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ШАНОВНИЙ  ЧИТАЧУ ! 

       До вашої уваги НМЦ ПТО пропонує 7-й номер інформаційно-методичного збірника 

«Методичний вісник ПТО Дніпропетровщини». 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. На його сторінках ми  висвітлюємо новинки у сфері ПТО,  кращий досвід роботи 

педагогів ПТНЗ області, надаємо корисні поради, ознайомлюємо вас з новими законодавчими та 

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

розглянуто та  розміщено в  наступному номері збірника.   

       У зв’язку з тим, що наш «Методичний вісник» виходить напередодні, світлого і величного 

християнського свята Пасхи, обласна методична служба ПТО передає свої вітання всім педагогам  

Дніпропетровщини. 

                 ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

   Вітаємо вас зі світлим днем 

Христового Воскресіння.  

Великдень – одне з тих свят, яке 

стирає межі й відмінності між 

людьми. У цей день ми стаємо 

єдиними, а тільки єдина нація, єдиний 

народ зможе побудувати успішну та 

сильну державу. Великдень – це 

символ торжества добра над злом і 

початку нового життя. Це свято дає 

нам упевненість у тому, що будь-які труднощі можна здолати.  

            Бажаємо всім віри, терпіння і взаєморозуміння.  

Здоров’я, щастя та миру вам і вашим сім’ям. 

 Христос Воскрес 

 

   

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

 

Сторінки 

Офіційні документи 

1 
Наказ МОН України від  08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних 

вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» 

6 

2 Лист МОН України від  02.03.2016 № 1/9-114 «Про затвердження ліцензійних 

умов» 
11 

3 

Наказ МОН України від 24.03.2016 р.№ 319 «Про організаційні заходи, 

пов'язані із введенням в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомуні-

каційної системидержавної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» 

«Державна інформаційна система освіти» 

15 

4 

Наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації  від 30.03.2016   № 

220/0/212-16 «Про організаційні заходи, пов'язані із введенням в дослідну екс-

плуатацію  інформаційно-телекомунікаційної системи державної наукової уста-

нови "Інститут освітньої аналітики" "Державна інформаційна система освіти" 

18 

Упроваджуємо сучасні технології 

5 
Методика використання ментальних карт як візуальний засіб підвищення 

ефективності навчального процесу 

Мавдрик Т.М., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області  

20 

6 

Робочий зошит як засіб підвищення ефективності  навчально-пізнавальної 

активності учнів 

Слюсарєва О.В., викладач спеціальних дисциплін ДПТНЗ «Криворізький центр 

професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу», 

Погрібна В. І., викладач санітарії та гігієни ДПТНЗ «Криворізький центр 

професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу» 

24 

7 

Практичний семінар-тренінг «Сучасний урок. Шляхи підвищення його 

ефективності» 

Сороквашин С.В. -  викладач  Дніпропетровського вищого професійного училища 

будівництва, Великанова-Безугла О. Л. - методист  Дніпропетровського вищого 

професійного училища будівництва 

36 

8 

Застосування інноваційних педагогічних технологій  на уроках спецдисциплін  

для розвитку креативного мислення учнів 

Рибак С,М., викладач спеціальних дисциплін Дніпропетровського професійного 

залізничного ліцею 

44 

Загальноосвітня підготовка 

9 
Пошуково-дослідницькі підходи у вивченні економічних дисциплін в умовах 

становлення інформаційного суспільства 

Афанасьєва О.Ю., викладач ДНЗ «МВПУПІТ» 

50 

10 Інформаційні технології на уроках математики 

Макаренко Т.М., викладач ДНЗ «МВПУПІТ» 
53 

11 Інформаційні технології на уроках фізики та астрономії 

Безкровна О.М.,  викладач ДНЗ «МВПУПІТ» 
59 

12 Інформаційні технології на уроках хімії та біології 

Родіна А.О.,  викладач ДНЗ «МВПУПІТ» 
65 

Виховний процес в ПТНЗ 
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Сторінки 

