikov/stati/onlayn_anketirovanie_sravnenie_servisov_sozdaniya_oprosov_v_internete
http://www.prostoweb.com.ua/internet_marketing/internet_dlya_chaynikov/stati/onlayn_anketirovanie_sravnenie_servisov_sozdaniya_oprosov_v_internete
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безкоштовних програм не дозволяють згенерувати HTML-код анкети для розміщення віджета 

вашого опитування на вашому сайті або персональному блозі. 

Для проведення якісних опитувань, розрахованих на велику аудиторію, ці версії не 

підходять. У даному випадку необхідно купувати платні версії сервісів. 

Платні версії он-лайн опитувань 

Більшість компаній пропонують платні версії своїх сервісів в декількох цінових категоріях, 

залежно від функціоналу і необхідної кількості респондентів і опитувань. 

Платні версії в порівнянні з безкоштовними аналогами мають ряд істотних переваг:  

 зручний редактор, безліч шаблонів;  

 відстеження респондентів, розсилка нагадувань;  

 web-посилання на анкету, яку можна поширити по e-mail, вставивши в підпис на 

форумах, через соціальні мережі;  

 можливість розміщення на вашому сайті (блозі) за допомогою HTML-коду анкети; 

 розміщення анкет під маркою своєї компанії з використанням свого логотипу;  

 звіти в реальному часі (Он-лайн, Excel, SPSS, Фільтри). 

Порівняльна характеристика платних сервісів створення он-лайн анкет можна подивитись 

на сайті: 

http://www.prostoweb.com.ua/internet_marketing/internet_dlya_chaynikov/stati/onlayn_anketirovanie_sr

avnenie_servisov_sozdaniya_oprosov_v_internete 

Google Forms поспішають на допомогу 

Отже, сервіси он-лайн опитувань надаються або на платній основі (часто їх вартість значна) 

і мають досить високий функціонал, або безкоштовно, але їх можливості сильно «урізані». Якщо 

вам необхідно провести опитування серед значної кількості респондентів і при цьому з досить 

простою формою анкети та стандартним аналізом результатів опитування, тоді, мабуть, одним з 

найкращих програмних рішень для вас буде продукт Google – Google Forms.  

Зареєструвавшись на google.com, в розділі google docs можна створити свою анкету досить 

швидко і легко.  

http://www.prostoweb.com.ua/internet_marketing/internet_dlya_chaynikov/stati/onlayn_anketirovanie_sravnenie_servisov_sozdaniya_oprosov_v_internete
http://www.prostoweb.com.ua/internet_marketing/internet_dlya_chaynikov/stati/onlayn_anketirovanie_sravnenie_servisov_sozdaniya_oprosov_v_internete
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Спочатку зайдіть на сайт Google та за допомогою кнопки «Войти» відкрийте свій аккаунт 

(якщо ви не зареєстровані, пройдіть реєстрацію).  

 

Пройдіть авторизацію – треба ввести адресу своєї пошти та пароль 

 

Після авторизації відкриється ваш аккаунт. Вам треба зайти до додатків  Google. У 

переліку, що відкриється, натисніть на кнопку «Еще» та оберіть «Документи» 
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Відкриється ваше особисте сховище, де можна зберігати будь-які файли, відкривати їх, 

завантажувати на ПК. Для створення Інтернет- опитування треба заходити в меню. У меню оберіть 

пункт «Диск». 

 

Ви заходите до свого диску.  

Щоб створити нову форму, натискаємо кнопку «Создать»/«Еще»/ «Google форми» 
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У результаті відкриється вікно для створення нового опитування
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Більш детально про те, як створити он-лайн опитування з використанням форм Google, Ви 

можете дізнатися за допомогою відео: 

http://www.prostoweb.com.ua/internet_marketing/internet_dlya_chaynikov/stati/onlayn_anketirovanie_sr

avnenie_servisov_sozdaniya_oprosov_v_internete 

 

ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ  ВИКЛАДАЧА - ПРАВОЗНАВЦЯ  В УМОВАХ     

ОСВІТЯНСЬКОЇ ТА ПРАВОВОЇ РЕФОРМ 
      Чернецька Н.О., 

викладач суспільних дисциплін  ПТУ-2  

 

Профтехосвіта (проект закону «Про професійну 

освіту») на даному етапі переживає ґрунтовне 

реформування, яке має відображення в оновленні 

стандартів змісту національних та 

загальноєвропейських компонентів з урахуванням 

тенденції європейського і світового розвитку. Вона 

також є одним з основних інститутів соціалізації 

підлітка, а також головним механізмом, який впливає на розвивальне середовище   учня, тісно 

контактуючи з родиною та іншими інститутами (позакласною зайнятістю учнів (гуртки, секції), 

молодіжними організаціями та неформальними об’єднаннями (вулиця, угрупуваннями 

однолітків тощо).  

Тому  подальша організація роботи з правової освіти та правового виховання має 

ґрунтуватися на основних повідомленнях  Міністра освіти і науки Сергія Квіта під час 

парламентських слухань на тему «Правове забезпечення реформи освіти в Україні » 9 грудня 2015 

року. Зокрема він зазначив що «Люди очікують швидких змін у сфері освіти. Міністерство освіти і 

науки  України відчуває цей запит і намагається збалансувати інтереси всіх зацікавлених сторін, 

створюючи правове підґрунтя для реформування освіти».  Проте «Жоден закон не працюватиме, 

якщо не відбудеться зміна цінностей людини і суспільства, таких як свобода, гідність, 

відповідальність, довіра, співпраця, патріотизм. Саме ці цінності ми закладаємо в реформу 

освіти», – наголосив Міністр.   Він окреслив засади, що мають стати підґрунтям законодавства про 

освіту. 

Перша – цінність свободи та відмова від авторитаризму в освіті як на управлінському, так і 

на рівні кожного шкільного класу й університетської аудиторії. Заклади освіти повинні готувати 

розвинених, вільних, здатних критично мислити особистостей. Навчальним закладам потрібна 

автономія: кадрова, академічна, фінансова, організаційна. А здобувачам освіти, вчителям і 

http://www.prostoweb.com.ua/internet_marketing/internet_dlya_chaynikov/stati/onlayn_anketirovanie_sravnenie_servisov_sozdaniya_oprosov_v_internete
http://www.prostoweb.com.ua/internet_marketing/internet_dlya_chaynikov/stati/onlayn_anketirovanie_sravnenie_servisov_sozdaniya_oprosov_v_internete
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викладачам – академічна свобода і простір для креативу. «Жодна норма нових законів не повинна 

обмежувати  ініціативність і творчість», – підкреслив Сергій Квіт. 

Друга засада ґрунтується на положеннях Статті 3 Конституції України, де йдеться про 

найвищу соціальну цінність держави - людину. «Ми повинні дбати про соціальний статус вчителя. 

Реформу неможливо здійснити без підвищення заробітної плати педагогів. І таку норму ми 

закладаємо в базовий законопроект «Про освіту», – повідомив Сергій Квіт. 

Третя засада – це нові й конкретні механізми громадсько-державного управління, а також 

державно-громадського та державно-приватного партнерства. 

Міністр розповів про інновації в законопроекті «Про професійну освіту». Проект закону 

пропонує прив’язати рівні професійної освіти до Національної рамки кваліфікацій, а самі 

кваліфікації, що здобуваються в цій системі, – до  ринку праці. Окрім того, проектом 

передбачається створення багатопрофільних закладів професійної освіти, які готуватимуть 

фахівців відповідно до потреб регіону.  Управління у сфері професійної освіти носитиме 

державницько-громадський характер, а саме: у кожному регіоні планується створити ради 

стейкхолдерів – органу з питань визначення та проведення регіональної політики у сфері 

професійної освіти, до якого увійдуть представники місцевого самоврядування, роботодавці, 

національні та регіональні експерти. Сергій Квіт сподівається на підтримку Парламенту у питанні 

внесення змін до Конституції України.  Зокрема, потрібно замінити  назву «професійно-технічна 

освіта» на закріплену законопроектом – «професійна освіта». Також необхідно урівняти в правах 

заклади освіти всіх форм власності. 

  Про зміни які відбуваються в сфері освіти України я проводжу    з учнями на уроках « 5 

хвилин про  право на освіту підлітка »  

Неможливо сьогодні не ураховувати, що соціалізація підростаючих поколінь відбувається 

під впливом розвивального середовища, до якого можна віднести: всесвіт, державу, суспільство, 

ЗМІ, які впливають на велику кількість індивідів. 

Виходячи із завдань сучасної освіти, опираючись на власний досвід, я як юрист за освітою, 

особливу увагу на уроках права та в позакласній роботі приділяється проблемі соціалізації учнів 

засобами правової освіти та правового і патріотичного виховання . 

Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна 

вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре 

працюючи, або навчаючись, порушує закони та права. Здатність людини розуміти правила 

співжиття і вимоги законів не є відповідним чином вродженою, формується вона: під впливом 
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школи перш за все, спеціальних виховних заходів, спілкуванням з іншими людьми та участі в 

різних видах суспільної діяльності. 

Необхідність організації по-новому навчально-виховного процесу   на уроках правових 

дисциплін учнівської молоді зумовлена стратегією  правової реформи основне завдання якої – це 

державні гарантії прав людини.  Перш за все я розповідаю учням  про важливий правовий 

документ, його історичне значення. Акцентую увагу на основних засадах Національної стратегії у 

сфері прав людини - коли держава бере на себе зобов’язання щодо створення умов гарантованого  

захисту прав людини. Моя  практична консультативна допомога  зосереджена  на формуванні в 

учнів правової поінформованості, нової  правової культури громадянина України -  передусім зі 

свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед суспільством і державою. Закріплені в 

Конституції України нормативи та правила людського співжиття виражають волю та інтереси 

народу, активну участь в управлінні державними справами, рішучу боротьбу з порушниками 

законів. 

Залучення учнів до правової культури збагачує її духовне життя. Водночас знання нею 

своїх прав і обов’язків розширює можливості її реалізації, зокрема у власних інтересах. Правове 

виховання зміцнюєжиттєву позицію, підвищує громадську активність та загострює почуття 

непримиренності до негативних явищ. Наші учні  матеріально залежні від батьків чи опікунів, їх 

самостійність і активність коригує педагогічний колектив.  

Сьогодні дітям бракує правових знань і досвіду правових відносин, вони мають засвоювати 

правові закони, які регулюють їхнє життя і діяльність як неповнолітніх, також правові норми, 

якими доведеться керуватися в майбутньому. Цю ділему я вирішую на основі нових підходів 

викладання предмету. З досвіду роботи  можу зазначити що найбільш ефективними є: 

інноваційний, особистісний, діяльнісний та компетентісний підходи які використовую на уроках . 

Саме тут закладаю основи системи правових знань, поглядів, переконань, формую навички 

правомірної поведінки учнів,формую  уміння аналізувати суспільно-політичні події та давати їм 

правову оцінку з позиції громадянина України.  

На жаль, специфіка предмета і час, відведений на його вивчення, не дають можливості в 

повному обсязі виконати одне з найважливіших завдань курсу - підготовки учнів до життя в 

сучасному суспільстві.  

 Програмні засади, впроваджую шляхом   застосування на своїх уроках таких форм 

викладання як: дидактичні ігри, дискусії, бесіди, учнівські проекти та презентації, виставки 

малюнків з правової тематики. Планування роботи з учнями спрямовано не тільки на поширення 
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правових знань, а й їх систематизацію. Основним моїм завданням , як викладача - юриста   є 

допомога учням усвідомити необхідність знання законів, підвищення їх юридичної 

обізнаності,поінформованості. 

Сформувати уміння та навики правової соціалізації  у різних сферах життя в підлітковому та 

дорослому віці. 

Правові знання є тим підґрунтям, на якому формується правова, національна свідомість. 

Вони допомагають учням співвідносити власні вчинки і поведінку своїх товаришів не лише із 

загальновідомими моральними нормами, а й вимогами законів, коригувати свою поведінку, 

змінювати її у правильному напрямку. Ознайомлення із законами починається із вивчення тем: 

«Особливі пам’ятки правової культури України» та «Основи теорії держави і права». Прикладами 

можуть бути закони та нормативно-правові акти з історії нашої Батьківщини, а саме: «Руська 

Правда» (Ярослава Мудрого), «Березневі статі» (Богдана Хмельницького), «Конституція» (Пилипа 

Орлика), «Універсали» (УНР), «Конституція України» (1996р.) де продовжується формування в 

учнів цілісного уявлення про державу і право, причини їх виникнення, їх ролі в житті окремої 

людини і суспільства, історії розвитку та становлення української держави, його конституційних 

основ. Обов’язковим є узагальнення даної теми, використовуючи різні методи, а саме: Брейн-ринг 

«Його величність-Закон», імітаційна гра «  Законодавчий процес », вікторина «Чи знаю я закон ». 

Результатом моєї системи уроків правознавства  є  також те, що учні з девіантною 

поведінкою хоча й не всі знають конкретні правові норми, але не допускають правопорушень. Такі 

учні намагаються бути законослухняними,  керуються в конкретній ситуації певними моральними 

принципами. Це явище треба мати на увазі при вивченні тем: «Право і мораль», 

«Правовідносини. Юридична відповідальність», «Право і закон», також ці теми є основними у 

формуванні  учнівської правової свідомості як сукупності правових уявлень, переконань і 

почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів та регулюють її поведінку в 

конкретній правовій ситуації. 

Важливе місце у правовому вихованні посідають рольові ігри. Вони дозволяють учням на 

практиці застосувати теоретичні знання, виробляти на їх основі навички правомірної поведінки, 

уміння самостійно приймати рішення в конкретних життєвих ситуаціях. Саме при вивченні цих 

тем пропонується учням перевірити свої знання законів в конкретних умовах. Діти дуже емоційно 

переживають ситуацію гри, набувають досвіду правомірної поведінки. При розподілі ролей 

байдужих немає, усі бажають взяти участь, незважаючи на характер ролі. Двічі на рік я проводжу 

«Урок-Суд» з тем патріотичного виховання, а саме: «Ігнорування законодавства, яке веде до зради   

Батьківщини», «Обов’язок поважати символіку України», «Життя та здоров’я людини, а також її 
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права - це найвища цінність». «Революція гідності на  Майдані – як результат порушення прав та 

свобод громадян України»  та інші. Виконуючи ролі суддів, адвокатів, прокурорів учні глибше 

усвідомлюють певні вимоги права, навчаються діяти відповідно до них. Рольові ігри справляють 

виховний вплив не тільки на виконавців, але й на всіх присутніх, які одержують нові відомості з 

різних галузей права, аналізують конкретні правові ситуації та шукають шляхи їх вирішення.  

Становлення правової свідомості – один з основних напрямків формування громадянина. У 

сім’ї та в училищі учень повинен навчатися поважати закони, відстоювати свої права та свободи, 

але й поважати інших , толерантно ставитися до чужих поглядів, шанувати права інших, власні 

культурні цінності, вибір конфесій, участь у політичному житті тощо. Все це надзвичайно важлива 

сфера виховання, передусім з точки зору потреб державотворення .Вивчаю новели законодавства 

2014-2015р.р. (Закони України «Про учасника АТО»,»Про волонтерів», «Про декомунізацію», 

«Про дискримінацію», «Про децентралізацію »та інші) на основі вивільнення навчальних годин 

неактуальних  тем, ущільнення навчального матеріалу шляхом об’єднання  нескладних тем.  

У процесі викладання дисципліни «Основи правових знань» я надаю особливої уваги 

виробленню в учнів навичок і умінь правомірної, толерантної, патріотичної поведінки.  

Нажаль багато наших учнів упевнені, що за правопорушення відповідають тільки дорослі. 

Вони не переконані в дієвості положення, що «незнання закону не звільняє від відповідальності 

тих, хто його порушує». Тому застосовую імпровізацію правових ситуацій та їх обговорення. 

Як правомірна, так і неправомірна поведінка залежать від певних мотивів. Одні учні 

дотримуються правових норм унаслідок глибокої переконаності та патріотизму; другі – тільки 

тому, що побоюються можливого покарання; треті гарною поведінкою намагаються досягти своїх 

зовсім не патріотичних цілей; четверті - тому, що їхню поведінку контролюють. Щоб виявити, 

якими мотивами керується учень, виконуючи норму закону,  проводжу такі уроки, як урок-диспут 

«Мораль і право», урок – лекція «Право та патріотичність в твоєму житті» (з практичними 

завданнями,вправами тощо). 

Диспут учить самостійно оцінювати ті чи інші судження, обстоювати свої погляди, 

аргументувати їх, формуючи в учнів нетерпиме ставлення до правопорушень і злочинності, 

прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами, вміння протистояти 

негативним впливам. 

Учні проявляють особливий інтерес до вивчення предметних тем, а саме таких, як: 

«Держава та право», «Правова держава», «Народовладдя в Україні й форми його здійснення», 

«Президент України» та їнші.  
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Як приклад, після вивчення теми «національні символи України» лідери учнівського 

самоврядування звернулись за допомогою у створенні гімну нашого закладу.  

Особистий мій досвід показав, що при вивченні теми права громадян України  в учнівської 

молоді формується повага до держави, законів, Конституції України, народу України, державних 

символів. Ніде так гармонійно і чітко не перехрещуються правове та патріотичне виховання. Такі 

поняття, як «нація», «народ», «національність», «українці», «Україна» - лежать у основі 

патріотизму. Досвід роботи над досліджуваною проблемою правового та патріотичного виховання 

учнів на уроках правознавства допомагає формувати в молоді почуття патріотизму, високий рівень 

патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання конституційного і 

громадянського обов’язку щодо захисту національних інтересів України та стремління до 

зміцнення національної єдності і підвищення авторитету держави. Тому для викладача - 

правознавця   на кожному уроці правове й патріотичне виховання учнів має бути в центрі уваги. А 

якщо учень любить свою Батьківщину, поважає та виконує закони - це достойна зміна. 

У 2015р. році разом з учнями на уроках та в позакласний час ми розпочали роботу  в  

проекті НМЦ ПТО  « Ми діти твої Україно ». В проекті я собі обрала роль викладача – 

консультанта. Створюємо систему взаємних зв’язків і взаємодії з громадськими організаціями 

патріотичного спрямування. У роботі над проектом беруть участь учні 1 та 2 курсів. Кожен учень 

самостійно обрав окрему проблему  дослідження. Проектна діяльність сприяє удосконаленню 

навичок правової поведінки. Незабаром ми будемо презентувати результати своєї роботи перед 

учнями, батьками, педагогами.  Як підсумок вищевикладеному я можу стверджувати  що 

розробляючи  життєтворчі проекти, учні мають змогу здійснювати самовдосконалення особистості 

в  душевній, мислиннєвій , поведінковій гармонії та стати справжніми патріотами нашої держави 

України! 

 

ЗАНЯТТЯ МАТЕМАТИЧНОГО ГУРТКА «МАТЕМАТИК»  ЗА 

ТЕМОЮ: "ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ГРАФІКИ" 

     

Чернюх Н.Г., викладач математики  

Західно-Дніпровського центру  

професійно-технічної освіти 

 

 

Немає жодної галузі людських знань, куди б не входило поняття функції, її графічного зображення 

Тема заняття: Функції та їх графіки 

Цілі заняття:  
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- узагальнити та систематизувати знання учнів по темі функції та їх графіки; 

- розвивати механізми мислення, математичну мову; 

- розвивати комунікативні навички, навички до співпраці 

Тип заняття: узагальнення та систематизація знань,вмінь, навичок 

Вид заняття: комбіноване (урок – практикум з елементами творчої роботи учнів) 

Методи навчання: словесні та наочні 

Форми організації навчальної діяльності: індивідуальна 

Дидактичне забезпечення: виставка малюнків, роздатковий матеріал 

Міжпредметні зв’язки: література, історія, спецтехнологія електрогазозварника, кухаря – 

кондитера, маляра – штукатура. 