13 
Учнівське самоврядування як засіб формування нового типу культури 

Сніжинська С.В., класний керівник, викладач фізики Криворізького навчально-

виробничого центру 

68 

Профорієнтаційна робота  

14 
Криворіжжя:  Профорієнтаційна робота як профілактика     соціальної 

дезадаптації молоді  

Бабич Т.С., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

73 

Електронні засоби навчального призначення 

15 
Веб-квест як одна з найбільш ефективних моделей використання Інтернету в 

навчальному процесі 

Гришаєва О.В., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

75 

 

Методична робота 

16 
Організація методичної роботи з педагогічними працівниками професійно-

технічного навчального закладу 

  Гурська О.В., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

80 

17 
Ярмарка педагогічних ідей в ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів» 

Романова Н.М., методист ДПТНЗ «АЦППРК» 

87 

18 Розвиток дидактики в умовах інформатизації освіти 

Юденкова О.П., заступник  директора з НМР ДНЗ «МВПУПІТ». 
95 

19 
Проект-дослідження ліцею: «Проблема збереження національної ідентичності 

українців діаспори» 

 Шпеньков О.С., викладач суспільних дисциплін Дніпродзержинського професійного 

ліцею 

103 

Поради психолога 

20 
Розвинена пам’ять  - запорука успішного навчання (Рекомендації психолога щодо 

розвитку пам’яті) 

Піковець Л.Г., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

116 

Ділимося досвідом 

21 
Інноваційні технології виявлення, підтримки та розвитку обдарованої молоді 

професійно-технічних навчальних закладів  Кривого Рогу 

Керницька Т.В., методист  НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

121 

22 Методична розробка уроку з електротехніки «синусоїдний змінний струм» 

Лакуста Р.В., викладач електротехніки Нікопольського центру професійної освіти. 
128 

23 
Бінарна виховна година «Толерантність» 

Василець Ю.В., зав. інформаційно-бібліотечним центром Дніпродзержинського вищого 

професійного училища 

135 

24 

Організація дослідно-експериментальної роботи у Дніпропетровському 

регіональному центрі ПТО за темою: «Підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх кухарів, пекарів, кондитерів електронними засобами навчання та 

Інтернет-технологіями» 

Козловський Г.Ф., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

143 

НМЦ ПТО інформує 

25 Різні види розпису яєць або натуральні способи фарбування яєць 

(цікава інформація до свята Великодня) 
 

148 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

            08.02. 2016  № 94  

Про затвердження орієнтовних вимог до 

проведення державної підсумкової атестації 

учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти у 2015/2016 навчальному році 

 

    Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 

року № 1547 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 

157/26602 НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році, що додаються. 

2. Управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської міської державних 

адміністрацій довести цей наказ до відома керівників навчальних закладів. 

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатній службі) 

(Загоруйко Ю. А.), департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), 

забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки. 

України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К. 

 

Міністр                                                                                                                               Сергій Квіт 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 08. 02. 2016 p. № 94 

Орієнтовні вимоги 

до проведення Державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти у 2015/2016 навчальному році 

Загальні положення 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46106/
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Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про 

державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547(далі 

МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 

157/26602, та наказів МОН України від 16.09.2015 № 940 "Про проведення державної підсумкової 

атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти y 2015/2016 навчальному році", 

від 08.10.2015 № 1050 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 

вересня 2015 року № 940". 

Державна підсумкова атестація проводиться у загальноосвітніх навчальних закладах: І ступеня - з 

12 по 21 травня з трьох предметів: української мови, літературного читання та математики; ІІ 

ступеня - з 1 по 8 червня з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором 

навчального закладу; ІІІ ступеня - з трьох предметів обов’язково для всіх випускників: 5 травня у 

пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання – з української мови у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО); 11 травня у пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання – з математики або 13 травня у пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання з історії України у формі ЗНО; 20 травня у навчальному закладі – з 

іноземної мови за завданнями Міністерства освіти і науки України. При цьому результати 

зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як результат державної підсумкової атестації 

за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх 

навчальних закладів 2016 року. 