Методичні рекомендації: 

 Доцільно провести фізкультхвилинку. На заняттях з математики учні стомлюються не 

тільки фізично, а й психологічно. Тому потрібно переключати їх з одного виду роботи на інший.  

 Успішне засвоєння математики неможливе без міцної пам’яті. Частіше учні 

використовують зорову, менше – слухову й майже зовсім не використовують механічну. Вправи, 

які включені до фізкультхвилинки не тільки покращують механічну пам'ять, але й пов’язані з 

темою уроку 

I. Етапи пыдготовки 

1. До проведення гуртка учні отримують творче завдання (малюнки з 

використанням графіків всіх вивчених функцій); 

2. Заздалегідь написати на дошці схему дослідження функції; 

3. Область; 

4. Визначення функції; 

5. Область значення функції; 

6. Парність, непарність; 

7. Зростання, спадання; 

8. Максимум, мінімум. 

II. Хід заняття 

Мотивація . Функція, функціональна залежність – поняття , які є фундаментальними не 

тільки для математики, а і для інших наук: фізики, хімії, біології і т.д. Це наприклад залежність 

висоти ртутного стовпця від  температури, залежність об’єму від маси. Якщо розглянемо ваші  
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професії, то якість страви; якість зварювального шва; розмір поверхні штукатурки залежать від 

кількості затраченого часу, але зрозуміло з часовими обмеженнями. Сьогодні  на засіданні  

гуртка «Математик» ми розглянемо функцію, графіки в такій послідовності: 

1. Історична сторінка ( Рене Декарт – відомий французький філософ, математик, поет, фізик, 

астроном, фізіолог) 

2. Художнє завдання. 

3. Функціональна залежність  в моїй професії ( побудова графіків) 

4. Логічна помилка. 

5. Геометричні перетворення графіків та проведення математичної фізкультхвилинки. 

6. Відгадування графіків прислів’їв та приказок. 

7. Підготовка до ЗНО. 

8. Хто зайвий? 

9. Жили в даній послідовності… 

10.Дослідити функцію. 

11.Графіки в малюнках. 

III. Рефлексія 

1. Історична сторінка 

Рене Декарт – відомий французький філософ, математик, поет, фізик, астроном, фізіолог. 

Члени гуртка показують сценку «Задача» 

На стіні – плакат, біля нього декілька чоловік сперечаються. Підходить Декарт. Хочепрочитати, 

але не розуміє мови. Він звертається до незнайомця, що стоїть поряд. 

Декарт. Що написано на цьому плакаті?  Перекладіть, будь – ласка, бо я не розумію 

фламандської мови. 

Незнайомець. Мсьє, солдату потрібно знати текст оголошення? 

Декарт. Так. 

Незнайомець( з посмішкою і недовірою). Тут написана складна геометрична задача. Чи не 

хочете пошукати щастя й розв’язати її ? 

Декарт. Будь – ласка, перекладіть мені текст задачі. Прошу вас. 

Незнайомець. О, мсьє не жартує… ( Записує на аркуші текст задачі і подає Декарту). Візьміть 

задачу, але чи вистачить  у вас сил? 

Декарт( перебиваючи). Дякую, я сьогодні ж візьмуся за розв’язання.  

Незнайомець. Невже мсьє вірить  в успіх? 
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Декарт. Я з дитинства виховувався для науки, особливо любив математику. Мене запевняли, що 

вона дає ясне і правильне розуміння всього, що є прекрасним у житті. 

Незнайомець. Бажаю успіху. 

Декарт. Дякую. Але до вас можна зайти, коли робота буде закінчена? 

Незнайомець. ( Все ще не довіряючи Декарту, насмішкувато). О, ви людина самовпевнена. Якщо 

дійсно знайдете розв’язок задачі, то пришліть, будь – ласка, за адресою (подає аркуш з адресою). 

Декарт. Дякую.   

Незнайомцем виявився професор математики Бекман. І яким же було його здивування, коли 

наступного дня юнак приніс правильний розв’язок задачі.  

З тих пір почалася дружба і співпраця молодого Декарта і професора Бекмана. Декарт 

відмовився від військової служби і знову зайнявся науковою діяльністю.  

Ввівши поняття залежної та незалежної змінної, вчений заклав основу нової галузі математики 

– аналітичної геометрії. Найважливішим досягненням Декарта було створення методу 

математичних досліджень – методу координат яка пізніше в його честь стала називатись 

декартовою   системою координат (ДСК).   Спираючись на закладені ним основи аналітичної 

геометрії, Ньютон і Лейбніц згодом розробили метод диференціального та інтегрального 

числення, а наступні покоління – теорію чисел, теорію ймовірностей, аналітичну геометрію в 

просторі.   

2.Художнє завдання 

Завдання№1. Побудувати   малюнок за допомогою ДСК. 

Координати: (6;2), (6;4), (2;4), (5;8), (4;8), (7;11), (10;8), (9;8), (12;4), (8;4), (8;2), (6;2) 

1. Функціональна залежність  в моїй професії 

Завдання №2. Розв’язування графічно задач професійного змісту.  

а) Для професії кухар - кондитер. 

Збільшення маси дріжджів виражається формулою показникової функції: 

 

 

m0 – початкова маса дріжджів, t – час бродіння в годинах 

m – маса дріжджів в процесі бродіння . Побудувати графік. 

б) Для професії електрогазозварювальник.  

Сила зварювального струму задається формулою  

І зв = к*dе , де к – коефіцієнт пропорційності , dе – діаметр електроду. Побудувати графік. 

В) Для професії маляр – штукатур. 

tmm 2,10
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 Побудувати графік функції  Р = к * L, Р – периметр кімнати, к – кількість багетів , L – довжина 

багета. 

1. Логічна помилка. 

 4.1. На малюнках графіки непарних функцій 

 

 

а)   б)    в) 

4.2. На малюнку графіки парних функцій 

 

а)     б)   в) 

2. Геометричні перетворення графіків та проведення математичної фізкультхвилинки. 

Учні руками показують як розташований графік у системі координат. 

Якщо графік зміщений по осі Оy на b вниз, то учні роблять b присідань; якщо на b одиниць вгору 

– стають навшпиньки відповідну кількість разів.  

Якщо графік зміщений по осі Ох на а одиниць ліворуч або праворуч, то учні роблять 

відповідну кількість нахилів тулуба праворуч або ліворуч. 

  Показати графіки функцій: 

у=- (х+4)
2
 +3 ;  у= -│x+3│ -1; у= (х-2)

3
+2 

6.Відгадування графіків прислів’їв та приказок 

Встановлення відповідності між висловлюванням та видом графіка. 

1. І один в полі воїн.  

2. Сім раз відмір, один раз відріж. 
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3. Тихше їдеш, далі будеш. 

4. Світить та не гріє. 

5. Як  гукнеться, так і відгукнеться. 

6. Ні кола, ні двора. 

7. Один за всіх і всі за одного.  

 

а)    б)    в) 

 

 г)    д)  е)   є) 

7. Підготовка до ЗНО 

Розв’язати завдання ЗНО -11 завдання №26. 
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8. Хто зайвий? 

 

1. Гаусс                        2. Крилов І.А.                     3. Піфагор 
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9. Жили в даній послідовності… 

 

 

1. Архімед                           2. Піфагор                      3. М.І. Лобачевский 

10.Дослідити функцію 

 

1.Скільки точок максимуму має дана функція? 

2. Знайдіть найбільше значення даної функції. 

3. Скільки інтервалів зростання у цієї функції? 

4. Скільки інтервалів спадання має дана функція? 

5. Скільки розв’язків  має рівняння f (х) = 0? 

 

 11.Графіки в малюнках 

Учні заздалегідь роблять асоціативні малюнки – графіки функцій. 

III. Рефлексія 

Я намагалася підібрати матеріал для заняття так , щоб він був для вас цікавим і корисним. І 

мені цікаво дізнатись  який у вас настрій після цього заняття? Доповніть, будь ласка, 

запропоновану фразу: 

Я намагалася пібідрати матеріал 

Я дізнався… 
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Я навчився… 

Я зрозумів, що можу… 

Мені сподобалося… 

Для мене стало новим… 

Мене здивувало… 

У мене вийшло… 

Я придбав… 

Мені захотілося… 

Мене надихнуло… 

Мій настрій… 

Побажання викладача: Дорогі мої учні, колеги! Я бажаю всім вам, щоб ваші матеріальні статки 

та справи були прямо пропорційній залежності: тобто чим більше ви вкладали, то більше 

отримували. А ваше здоров’я було стабільним як константа. Всього вам найкращого! Дякую за 

увагу! 

 

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА ЯК ФАКТОР ВИХОВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

Буравов С.С. 

Методист НМЦ ПТО  

 

 

Позакласна робота – різноманітна освітня й виховна 

робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів учнів, організована в  

позаурочний  час педагогічним колективом ПТНЗ.  

Спрямована вона на задоволення інтересів, потреб і запитів учнів завдяки добровільній 

участі в різноманітній діяльності (обговорення книг, кінофільмів, екскурсії, змагання, конкурси, 

свята, поглиблення фахової підготовки тощо).  

Завдання позакласної роботи полягає в закріпленні, збагаченні та поглибленні знань, 

набутих у процесі навчання, застосуванні їх на практиці; розширенні загальноосвітнього 

кругозору учнів, формуванні в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; 

формуванні інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявленні і розвитку 
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індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організації дозвілля учнів, культурного відпочинку 

та розумних розваг; поширенні виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.  

Сутність позакласної роботи, форми її організації та мотиви її здійснення у вихованні учнів, 

розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей важлива роль належить 

спеціально організованій виховній роботі в позаурочний час, яку називають позаурочною. 

Її зміст визначається загальним змістом виховання учнівської молоді, який передбачає 

розумове, моральне, трудове, естетичне й фізичне виховання.  

Позакласна робота ґрунтується на використанні загальних і специфічних принципів 

виховання, серед яких виокремлюють:  

 а) добровільний характер участі. Учні можуть обирати профіль занять за інтересами. Педагоги за 

таких умов повинні ретельно продумувати їх зміст, використовувати нові, ще невідомі учням 

факти, форми та методи, які б підсилювали інтерес учнів;  

б) суспільна спрямованість діяльності учнів. Цей принцип вимагає, щоб зміст роботи гуртків, 

клубів та інших форм  діяльності відповідав загальносуспільним потребам, відображав досягнення 

сучасної науки й техніки;  

в) розвиток ініціативи і самодіяльності учнів. У позакласній діяльності слід враховувати бажання 

учнів, їх пропозиції, щоб кожен із них виконував цікаву для себе роботу; 

 г) розвиток винахідливості та технічної творчої діяльності. Під час занять перед учнями слід 

ставити завдання пошукового характеру (створення нових приладів, удосконалення наявних), 

приділяти особливу увагу творчому підходу до справи тощо;  

ґ) зв'язок з навчальною роботою.  

Позакласна робота повинна бути логічним продовженням навчально-виховної роботи на 

уроках. 

Пріоритетним напрямом організаційно-педагогічної діяльності повинен стати 

індивідуальний підхід у вихованні особистості учнтів, стимулювання їхніх внутрішніх сил до 

саморозвитку й самовиховання.  

У основу формування особистості мають лягти також ідеї гуманістичні особистісно 

орієнтовні, які полягають у тому, щоб підтримати, розвинути людину, закласти в неї бажання та 

механізм самореалізації.  

Організація виховної роботи повинна відповідати загальнопедагогічним, методичним і 

психологічним вимогам. Головна професійна функція педагога – бути посередниками між 

поколіннями, сучасними тенденціями педагогічної науки і традиціями для того, щоб молодь могла 

реалізувати себе як особистість. 
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У 2015 році методичною службою професійно-технічної освіти у Дніпропетровській 

області  проведено моніторинг організації гурткової та позакласної роботи в ПТНЗ області. 

 

Зміст показників 

моніторингу 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Гуртків    Учнів   Гуртків    Учнів   Гуртків    Учнів   

Загальна 

кількість: 

912 16059 979  16280 1025  15094 

Науково-технічні 137 1568  

(9,8% від 

кількості 

залучених до 

гурткової 

роботи) 

205 3199 

(20,5% від 

кількості 

залучених до 

гурткової 

роботи) 

188 2520 

(16,5% від 

кількості 

залучених 

до 

гурткової 

роботи) 

Спортивні  242 5645 

(35,1 %) 

241 4955 

(24,1 %) 

270 4718 

(31,2 %) 

Художньо-естетичні 167 3887 

(24,3 %) 

191 2686 

(19,1 %) 

181 273151 

(18,0 %) 

Туристсько-

краєзнавчі 

51 1058 

(6,3 %) 

48 1318 

(8,0 %) 

55 878 

(5,7 %) 

Еколого-

натуралістичні 

36 555 

(3,4 %) 

41 534 

(3,2 %) 

55 850 

(5,6 %) 

Дослідницько-

експериментальні 

35 492 

(3,1 %) 

31 390 

(2,4 %) 

51 753 

(4,8 %) 

Інші 248 2854 

(17,8 %) 

251 3270 

(20,0 %) 

229 3263 

(21,6 %) 

Керівники гуртків 

(штатний розпис) 

 -  - 157 

Керівники гуртків 

(позаштатні) 

 -  - 293 
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Як показує моніторингове дослідження з’ясовано, що: 

- у 2015-2016 навчальному році в 53 професійно-технічних навчальних закладах області 

збільшилася мережа гуртків з 979 до 1025 за різним спрямуванням, але дещо зменшилась 

кількість залученої учнівської молоді  з 16280 до 15094 осіб; 

- збільшилась кількість художньо-естетичних гуртків з 241 до 270, відповідно збільшився 

відсоток учнів на 2,4%;  

- збільшилась мережа туристсько-краєзнавчих гуртків з 48 до 55, але зменшилась кількість 

учнів на 2,3%  і становить 878 осіб; 

- значно збільшився відсоток залученої молоді  з 390 до 753 осіб (на 2,4%) та відповідно 

збільшилась кількість гуртків з 31 до 51;  

- зменшився відсоток залученої молоді з 3199 до 2520 (на 3,5% ) до науково-технічних 

гуртків (з 205 до 188); 

- великим попитом серед учнівської молоді користуються спортивні гуртки і налічують у  

поточному році 270 мереж. 

Специфічні принципи позакласної роботи спрямовані на пробудження ініціативності, 

творчості учнів, реалізації їх потреб у діяльності, яка становить для них непересічний інтерес.  

Форми виховної роботи поділяють на масові, групові (гурткові), індивідуальні.  

Масові форми виховної роботи. Особливістю масових форм виховної роботи є широка 

участь у ній учнів. До них належать читацькі конференції, тематичні вечори, вечори запитань і 

відповідей, зустрічі з видатними людьми краю та ін. 

До масових форм виховної роботи також належать тижні з різних предметів, огляди, 

конкурси, олімпіади, туризм, фестивалі, виставки стінної преси тощо. Групові форми виховної 

роботи. До цих форм належать політичні інформації, гуртки художньої самодіяльності, робота з 

періодичною пресою, випуск стінної газети, підготовка радіо- і телепередач, екскурсії, походи та 

ін.  

 Читацька конференція. Цей важливий засіб пропаганди художньої та науково-популярної 

літератури. Проводять їх на матеріалі однієї теми або наукової проблеми. Залежно від типу 

конференцій та індивідуальних особливостей читацького колективу визначають структуру її 

проведення. Тематичні вечори, вечори запитань і відповідей. Їх присвячують різноманітним 

аспектам внутрішнього і міжнародного політичного життя, науки, техніки, культури, спорту, явищ 

природи тощо. На таких вечорах виступають запрошені гості, демонструють кінофільми та ін. У їх 

підготовці і проведенні беруть участь самі учні. Зустрічі з видатними людьми краю (з 

передовиками виробництва, тощо).   
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Виховна година. У педагогічній практиці вона зарекомендувала себе дієвим засобом 

формування у учнів наукового світогляду і моральної поведінки. Тематику таких годин розробляє 

майстер з урахуванням особливостей колективу учнів. Їх проводять у формі етичної бесіди, лекції, 

диспуту, усного журналу, зустрічі з цікавими людьми, обговорення книг та ін. Тему класної 

години доцільно повідомити заздалегідь, а також розподілити необхідну літературу, підготувати 

питання, які цікавлять учнів, зібрати місцевий матеріал (цифри, факти, спогади тощо).  

Гуртки художньої самодіяльності. Виховна цінність участі учнів у їх роботі полягає в 

тому, що мистецтво естетично розвиває, пробуджує почуття відповідальності, колективне 

переживання успіхів і невдач. Учні мають змогу виявити свою творчість. Учасники художньої 

самодіяльності краще розуміють і відчувають красу мистецтва та природи, людських стосунків, 

більше захоплюються книгою. Ретельно слід підходити до репертуару художньої самодіяльності.  

Робота з періодичною пресою. Передбачає колективне читання й обговорення чергового 

номера газети, її огляд  з певної теми тощо. Педагог передусім має дізнатись, які газети читають 

учні, як їх читають, з ким обговорюють прочитане, що цікавить їх найбільше.  

Висновки і пропозиції. Детальний і всебічний аналіз виховного заходу сприяє оптимізації 

його проведення в майбутньому, допомагає викладачеві розвинути свої організаторські та інші 

здібності.  

Індивідуальні форми виховної роботи. Потреба індивідуального підходу зумовлена тим, 

що будь-який вплив на учня переломлюється через її індивідуальні особливості, через «внутрішні 

умови».  

Необхідною умовою успішної індивідуальної роботи є вивчення індивідуальних особли-

востей учнів. Щоб впливати на особистість, треба її знати. Передусім важливо встановити 

довірливі, доброзичливі стосунки між педагогами й вихованцями. Дається це часом нелегко, 

оскільки учні, які найбільше потребують індивідуальної виховної роботи, нерідко підозріло 

ставляться до педагогів. Велике значення при цьому має авторитет педагога, знання ним 

особистості, уміння швидко зорієнтуватися в ситуації, передбачити наслідки своїх дій.  

Така робота повинна бути систематичною, спрямовуватися не лише на проведення бесід з 

конкретного приводу, а й наперед продуманих профілактичних розмов та інших заходів з учнями.  

У індивідуальній виховній роботі осмислюють і визначають термін педагогічного впливу: 

розрахований він на очікуваний результат негайно чи внаслідок тривалого впливу на особистість. 

У одних випадках реагують на вчинок одразу, у інших – детально аналізують його й лише тоді 

вирішують, до яких заходів виховного впливу необхідно вдатися. Методика індивідуального 

виховного впливу залежить від індивідуальних особливостей учня, його психологічного стану, 
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темпераменту. У кожному конкретному випадку слід створити педагогічну ситуацію, яка б 

сприяла формуванню позитивних якостей чи усуненню негативних. Індивідуальний виховний 

вплив здійснюють через безпосередній вплив педагога на особистість учня або через колектив. Ці 

способи взаємопов'язані, взаємодоповнюють один одного. Безпосередній вплив на вихованця 

педагог здійснює наодинці з ним. 

Отже, мотивами позакласної роботи є всебічний розвиток особистості, поглиблення 

фахової підготовки учнів ПТНЗ. Головна роль у проведенні позакласної роботи належить майстру 

виробничого навчання або класному керівнику.   

 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ПТНЗ 

 

Бабич Т.С.,  

методист  НМЦ ПТО  

 

 Сьогодні проблема  професійної орієнтації молоді, набуває 

надзвичайної актуальності. Складність умов соціально - економічного розвитку країни, 

реформування професійної школи вимагають переосмислення всієї системи професійної 

орієнтації, спрямування її на всебічний і гармонійний розвиток, самореалізацію і 

самоствердження особистості.  

 Які жзавдання професійної орієнтації?  

По-перше, вона  сприяє всебічному та глибокому професійному розвитку людського 

потенціалу, тобто вибору кожною особою такої зайнятості, яка б відповідала її індивідуально-

психологічним особливостям, інтересам, здібностям, нахилам і можливостям.  

По-друге, підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці, активізація їх 

потенціалу, орієнтація на професії, що потрібні економіці та соціально-гуманітарній сфері. 

Систему  професійної орієнтації можна визнати ефективною тільки в тому разі, якщо вона, 

будучи засобом збільшення економічного потенціалу країни, одночасно сприяє збереженню 

здоров'я, задоволенню фізичних і духовних потреб кожної людини, виявленню й розвитку її 

здібностей, потенційних можливостей. 
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Негативні  явища й тенденції сучасного ринку праці України вимагають   удосконалення  форм і 

методів професійної орієнтації, підвищення її ефективності. 

  Ефективність профорієнтаційної роботи  визначається через: 

 особливості надання  профорієнтаційних послуг різним категоріям населення ( 

незайнятим громадянам та учнівській молоді)  залежно від ринку праці; 

 з'ясуваннянаявних  перешкод, причин низької ефективності профорієнтаційної роботи; 

 визначення найефективніших форм, методів, інструментарію професійної орієнтації; 

 виявлення ПТНЗ, в яких досягається найвища ефективність профорієнтації, для 

подальшого вивчення, узагальнення та поширення досвіду; 

 надання на основі відповідної оцінки практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

організації та форм, методів, засобів і прийомів профорієнтаційної роботи . 

Для оцінки якості  профорієнтації в ПТНЗ  необхідно мати розроблені програми  на рік.   

Вивчити  ефективність форм профорієнтаційної роботи   через проведення семінарів, бесід, 

майстер-класів, шкіл,  що дасть  змогу визначити  необхідність та напрями вдосконалення цієї 

роботи. При такому оцінюванні вивчаються складові конкретної профорієнтаційної програми, 

моніторинг  ринку праці  і реакція зовнішнього середовища - роботодавців, педколективів, 

батьків учнів, громадськості. 

Критерії  оцінювання ефективності профорієнтації визначаються  за трьома основними 

аспектами: 

 соціальний   - успішність вибору професії означає оптимальне узгодження потреб ринку 

праці в кадрах з планами професійного і соціального самовизначення учнів (слухачів). 

 економічний - досягнення найбільшої продуктивності праці кваліфікованим робітником. 

 психолого-педагогічний аспект -  полягає у визначенні міри відповідності 

індивідуального вибору професії рекомендаціям педагогів, задоволеність обраною 

професією, відповідність індивідуальних можливостей особистості вимогам професії. 

Критерії ефективності профорієнтаційної роботи мають розроблятися диференційовано для 

оцінки різних напрямів профорієнтації, різних категорій.   
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Пропонуємо  орієнтовні критерії  оцінювання рівня профорієнтаційної  

роботи ПТНЗ: 

 Перший критерій: охоплення загальноосвітніх навчальних закладів заходами 

профорієнтаційної спрямованості. Проведення профорієнтаційної роботи у школах допомагає 

молоді зорієнтуватися у складному світі професій на первинному етапі побудови професійної 

кар'єри. Чим більше учні знатимуть про ринок праці, світ професій, тим більш усвідомлено вони 

будуть обирати свій подальший життєвий шлях, розуміючи, що недостатньо обрати лише 

престижну й «модну» професію, необхідно також врахувати, яких працівників потребує сучасний 

ринок праці. 

Другий критерій: ефективність профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю 

значною мірою залежить від участі в ній педагогічних колективів ПТНЗ та спеціалістів 

підприємств – замовників кадрів . Вони мають підвищити виховні функції навчальних 

предметів, наблизити їх до соціальної практики через проведення різноманітних 

профорієнтаційних заходів, спрямованих на ознайомлення учнів з професіями,умовами роботи 

на підприємствах.  

Третій критерій: ефективність вибору форм та методів роботи щодо свідомого вибору  

професії, профілю професійного навчання та успішне працевлаштування відповідно до 

власних здібностей, інтересів, нахилів та потреб ринку праці. 

Четвертий критерій : допомога людині у  професійному  самовизначенні на основі 

виявлення індивідуально-психологічних характеристик, професійних інтересів, нахилів, 

стану здоров'я, особливостей життєвих ситуацій. 

П’ятий критерій: відповідність обраної професії потребам ринку праці. Тому, професійна 

орієнтація має здійснюватися з акцентом на тих професіях та сферах зайнятості, що є 

актуальними на ринку праці, з урахуванням поточних і перспективних потреб ринку праці у 

працівників певних професій.  

Зазначені критерії, дадуть  можливість об’єктивно оцінити ефективність профорієнтаційної 

роботи ПТНЗ з ЗОШ та іншими категоріями населення,  своєчасно вжити заходів щодо 

подолання недоліків, корегувати  форми та методи роботи з метою підвищення її ефективності. 

Головний підсумок вдало визначених критеріїв, це: 
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1. вчасне виконання плану прийому в ПТНЗ за держзамовленням; 

2. якісний склад учнів, слухачів (аналіз результатів зрізових робіт за курс базової  школи ); 

3. подальше формування та збереження контингенту; 

4. працевлаштування та закріплення на виробництві. 

 

ІНТЕРНЕТ НА СЛУЖБІ У ПРОФОРІЄНТАТОРА 

Лєщинский Олександр,  

директор ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та 

машинобудування» 

 

 

 

 

 

 

Петрова Наталія, 

викладач інформатики ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти 

металургії та машинобудування» 

 

 

У статті висвітлено основні аспекти розроблення стратегії Інтернет-представництва 

ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» у всесвітній 

мережі з метою ефективної профорієнтаційної роботи серед молоді міста та за його межами. 

Ключові слова: профорієнтація, Інтернет-представництво, соціальні мережі. 

 

На початку кожного навчального року ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти 

металургії та машинобудування» проводить аналіз результатів профорієнтаційної роботи за 

минулий рік, планує заходи на наступний, обирає тактику. Не є новиною, що сьогодні зацікавити 

молодь простими розмовами, екскурсіями до навчального закладу стає все важче. Тому, виникає 

потреба розглянути інші способи звернення уваги. У цьому нам  стає в нагоді Інтернет, так як 

кожний юнак чи дівчина проводить більшість часу, «мандруючи» просторами Інтернету.  

Отже, чим може бути корисний Інтернет для молоді, яка перебуває на роздоріжжі вибору? 

По-перше, мережа Інтернет пропонує ряд сайтів, де користувач може познайомитися із 

секретами вибору професії: 

- http://kariera.in.ua/ 
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- http://prof.osvita.org.ua  

- http://www.profguide.ru  

- http://www.rabochee-mesto.com 

По-друге, зайшовши в Інтернет, можна познайомитися зі світом професій:  

- www.4uth.gov.ua/trade/  

- http://www.osvita.com.ua 

По-третє, Інтернет пропонує добірку психологічних профорієнтаційних ігор, прийомів, 

розробок занять, які можуть бути використані психологами, педагогами під час індивідуальної або 

групової роботи з учнями: 

- www.tochkapsy.ru/publik.htm    

- http://profi.org.ua 

- http://profi.org.ua/profes/podat_insp.shtml  

По-четверте, у мережі Інтернет учні можуть пройти on-line профорієнтаційне тестування: 

- bel.com.ua/;  

- www.rabota.su/training/quiz/testddo.php  

Саме в Інтернет мережі створюється так званий інформаційний відбиток, образ всього 

того, що відбувається в реальності. Такий відбиток має бути й у маркетинговій  діяльності ПТНЗ, і 

в його профорієнтаційній роботі. 

Таким чином, перший крок у використанні Інтернет-технологій – це створення Інтернет-

представництва ПТНЗ у всесвітній мережі. [2, с.132] 

Розробляючи стратегію представництва професійно-технічного навчального закладу в 

Інтернет, потрібно звернути увагу на наступні аспекти: 

Бренди 

Головним брендом ПТНЗ стає його веб-сайт. Саме веб-сайт ПТНЗ буде основною 

візитною карткою ПТНЗ, його локалізацією у глобальному інформаційному  просторі. 

 Особливу увагу потрібно звернути на сторінку про професії. 

Структура змісту веб-сторінки має такі елементи: 

1. Загальні відомості про професію: 

2. Виробничий зміст професії: 

http://profi.org.ua/profes/podat_insp.shtml
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3. Умови роботи і професійні вимоги 

Зміни 

У мережі Інтернет усе постійно змінюється, у тому числі і правила, за якими він 

функціонує (адреси серверів, доменні імена, протоколи передач інформації та ін.). Інтернет-

представництво ПТНЗ потребує постійного оновлення інформаційного контентусайту, розміщення 

останніх новин з життя закладу, повідомлення про будь-які зміни вйого статусі. 

Лаконічність 

Сторінки сайту не повинні бути перевантажені інформацією. Увесь контент сайту 

оформлюється в єдиному стилі, складається з чітких, однозначних інформаційних повідомлень. 

Можлива заміна синтаксичних конструкцій символами,схемами, графічними зображеннями. 

Фінанси 

Підтримка сайту потребує певних фінансових витрат, тому засоби, якими створюється, 

просувається та підтримується сайт, повинні бути економічними, у першучергу це стосується 

засобів оновлення контенту сайту. 

Просування 

Використання всіх можливих засобів просування сайту в мережіІнтернет: пошукових 

систем і пошукових машин та ін. 

Технологія 

З метою мінімізації інформаційних зусиль використовуються стандартні Інтернет-

технології (певна мова програмування, відповідні протоколи передачі, шаблони оформлення). 

Отже, провівши аналіз нашого 

представництва, та за сприяння директора 

Лєщинского Олександра Володимировича 

було вирішено оновити сторінки нашого 

сайту. На сьогодні він має такі розділи: 

Наш заклад; Вступникам; Учням; Новини, 

оголошення; Діяльність; Контакти. Для 

майбутніх абітурієнтів цікавими будуть такі 
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сторінки:  

1. На закладці «Наш заклад» є підрозділ «Наші професії», де абітурієнт може 

ознайомитися з професіями, яким навчають у Центрі. (мал.1) 

Мал. 1.Закладка «Наш заклад»  

На екрані відображаються профорієнтаційні збірки (мал.2), що містять загальну 

характеристику професії, вимоги, перелік навчальних закладів, де можна отримати дану професію 

та підприємства для майбутнього працевлаштування. У розробці декількох збірок брали участь 

учні нашого закладу. Наприклад, обираємо професію «Токар, фрезерувальник». У наступному 

вікні відкривається документ(мал.3). 

Мал.2. Профорієнтаційні збіркиМал.     3. Профорієнтаційна збірка «Токар, фрезерувальник» 

 

2. Наступна сторінка, яка зацікавить абітурієнта, - це сторінка «Вступникам». Вона 

містить такі підрозділи «Потрібно знати (адреси, правила та ін.)» та «Державне замовлення». 

Обираючи перший підрозділ, абітурієнт може записати адресу навчального закладу та контактні 

телефони, переглянути правила прийому до Центру. Уіншому підрозділі міститься інформація про 

державне замовлення. (мал.4) 
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Мал. 4. Інформація вступникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Потрібно пам’ятати, що майбутньому абітурієнту цікаво не тільки ознайомитися з професіями, 

правилами вступу, а й цікаво дізнатися, чим живе навчальний заклад сьогодні. Цю інформацію 

відображають сторінки «Новини, оголошення», «Спортивне життя» (закладка «Учням та 

батькам»), «Позаурочна діяльність» (закладка «Діяльність»)  

Наголошуємо, що рейтинг сайту залежить від багатьох показників, один з яких -  

динамічність.  

Отже, наявність веб-сайту з профорієнтаційної діяльності є одним з найкращих допоміжних 

засобів для профорієнтаційної роботи з абітурієнтами у професійно-

технічному навчальному закладі. 

 Та для того, щоб майбутні абітурієнти могли ознайомитись зі 

сторінками сайту, його потрібно просувати.  

Одні з нас шукають у Інтернеті необхідну інформацію, інші 

спілкуються з друзями або у клубах за інтересами, треті грають он-

лайн, дивляться фільми, слухають музику, а разом усе це 

поєднується в одному - у соціальних мережах. 

 

Мал.5. Сторінка КЦПОММ 

в соцмережі 
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Нами було проведено опитування учнів Центру з метою визначення Інтернет-ресурсів, де 

вони отримали інформацію про майбутню професію.  Аналізуючи інтереси сучасної молоді, ми 

прийшли до висновку, що соціальні мережі, у яких «зависає» молодь, можна використати для  

профорієнтації. Тому актуальність створення для навчального закладу  в соціальній мережі 

ВКонтактіє беззаперечною. Ось такий вигляд має наша сторінка. 

Після реєстрації сторінки рекомендую відправити запрошення колегам, або учням, які вже 

зареєстровані на сайті. Це дасть можливість знайти більше контактів.  Так, наприклад, на 

сьогодні у нас вже 145 друзів. І ця цифра постійно зростає, а значить більше людей 

дізнається про наш заклад. 10% сьогоднішніх першокурсників отримали інформацію саме 

через мережу ВКонтакті. 

 З власного досвіду можемо сказати, що учні активно заходять на сторінку закладу, щоб 

переглянути фото та відео заходів, прочитати оголошення чи запрошення на стіні, залишити 

повідомлення. Спілкуючись з учнями, можна отримати важливу інформацію, бо підлітки 

«позитивно» сприймають ту, яка надходить від їх однолітків.  

 Окрім того, якщо у вас є власна сторінка в соціальній мережі, то можна створити групу. 

Наприклад, ВКонтакті є група ELECTRIK КЦПОММ (мал.6). 

 

Мал.6. Група ELECTRIK КЦПОММ в соцмережі ВКонтакті 

Покрокова інструкція створення групи: 

Для того, щоб створити групу Вконтакте (vkontakte.ru) вам необхідний акаунт у цій 

соціальній мережі, доступ до Інтернету і небагато вільного часу. 



Методичний вісник 

 

Сторінка74 
 

 

 

Перший крок: вам необхідно зайти в колонку «мої групи», яка знаходиться зліва на вашій 

сторінці, після цього натиснути «Створити групу». У вікні вам буде запропоновано створити 

групу, публічну сторінку чи захід.  Відповідно до  ваших потреб, створіть не обхідне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                  Мал.7. Перший крок створення групи 

 

Другий крок: потрібно написати назву вашої групи, потім - «Створити». 

Обов’язковонеобхідно зробити опис групи, вашу тему, тип групи. За бажаннямможна вказати 

країну та місто. Далі виконуємо налаштування стіни (щоб могли спілкуватись учасники групи), 

включити обговорення (дає можливість користувачам відкривати цікаві для них теми, а далі 

висловлювати свою думку), аудіо та відео, фотоальбоми. 

Наприклад, опис нашої групи звучить так: «Група для майбутніх і справжніх електриків». 

Вашій увазі пропонується інтернет-ресурс, метою якого є накопичення, зберігання і власне 

надання Вам цікавої, корисної і цінної інформації, тематика якої присвячена електрикам та 

електриці в цілому. Тут ви знайдете: основи електрики, електричні схеми, статті, документацію, 

книги, журнали, описи, програми. Обов’язково  дивіться в  меню. Якщо у Вас є корисний матеріал, 

типові проекти, посилання на цікаву інформацію, то надсилайте! Та прибуде з вами сила 

Ампера:)»  
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Мал.8. Другий крок створення групи 

Декілька рекомендаційщодо заповнення граф (від автора): 

1. Назву групи можна змінювати у процесі роботи. 

2. Потрібно змінити стандартну адресу сторінки, аби вас легше було знайти. Змінити її 

просто. Необхідно прописати її у другому рядку. Але пам’ятайте, «зручна» адреса може бути 

вже зайнята. 

3. Обов’язково заповніть рядок опису, щоб відвідувачі могли дізнатись, про що група. 

4. Укажіть адресу сайту закладу, це допоможе привернути увагу до сторінки. 

5. Важливо правильно налаштувати «стіну». Не робіть її відкритою. 

6. У відкриту групу може вступити будь-який користувач, а у закриту – тільки з вашого 

дозволу. 

Третій крок є можливістю обмеження доступу для людей, яких ви не хочете додавати у 

групу. Створити групу закритоюможна завдяки пункту «Доступ: закритий». Натисніть кнопку 

«Зберегти» - і ваша група створена. 

Ваша група створена! Тепер задача адміністраторів і модераторів наповнювати її якісним 

матеріалом, якийвідповідає назвіі темі групи,щоб учасникам було цікаво заходити у групу, вести 

обговорення і ділитися новинами. 

Окрім представленої групи ELECTRIK КЦПОММ, у соціальній мережі ВКонтакті також є 

групи, створені учнями нашого Центру. Ось деякі з них: КЦПОММ (ПТУ) № 45, Група 

електрогазозварників КЦПОММ, Офіційна сторінка президента учнівського самоврядування.  
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 Спілкуючись з майбутніми абітурієнтами, не 

забуваємо, що наше завдання - підготувати кваліфікованого 

робітника, тому не буде зайвим і реєстрація на сайті 

Work.ua. Даний сайт дає можливість знаходити кращі 

варіанти працевлаштування і орієнтуватися в потребах 

ринку праці. 

Як зареєструватися на сайті? Розглянемо покроково. 

Крок 1. Заходимо на сайт Work.ua і натискаємо на 

кнопку «Роботодавцю», що знаходиться у верхньому і 

нижньому правому куті вікна 

Мал. 9. Перший крок реєстрації на Work.ua 

 

Крок 2.Переходимо на закладку «Мій Work.ua» 

(мал.10). 

 

Крок 3.Натискаємо на кнопку «Зареєструватися» 

(мал.11). 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.10. Другий крок реєстрації на Work.ua 

 

 

 

 

 

Мал.11. Третій крок реєстрації на Work.ua 

 

Крок 4. У вікні, що з’явилось, заповнюємо 

реєстраційну форму (мал.12). 

Рекомендації заповнення форми: 

1. Ваша адреса електронної пошти буде 

використовуватися для входу на сайт у особистий 
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розділ «Мій Work.ua», а також для відновлення паролю. Якщо ви опублікуєте вакансії, то на вашу 

адресу будуть надходити відгуки (резюме) шукачів. 

Мал.12. Реєстраційна форма на Work.ua 

2. Назва компанії повинна бути без лапок і починатися саме з назви. Після назви, через кому, 

можна ввести тип організації чи форму власності. 

3. Контактну інформацію обов’язково потрібно вводити, щоб ваша компанія була успішно 

зареєстрована на сайті. Це необхіднодля перевірки адміністратором сайту опублікованих вакансій. 

Таку інформацію можна приховати від користувачів сайту. 

Після успішної реєстрації на вашу електронну пошту надійде лист, у якому буде вказано 

пароль та логін для доступу до сторінки. 

Окрім того,  вам будуть надходити поради та рекомендації, які, наприклад, ми 

використовуємо в роботі нашого Консалтингового центру. 