ДПА у формі ЗНО буде проводитися як під час основної, так і під час додаткової сесій ЗНО, тобто 

якщо випускник (випускниця) через поважні причини не зміг (змогла) взяти участь у ЗНО з 

певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, в основну сесію, 

то він (вона) має пройти ДПА під час додаткової сесії ЗНО. Відповідно, атестат він (вона) отримує 

пізніше. 

У випадку, якщо учень (учениця) складатиме ЗНО і з математики, і з історії - до атестата 

вноситься оцінка за ДПА з того предмета, який він (вона) указав (указала) при реєстрації на 

ЗНО (при реєстрації для участі в ЗНО учень (учениця) може обрати лише один з цих двох 

навчальних предметів для зарахування результату ЗНО як оцінки за ДПА). 

http://osvita.ua/school/certification/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46106/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47888/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/48043/
http://osvita.ua/test/
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Випускникам, які братимуть участь в апробаційному ЗНО з іноземних мов, що відбудеться 16 

квітня 2016 року, результати апробаційного ЗНО можуть зараховуватися (за їх бажанням), як 

результати ДПА з іноземної мови. 

Український центр оцінювання якості освіти (далі - УЦОЯО) надсилає навчальним закладам 

результати ДПА, проведеної у формі ЗНО під час основної сесії, до 30 травня 2016 року, 

додаткової сесії - до 30 червня 2016 року. Про спосіб надання результатів ДПА, проведеної у 

формі ЗНО, УЦОЯО буде повідомлено додатково. 

Відповідно до Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженого наказом МОН України від 16.03.2015 № 300, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 31.03. 2015 № 359/26804, тестові бали переводяться в оцінки за шкалою 1-12 

балів. При цьому звертаємо увагу на те, що внесення оцінок за ДПА до додатка до атестата 

здійснюватиметься з урахуванням наслідків розгляду апеляційного звернення випускника 

(відповідно такий випускник атестат отримує пізніше). 

Бали за атестацію виставляються в класному журналі у колонку з написом ДПА "без зазначення 

дати після колонки з написом "Річна". 

Результати атестації виставляються у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та 

до атестатів про повну загальну середню освіту у графі "державна підсумкова атестація" та 

враховуються при визначенні середнього балу атестата. Особам звільненим від проходження ДПА 

за станом здоров’я у додаток до атестата замість оцінки робиться запис "звільнений" ("звільнена"). 

Реєстрація осіб з числа випускників старшої школи, які проходитимуть ДПА у формі ЗНО, 

триватиме до 4 березня 2016 року. Внести зміни до реєстраційних даних можна до 18 березня 2016 

року. Реєстрація випускників здійснюється з використанням реєстраційної форми, розміщеної на 

сайті УЦОЯО. Кожен випускник може самостійно сформувати комплект реєстраційних 

документів, який надсилається до РЦОЯО навчальним закладом. 

При цьому звертаємо увагу на цьогорічні зміни, що відбудуться при реєстрації: 

 у реєстраційній формі необхідно вказувати статус результату з української мови та 

літератури, математики, історії України; 

 надсилання комплектів реєстраційних документів до РЦОЯО може здійснюватися 

частинами; 

 у разі внесення випускником змін до реєстраційних даних надсилання комплекту 

реєстраційних даних має також здійснювати навчальний заклад. 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46742/
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Учням (вихованцям) вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів, Міжнародної української 

школи, закладів при установах пенітенціарної системи надається право пройти атестацію з усіх 

предметів, визначених МОН України, за місцем навчання за завданнями укладеними навчальними 

закладами. Учням (вихованцям) вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів, які 

зареєструвалися для проходження ЗНО, оцінка за ДПА з відповідного предмета виставляється за 

результатами ЗНО. 