У цьому аспекті роботи ми не зупиняємося на досягнутому, постійно шукаємо інші 

варіанти використання Інтернет-ресурсів для покращення профорієнтаційної роботи в закладі.  

Література та джерела 

1. Про робітничі професії: Профорієнтаційна робота у професійно-технічних 

навчальних закладах. Частина 1.  Матеріали Всеукраїнського огляду-конкурсу „Робітнича 

професія – 2009‖ / Упорядник Н.І. Бугай. – К.: ІІТіЗО МОН України, 2010. – 184 с. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ - РЕСУРСУ В ОРГАНІЗАЦІЇ І 

ПРОВЕДЕННІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ. 

Головченко С.В., методист НМЦ ПТО 

 

Перш ніж сформулювати загальне визначення системи професійного виховання, 

розглянемо ряд вихідних положень: 

1. Профорієнтація являє собою системну діяльність, що включає цільові настанови, 

завдання, принципи, форми, методи, критерії ефективності, рівні, напрямки, аспекти й інші 

системо – і структуроутворюючі елементи. 

2. Система профорієнтації школярів є підсистемою загальної системи трудової і 

професійної підготовки. 
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3. Система професійної орієнтації – це частина загальної системи соціальної орієнтації 

особистості в сформованій структурі продуктивних сил і виробничих відносин. 

4. Профорієнтація відноситься до соціальних систем, що функціонують у суспільстві, вона 

торкається різних проблем, і в тому числі пов’язаних з розвитком людського фактору суспільного 

виробництва; уже з цієх тільки причини профорієнтацію можна вважати суспільною проблемою. 

5. На ефективність профорієнтації впливає безліч різних об’єктивних і суб’єктивних 

факторів. Ця система важко піддається організації і управлінню. Ці й інші причини дозволяють 

назвати систему профорієнтації складною. Зі сформульованих вище п’яти вихідних положень   

випливає визначення системи профорієнтації школярів. 

Система профорієнтації школярів – це організована, керована діяльність різних 

державних і громадських організацій, підприємств установ і школи, а також родини, спрямована 

на удосконалення процесу професійного і соціального самовизначення школярів в інтересах 

особистості і суспільства 

Професійне виховання і професійне навчання слід  розглядати як «партнерів», коли 100% 

учнів, що засвоюють навчальні програми, повинні пройти і своєрідну програму виховної роботи. 

Мова йде про створення таких умов, в яких учень засвоює запропоновану йому програму в 

обов’язковому порядку, а ПТНЗ надає йому таку можливість. 

У процесі професійного становлення майбутнього кваліфікованого робітника можна 

виділити декілька чітко виражених періодів: 

1. Період надходження в професійний навчальний заклад – професійна орієнтація в школі, 

мотивований вибір старшокласниками тієї чи іншої професії, професійне навчання. 

2. Період навчання в професійному навчальному закладі – оволодіння відповідними 

теоретичними знаннями, практичними вміннями і навичками, попередня апробація правильності 

вибору, розвиток професійних здібностей. 

3. Початок трудової діяльності – професійна адаптація в період проходження виробничої 

практики, закріплення і розвиток отриманих у школі, профтехучилищі, технікумі, вузі умінь і 

навичок, придбання досвіду роботи, остаточне ствердження в обраній професії. 

4.  У суспільному середовищі ПТНЗ – реалізація особистості як громадянина свого 

навчального закладу, процесу адаптації учнів в званні «робітник». 

5.  У  суспільному регіональному середовищі, коли учень зайнятий в соціальних проектах, 

акціях, суспільних об’єднаннях – реалізація громадянина України, людина, процесу соціалізації 

робітника в загальнолюдських сферах буття, діяльності. 
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 Робота з вирішення завдань, що стоять на кожному з цих етапів, і складає сутність процесу 

професійного виховання. Усі форми професійного виховання можна об’єднати в три групи: 

індивідуальні, групові, масові. Методи професійного виховання можна також об’єднати в три 

групи: методи формування свідомості особистості; методи організації діяльності та формування 

досвіду суспільного поводження; методи   стимулювання поводження і діяльності. 

Розробити якісні програми й послуги, оцінити, зробити доступними для цільових 

споживачів — цього ще недостатньо для забезпечення успішної діяльності навчального закладу. У 

рівній мірі воно повинне уміти встановити необхідні зв’язки і контакти із широкою 

громадськістю, інформуючи її про свої цілі, напрям діяльності, пропозиції і проблеми, 

пробуджувати інтерес до закладу. 

Людина, що працює у сфері освіти і інформації, повинна добре уявляти собі набір 

комунікативних завдань, які стоять перед навчальним закладом: 

1. Сприяти підвищенню статусу навчального закладу. 

2. Забезпечувати підтримку випускників навчального закладу. 

3. Привертати перспективних спонсорів. 

4. Поширювати інформацію про послуги, що надаються навчальним 

закладом. 

5. Привертати майбутніх учнів і збільшувати число тих, що поступають. 

6. Коректувати неточну і неповну інформацію про навчальний заклад 

 

Крім того, потреба в інформації виникає і у викладацького складу, адміністрації, іноземних 

студентів і іншої громадськості навчального закладу. Спілкування з людьми включає обмін 

інформацією між закладами освіти. 

Маркетингові комунікації здійснюються по двох напрямах: використовуються суспільні 

зв’язки і рекламування. Ці форми комунікацій багато в чому співпадають в підходах, але є і 

специфічні риси, що характеризують ту і іншу окремо. 

Суспільне інформування створює свій механізм і здійснюється особливими засобами. До 

цих засобів відносяться: письмові матеріали, аудіовізуальні засоби, символіка, повідомлення в 

новинах, події і заходи, виступи, інформування по телефону або поштою та інше. 

Більшу увагу необхідно приділити Інтернет-середовищу. Отримання інформації по 

телефону та через Інтернет порівняно новий спосіб зв’язку з людьми. Можна встановити 

контактну телефонну або електронну локальну мережу, по яких кожен отримає потрібну 

інформацію про навчальний заклад, перелік професій, термін навчання, соціальні пільги, 
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перспективи проходження виробничої практики та працевлаштування, про вартість навчання, 

початок іспитів, умови прийому, основні курси та інше. 

Технологічні можливості Інтернету обумовлюють швидкий розвиток світового 

інформаційного  співтовариства. Мережа Інтернет здатна стати ефективним засобом реклами, 

маркетингу, професійної інформації, створення позитивного іміджу професійно-технічного 

навчального закладу і його представництва в широкому інформаційному просторі. Мережі типу 

Інтернет з успіхом заміняють телефон, факс, експрес-пошту та інші засоби комунікації.  

Електронні ресурси – це електронні дані (у вигляді символів, графічних, звукових, відео 

даних, або їх комбінацій), які можуть бути розміщені на будь-якому електронному носії, а також 

опубліковані в локальній чи глобальній мережі. 

Освітні електронні ресурси (ОЕР) – це інформаційні ресурси, що можуть бути 

представлені у вигляді текстових, графічних, звукових, відео даних або їх комбінацій, які 

відображають певну предметну галузь освіти та призначені для забезпечення процесу навчання 

особистості, формування її знань, умінь та навичок.  

Освітні веб-ресурси – це інформаційні ресурси освітнього характеру, які розміщенні у веб-

просторі локальної чи глобальної мережі у вигляді різних форматів (текстового, графічного, 

архівного, аудіо та відео форматів тощо).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційні сайти – це сайти органів управління. На них розміщені такі освітні веб-ресурси: 

урядові документи, положення закони. Громадянину необхідно вміти використовувати такі 

ресурси, щоб мати змогу вчасно ознайомлюватися із змінами у законодавстві, та у випадку 

необхідності користуватися нормативними актами із достовірних джерел.  

 
Види освітніх сайтів 

ОФІЦІЙНІ САЙТИ САЙТИ ДЛЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

САЙТИ 

НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

ДОВІДКОВІ САЙТИ 

КУЛЬТУРНО–

ОСВІТНІ САЙТИ 
ТЕМАТИЧНІ САЙТИ 

ПЕРСОНАЛЬНАЛЬНІ 

САЙТИ 
ПОРТАЛИ 

ЗАСОБИ 

СПІЛКУВАННЯ 
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Наприклад: 

- www.mon.gov.ua – офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; 

- www.kmu.gov.ua – Урядовий портал; 

- http://portal.rada.gov.ua -  сайт Верховної Ради України. 

Культурно-освітні сайти – це: 

• віртуальні бібліотеки; 

• довідкові сайти бібліотек; 

• колекції рефератів на інших наукових робіт;  

• віртуальні журнали та газети; 

• віртуальні музеї. 

Наприклад: 

- www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ед.В.І.Вернадського; 

- http://www.chl.kiev.uahttp://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5686– Національна бібліотека 

України для дітей; 

- www.ukrreferat.com – безкоштовна колекція рефератів; 

- http://www.hermitagemuseum.orghttp://www.hermitagemuseum.org/– віртуальний музей 

«Ермітаж». 

Один із самих ефективних способів накопичення великих обсягів інформаційних ресурсів 

Якщо сайт – це місце в Інтернеті, де фізично розміщуються матеріали, то портал – це сайт, який 

виконує роль відправної точки по таким сайтам. Портал має власну систему пошуку, базу даних 

веб-сайтів, які знаходяться в каталозі та інші корисні сервіси для користувачів. 

Наприклад: 

- www.osvita.org.ua – освітній портал; 

- https://proftekhosvita.org.ua – портал ПТО; 

- http://www.ccf.kiev.ua/ - соціальна освіта в Україні;  

- http://www.edu-ua.net – освітня українська мережа; 

- http://o-svit.iatp.org.ua – каталог освітніх ресурсів О-СВІТ – інформація для учнів, 

студентів, педагогів, науковців; 

- http://www.uchobe.net.ua – каталог навчальних закладів України; 

- http://www.osvita.com.ua – каталог професій, їх специфіка, список найпопулярніших 

спеціальностей. Перелік навчальних закладів; 

- http://prof.osvita.org.ua – профорієнтаційний портал «Зроби свій свідомий вибір»; 

- http://www.profguide.ru – профгід; 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://portal.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5686
http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5686
http://www.ukrreferat.com/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.osvita.org.ua/
https://proftekhosvita.org.ua/
http://www.ccf.kiev.ua/
http://www.edu-ua.net/
http://o-svit.iatp.org.ua/
http://www.uchobe.net.ua/
http://www.osvita.com.ua/
http://prof.osvita.org.ua/
http://www.profguide.ru/
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- http://profi.org.ua – портал професійного консультування; 

- http://kariera.in.ua – Вибір професії та пошук роботи в Рівненській області. Розділ «Які є 

професії. Відеофільми»4 

- http://www.rabochee-mesto.com – портал «Як правильно обрати професію». 

 

До довідкових сайтів відносяться: 

• енциклопедії – електронні сторінки з текстами і графічними зображеннями 

класичного енциклопедичного характеру;  

• словники – електронна база даних визначень з певної галузі знань або за декількома 

напрямками. Мережений словник може бути у вигляді окремого ресурсу або інтегрований в інші 

ресурси; 

• каталоги – містять перелік веб-адрес сайтів за тематиками. Каталоги зазвичай можна 

знайти на будь-якій пошуковій системі; 

• інформаційно–довідкові ресурси – сайти, що містять довідкові відомості про 

конференції, конкурси, семінари, гранти і т.д.   

Наприклад:  

- www.ua.wikipedia.com – відкрита українська вікі–енциклопедія; 

- www.dictionaries.rin.ru – набір словників різного спрямування; 

- www.dmozzy.net.ru – каталог веб–ресурсів за різними тематиками;  

- www.olymp.vinnica.ua – Усеукраїнський центр олімпіад школярів в Інтернеті. 

 

Тематичні сайти – це сайти з певної тематики чи галузі знань. 

Наприклад:  

- http://www.i-mash.ruhttp://www.i-mash.ru/– ресурс з машинобудування; 

- stanoks.comC:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\СРОЧНО\Майстер-клас\майстер 

клас\stanoks.com– сайт про верстати, системи ЧПК, документацію до металообробного 

устаткування, системи автоматики. 

Сайти навчальних закладів містять довідкові відомості. Проте, існують такі заклади, які 

розміщуються різноманітні види інформації: навчальні матеріали своїх працівників, пропонують 

дистанційні курси (платні і безкоштовні), проводять різноманітні олімпіади, змагання. Крім того, 

можуть містити тестові системи, за допомогою яких користувач може перевірити свої знання. 

Поширені випадки, коли навчальний заклад має дві версії сайту – один для мережі Інтернет, інший 

корпоративний (тобто розрахований тільки для працівників навчального закладу).  

http://profi.org.ua/
http://kariera.in.ua/
http://www.rabochee-mesto.com/
http://www.ua.wikipedia.com/
http://www.dictionaries.rin.ru/
http://www.dmozzy.net.ru/
http://www.olymp.vinnica.ua/
http://www.i-mash.ru/
http://www.i-mash.ru/
http://www.i-mash.ru/
http://www.i-mash.ru/
http://www.i-mash.ru/
http://www.i-mash.ru/
http://www.i-mash.ru/
http://www.i-mash.ru/
http://www.i-mash.ru/
http://www.i-mash.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/СРОЧНО/Майстер-клас/майстер%20клас/stanoks.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/СРОЧНО/Майстер-клас/майстер%20клас/stanoks.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/СРОЧНО/Майстер-клас/майстер%20клас/stanoks.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/СРОЧНО/Майстер-клас/майстер%20клас/stanoks.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/СРОЧНО/Майстер-клас/майстер%20клас/stanoks.com
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Саме сайт навчального закладу, як інформаційний канал  глобального інформаційного 

простору, надасть можливість об’єктивно оцінити на скільки дієва стратегія і тактика ПТНЗ в 

реальному житті, а не на папері. Представництво ПТНЗ в Інтернеті  допоможе налагодити прямі 

контакти зі споживачами освітніх послуг, вивівши відносини з ними на новий рівень, що 

дозволить одержувати оперативну інформацію про ринок освітніх послуг і зміни у    його 

структурі.  

У  Інтернеті створюється так званий «інформаційний відбиток» - образ усього того, що 

відбувається в реальності. І такий відбиток має бути і в маркетинговій діяльності ПТНЗ та його 

профорієнтаційній роботі. Після створення сайту треба змусити його працювати на професійно-

технічний навчальний заклад, тобто зробити його відомим цільовій аудиторії.  

Важливим елементом Інтернет-представництва є банер – як правило, це прямокутне 

графічне зображення. Банер міститься на веб-сторінці і має гіперпосилання на певний сайт (свій 

або чужий).  

Засоби спілкування – це телеконференції, чати, форуми служать для обміну думками, 

відомостями, співпраці з колегами інших регіонів. 

Наприклад: 

- http://stanoks.com/forumhttp://stanoks.com/forum– форум верстатників; 

- http://ostankah.ru/forum/index.htmlhttp://ostankah.ru/forum/index.html– форум верстатників, 

про верстати та устаткування; 

- forum.i-mash.ruC:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\СРОЧНО\Майстер-клас\майстер 

клас\forum.i-mash.ru– форум машинобудівників; 

- http://www.mayster.info – форум головних механіків. 

Персональний сайт – це сайт окремої особи, на якому міститься загальні відомості про цю 

особу, чим займається, які має інтереси та ед. 

Метою розробки є створення професійного співтовариства викладачів, майстрів 

виробничого навчання, освітній простір, що надасть максимальну можливість для обміну 

інформацією, досвідом, підвищення професійного рівня, для найбільш повного використання 

освітнього потенціалу викладача в сучасному суспільстві.  

Мета сайта: 

 здобути механізм зовнішньої оцінки рівня професійної майстерності педагогічних 

працівників; 

 збільшити число педпрацівників, які братимуть участь у професійних конкурсах, які 

в першу чергу вирішуватимуть завдання підвищення майстерності педагога;  
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 розширити зв’язки професійно-технічних навчальних закладів з педагогічним 

співтовариством  країни; 

 обмін і поповнення методичними матеріалами  банку методичних ресурсів; 

 поява в педагогічних працівників можливість виступати експертами, 

консультантами, практиками; 

 можливість кожного педагогічного працівника поширювати власний досвід.  

ПТНЗ опиняються в умовах відкритого простору, де, з одного боку, вони мають можливість 

презентувати себе, а з іншого – стають відповідальними перед усім світовим інформаційним 

співтовариством як за своє Інтернет-представництво, так і за якість свого реального становища та 

за    ефективність своєї діяльності. 

Для ефективності профорієнтаційної діяльності все це означає одне – абітурієнт, учень 

робить вибір своєї професії та навчального закладу, де він буде їй навчатися, свідомо, виходячи з 

широкого спектру даних, основуючись на достовірній, авторизованій та компетентній професійній 

інформації, отримуючи відомості про подальший свій життєвий шлях з першоджерел, а не 

користуючись неперевіреними чутками та сумнівними порадами. 

 

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

 З ПРОФЕСІЇ «ШТУКАТУР (ПІДСУМКИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ  

МАРГАНЕЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ) 

 

Козловський Г.Ф.,  

методист НМЦ ПТО  

 

Входження інформаційно-комунікативних  технологій в усі сфери 

діяльності людини і суспільства стає визначальним джерелом їх 

об’єктивного розвитку. Такий процес називається інформатизацією 

суспільства, а саме суспільство набуває ознак інформаційного. 

Інформатизація суспільства передбачає випереджальну інформатизацію галузі науки й освіти, де, 

здебільшого,  закладаються майбутні досягнення і розвиток суспільства. Підготувати людину до 

активної і плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві – одне з головних завдань 

сучасного етапу модернізації національної системи освіти. Розв’язання цього питання неможливе 

без формування інформаційної культури учнів, модернізації змісту і технологій навчання, які б 

відповідали сучасним освітнім пріоритетам, диференціації навчально-виховного процесу для 

найбільш повного розвитку схильностей і здібностей особистості, задоволення її запитів і потреб, 
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розкриття її творчого потенціалу. У системі професійно-технічної освіти ми наближаємося до 

серйозних революційних перетворень. Заочна освіта майже практично себе вичерпала, вечірнє 

навчання також немає підтримки в більшості навчальних закладів, їм на зміну приходить 

дистанційне навчання, що передбачає входження в систему внутрішніх європейських і світових  

навчальних освітніх закладів. Навчаючись у одному з таких дистанційних центрів, можна вивчати 

курси в  навчальних професійно-технічних закладах інших країн. Це надасть змогу отримати 

диплом віртуального професійного освітнього навчального закладу, сертифікованого й визнаного 

в усьому світі. 

 До початку  дослідно-експериментальної роботи  за темою «Створення електронного 

підручника нового покоління для ПТНЗ з професії «Штукатур» учасники творчої групи 

працювали над створенням  своїх  аматорських посібників для учнів ліцею з різних предметів і 

напрямків. Здебільшого вони всі були збудовані за єдиною схемою з характерним  поділом 

браузера на дві області, де ліва використовується для навігації по змісту, а в правій завантажується 

навчальна інформація у форматі HTML. Навігація такого посібника виконана у вигляді 

деревовидної структури, що спрощує пошук необхідної сторінки. Навчальна інформація надається 

в текстовому, графічному та анімаційному вигляді, з посиланням на аудіо- і відео-фрагменти. З 

широким  використанням  гіперпереходів, з посиланнями як на внутрішні аудіо і відео матеріали, 

так і на зовнішні, розміщені в Інтернеті. Але  ці електронні  посібники не можна віднести до класу 

підручників, згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3017-95 «Видання основні види: 

визначення і терміни». 

 Електронний підручник, це- новий жанр  навчальної літератури. І для його створення 

недостатньо взяти хороший підручник, забезпечити його навігацією (створити гіпертексти), 

збагатити його ілюстративний матеріалом (включаючи мультимедійні засоби) і втілити на екрані 

комп'ютера. Електронний підручникне повинен перетворюватися ні в текст з картинками, ні в 

довідник, так як його функція принципово інша. Саме тому в Марганецькому професійному ліцеї  

у 2011 році й було прийнято рішення про проведення дослідно-експериментальної роботи  за 

темою «Створення електронного підручника нового покоління для ПТНЗ за професією 

«Штукатур», що є частиною Всеукраїнського інноваційного проекту «Відкрите  інформаційне 

освітнє середовище професійно-технічної освіти», створеного завідувачем лабораторією 

підручникотворення Інституту профтехосвіти - докторантом, кандидатом військових наук, 

доцентом Шевченком Віктором Леонтійовичем. Відповідно до вимог нормативно-правових актів 

була розроблена програма експериментальної діяльностіна2011-2014рр. Керує дослідно-

експериментальною роботою  директор ДПТНЗ «МПЛ», викладач вищої категорії, викладач-
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методист, відмінник освіти України Перепьолкін М.І.. Надає методичну допомогу, методист 

навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області:  

Козловський Геннадій Федорович  у порядку консультувань з питань   організації та участі  в 

науково-дослідній роботі творчої групи ліцею.  

 На початку роботи ми провели  анкетування серед педагогів ліцею «Чи готові вони до 

інноваційної діяльності?» та визначили етапи дослідно-експериментальної діяльності: 

1. Перший етап: констатуючий (2011- 2012 рр.); 

2. Другий етап:  формуючий (2012 - 2013 рр.); 

3. Третій етап: узагальнюючий (2013 - 2014 рр.). 

На підставі розробленої  програми щорічно складався календарний план, який розглядався  і 

затверджувався на засіданнях педагогічної ради ліцею. Згідно з наказом директора у складі 

творчої групи  реалізації експериментальної  діяльності під керівництвом директора працюють: 

- Шершень Т.В., координатор дослідно–експериментальної роботи, методист ДПТНЗ «МПЛ» 

викладач вищої категорії, викладач-методист. Вона координує дослідно-експериментальну роботу, 

веде документацію, коригує методичні поради, рекомендації, надає комп’ютерну підтримку. Керує 

творчою групою: Калюжний В.В. -  викладач вищої категорії, старший – викладач, викладач 

спецдисциплін будівельного профілю.  

- Мєднікова Марія Петрівна - майстер виробничого навчання ІІ категорії, маляр 5 розряду, 

штукатур, лицювальник-плиточник 5 розряду;  

- Сєдова Тетяна Володимирівна, майстер виробничого навчання, маляр 5 розряду, штукатур, 

лицювальник-плиточник 5 розряду;   

- Дорофєєва Світлана Вікторівна - інженер по ЕОМ.  

Для організації експериментальної роботи створена творча лаборатоія. 

Протягом І етапу було розроблено пакет документів для надання ліцею статусу 

експериментального навчального закладу, проаналізовано склад педагогічних працівників, 

готових працювати над впровадженням інноваційних технологій, вивчено досвід їх роботи, видано 

наказ «Про створення творчої групи» і затверджено її склад, складено графік роботи творчої 

групи, розподілено обов’язки між членами творчої групи, опрацьовано джерельну базу з теми 

дослідження, з метою визначення необхідності створення електронного підручника, доцільності 

його впровадження серед учнів двох контрольних груп (ШЛП-10 та ШЛП-11) і викладачів було 

проведено вхідне анкетування, методистом ліцею і керівниками методичних комісій разом та 

творчою групою.  Учасники творчої групи   пройшли навчання з даного питання в  Донецьку, а 

також взяли участь у науково-методичному семінарі у м.Хмельницькому, голова творчої групи 
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викладачів Калюжний В.В. був учасником семінару з проблем підручникотворення у лютому 2012 

року, який відбувався під час роботи ІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2012». 

 Основними завданнями ІІ етапу стали створення дидактичних матеріалів, розроблення 

дидактичних сценаріїв уроків, проведення занять для виконавців дослідно-експериментальної 

роботи, апробація електронного підручника. Дидактичні сценарії уроків були підготовлені. 

Також за цей період на базі ліцею пройшли два науково-методичні семінари з даної теми 

«Дослідно-експериментальна робота як засіб виховання конкурентноспроможного фахівця» (19 

грудня 2012 року) та «Організація дослідно-експериментальної роботи на базі професійно-

технічного навчального закладу» (20 грудня 2013 року). На початку 2014 року методист ліцею 

ділилася досвідом з питання створення електронного підручника нового покоління для ПТНЗ під 

час проведення Всеукраїнського інтернет-заходу системи ПТО, організованого НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області. 

 Сьогодні продожується робота над третім (узагальнюючим) етапом створення електронного 

підручника.  Учасники творчої групи викладачі ліцею  виконують свої зобов’язання готують 

розробки уроків і дидактичний матеріал для підручника, а методист ліцею Шершень Т.В. вводить 

лекції уроків в електронну форму. 

При створені підручника ми керуємось  принциповими вимогами до електронних 

підручників згідно з Державним стандартом. 

Підводячи підсумки, ми тепер можемо відповісти на сакраментальні питання: кому і навіщо 

потрібен електронний підручник нового покоління?  Електронний підручник необхідний для 

самостійної роботи учнів при очному і особливо, дистанційному навчанні,  тому що він полегшує  

розуміння й вивченя  навчального матеріалу краще, ніж друкований підручник. Він  має декілька 

способів подачі матеріалу:  

- індуктивний підхід, вплив на слухову і емоційну пам'ять і т. д.; 

- допускає адаптацію відповідно до потреб учня за рівнем його підготовки, 

- інтелектуальними можливостями й амбіціями; 

- звільняє від громіздких текстів, дозволяючи зосередитися на суті предмета, розглянути 

більшу кількість прикладів і вирішити більше завдань; 

- надає найширші можливості для самоперевірки на всіх етапах роботи; 

- дає можливість красивоі аккуратно оформити роботу і здати її викладачеві у вигляді файлу 

або роздруківки; 

- виконує роль нескінченно терплячого наставника, надаючи практично необмежену 

кількість роз'яснень, повторень, підказок  та інш. 
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Такий  підручник необхідний учням, оскільки без нього вони не можуть отримати міцні й  

усебічні знання та вміння з даного предмета. 

Електронний підручник корисний на практичних заняттях і у спеціалізованих аудиторіях тому, 

що він дозволяє використовувати комп'ютерну підтримку: 

- для вирішення більшої кількості завдань, звільняє час для аналізу отриманих рішень; 

- дозволяє викладачеві проводити заняття у формі самостійної роботи за комп'ютерами, 

залишаючи за собою роль  керівника і консультанта; 

- дозволяє викладачеві за допомогою комп'ютера в режимі он-лайн швидко й ефективно 

контролювати знання учнів, задавати зміст і рівень складності контрольного завдання  і 

тестів. 

Електронний підручник буде зручним для викладача тому, що він: 

- дозволяє виносити на лекції та практичні заняття матеріал на власний розсуд, можливо, 

менший за обсягом, але найбільш істотний за змістом,залишаючи для самостійної  роботи з ЕП 

те, що виявилося поза рамками  аудиторних занять; 

- звільняє від стомлюючої перевірки домашніх завдань,  передоручивши цю роботу 

комп'ютеру; 

- дозволяє оптмізувати співвідношення кількостіі змісту прикладів і завдань, що 

розглядаються в аудиторії  і  задаються для домашнього завдання; 

- дозволяє індивідуалізувати роботу з учнями. Для педагога це методичний помічник при 

підготовці до заняття і проведеня  тематичного контролю. У цьому  найголовніша перевага 

електронного підручника нового покоління і його відмінність від традиційних. 

 Очевидно, що з появою підручників нового покоління і вдосконаленням різних ЕОЗ 

повинні принципово змінитися навчальні програми, плани лекцій та практичних занять, атакож 

роль викладача в навчальному процесі.  

Висновок: побудований на таких дидактичних принципах і методах електронний підручник 

потрібний зараз як учневі, так і педагогові. 

Наша дослідно-експерементальна робота з причин об'єктивного і суб'єктивного характеру 

не закінчена вона продовжується. Заключне  створення електронного підручника нового 

покоління для ПТНЗ за професією «Штукатур» стане стимулом для підвищення престижу цієї 

робочої професії дозволить молоді, реалізувати себе в суспільно корисній і актуальній сфері, стати 

в ній кращими.   
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СТРУКТУРА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ                                                

 

 

Красильніков А.В., 

методист НМЦ ПТО 

 

 

Розробляючи систему методичної роботи в ПТНЗ різного типу, слід враховувати особливості 

змісту та організації навчально-виховного процесу в кожному з них, а також відповідні зміни в 

управлінні підготовкою, перепідготовкою та в підвищенні кваліфікації робітничих кадрів. 

Структуру методичної роботи у ПТНЗ можна визначити через концепцію діяльності ПТНЗ 

(таблиця 2). 

Вищим органом самоврядування в ПТНЗ є конференція, яка визначає основні напрямки 

розвитку навчального закладу, підвищення якості та ефективності підготовки робітничих кадрів, 

залучення додаткових фінансових асигнувань до зміцнення матеріально-технічної бази. На 

конференції затверджується статут училища, створюються тимчасові або постійні комісії та ради з 

різних напрямків навчально-виробничої та виховної діяльності, а також визначаються їхні 

повноваження. 

Вищим колегіальним органом ПТНЗ, який координує питання навчально-виховної, 

навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності, є педагогічна рада. 

Методичні (педагогічні) ради обговорюють та здійснюють вибір варіантів змісту 

професійної освіти з урахуванням особливостей типу навчального закладу (ПТУ, ВПУ, технічний 

ліцей, технічний коледж тощо). Її члени аналізують різні моделі навчальних планів, програм, 

альтернативних підручників, пропозиції щодо навчально-виробничих робіт та виробничої 

практики учнів, обговорюють та визначають найдоцільніші форми і методи організації навчально-

виховного процесу та способи їх реалізації. 

Для реалізації завдань, висунутих конференцією та педагогічною (методичною) радою, у 

ПТНЗ створюються предметні секції або методичні комісії. 
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Методичні комісії створюються при наявності трьох та більше викладачів, майстрів 

виробничого навчання певного предмету (професії), або споріднених предметів (груп професій). 

Керівники закладу є членами методичних комісій відповідно до профілю їх викладацької 

діяльності, або професії. У необхідних випадках до роботи методичних комісій залучаються 

працівники наукових установ, вищих навчальних закладів, спеціалісти підприємств-замовників 

кадрів та інші особи. 

Основним змістом роботи методичних комісій є: 

 розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення 

коректив (в обсязі регіонального компоненту) у навчальні програми; 

 оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв'язку загальноосвітньої і 

професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних коректив до робочих 

навчальних планів і програм, поурочно-тематичних планів; 

 вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих 

технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи; 

 проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого 

процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного 

використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання, тощо; 

 аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, 

якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури; 

 аналіз результатів перевірок професійно-технічного навчального закладу, внутрішнього 

контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих 

навчальних дисциплін; 

 організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у 

проведенні занять, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, 

відкритих уроків та їх обговорення; 

 організація та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-

практикумів, позанавчальних виховних заходів, тощо. 

Інформація про науково-методичну роботу у ПТНЗ може бути представлена у вигляді схеми 

(таблиця 3) та прикладу її заповнення. 
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Таблиця №1. Структура 

методичної роботи у ПТНЗ 
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Таблиця2. 
Схема узагальнення інформації про науково-методичну роботу у ПТНЗ 

 

 

МОНІТОРИНГ ІНТЕРНЕТ - АНКЕТУВАННЯ  УЧНІВ ПТНЗ    

«ПРАВ БЕЗ ОБОВ’ЯЗКІВ НЕ БУВАЄ» 

Муха Н.О. методист НМЦ ПТО 

         У рамках Всеукраїнського тижня прав людини  

(07.12.2015-12.12.2015р.) у ПТНЗ проведено інтернет - 

анкетування  учнів на тему «Прав без обов’язків не 

буває ».  Ідею анкетування ініційовано у НМЦ ПТО в 

межах діяльності обласної методичної секції 

правознавців. В анкетуванні взяли участь – 36 ПТНЗ 

(885 учнів) Всім дякуємо за активну педагогічну 

позицію, правову відповідальність, повагу до прав дітей. Пропонуємо викладачам та учням 

переглянути результати анкетування. Презентувати  на уроках правознавства та розробити 

відповідні навчально-виховні, консультативні, інформаційні заходи .Організувати роботу з учнями 

щодо відпрацювання  виявлених прогалин у правоосвітній та правовиховній роботі, в процесі  

формування  предметних компетенцій,  та виховання  правової культури і свідомості. Залучити до 

заходів учнівське самоврядування. Особливо необхідно звернути увагу на виховання правових 

цінностей та практичне відпрацювання правових норм   з тих проблем на які вказує Моніторинг 

результатів анкетування : 

 

Об'єкт 

аналізу 

Виділені: Причини: 
Рекомендації  

успіхи недоліки успіхів недоліків 

Зміст 

науково-

методич 

ної 

роботи 

Цілі, зміст та 

форми 

науково-

методичної 

роботи, 

зорієнтовані на 

реалізацію 

проблеми 

Система 

самоосвіти 

педпраців- 

ників носить 

формальний 

характер 

Активна 

співпраця 

з 

науковця

ми 

У 

плануванні 

методичної 

роботи  

відсутня 

система 

заходів 

самоосвіти 

Передбачити у структурі 

плану роботи методичної 

комісії аналітичний 

компонент, на основі якого 

спланувати самоосвіту 

педагога в системі всіх форм 

науково-методичної роботи 
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- переконливе роз’яснення  значення  ст. 68,69 Конституції України  

- удосконалення форм і методів змісту навчальної  програми (5,6,11 питання) 

- практикувати більше самостійної роботи на уроці та в домашніх умовах (п.7) 

- пропонувати учням розв’язування правових завдань,ситуацій, задач. (п.7) 

- створювати на уроках та позаурочній роботі ситуації поєднання права і толерантності у 

відносинах з громадянами інших національностей   (п.9 ) 

- роз’яснювати учням що значить правовий патріотизм   (п.10) 

- педагогічний сигнал для викладачів правознавства -   всього 24% учнів вважають що 

основне джерело правової інформації для них – це викладач ? 

    -  6% учнів -  слід з’ясувати причину : Чому не прореагували на питання  ?               

       Найнижчий показник – виборче право (ст. 69 Конституція України) не надихає              

патріотизм  у молоді  

-  20% учнів не вважають  що   необхідно дотримуватися  законів,   громадянських 

обов’язків. 

Анкета присвячена  Міжнародному Дню прав людини 

                                                        РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ  

1 .Чи часто Ви переглядаєте фільми і ТV програми в яких демонструються  патріотичні 

вчинки, військові дії в зоні АТО , права учасників АТО, їх сімей, переселенців  ? 

а) часто;      26% 

б) інколи;    37% 

в) рідко;     27% 

г) ніколи .   8,8% 

      д ) інше       0,6% 
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 2. Зміст яких Статтей Конституції України викликають у Вас почуття патріотизму ?    

(позначити ) 

І місцеСтаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.         -24% 

- Стаття 11.Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, 

традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності 

всіх корінних народів і національних меншин України.                                                     -12% 

- Стаття 17.  Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної 

та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського 

народу. 

                                                                                                                                                  - 13%  

ІІІ- місце -Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, 

Державний Герб України і Державний Гімн України.                                                             

                                                                                                                                               - 16% 

ІІ місцеСтаття 65.   Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, 

шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають 

військову службу відповідно до закону.     

                                                                                                                                                -  17% 

- Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів 

України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.                                     -   9% 

-Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми 

безпосередньої демократії.-3% 

3.Чи хотіли б Ви  змінити  українське громадянство на інше? 

-  так -            13%                                           Вияснити чому ? Роз’яснення учням… 

- ні                 69%                                             

- не знаю 

 інше 
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4.Чи виконуєте Ви обов’язки громадянина України ? 

- так          80% 

- ні                                                                      

- не знаю 

- інше 

5. З якої проблеми щодо гарантування  прав дитини Ви хотіли б отримати консультацію 

юриста ? 

Щодо зазначених прав дітей   бракує поінформованості.  Питання прав дітей які найбільше їх 

турбують виявлені під час анкетування: 

Права дитини  в сім’ї; захист від насилля в сім’ї; права дітей батьки яких загинули в зоні АТО; 

медичне обслуговування в навчальному закладі; права  

неповнолітніх , права неповнолітніх при затриманні; усиновлення; право на освіту; права сиріт; 

права дітей-інвалідів;право власності неповнолітніх; права неповнолітніх щодо 

працевлаштування. Чи можу я вчитися і працювати одночасно? Фінансування сиріт після 

закінчення ПТНЗ. Чи маю я право працювати в супемаркеті касиром з 16 років?, Чи можу я 

отримати паспорт гр-на України та ідентифікаційний код без реєстрації свого місця перебування 

?Чи можна відправити дитину за кордон якщо їй не виповнилося 18 р.? , Можна на зимових 

канікулах працювати ?За яких підстав неповнолітній дитині може бути відмовлено у прийнятті на 

роботу? Як саме я можу захишати свої права? 

 Права дитини в громадських місцях.Не всі діти знають що є у них права (думка одного з 

учасників анкетування). 

6. Які теми навчальної програми з правознавства Вам важко вивчати ? 

-  Конституційне право 36% 

- Правопорядок і правопорушення-17% 

- Трудове право -21% 

- Права, свободи та обов’язки громадян України 15% 

- інше 10% 
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7.Яка діяльність Вам подобається більше всього на уроках правознавства? 

- записувати лекцію       13% 

- брати участь в правових іграх - 18% 

- самостійна робота -13% 

- документальні фільми про права людини та їх порушення. - 24% 

- виконувати правові   завдання викладача  в команді - 7.5% 

- атмосфера спілкування викладача з учнями. 20% 

- інше 

8.В якій із сфер соціального життя Ви хотіли б проявляти свої права та обов’язки? 

- громадська активність (волонтер,благодійність) -                                                 40% 

- професійна діяльність (раціоналізаторство,винахідництво,творчість)  -              32% 

- військова галузь            (робота на військовому підприємстві, служба в армії) -  19% 

- інше 

9.Чи ставитесь Ви толерантно до прав представників інших національностей які 

проживають  в Україні? 

- так –                      70% 

- ні   -                         8.4% 

- по різному   -         23.9% 

 - інше –                    08% 

10.Чи вважаєте Ви себе патріотом України ?  

-так    -                   -71% 

- ні      -                   -9.8% 

- іноді     -               -18% 
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- інше                       08%  

 11. З яких джерел Ви отримуєте правову інформацію ? 

- ЗМІ (газети,журнали) -  9.2% 

- медіа інформація      -    5.9% 

- телебачення, радіо   -     24.3% 

- правові інтернет сайти - 19% 

-  викладач             -           24.6% 

- юристи , адвокати    -      3.5% 

- батьки                          -   5.3% 

-  друзі                          -     3,8% 

-  пересічні громадяни  -   1.5 % 

- інше                      -            2.9% 

 

ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Кузь Т. Г., методист НМЦ ПТО 

 

Професійне зростання викладача ПТНЗ є складним динамічним 

процесом і розглядається як цілісний механізм, який  спрямовується 

на розв’язання чітко визначених мети й завдань. Обґрунтована 

модель розвитку феномена базується на наукових засадах і реалізується через функціонування 

таких компонентів, як мета, завдання, зміст, види педагогічної діяльності, організаційні форми, 

методи й засоби, а також блок зворотного зв’язку.  