Особам, які з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО та роботу над тестом яких достроково 

припинено у зв’язку із допущеними ними порушеннями процедури проходження ЗНО, 

виставляється нуль тестових балів, що відповідає одному балу за ДПА. Відповідно до документа 

про освіту за ДПА з цього предмета виставляється 1 (один) бал. 

Особи, які не з’являться для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин та особи, які 

зареєструвалися на екстернатну форму навчання після 4 березня 2016 року, але не зареєструвалися 

у встановлені терміни для участі в ЗНО, за винятком осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території (лист МОН від 14.09.2015 №1/9-436 "Щодо продовження здобуття загальної 

середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України"), матимуть 

можливість пройти ДПА в навчальному закладі у вересні поточного року за завданнями, 

укладеними навчальними закладами. 

Учні (вихованці), які хворіли під час проведення атестації, та учні (вихованці), які не з’явилися 

для проходження атестації або не взяли участь під час і основної, і додаткової сесії ЗНО з певного 

навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, через поважні причини, 

зобов'язані надати довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього 

навчального закладу та відповідним наказом його керівника їм надається право пройти атестацію в 

строки визначені навчальним закладом за завданнями, укладеними навчальними закладами. 

Учні (вихованці), які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення 

атестації, проходитимуть атестацію в строки визначені навчальним закладом за завданнями, 

укладеними навчальними закладами. 

В окремих випадках, згідно пункту 13 розділу ІІ Положення про державну підсумкову атестацію, 

дозволяється проводити атестацію достроково за завданнями, укладеними навчальними 

закладами. 

Учні (вихованці), які проживають на тимчасово окупованій території, проходять атестацію у 

Міжнародній українській школі або іншому навчальному закладі системи загальної середньої 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47849/
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освіти України, що розташовані поза тимчасово окупованою територією або в навчальних 

закладах, шо перемістилися з такої території. Громадянам України, які проживають на тимчасово 

окупованій території, надається право пройти атестацію екстерном. При цьому атестацію мають 

можливість пройти особи, які зараховані на екстернатну форму навчання. 

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали міжнародний сертифікат 

(диплом) мовного іспиту у поточному навчальному році (Deutches Spraehdiplom (DSD), 

Osterreichisches Spraehdiplom Deutsch (ОЗВ), Goethe-Zertifikat В], Goethe-Zertifikat B2 - німецька 

мова; DELF/DALF французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment, 

Pearson Test of English (PTE) - англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова) рівня В-1 - для 

загальноосвітніх навчальних закладів, В-2 - для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням 

іноземних мов, результати зазначених іспитів зараховуються як атестація. У додаток до атестата 

про повну загальну середню освіту виставляється атестаційна оцінка з цих предметів 12 балів. 

У школах (класах), у яких вивчення предметів здійснюється мовами національних меншин чи 

іноземними мовами, атестація може складатися мовою вивчення предмета. 

Детальна інформація про умови зарахування на екстернатну форму навчання та перелік 

загальноосвітніх навчальних закладів розміщено на офіційному сайті МОН України (mon.gov.ua). 

Інформацію про порядок реєстрації та графік проведення ЗНО розміщено на офіційному сайті 

Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua). 

Оформлення атестаційної роботи (зразок) 

Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог 

оформлення письмових робіт, до прикладу: 

Робота 

на державну підсумкову атестацію 

з української мови за курс початкової (основної) школи 

учня (учениці) 4(9) класу 

прізвище, ім'я, по батькові у формі родового відмінка) 

На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту, до прикладу: 

Диктант 

Тарас Шевченко 
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У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп 

загальноосвітнього навчального закладу. На ньому зазначається дата, до прикладу: 05.06.2016 р. 

Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки. 

Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи здійснюється учнем (ученицею) на 

аркушах зі штампом навчального закладу або на спеціальному бланку відповідей, що 

розробляється навчальним закладом. У чистовому варіанті атестаційної письмової роботи 

виправлення (крім лексичних, орфографічних помилок) вважаються помилкою і не зараховуються 

як правильні відповіді. 