Розвиток педагогічної майстерності здійснюється через удосконалення її структурних 

компонентів (див. рисунок 1): 
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Рисунок 1. Удосконалення структурних компонентів педагогічної майстерності 

Комплексним показником, який характеризує якість структурних компонентів, є 

професіоналізм. Він передбачає наявність суспільних, предметних, прикладних умінь та навичок. 

Особливостями професійних знань є їх комплексність, яка потребує вміння синтезувати матеріал, 

аналізувати педагогічні ситуації, вибирати засоби взаємодії, натхненність у висловленні власного 

погляду, у розумінні проблеми. Його формування відбувається у процесі  довготривалої діяльності 

системи професійних знань і умінь:  

 спеціальних (знання теорії своєї науки та практичні вміння застосовувати їх у практиці 

викладання); 

 психолого - педагогічних (знання психологічних та дидактичних основ викладання обраної 

дисципліни, знання й урахування психологічних особливостей учнів і власних 

особистісних рис, закономірностей сприймання учнями змісту навчання); 

 методичних (володіння методами, прийомами й засобами донесення наукової інформації до 

учнів); 
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 організаційних (володіння уміннями здійснювати оптимальну організацію власної 

діяльності та керувати діяльністю учнів). 

Педагогічний професіоналізм охоплює набір професійних властивостей та якостей 

особистості педагога, які відповідають вимогам професії; володіння необхідними засобами, що 

забезпечують не тільки педагогічний вплив на молодь, але й взаємодію, співробітництво та 

співтворчість з ним. Для активного співробітництва викладачу ПТНЗ необхідно мобілізувати 

інтелект, волю, моральні зусилля, організаторський хист. Педагогічний вплив на учнів  

забезпечується доволі широким арсеналом інтелектуальних, моральних та духовних засобів (див. 

таблицю 1). 

Інтелектуальні Моральні  Духовні  

 кмітливість 

 професійне 

спрямування 

сприйняття, пам'яті, 

мислення, уяви, 

розвитку творчих 

здібностей молоді 

 любов до учнів 

 віра в їх можливості та 

здібності 

 педагогічна 

справедливість 

 вимогливість 

  повага до учнівської 

молоді 

 основа загальної та 

педагогічної культури 

 

Таблиця 1. Засоби педагогічного впливу 

Формуватися педагогічна майстерність починає ще під час навчання у вузі і вдосконалюється 

впродовж усієї педагогічної діяльності. З перших днів викладачу треба систематично й напружено 

працювати (теоретично і практично) над формуванням професійної спрямованості, максимально 

готувати себе безпосередньо  до справи навчання й виховання підростаючого покоління. Цьому 

педагог повинен приділяти основну частину свого часу. І це зрозуміло, фундаментально 

опанувавши  наукою, основами якої озброює молодь,  викладач повинен розуміти, що він не 

просто предметник (фізик, хімік, історик і т.д.), а викладач відповідної науки і вихователь. 

Предмет у його руках має перетворитися  в інструмент, за допомогою якого формується 

особистість людини. Без глибокої теоретичної і практичної підготовки в області психолого-

педагогічних наук справитися з цією задачею не так легко.  

Ще однією важливою характеристикою професійного самовдосконалення викладача є його 

мовна культура. Мова - найважливіший засіб спілкування з учнями, головний інструмент 

педагогічної праці. Вона є засобом безпосереднього впливу на їхню свідомість і поведінку. 

Важливі показники мовної культури педагога – змістовність, логічність, точність, ясність, 

стислість, простота, емоційна виразність, яскравість, образність, барвистість мовлення, правильна 

літературна вимова, вільне, невимушене оперування словом, фонетична виразність, інтонаційна 
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різноманітність, чітка дикція, правильне використання логічних наголосів та психологічних пауз; 

взаємовідповідність між змістом і тоном, між словами, жестами та мімікою. Важливими в 

мовленні педагога є постановка голосу, його тон. Одне й те ж слово можна сказати так, що воно 

прозвучить упевнено або нерішуче, приємно або неприємно тощо. «Я став справжнім майстром 

тільки тоді, - зазначав А. Макаренко, - коли навчився говорити «Іди сюди» з 15-20 відтінками, 

коли навчився показувати 20 нюансів на обличчі, у постаті й голосі». З учнями  треба розмовляти 

так, щоб вони відчували в мові педагога його волю, душу і  культуру. 

Доведено, що викладач чим більше успішно здійснює професійну діяльність, чим більше в 

нього знань, навичок, умінь, що безпосередньо не відносяться до професії викладача, тим легше 

він опановує колективом учнівської молоді, завойовує в нього довіру.  

Як же краще забезпечити шлях до професійної досконалості? Викладач може здійснювати це 

засобами всіх видів урочної та позаурочної роботи в комплексному режимі навчально-виховної 

діяльності ПТНЗ. Розкриття професійно-педагогічного потенціалу ґрунтується на потребі в 

самореалізації, свідомому пізнавальному інтересі й самоідентифікації. Найбільш ефективними в 

розвитку педагогічної майстерності викладача професійно-технічних навчальних закладів є такі 

форми роботи, як (див. рисунок 2): 

 

Рисунок 2. Форми роботи розвитку педагогічної майстерності 
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 Дієвими є також систематична консультативна допомога, демонстрація зразків педагогічної 

техніки, вправи-тренінги, майстер-класи, творчі групи педагогів. А.С.Макаренко стверджував, що 

учні вибачать своїм викладачам суворість, сухість, і навіть причепливість, але не вибачать 

поганого знання справи. Усе вирішує майстерність, що заснована на вмінні та кваліфікації. Таким 

чином, шлях до педагогічної майстерності може бути виражений формулою: професійна 

підготовка – професійна діяльність – необмежена самоосвіта. Варто помітити, що без останнього 

не можуть бути повноцінними ні перший, ні другий компоненти цієї формули. 

Викладач-майстер – це людина, якою опановує азарт постійного збагачення знаннями, азарт 

удосконалювання, що не припиняється, це  людина, у якої ніколи не послабшується прагнення все 

далі осягати секрети навчання й виховання молоді. 

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ СПЕЦДИСЦИПЛІН 

 

 

Тимощенко В. В., 

викладач спецдисциплін                                                       

Дніпропетровського професійного залізничного ліцею 

 

Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – 

око, вухо, голос, чуття мускульних рухів взяли участь вакті 

запам’ятовування .  За такого дружного сприяння всіх органів в 

акті  засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять.                                                                                          

К.Ушинський  

 

 

Актуальною проблемою сьогодення є проблема швидкої та якісної підготовки фахівців з 

усіх галузей знань, а в зв'язку з цим виникла необхідність індивідуалізації навчання, що має бути 

орієнтованим на потреби та мету навчання учня. 

Існує кілька різновидів інноваційних форм уроку, кожна з яких вирішує свої освітні, 

розвиваючі та виховні завдання. Однак, усі вони мають загальну мету: підняти інтерес учнів до 

навчання й тим самим підвищити ефективність навчання. Це спроба підвищення ефективності 

навчання, можливість звести воєдино і здійснити на практиці всі принципи навчання з 

використанням різних навчальних засобів і методів. Для учнів інноваційний  урок – це інший 

стиль спілкування, позитивні емоції, можливість відчути себе в новій ролі (а значить, прийняти й 
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нові обов’язки та відповідальність); такий урок – це можливість для учня розвинути свої творчі 

здібності та якості особистості, оцінити значення знань і побачити їх застосування на практиці, 

зрозуміти взаємозв’язок різних наук; це самостійність і цілком нове ставлення до своєї праці. Для 

викладача  такий  урок, з одного боку, – це можливість краще пізнати і зрозуміти учнів, оцінити 

їхні індивідуальні особливості, вирішити внутрішні класні проблеми (наприклад, спілкування); з 

іншого боку, це можливість для самореалізації, творчого підходу до праці, здійснення власних 

ідей. 

     У Дніпропетровському професійному залізничному ліцеї використовуються такі інноваційні 

форми уроків: 

Відеоурок 

Використання відеоуроків допомагає також розвитку різних сторін психічної діяльності 

учнів, і, перш за все, уваги та пам'яті. Під час перегляду у групі виникає атмосфера спільної 

пізнавальної діяльності. У цих умовах навіть неуважний учень стає уважним. Для того, щоб 

зрозуміти зміст фільму учням необхідно докласти певних зусиль. Так, мимовільна увага 

переходить у довільну, її інтенсивність впливає на процес запам'ятовування. Використання різних 

каналів надходження інформації (слухове, зорове, моторне сприйняття) позитивно впливає на 

міцність фіксації навчального матеріалу. 

Таким чином, психологічні особливості впливу навчальних відеофільмів на учнів сприяє 

інтенсифікації навчального процесу і створює сприятливі умови для формування комунікативної 

компетенції учнів.  

Такий вид роботи активізує розумову й мовленнєву діяльність учнів, розвиває їх інтерес до 

спецпредмету, служить кращому засвоєнню матеріалу, що вивчається, а також 

поглиблює знання матеріалу, оскільки при цьому відбувається процес запам'ятовування. Поряд з 

формуванням  активного  словника учнів формується так званий пасивно потенційний словник. І 

важливо, що учні отримують задоволення від такого виду роботи.  

Урок  з використанням  допоміжних засобів навчання - електронних посібників та 

мультимедійних пристроїв 

На уроках спецтехнології використовується процес  поєднання створеного електронного 

посібника і використання його за допомогою мультимедійного пристрою. 

   Використання нових ІТ, зокрема мультимедійних, в електронних навчальних посібниках, 

презентаціях є потужним допоміжним засобом навчання, що дозволяє створювати такі віртуальні 

моделі, які імітують реальні процеси, що покращує рівень фахової майстерності. 

http://ua-referat.com/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Методичний вісник 

 

Сторінка103 
 

 

 

Використання мультимедійних технологій в навчанні є ефективним, сприяє реалізації 

відомих дидактичних принципів організації навчального процесу, надає можливості використання 

різних способів подання інформації, наповнює діяльність педагога принципово новим змістом, 

дозволяючи йому зосередитися на своїх головних функціях. Є способом організації навчальної 

діяльності учнів з метою активного, усвідомленого засвоєння навичок інформаційної діяльності, 

підвищення мотивації навчання, розвитку комунікативних навичок, творчого мислення, 

формування професійних знань. 

Створені  посібники по темі «Сучасний парк пасажирських вагонів" охоплюють матеріал 

двох тем по предмету «Будова та експлуатація пасажирських вагонів.,  а посібник  " Технологія 

надання послуг  основними виробничими підрозділами вокзалу" по предмету «Технологія роботи 

квиткових кас» може використовуватися в трьох темах  згідно програми.  

Основними перевагами  використання електронного посібника за допомогою комп’ ютерної 

техніки та мультимедійного пристрою є: 

1.Подача матеріалу, що   представлена у вигляді   тестових  варіантів, а саме з виділенням понять, 

з поясненнями, ілюстраціями, відеоматеріалами;  

2. Реалізація основного з дидактичних принципів навчання - принцип наочності;  

3. У посібнику  представлений цікавий матеріал для спостереження;  

4. Працюючи з електронним  посібником, учень може повернутися, або  зупинитися на матеріалі, 

який його зацікавив. 

5. Підвищуєтья  мотивація навчання, розвивається  інтерес до предмету. 

6.Одночасний цілеспрямований вплив на органи слуху й зору.  

Використання електронних посібників 

Вони можуть бути як придбані в видавництвах, так і розроблені  викладачем.  

 При переході до вивчення нового матеріалу учні можуть сприймати матеріал  парами  біля  

комп’ютера, чи працювати групою під керівництвом викладача. 

     Електронна модель підручника може використовуватися на етапі закріплення матеріалу. 

При цьому можливе  використання  завдання  у вигляді тестів, таблиць, задач,графічних малюнків 

та ін. 

У рамках комбінованого уроку за допомогою електронного підручника здійснюється 

повторення й узагальнення вивченого матеріалу. Такий варіант прийнятніше для уроків 

підсумкового повторення. На цьому рівні учні повинні мати можливість попрацювати спочатку 

спільно (по ходу пояснення викладача), потім у парах (за завданням викладача) та індивідуально 

(по черзі). 
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  Окремі уроки можуть бути присвячені самостійному вивченню нового матеріалу і 

складанню по його підсумках своєї структурної формули параграфа. Така робота проводиться у 

групах учнів (3 – 4). Під час  уроку (10 хв.) учні звертаються до електронної моделі рішення , 

порівнюючи її зі своїм варіантом. Тим самим відбувається залучення учнів до дослідницької 

роботи на уроці, починаючи з першого курсу. 

Електронний підручник використовується як засіб контролю засвоєння учнями понять. Тоді 

до складу електронного підручника входить система моніторингу. Результати тестування учнів по 

кожному предмету фіксуються й обробляються комп’ютером. Дані моніторингу можуть 

використовуватися учнем, педагогом. Відсоток правильно вирішених завдань дає учневі уявлення 

про те, як він засвоїв навчальний матеріал, при цьому він може подивитися, які структурні одиниці 

ним засвоєні не повною мірою, і згодом допрацьовувати цей матеріал. Таким чином, учень в 

якійсь мірі може керувати  процесом  вчення. 

Викладач, у свою чергу, на основі отриманої інформації може визначити  необхідність  

організації повторення цієї або іншої теми . 

Урок - конкурс 

Проведення такого уроку дозволяє: 

• Перевірити міцність засвоєння теоретичних знань, практичних умінь і навичок за весь курс 

навчання;  

• Систематизувати знання учнів;  

• Формувати в учнів сумлінне ставлення до праці, свідоме ставлення до виконання трудових 

завдань;  

• Виховувати волю до перемоги;  

• Прищеплювати  учням  інтерес до обраної професії;  

• Розвивати в учнів самостійність мислення, творчу ініціативу та активність.  

ВИСНОВОК  

У  сучасних умовах важливість інноваційного уроку полягає в тому, що він підвищує ефективність 

навчання, зацікавлює учнів до вивчення нового матеріалу. Адже, саме від структури викладу 

матеріалу й побудови уроку залежить якість засвоєних знань учнів. Такі уроки  викликають в 

учнів зацікавлення і сприяють оптимальному розвитку і вихованню. 
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Графік  якості знань учнів з предмету «Технологія роботи квиткових кас»  при використанні 

інноваційних уроків. 

.  

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЯКІСНО НОВА, ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА 

НАВЧАННЯ 

  (З ДОСВІДУ РОБОТИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ) 

 

Мавдрик Т.М. 

методист  НМЦ ПТО 

 

Виходячи  з нових нормативно-законодавчих актів України 

одним з пріоритетних напрямів програми модернізації професійної 

освіти визнане дистанційне навчання. 

Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації 

конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації 

незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру 

занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану 

здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей. 

Знаходячись в єдиній освітній системі професійно-технічні навчальні заклади міста 

Кривий Ріг не можуть стати осторонь цього процесу. І Міжрегіональний центр професійної 

перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців (далі – МЦППВ) яскравий цьому приклад. 

Дистанційне навчання розглядається як якісно нова, перспективна форма навчання. У МЦППВ 

дистанційна освіта є складовою очно-заочного навчання підготовки кваліфікованих робітників та 

молодших спеціалістів зі спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»  

2015рік 
31.5% 

2014рік 27% 

2013рік  
22.8% 
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спеціальності «Технологія харчування»  і спеціальності «Швейне виробництво», перепідготовки 

незайнятого населення та підвищення кваліфікації.  

Протягом двох десятиріч у МЦППВ інтенсивно впроваджуються інформаційні технології, 

що дає змогу постійно осучаснювати навчально-виховний процес, впроваджувати інноваційні 

педагогічні технології. З метою реалізації інноваційних підходів з використанням інформаційно-

комунікаційних засобів навчання в навчальному закладі було створено інформаційно-науковий 

центр (далі — ІНЦ). Інформаційно-науковий центр включає в себе велику кількість складових, які 

об’єднані в одне ціле і розміщені на головному сервері в Internet-аудиторії, де працюють як 

педагоги, так і учні, слухачі, студенти. Багаторічний досвід роботи доводить, що ІНЦ потрібен для 

систематизації набутого інноваційного досвіду, науково-методичної підтримки професійного 

розвитку педагогів, суттєвого покращення мотивації навчання учнів та студентів. 

Для доцільного функціонування ІНЦ була створена локальна мережа Intranet. Локальна 

мережа — група персональних комп’ютерів, які об’єднані між собою високошвидкісним каналом 

передачі цифрових даних у межах навчального закладу. Спільний доступ до даних і програм 

відбувається через файловий сервер на одному з комп’ютерів.Використовуючи локальну мережу, 

кожен педагог, учень або студент, який хоче закріпити відповідні теми, у разі потреби, може 

звернутися до відповідної електронної сторінки в Internet-аудиторії і попрацювати з необхідним 

матеріалом.  

Через Intranet можна скористатися:  

 електронними посібниками. Підготовлено 20 авторських електронних посібників з галузей 

підготовки;  

 тестотекою. Вона налічує більше 400 тестів, містить тести зі спеціальних, загальноосвітніх 

дисциплін, виробничого навчання, які використовуються педагогами під час проміжного, 

семестрового та підсумкового контролю знань (комп’ютерний клас замовляється в означений 

час);  

 медіатекою (230 один., 74 телеуроки (Загальноосвітні та виховні заходи)) з електронним 

банком. Вона містить аудіо- та відеоматеріали для проведення уроків. Це взаємозв’язані за 

змістом та формою компоненти, органічне використання яких дозволяє збагатити учнів 

навчальною інформацією, яка є достовірною та дає достатньо повне уявлення про явища чи 

процеси. Важливою є роль мережі Internet, яка підтримує діяльність Intranet, і містить 

інформаційно-аналітичну інформацію на сайті навчального закладу.  

Основу навчального процесу ДН становить цілеспрямована  та контрольована (на відміну 

від неконтрольованої  - спільної освіти) інтенсивна праця того, хто навчається, в зручному для 
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нього місці, в зручний для нього час, за індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект 

спеціальних засобів навчання та узгоджену можливість контакту з викладачем телефоном, 

електронною або звичайною поштою, а також очно. 

У МЦППВ дистанційна освіта є складовою очно-заочного навчання підготовки молодших 

спеціалістів за напрямами "Інженерна механіка", "Легка промисловість", "Харчова технологія та 

інженерія".  

Удосконалення дистанційної освіти має відбуватися у впровадженні інтерактивного 

зв'язку з викладачем в означений за графіком час.  

У Internet-аудиторії МЦППВ студент за допомогою коду отримує доступ на сервер 

дистанційної освіти, знаходить потрібний матеріал, у разі потреби сканує його, роздруковує, 

отримує необхідну інформацію про наявність вказаної літератури в електронному каталозі 

бібліотеки. Електронною поштою студент заочної форми навчання відправляє контрольні роботи 

на Web-сторінку навчального закладу. 

Для віртуального забезпечення навчання на заочному відділенні підготовки молодших 

спеціалістів студент-заочник має отримати реальний практичний орієнтир для організації власної 

самостійної роботи для вивчення дисциплін навчальної програми. Як показав досвід роботи, цим 

орієнтиром і є використання локальної мережі Intranet. Методичне забезпечення освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яке розміщене на сайті МЦППВ, впорядковане за 

блочно-модульним принципом:  

Паспортний модуль: портфоліо педагогів (зазначені методичні проблеми, переліки 

методичних розробок для вказаної спеціальності, розробки НМК з предмету);банк анкетних даних 

студентів-заочників (зазначені ПІБ, адреси, контактні телефони).  