 

 

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  02.03.2016 № 1/9-114 

Обласні, Київська міська державні адміністрації 

Вищі, професійно-технічні, загальноосвітні та  

дошкільні навчальні заклади 

Про затвердження Ліцензійних умов 

      Міністерство освіти і науки України інформує. що на виконання Закону України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності" від 2 березня 2015 року № 222-VI1I (далі - Закон № 

222) постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (далі - Постанова № 1187) 

затверджено Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти (далі - Ліцензійні 

умови). Вказаною постановою визнано , що втратила чинність постанова Кабінету Міністрів 

України від 8 серпня 2007 р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг". 

Затвердженими ліцензійними умовами визначено перелік видів освітньої діяльності у сферах 

вищої, професійно-технічної, загальної середньої та дошкільної освіти, яка підлягає ліцензуванню. 

Так, наприклад у сфері вищої освіти ліцензуванню підлягають такі види освітньої діяльності:  

mailto:ministry@mon.gov.ua
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- діяльність вищих навчальних закладів і наукових установ, що проводиться з метою 

підготовки здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за певними 

спеціальностями (в тому числі за переліком спеціальностей. затвердженим Кабінетом 

Міністрів України;  

- за програмами іноземних навчальних закладів (крім освітньої діяльності, що проводиться за 

акредитованими програмами вищих навчальних закладів держав — членів Європейського 

Союзу, аналогічними акредитованими спеціальностям відповідного навчального закладу)): 

вищих духовних навчальних закладів із спеціальності "Богослов'я"; навчальних закладів 

іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують 

на території України. незалежно від виду такої діяльності. 

       Крім того, з урахуванням норм Закону України № 222 запроваджено нову термінологію 

"розширення (звуження) провадження освітньої діяльності" і встановлено порядок дій здобувача 

(ліцензіата) у кожному випадку. Ліцензійними умовами встановлено вимоги щодо провадження 

освітньої діяльності окремо для сфер вищої, професійно-технічної, загальної середньої та 

дошкільної освіти і зокрема, вимоги до кадрового забезпечення, технологічні вимоги (щодо 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення) та організаційні 

вимоги провадження освітньої діяльності. Вказаним нормативно-правовим актом також 

затверджено вичерпний перелік документів, що подає здобувач (або ліцензіат) для отримання 

(розширення) ліцензії: зразок заяви про отримання (розширення) ліцензії,  зміст та форми 

документів, що додаються до заяви та опис цих документів. 

     Суттєвими новаціями в Ліцензійних умовах є організаційні вимоги до здобувачів (ліцензіатів). 

Так, зокрема ними передбачено для сфер вищої та професійно-технічної освіти необхідність 

подання здобувачем ліцензійних  даних та відомостей в електронному вигляді про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу 

до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), а також для сфери вищої 

освіти вимогу оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу освіти інформації про навчально-

методичне та інформаційне забезпечення. Крім того, для закладів освіти встановлено вимогу 

підтримки вказаних відомостей в актуальному стані. 

        Необхідно взяти до відома, що прийняття Міністерством рішення про ліцензування або 

розширення ліцензій у сфері вищої освіти можливо лише в разі повного виконання здобувачем 

ліцензії (ліцензіатом) вимог пункту 18, а у сфері професійно-технічної освіти - пункту 33 
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Ліцензійних умов щодо подання в електронному вигляді вказаних вище даних та відомостей до 

ЄДЕБО, у тому числі в частині освітньої діяльності,  яка здійснюється відповідно до отриманих 

ліцензій, що стали безстроковими згідно з частиною шостою статті 21 Закону України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності". Також, з урахуванням норм Закону № 222 

ліцензійними умовами встановлено вимогу для ліцензіатів повідомляти орган ліцензування про 

зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у 

документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і на 1 вересня за попередній період 

провадження освітньої діяльності. У    разі    наявності    в    закладі    вищої    або    професійно-

технічної    освіти відокремленого структурного підрозділу (філії). в якому здійснюється повний 

цикл навчання за певним рівнем (рівнями) вищої освіти або за професією (професіями), до нього 

застосовуються  вимоги щодо ліцензування підготовки фахівців відповідних рівнів. 