Нормативний модуль: освітньо-кваліфікаційна характеристика зі спеціальності 

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»; галузевий стандарт; навчальний робочий 

план.  

Організаційний модуль: план-графік навчального процесу (за семестрами); розклад 

занять; розклад консультацій (для кожної академічної групи).  

Модуль спілкування: Intranet-спілкування; електронна пошта; розклад-графік 

інтерактивного зв’язку з тьютором; доступ до глобальних інформаційних ресурсів Internet.  
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НМК містять: конспект лекцій; лабораторні роботи; завдання для самостійного 

розв’язання; критерії оцінювання навчальних досягнень; методичні рекомендації для виконання 

контрольних робіт; варіанти завдань контрольних робіт; методичні вказівки до курсових та 

дипломних проектів і робіт.  

Методичний модуль: навчально-методичні комплекси з дисциплін зі спеціальності 

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» галузі знань «Транспорт та транспортна 

інфраструктура».  

Дидактичний модуль: інструкції до лабораторних робіт; банк тестових завдань; 

нормативно-правові документи за спеціальністю технік-механік.  

Модуль контролю досягнень студентів: зведені відомості успішності студентів по 

семестрам; журнал рецензента; книга реєстрації контрольних робіт студентів.  

Методичний модуль включає в себе навчально-методичні комплекси з дисциплін зі 

спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» галузі знань «Транспорт та 

транспортна інфраструктура».  

Спираючись на моделі дистанційного навчання, які запропоновані Е. Полат (д.п.н., 

професор, завідуюча лабораторією дистанційного навчання Інституту змісті та методів навчання) 

та з урахуванням досвіду МЦППВ з упровадження дистанційних технологій у навчальний процес, 

можна виділити чотири моделі використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних 

технологій у навчальному процесі професійно-технічного навчального закладу.  

Головною метою дистанційного навчання у ПТНЗ є надання учням (слухачам) 

можливості отримати якісні знання, набути уміння та навички відповідно до обраної навчальної 

програми за місцем їх проживання або тимчасового перебування з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Для забезпечення студентів та учнів Центру денної форми навчання електронними 

навчальними матеріалами, організації та керування самостійною роботою студентів-учнів, 

автоматизованого тестування використовується модель інтеграції денної форми навчання з 

інформаційно-комунікаційними та дистанційними технологіями навчання. У 

Міжрегіональному центрі створено сторінку дистанційного навчання яка  розміщена на 

офіційному сайті МЦППВ (URL-адреса: http://www.mcppv.ho.com.ua/. у розділі освітня діяльність.  

http://www.mcppv.ho.com.ua/
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Сторінка  дистанційного навчання існує в рамках інформаційної системи дистанційного 

навчання ІСДН «Модуль». 

ІСДН «Модуль» є некомерційним програмним забезпеченням і доступ до матеріалів що 

розміщені на сайті абсолютно відкритий  

WEB Сервер - це програмне забезпечення, яке знаходиться на Файловому сервері 

(головному персональному комп'ютері), через який відбувається діалоговий режим між 

автоматизованим робочим місцем фахівця (АРМ)  і користувачем. 

За допомогою цієї системи учень може дистанційно, через Інтернет, ознайомитися з 

навчальним матеріалом, який подається у вигляді різнотипних інформаційних ресурсів (текст, 

відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити результати 

їх виконання на перевірку до (викладача), пройти електронне тестування в режимі самоконтролю 

та контролю. Викладач має змогу самостійно створювати дистанційні електронні курси і 

проводити навчання на відстані, надсилати повідомлення учням, розподіляти, збирати та 

перевіряти завдання, вести електронний журнал обліку оцінок та відвідування, налаштовувати 

різноманітні ресурси навчального курсу тощо.  

Електронні навчальні курси, розміщені на сайті, використовуються учнями для 

організації самостійної роботи, виконання контрольних робіт, тестування паралельно з 

відвідуванням аудиторних занять. Організація та підтримка роботи такої сторінки дозволяє 

активізувати використання наявних і створювати нові освітні та наукові ресурси; розширити 

доступ до цих ресурсів учням та викладачам; створити організаційну та технологічну базу для 

впровадження дистанційних технологій у навчальний процес; покращити процес взаємодії між 

навчальними корпусами Центру (у т. ч. структурними підрозділами); створити єдину платформу 

для надання освітніх послуг. 

Усі електронні навчальні курси, розміщені на веб-сторінці професійно-технічного 

навчального закладу, повинні мати уніфіковану структуру та відповідати певним критеріям, що 

дозволяє забезпечити їх якість. 

Склад Електронних навчальних комплексів далі (ЕНК) - це ресурсна база ІСДН «Модуль»  

 Сертифікація ЕНК яка відбувається на рівні навчального закладу та має певну логіку та 

послідовність дій. Усі ЕНК однакові за структурою та змістом, це дозволяє виробити зрозумілу 
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для учнів послідовність організаційно-педагогічних дій щодо впровадження зазначених ресурсів в 

навчальний процес.   

Дистанційна форма та технології навчання є більш самостійною й індивідуалізованою 

формою навчання. Так, це важче ніж «пасивні» форми навчання у студентській аудиторії, проте це 

значно ефективніше та комфортніше з огляду на затрати часу, коштів і зручностей  ніж інші 

форми та технології навчання.  

Факти і приклад досвіду роботи МЦППВ з даного питання показують необхідність 

створення й розширення дистанційної форми навчання в Україні та її регіонах, бо дистанційне 

навчання можливе будь-де, будь-коли та будь-кому і вже стало важливою складовою для розвитку 

кваліфікованого, інтелектуального, високо професійного і просто здорового суспільства.  

БІБЛІОТЕРАПІЯ ЯК НЕТРАДИЦІЙНА ФОРМА РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

(з досвіду роботи зав. інформаційно – бібліотечним центром Дніпродзержинського вищого 

професійного училища Василець Ю.В. 

 

           Сучасна історія – цікава, бурхлива та динамічна – посилює відповідально-провідну роль 

культурологічної складової у бібліотечній галузі, яка завжди була, є і буде стовідсотково 

соціоорієнтованою. 

          Бібліотерапевтичний напрямок виник у діяльності бібліотек не випадково  і був  відгуком на 

виклики сучасності . Він став одним  із провідних у роботі   бібліотеки ДВПУ. Ця тематика 

перегукується із головною метою бібліотекознавства – виконання читацького запиту з урахуванням 

особистих прагнень і темпераменту читача, уподобань та очікуваного результату. 

         Вітаючи у бібліотеці нових користувачів, ІБЦ кожного року пропонує  оновлену презентацію, 

головною тезою якої є:  

            «Шановний дуже! Дякуємо, що обрав місцем навчання і дозвілля бібліотеку. Зрозуміти це 

просто – адже книги – ВІТАМІНИ ЗРОСТУ! Раджу тобі – облиш усе і читай! Читати – це модно, 

креативно, цікаво!» 
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     Так в алегоричній формі  можна охарактеризувати вплив писемного слова на людину. Тим більше , 

що на сторінках улюблених видань знайдуться відповіді на безліч запитань. Часом, книга стає 

більш надійним другом і порадником, аніж будь-хто інший. Вона ніколи не зрадить, вчасно і слушно 

допоможе, підбадьорить у скрутну хвилину. Але для цього, шановний читач, ти повинен 

зустрітися з  потрібною  книгою, не розминутися у великому книжковому розмаїтті  з головними 

книгами твого життя. А допоможе в цьому – БІБЛІОТЕКА з комплексом різноманітних заходів, 

виставок, посібників, презентацій тощо». 

             Якщо кожна дитина – «окремий, неосяжний світ», то стає зрозумілим, що без урахування 

психологічної  характеристики користувачів не може бути результативності в бібліотечній роботі – 

у свою чергу, вона має широкий сучасний інструментарій впливу на особистість. Розмірковуючи 

про терапевтичний ефект писемного слова, потрібно зробити певне застереження – не можна 

абсолютизувати твори літератури, приписуючи їм тільки користь або шкоду. Твори завжди 

багатовимірні, як саме життя і по-різному сприймаються різними людьми: кожен знайде в них те, 

що йому ближче, що його емоційно «чіпляє», підтримує. Іншими словами, твори художньої 

літератури – чарівний інструмент виховання людини, що є пріоритетним завданням навчального 

закладу. Мої колеги обирають різні шляхи до свого читача: хтось гуртує бібліотечну громаду 

навколо літературної кав’ярні, дехто обирає краєзнавчий напрям і дослідницьку роботу, але 

результат нашої праці  повинен бути єдиним – виховання освіченої, інтелігентної людини – фахівця 

та Громадянина з великої літери через посередництво Книги. 

       Не секрет, що учні відчувають кризу якісного спілкування і брак міжособистісної уваги. На мій 

погляд, цю соціальну  нішу повинна перебрати на себе бібліотека як центр спілкування і не 

обов’язково в гучних масових заходах, адже індивідуальна бесіда читача з бібліотекарем була і є 

головною.  Лише вона  достатньо  розкриває особистість людини, яка звернулась за книгою. Від 

професійного ставлення до неї фахівця – бібліотекаря залежить подальша читацька доля. За 

нескінченним плином буденних справ  легко втратити зв’язок з учнем – читачем, не розгледівши 

його потенціал. Дуже прикро, але такий читач для бібліотеки майже стовідсотково буде втрачений. 

      Що ж таке бібліотерапія? Мистецтво лікувати душевні рани за допомогою книг виникло ще в 

стародавньому світі. У середньовічній Європі початок лікування книгою поклали перші церковні 

бібліотеки – тексти релігійного змісту несли  віруючим заспокоєння. У епоху Відродження терапію 

книгою почали активно застосовувати лікарі . Так, англійський лікар Т.Сагейдем радив своїм 

пацієнтам читати ―Дон Кіхота» Сервантеса.          

      З ХІХ століття лікувальне читання поширюється у США -  у 1916 році відбувся з’їзд Асоціації 

лікарняних бібліотек. На з’їзді присутні обговорили техніку виконання замовлень пацієнтів, що 
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можна назвати першими кроками бібліографічного пошуку в книжній терапії. З розвитком 

технологій, медицини і психології, бібліотерапія поширилась на освітню та психосоціальну сфери, 

починаючи з 60-х років вона почала працювати на професійному рівні : спеціалісти з бібліотерапії 

активно працюють в бібліотеках та інших установах (створено Асоціації бібліотерапевтів, готуються 

спеціальні кадри – у США, Німеччині). У книгарнях навіть є збірки терапевтичної поезії, оформлені 

як лікарняні рецепти (Італія). В Україні  бібліотерапія почала розвиватися в 30-х роках ХХ століття, 

вона започаткована працями харківського психотерапевта Іллі Вельвовського, який застосовував 

книжне лікування у госпіталі. У 1967 році з ініціативи професора відкрито перший 

бібліотерапевтичний кабінет, завідувала яким професійний бібліограф Агнесса Михайлівна Міллер.             

     Читання завжди сприяло подоланню дискомфортних станів, стресів. Методика бібліотерапії являє 

собою складний конгломерат книгознавства, психології та психотерапії . Важко уявити, що книга 

вплине на відповідний орган людини, замінивши ліки повністю, але на його психічні установки та 

настрій – обов’язково: потрібно лише правильно діагностувати стан читача та підібрати відповідну 

літературу для читання. Керуючись уважним відношенням до людини, емпатією до нього, керівник 

читання – бібліотекар може запропонувати до уваги іронічні детективи І.Хмелевської чи серйозну 

англійську прозову літературу (наприклад, Голсуорсі «Сага про Форсайтів Тонкий психологізм 

стосунків,  що зображений у творах С.Моема, О. Генрі ,  сподіваюсь, вбереже Вас, шановний читач, 

від можливих помилок у власному житті та певних розчарувань. Чудово змальовано філософські 

портрети буття у сучасного письменника П.Коельо. Класична література є запорукою прийняття 

правильних життєвих рішень, «енциклопедією буття людини».  

    Неможливо знайти універсальний рецепт душевного здоров’я на всі випадки життя у книзі, але 

навчити людину основам психологічної гігієни та культурі емоційного розвантаження, технологіям 

зняття станів напруженості й депресивності літературним творам під силу: для цього іноді досить 

уважному читачеві зробити правильні висновки із життєвих ситуацій, що переживають  літературні 

герої і яким чином письменник вирішує їх проблеми.  

     Людина, що має добре психічне здоров’я, впевненість у собі, гарний фізичний стан постійно 

спілкується з улюбленими книгами – вони є   запорукою сталого розвитку особистості. Кожен у 

складні хвилини життя  згадує про улюблені книги, які є своєрідними ліками у стані депресії,  

розчарування, інші – при відсутності почуття дружби і кохання, взаєморозуміння. А є й такі, що в 

стані апатії, відсутності підтримки,  допоможуть підлітку в перехідному віці впоратися з 

психологічними проблемами. Технологія пошуку потрібної книги – особистісно орієнтована, 

враховує потреби людини і своєрідність моменту його життя. Підібрати людині потрібну книгу – 



Методичний вісник 

 

Сторінка113 
 

 

 

справа великої складності і важливості, адже «три великі сили є в книзі: знання, розуміння, настрій» і 

використати їх потрібно з користю для людини. 

          А як саме виглядає технологія пошуку потрібної літературної «пігулки»? Все, водночас, і легко, 

і складно. Перший, найскладніший крок – визначитися з тим, чого потребує конкретний читач, адже 

цьому передує ціла низка фахових спостережень відповідно основам бібліотечного обслуговування. 

Воно , у свою чергу, передбачає: 

 - фахове спостереження та з‘ясування попередньої «читацької долі» людини; 

- моніторинг запитів користувача; 

 - усвідомлення власної читацької перспективи людиною; 

 - спілкування з бібліотекарем,  бесіда, в якій з'ясовуються власні очікування,  

сподівання; 

- обмін думками з приводу прочитаного ( у тому числі і з іншими читачами під час  конференцій,  

бесід, диспутів, бібліотечних екскурсій,  вечорів, засідань ) 

         Процес добору літератури вимагає професійних знань, умінь, навичок, досвіду оскільки книги 

повинні забезпечувати  правдиву інформацію про проблему, яка хвилює конкретну людину. Їх слід 

пропонувати обережно і цілеспрямовано, аби не вразити психіку читача. Надважливою є 

конфіденційність розмови між читачем та бібліотекарем – це є основний елемент професійної етики, 

запорука встановлення довірливих стосунків між ―бібліопартнерами‖.  

       Установлюючи той чи інший «літературний діагноз», вивчивши попередньо читацьку траєкторію 

конкретної людини, бібліотекар знайде і запропонує ту книгу, яка саме потрібна читачу цей період, 

свідомо скерує його читання. Ще в давнину люди знали, що книги – ліки для душі, необхідні для 

регулювання емоційних станів. Словом можна й потрібно лікувати, використовуючи величезний 

арсенал художньої літератури. 

      Потяг людини до самовдосконалення і краси оточуючого середовища на сьогоднішній день 

зумовив величезний попит на галузеву літературу з облаштування житла, дизайнерських рішень, 

квітникарства, саморобок, оволодіння різними техніками рукоділля тощо. Бібліотеки щиро надають 

своїм користувачам такі можливості, передплачуючи сучасну періодичну пресу.  

       У літературній бібліокорекції спрацьовує все: настрій учня і бібліотекаря, доброзичливість і 

неквапливість, налаштованість на співпрацю, досвід та інтуїція, інтер’єр та імідж бібліотеки. Дедалі 

більше соціально незахищених дітей потребують душевної уваги, зацікавленості їх долею – 

бібліотека є  територією небайдужості. Гумор, добра порада, гарна книжка є першим кроком у 

становленні самодостатньої людини. Особисті літературні ліки, запропоновані бібліотекарем, здатні 

підбадьорити, змусити замислитись, переусвідомити ситуації власного життя, порівнявши їх з 
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аналогічними у літературних персонажів, відшукати вихід із складних ситуацій, орієнтуючись на 

гідні літературні приклади. Здатність читати художнє слово і творчо його сприймати, підвищує 

спроможність пересічного читача переборювати власні негаразди, будуючи лише життєстверджуючі  

сценарії власного життя. 

       Незважаючи на швидкий плин розвитку іноваційних технологій, попри все, традиційна книга в 

паперовому вигляді  гідно реагує на реалії часу, займаючи своє місце в серцях шанувальників, 

займає серйозні позиції у відповідях на соціокультурний запит суспільства.  

       З власного досвіду можу сказати, що для цього навіть не потрібні великі фінансові затрати – 

можна досить успішно оперувати надбанням класичної світової літератури, за умови, що фахівець – 

бібліотекар добре знається на своєму бібліотечному фонді.  

      Ось декілька типових, універсальних прикладів з використання літератури з 

бібліотерапевтичною метою: для формування цілеспрямованості, наполегливості і стійкості в 

характері людини ви можете запропонувати читачу твори Хемінгуея «Старий та море», Ірвінга 

Стоуна «Жага до життя», праці Джека Лондона. Якщо усвідомлюєте, що проблема полягає в умінні 

читача формувати відносини з людьми, відсутності навичок комунікації, спілкування і позитивного 

ставлення до навколишнього світу – допоможуть твори  О.Генрі,   Джерома, Чапека,  «Усмішки» 

Остапа Вишні.  

      За силою психологічного впливу і народною мудрістю можу пропонувати колегам до широкого 

використання у практиці  творчий доробок  лауреата Шевченківської премії України, сучасного 

письменника Мирослава Дочинця. Всі читачі знайдуть  в них для себе перлини мудрості … 

      Пропоную деякі  цікаві факти про читання: 

...В умовах психологічного комфорту в головному мозку виробляються  особливі речовини – 

ендорфіни, гормони радості. У процесі читання позитивної літератури вони ритмічно надходять у 

кров, прияючи фізіологічному здоров’ю людини; 

...читання гумористичної, дотепної літератури створює гарне самопочуття, викликає якщо не сміх, то 

хоча б усмішку, а це також стимулює захисні сили і підвищує опір організму; 

...заспокійлива дія притаманна творам класичної сентиментальної та романтичної літератури, вони 

сприяють нервово-психічній розрядці, викликають спокійний і рівний настрій, знімають наслідки 

стресів, зміцнюють гальмівні процеси; 
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...книги, що підібрані фахівцем – бібліотерапевтом як ліки задовольняють естетичні потреби і 

поповнюють дефіцит соціальних контактів; 

...читання віршів нормалізує біоритми, забезпечує оптимальний рівень процесів збудження і 

гальмування в корі головного мозку; 

...за допомогою лікувального читання можна змінити  ставлення до ситуації, яка призвела до 

формування неправильних уявлень про своє здоров’я;  

...як лікувальне читання твори класиків формують бажання наслідувати приклад героїв, дають надію 

на краще. ЧИТАЙТЕ ТЕ, ЩО ПОДОБАЄТЬСЯ! 

    Бібліотеки виконують тільки їм властиву просвітницьку місію, тому бажаю Вам, шановні колеги, 

надійних друзів – Книг, творчої наснаги, аби донести їх скарби до своїх користувачів. 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ  – ВАЖЛИВА УМОВА                                      

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ ТА ОПАНУВАННЯ 

ПРОФЕСІЄЮ 

Жулей Є. В.,  

практичний психолог ПТУ №2 

Що таке психологічний комфорт?  