     Відповідно до вимог Закону № 222 ліцензійними умовами ліцензіат має розробити та протягом 

місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подати органу ліцензування порядок 

дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за 

певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної 

бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої 

діяльності, а також встановлено вимогу у разі планового припинення провадження освітньої 

діяльності повідомити про це орган ліцензування, а також про заходи,  що  вживатимуться  для  

забезпечення   продовження   навчання  здобувачів вищої і професійно-технічної освіти, учнів 

загальноосвітніх закладів в інших закладах освіти та переведення дітей дошкільних закладів 

освіти до інших закладів освіти . 

      Ліцензійними умовами встановлено вимогу зберігання ліцензіатом документів, пов'язаних з 

проведенням ліцензування, протягом визначеного Постановою № 1187 строку. 

     Порядок прийняття і розгляду заяви здобувача (ліцензіата) про отримання (розширення) 

ліцензії та прийняття відповідних рішень визначено Законом №222, яким також встановлено 

підстави для залишення заяви без розгляду, відмови у видачі ліцензії та прийняття рішення про 

анулювання ліцензії. 

      Для подачі до Міністерства заяв про отримання (розширення) ліцензії вищі і професійно-

технічні заклади освіти здійснюють попередній запис в ЄДЕБО на відповідні дату і час 

подання.Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 "Про затвердження 

переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов 
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Кабінету Міністрів України" затверджено перелік органів ліцензування. Відповідно до пункту 5 

цього переліку органами ліцензування освітньої діяльності закладів освіти встановлено МОН, 

обласні, Київську міську держадміністрації. 3 урахуванням повноважень органів виконавчої влади, 

визначених профільними галузевими освітніми законами, МОН є органом ліцензування освітньої 

діяльності закладів освіти у сфері вищої та професійно-технічної освіти, а обласні, Київська міська 

держадміністрації є органами ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної 

та загальної середньої освіти. 

        Також звертаємо увагу, що Законами України "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну 

освіту", "Про загальну середню освіту", що регулюють освітню діяльність у відповідних сферах 

освіти встановлено, що приватні навчальні заклади здійснюють свою діяльність за наявності 

ліцензії на право надання освітніх послуг у відповідній сфері освіти, виданої у встановленому 

законодавством України порядку. Фізичні особи-підприємці, необхідність отримання ліцензій 

яким встановлено Законом України "Про дошкільну освіту" не відносяться до категорії закладів 

освіти і тому відповідно до Закону № 222 їх освітня діяльність станом на сьогодні не потребує 

ліцензування. 

      Постановою №1187, якою встановлено перелік видів освітньої діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, не передбачено ліцензування освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти. 

      Наразі МОН розроблено проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

упорядкування ліцензування освітньої діяльності, відповідно до якого здійснення освітньої 

діяльності фізичними особами - підприємцями вимагатиме отримання ліцензії, а освітня діяльність 

у сфері позашкільної освіти здійснюватиметься без отримання ліцензії.  Крім того, вказаним 

проектом Закону передбачено, що закладам дошкільної та загальної середньої освіти державної та 

комунальної форми власності, які визнані атестованими, ліцензія на провадження освітньої 

діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти видасться на підставі поданої закладом 

освіти заяви про видачу ліцензії. Подання будь-яких інших додаткових документів для отримання 

ними ліцензії не передбачається. 

 Міністр                                                                                                                                  С.М. Квіт 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 
 

м. Київ 

24.03.2016 р.          № 319 

 

Про організаційні заходи, пов'язані із 

введенням в дослідну експлуатацію 

інформаційно-телекомунікаційної системи 

державної наукової установи «Інститут 

освітньої аналітики» «Державна 

інформаційна система освіти» 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 645 від 22.07.2015 року «Про 

документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до 

них», постанови Кабінету Міністрів України № 309 від 30.03.2011 р. «Про затвердження порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення випускних 

документів про освіту» та з метою забезпечення своєчасного замовлення, виготовлення (друку) і 

видачі документів про загальну середню освіту державного зразка у 2016 році, 

НАКАЗУЮ: 

1. Органам управління освітою місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування призначити відповідальну особу за роботу з інформаційно-телекомунікаційною 

системою державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна 

система освіти» (далі - ІТС «ДІСО»), та зареєструвати цю особу в ІТС «ДІСО» до 05 квітня 2016 

року. 

2. Органам управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій з 

використанням ІТС «ДІСО» (веб-сайт diso.gov.ua) до 10 квітня 2016 року: 

перевірити достовірність та повноту переліку місцевих органів управління освітою 

(міських, районних (районних у містах) та органів управління освітою об'єднаних територіальних 

громад відповідної адміністративно-територіальної одиниці, внести зміни до відповідного 

переліку або доповнити його у разі відсутності інформації; 
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перевірити достовірність та повноту переліку навчальних закладів, що перебувають у 

сфері управління, а також приватних та державних загальноосвітніх навчальних закладів 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

перевірити достовірність та повноту наступної інформації про навчальні заклади з 

відповідного переліку: повного найменування навчального закладу, його тип, форма власності, 

поштова адреса, телефон, електронна адреса (за наявності), прізвище, ім'я, по-батькові керівника 

навчального закладу та відповідальної особи за виготовлення документів про освіту; 

внести інформацію про кількість випускників 9 та 11 класів та відповідну потребу у 

бланках документів про загальну середню освіту державного зразка по кожному навчальному 

закладу з відповідного переліку; 

надати державному підприємству «Інфоресурс» та державній науковій установі «Інститут 

освітньої аналітики» у паперовому вигляді інформацію згідно Додатку № 1 про потребу в бланках 

документів про загальну середню освіту державного зразка, сформовану в ІТС «ДІСО», завірену 

керівником та скріплену печаткою, а також копію розпорядчого документу про призначення 

відповідальної особи за роботу з ІТС «ДІСО». 

3. Державному підприємству «Інфоресурс» до 05 квітня 2016 року здійснити передачу 

(експорт) в ІТС «ДІСО» інформації з реєстру професійно-технічних та вищих навчальних закладів, 

що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, а саме щодо: повного найменування 

навчального закладу, його типу, форму власності, поштової адреси, телефону, електронної адреси 

(за наявності), прізвища, ім'я, по-батькові керівника навчального закладу, кількості учнів 

(вихованців, слухачів, студентів) відповідних навчальних закладів і потреби у бланках документів 

про загальну середню освіту державного зразка. 

4. Державній науковій установі «Інститут освітньої аналітики» (Денисюк О. Я.) 

постійно надавати органам управління освітою необхідну методичну допомогу в роботі з ІТС 

«ДІСО». 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра   Хобзея П. К. 

 

 Міністр                                                                                                     С.М. КВІТ 
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Додаток  

до наказу Міністерства освіти і 

науки України  

від 24.03.2016 № 319 

Зведена інформація про формування реєстру загальноосвітніх навчальних закладів і підготовку  до 

друку документів про базову та повну загальну середню освіту державного зразка в 2016р.  

Найменування органу  

управління освітою____________________________________________________________ 

Поштова адреса____________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

 

Відповідальна особа _______________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________ 

Електронна пошта _________________________________________________ 

 

№ 

Назва 

відділу 

(управлін

ня) освіти 

Свідоцтво про 

базову 

загальну 

середню освіту 

Кількіс

ть 

учнів 

(вихов

анців) 

9-х 

класів 

Атестат про 

повну загальну 

середню освіту 

Кількіс 

ть учнів 

(вихован

ців) 

11-х (12-

х) класів 

Свідоцтво 

про 

закінчення 

спеціальної 

загальноосв

ітньої 

школи  

Кількість 

учнів 

(вихованців) 