Психологічний комфорт – це психофізіологічний стан та сукупність 

позитивних емоцій, що виникають в процесі життєдіяльності людини в 

результаті оптимальної взаємодії її з навколишньою середою.  

Психологічний комфорт – це умови життя, при яких людині не має необхідності захищатися, 

і  характеризується атмосферою дружелюбності, розкутості, взаємної поваги, делікатності,  є 

однією із умов повноцінного особистісного розвитку, як дитини, так і дорослого.  

Несприятливий клімат кидає людину у стан незахищеності, нервозності, страху та відчаю. 

У освітніх установах принцип психологічної комфортності коли-небудь стане 

основоположним. Уже сьогодні у деяких освітніх закладах адміністрація та педагогічний колектив 

ставлять задачу створити таку атмосферу, у якій діти будуть почувати себе «як вдома», тобто 

атмосферу розуміння, любові та прийняття. 
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Психологічний комфорт необхідний не тільки для розвитку дитини та засвоєння  нею знань 

навичок,  умінь. Благополучна адаптація до конкретних умов, до конкретної освітньої та 

соціального середовища, дозволяє зняти надлишкову тривожність, напруженість і неврози, які 

руйнують здоров’я дітей, підлітків (психічне, фізичне, фізіологічне та психологічне). 

Наші учні являються відображенням загального соціального стану у нашій країні. На жаль, у 

багатьох з них не склалося з «благополуччям у родині»: хтось від самого початку наслідував 

погану генетику, наслідком якої стала затримка розумового розвитку, у когось батьки були або є 

алкоголіками, ведуть асоціальний спосіб життя, хтось втратив одного або навіть двох батьків чи 

близьку значиму людину, є батьки зайняті лише здобування грошей на проживання, а звідси, як 

наслідок, наші важковиховувані  учні , діти  та підлітки з явною педагогічною занедбаністю.  

Це означає, що сучасна освітня система змушена брати на себе додаткові функції – функції 

сім’ї. На навчанні діти і вчителі знаходяться по 8 годин. І професійно-технічний навчальний 

заклад стає не тільки місцем, де учням дають загальноосвітні та професійні знання, але й 

простором їх повноцінного дорослішання, для становлення успішних робітників, та, за 

можливості, щасливих і здорових людей.  

А це можливо тільки в атмосфері душевного комфорту і сприятливого соціально-

психологічного клімату, та припускає зняття (заможливості) усіх стресоутворюючих факторів 

навчального  процесу. 

Звичайно, існують різноманітні ситуації, які заважають психологічному комфорту. В учнів 

ПТУ такими «заважаючими» факторами є:  

- невпевненість у собі; 

- складність учбової програми; 

- можливості дитини освоїти цю програму (їх минулий досвід та оцінки в атестаті показують 

їм рівень їх інтелектуальних можливостей); 

- підвищена втомлюваність (побічний ефект майже кожної дитини в підлітковому віці,  не всі 

батьки можуть забезпечити дітям фрукти і вітаміни для підтримки нервової системи в доброму 

робочому стані);  
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- труднощі в переключенні з однієї діяльності на іншу і сповільненість темпу діяльності 

(мало знань веде до того, що кожна розумова операція затягується порівняно з дітьми, які успішно 

навчаються); 

- неможливість задовольнити підвищену потребу в увазі (до постійної потреби будь-якої 

дитини в любові значущих дорослих (спершу батьків, родичів, потім виховательки, першої 

вчительки), у період статевого дозрівання додається ще й жадання уваги від протилежної статі, а 

не отримуючи цю увагу, сексуальний потяг юних отроків трансформується в надмірну підліткову 

агресію, що ми можемо періодично спостерігати в учнів 1 та 2 курсів, і що, для порівняння, мало 

виражено в групах ТУ); 

- підвищена рухова активність, яка є наслідком великої концентрації серед наших учнів 

холериків і сангвініків, і необхідність сидіти 45 хвилин рухаючи тільки мозком дуже важко 

переноситься; 

- статус учня в групі і відносини учнями ПТУ з інших груп (в групах є, як і лідери, так і ізгої. 

Не всі можуть адекватно реагувати на зауваження інших і постояти за себе. Найяскравіший 

приклад, це отруєння дикою рослиною учня групи ТУ, який не зміг знайти безпечне для свого 

здоров'я рішення глузування з боку інших учнів); 

- особистість учителя або майстра (несумісність за темпераментом, цінностям, цілям і т.п. 

Шкода, але ми всі різні і не можемо бути психологічно сумісні з кожною людиною); 

- обмеження свободи вибору (додаткові, майже обов’язкові заходи та гуртки для дітей, які 

мешкають у гуртожитку) - займатися у вільний час тим, що хочеться, в тому числі і лінуватися; 

фізичні фактори: 

* режим дня (занадто ранній підйом для іногородніх, і початок класних годин і лінійок о 8 

ранку). Особливості підліткового віку і ранньої юності в тому, що сильно зміщується 

графік сну в сторону пізнього укладання спати і пізнього підйому. У США деякі просунуті 

школи вирішують цю проблему тим, що старшокласники починають вчитися з 10-11 

години. 

* становище в навчальному закладі: освітленість кабінетів та кімнат у гуртожитку, 

температурний режим, якість харчування,  

* відсутність медичної (а не викладачів-майстрів) допомоги і т.п. 
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Я, як практичний психолог ПТУ №2, з 1 вересня спостерігаю за учнями, особливу увагу, 

звичайно ж, приділяючи першокурсникам, тому що в них проходить адаптація до навчання у 

нових умовах в ПТУ.  

У листопаді була проведена діагностика, щоб перевірити наскільки успішно діти влилися в 

новий колектив і освоїлися у нових правилах їх життєдіяльності.  

1 курс на базі 9 класів налічує 88 чоловік. У тестуванні змогли взяти участь 71 дитина, тобто 

81% учнів.  

Діагностика була спрямована на виявлення домінуючою на сьогодні мотивації учнів у 

навчально-професійній діяльності, на самооцінку їхнього психічного стану та рівня адаптації. 

Тестування проводилося двома методиками з діагностичного мінімуму для перших курсів 

рекомендованими науково-методичним центром професійно-технічної освіти Дніпропетровської 

області. 

Діагностикою виявлено: 

Результати, що характеризують мотивацію учнів на освоєння професії (навчально-

професійну діяльність), представлені на діаграмах по групах. Показано у відсотках, скільки учнів 

вибрало кожну мотивацію, як найбільш значущу для себе (при можливості вибору декількох з 6 

мотивів). 
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Група 7 

«Електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів» 

 

Група 8 

«Верстатник широкого профілю, оператор верстатів з ПК» 
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Група 9 

«Оператор комп’ютерного набору, контролер у виробництві чорних металів» 

 

Хочу нагадати, що таку ж методику проходили першокурсники на базі 11 класів (групи ТУ). 

Але, якщо серед груп ТУ практично 100% учнів, які взяли участь у тестування, вибрали провідним 

мотивом навчання в ПТУ професійний мотив, то учні на базі 9 класів тільки у 8 групі мають 

високий показник професійної мотивації, тобто бажання отримати професійні знання, щоб надалі 

рости як фахівець в обраній професії. І лише третина учнів мають навчально-пізнавальну 

мотивацію, тобто люблять і хочуть вчитися. 

На жаль, одного бажання стати хорошим фахівцем недостатньо, необхідні ще певні 

схильності, деякі з яких нашим учням треба «дорозвинути».  

На мій погляд, учні першого року навчання в період адаптації в ПТУ №2 щодо відчуття 

комфорту діляться на дві категорії: 

- ті, до яких у школі пред'являли суворі вимоги в процесі навчання, і, потрапивши в ПТУ, 

вони відчувають зниження напруги і стресу, пов'язаного з навчанням, більш людяне й 

індивідуалізоване ставлення до себе, вони задоволені переходом зі школи в ПТУ і 

перебувають майже зразу у стані психологічного комфорту,  

- інша група - це ті діти, на кого в школі вже давно махнули рукою і тільки чекали, щоб ця 

дитина скоріше покинула школу. Такі учні перший час відчувають дискомфорт, пов'язаний 

з появою вимог у дотриманні дисципліни і необхідністю виконувати освітній мінімум для 

отримання атестації з предметів. 
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Але й ті й інші вже в листопаді відчули себе у ПТУ як «вдома». 

Головну роль у процесі функціонування групи на етапі адаптації дітей до нового місця 

навчання належить конкретним її керівникам, покликаним забезпечити її злагоджену діяльність, 

створити в колективі робочу обстановку, дисциплінованість і згуртованість.  

З 71 учня першого курсу на базі 9 класів, що пройшли тестування, лише четверо мають 

підвищену тривожність і 7 осіб знижену самооцінку. Що, безумовно, говорить про те, що 

педагогічний колектив докладає максимум зусиль у створенні психологічного комфорту в 

навчальному процесі, знаходячи індивідуальний підхід майже до кожної дитини. 

Тому в якості рекомендацій просто хочу нагадати заповіді педагога: 

- Поважай дитини! 

- Не нашкодь! 

- Шукай в дітях гарне. 

- Помічай і відзначай найменший успіх учня. 

- Хвали в присутності колективу, а свари наодинці.  

- Оцінюй вчинок, а не особистість. 

- Тільки наблизивши до себе дитину можна впливати на розвиток її  духовного світу. Дай 

підліткові відчути, що співчуваєш йому, віриш у нього, хорошої думки про нього, незважаючи на 

його помилки і промахи. 

Я маю надію, що створений нашим колективом психологічний комфорт в училищі допоможе 

особистісному розвитку наших підлітків і дозволить кожному учню ПТУ №2 успішно освоїти 

обрану спеціальність  і розпочати свій трудовий шлях. 
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РЕАЛЬНІ УМОВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ОСНОВА 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Міхіда С.В. 

                                                                                  методист ПТУ № 74  

 

 

 

Удосконалення підготовки кадрів для села є однією з важливих умов підвищення 

сільськогосподарського виробництва на основі застосування нової техніки і прогресивних 

технологій. На жаль, на сьогоднішній день матеріально – технічне забезпечення навчальних 

закладів, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, не відповідає сучасним вимогам. 

Вихід з цієї ситуації керівництво училища знайшло у використанні можливостей соціальних 

партнерів, якими є фермерські господарства Васильківського району. Практикою доведено, що 

найкращою підготовкою фахівців є реальні умови сільськогосподарського виробництва. Тільки в 

реальних умовах можлива якісна підготовка робітників, здатних самостійно працювати на землі.  

       В умовах відновлення українського суспільства соціальне партнерство стає діючим 

механізмом розв`язання проблем у соціумі і, зокрема, у сфері освіти. Співпраця училища із 

соціальними партнерами – замовниками кадрів надає  такі можливості : 

 - надання бази для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики; 

- надання першого робочого місця випускникам ПТУ (працевлаштування випускників ); 

-  реальна матеріальна фінансова допомога; 

-  допомога у зміцненні навчально – матеріальної бази училища; 

-  укладення трьохсторонніх цільових угод (ПТУ – замовник – учень) на підготовку 

кваліфікованих робітників; 

- використання можливостей навчального закладу для підвищення кваліфікації працівників 

фермерських господарств; 

- надання новітніх зразків сільськогосподарської техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва 

для навчальних цілей; 

-   сприяння подальшій безперервній освіті кращих випускників.  
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       Основним стратегічним соціальним партнером ПТУ № 74 є Селянське  фермерське 

господарство «Павлівське», яке є флагманом інновацій у агропромисловому секторі регіону. СФГ 

«Павлівське» створене  в червні 1993 року й діє на підставі чинного законодавства та статуту 

підприємства. Воно розташоване на території Васильківського району й межує з територією 

училища. Загальна земельна площа господарства – 3195,0 га земельних угідь, з яких площа 

сільськогосподарських угідь становить – 3164,0 га.  У структурі товарної продукції найбільша 

питома вага припадає на такі види продукції: соняшник – 38,0%, озима пшениця – 25,0%, молоко – 

24,0%. Таким чином, напрямок спеціалізації в господарстві зерномолочний з розвинутим 

виробництвом соняшника. 

       Сьогодні ефективно вести сільськогосподарське виробництво неможливо без передових 

технологій, які потребують новітньої техніки, що задовольняє енергетичні потреби й водночас 

виконує на полі кілька важливих операцій. Чимало великих фермерських господарств 

Васильківщини уже давно перейшли на імпортну техніку. Звичайно, вона не дешева, але ж 

трактори менше палива споживають на гектар ріллі, ґрунтообробні машини задовольняють усі 

технологічні вимоги сучасності, посівні комплекси працюють надзвичайно чітко та раціонально, 

комбайни збирають вирощене швидко та без втрат…  

     Щоб продемонструвати на практиці усі вищевказані переваги, СФГ «Павлівське», яке очолює 

Олександр Васильович Гусак та ТОВ « Агроальянс», що здійснює продаж та обслуговування 

сільськогосподарської техніки провідних світових виробників: Case IH ( США), Flexi Coli 

( Канада), Geringhoff ( Німеччина) і є офіційним дистриб’ютором на території України корпорації 

CNH – виробника техніки Сase,  провели День поля. На захід приїхали не лише місцеві аграрії, але 

й сільгоспвиробники Донецької, Запорізької, Полтавської областей. 

Активну  участь приймали учні та педагоги училища. 

     «Агроальянс» представив комбайни, які тут же збирали кукурудзу, ґрунтообробні агрегати, що 

обробляли пересушений  бездощів’ям  ґрунт, посівні комплекси, що здатні відразу готувати 

площу, засівати її та вносити добрива і т.д. Були також презентовані нові автомобілі концерну « 

Тойота», на якому  кожен міг здійснити тест – драйв, а потім продемонструвати свої можливості 

на практиці.  

       Спеціалісти товариства  на теоретичному семінарі детально розповідали і про трактори, і про 

агрегати, характеризуючи можливості кожного, ознайомили з агрономічними новаціями у 

ґрунтообробці, сівбі та збиранні врожаю.  
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День поля  проведено на високому європейському рівні. Захід пройшов надзвичайно цікаво, був 

дуже корисним для учнів та педагогів училища. 
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МАЙСТЕР - КЛАС «ПАПЕРОВИЙ ЯНГОЛ» 

Головченко С.В., методист НМЦПТО 

Різдво!.. Маленькі янголята спускаються з небес і сповіщають увесь світ про справжнє 

диво. Хочеш, аби вони прийшли і до твоєї оселі? Це надзвичайно просто! До справи! 

 

Нам потрібні: 
аркуш щільного, креслярського паперу форматом А3 (щільність паперу має дуже важливе 

значення, тому що вся поробка буде зроблена лише з паперу); аркуш паперу форматом А4; 

лінійка; ножиці; степлер. 

Крок 1 
Від довшої сторони аркуша А3 відрізаємо 6 смужок шириною 2 або 1,5 сантиметри. Не 

поспішай. Як каже народна мудрість, сім раз відміряй — один раз відріж. 

Від довшої сторони аркуша А4 відрізаємо 10 смужечок. Їх ширина має бути по 1,5 

сантиметри.  

На картинці смужки різних кольорів. Це зроблено для твоєї зручності, щоб можна було 

відрізнити великі смужки від маленьких. Тобі ж радимо використовувати папір одного, у 
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крайньому випадку двох, кольорів. 

Крок 2 
Беремо довгу смужку, згортаємо її так, щоб утворилася маленька петелька. Кінці 

притримуємо пальчиками. Загортаємо кінці смужки і з’єднуємо їх над маленькою петелькою за 

допомогою степлера. Ця деталь буде голівкою нашого янгола. 

 

Крок 3 
За таким же принципом виготовляються і інші деталі. Тож, якщо ти успішно освоїв два 

перші кроки, далі успіх тобі просто гарантований. Беремо коротшу смужку, робимо петельку (так, 

як це описано у кроці 2), але поки що не з’єднуємо, а тримає пальчиками. 
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Далі нам буде потрібна ще одна коротка смужечка. З неї ми виготовляємо над двома вже 

існуючими петельками ще одну велику. І знову ж тримаємо пальчиками. 

Беремо довгу смужечку. Один її кінець потрібно підкласти під усі петлі і тримати. Потім 

необхідно взяти ще одну велику смужку. Одним кінцем підкладаємо її під всю конструкцію і, 

нарешті, з’єднуємо за допомогою степлера. 

 

Що ж ми отримали? Три петельки на двох довгих смужках. 

Тепер робимо ще по дві петельки з коротеньких смужечок. За допомогою степлера 

приєднуємо їх до довгих смужок справа і зліва. 

Крок 4 
Тепер знову нам знадобиться коротка смужка. Робимо 

дві петельки, але придаємо їм форми крапельки (на фото 

червоного кольору). З іншої короткої смужки робимо більшу 

крапельку (на фото синього кольору). Тепер треба взяти 

велику смужку, робимо з неї одинарну петлю (на фото білого 

кольору). Так ми отримали велику крапельку, з маленькими 

всередині.  

 

 

 

 

Крок 5 
Тепер знову повертаємося до 

попередньо виготовленої конструкції 

(Крок 3). Між вільних кінців довгих 

смужок поміщуємо велику краплю й 

закріплюємо все це степлером. 

Тепер на однакових відстанях 

згинаємо велику білу смужку справа 

та зліва. І що ж у нас виходить? Тобі 

не нагадує це платтячко? Так буде 

одягнений наш янгол. 
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Крок 6 
Тепер потрібно степлером скріпити центральну петельку і краплинку, щоб вони не 

зміщувалися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крок 7 
 

Без чого ти не можеш уявити янгола? Що є символом їх чистоти, вірності, любові? 

Звичайно, це крильця. Тож пропоную зайнятися виготовленням цих елементів. Усе за вже 

вивченою схемою. З короткої червоної смужки робимо подвійну петлю, з короткої синьої — 

одинарну петлю, з довгої білої — теж одинарну. Не скріпляємо, притримай смужки пальчиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дам тобі одну пораду: якщо складно тримати всі нескріплені смужечки разом, можеш 

робити це для кожної смужки окремо. 

Крильце у нас вже є. Тепер ми повинні його прикріпити до сукні. Простеж, щоб воно було 

розміщене досить високо. Адже саме до крилець ми будемо приєднувати голівку. 

Тепер ти маєш зробити так само і виготовити інше крильце, але вже без моєї допомоги. Ти 

впораєшся! 

Пропоную зробити наші крильця трішечки загостреними. Для цього варто притиснути їх 

краї. Верхня частина повинна бути трішки меншою. Те ж саме ти можеш зробити із внутрішніми 

петельками крилець. 

 



Методичний вісник 

 

Сторінка129 
 

 

 

 

 

Крок 8 
Приєднуємо голівку між крильцями. І знову нам на допомогу приходить степлер. 

Власне це все! Янгол прийшов і твій дім, а з ним радість, щастя, здоров’я, успіх, надія, віра 

і любов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крок 9 
Такого поважного і шанованого гостя твоєї оселі треба розмістити так, щоб він був на 

найвиднішому місці. Візьми ниточку, протягни її так, як показано на малюнку. Тепер залишилося 

лише обрати найпочесніше місце у твоїй оселі. 

 

Янгол у нас, як бачиш, вийшов немаленький — сантиметрів 40. Якщо бажаєш зробити 

меншого, використовуй лише папір формату А4. Від довгої сторони відріж — 6 смужок, від 

короткої — 10. Такі поробки допоможуть створити у твоїй оселі незабутню різдвяно-святкову 

атмосферу. 

 