у спеціальній 

загальноосвіт

ній школі  

З
в
и

ч
ай

н
е 

 

З
 в

ід
зн

ак
о

ю
  

Р
аз

о
м

  

0
5
.0

4
.2

0
1
6
 

0
5
.0

9
.2

0
1
5
 

З
в
и

ч
ай

н
и

й
  

С
р
іб

н
а 

 м
ед

ал
ь
  

З
о

л
о

та
  
м

ед
ал

ь 

Р
аз

о
м

  

0
5
.0

4
.2

0
1
6
 

0
5
.0

9
.2

0
1
5
 

0
5
.0

4
.2

0
1
6
 

0
5
.0

9
.2

0
1
5
 

1                

2                

3                

4                

5                
Разом               

 

Керівник  ________________ М.П.     

 

 

 Дата ____________________ 
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ I НАУКИ 

НАКАЗ 

 
30.03.2016                                        м. Дніпропетровськ                            № 220/0/212-16 

 
Про організаційні заходи, пов'язані  

із введенням в дослідну експлуатацію 

 інформаційно-телекомунікаційної  

системи державної наукової установи  

"Інститут освітньої аналітики"  

"Державна інформаційна система освіти" 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2016 року № 319 

"Про організаційні заходи, пов'язані із введенням в дослідну експлуатацію інформаційно-

телекомунікаційної системи державної наукової установи "Інститут освітньої аналітики" 

"Державна інформаційна система ocвiти»  та з метою забезпечення своєчасного замовлення, 

виготовлення (друку) і видачі документів про загальну середню освіту державного зразка у 2016 

році, 

НАКАЗУЮ: 

1. Делегувати комунальному позашкільному навчальному закладу "Дніпропетровський 

обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді" 

(Волкова Л.В.) повноваження щодо роботи з інформаційно-телекомунікаційною системою 

державної наукової установи "Інститут освітньої аналітики" "Державна інформаційна система 

освіти" (далі - ІТС "ДІСО") та в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - ЄДЕБО), 

а також наступні повноваження: 

1.1. Визначати відповідальну особу за роботу з ІТС "ДІСО" та ЄДЕБО, зареєструвати її 

до 05 квітня 2016 року. 

1.2. Перевіряти достовірність та повноту переліку місцевих органів управління освітою 

(міських, районних (районних у містах) та органів управління освітою об'єднаних територіальних 

громад відповідної адміністративно-територіальної одиниці, вносити зміни до відповідного 

переліку або доповнювати його у разі відсутності інформації. 
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1.3. Перевіряти достовірність та повноту переліку навчальних закладів, що перебувають 

у сфері управління освітою, а також приватних та держаних загальноосвітніх навчальних закладів 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

1.4. Перевіряти достовірність та повноту наступної інформації про навчальні заклади з 

відповідного переліку: повне найменування навчального закладу, його тип, форма власності, 

поштова адреса, телефон, електронна адреса (за наявності), прізвище. ім'я, по батькові керівника 

навчального закладу та відповідальної особи за виготовлення документів про освіту. Вносити 

інформацію про кількість випускників 9 та 11 класів та відповідну потребу у бланках документів 

про загальну середню освіту державного зразка по кожному навчальному закладу з відповідного 

переліку. 

1.5.Надавати державному підприємству "Iнфopecypc та державній науковій установі 

"інститут освітньої аналітики" у паперовому вигляді інформацію згідно з додатком до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2016 року № 319 про потребу в бланках 

документів про загальну середню освіту державного зразка, сформованого в ІТС "ДІСО", завірену 

керівником та скріплену печаткою, а також копію розпорядчого документу про призначення 

відповідальної особи за роботу в ІТС "ДІСО". 

1.6. Постійно надавати органам управління освітою необхідну методичну допомогу по 

роботі в ІТС "ДІСО". 

2. Визначити відповідальними особами від департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації за здійснення контролю за своєчасним забезпеченням загальноосвітніх, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладів області документами про освіту головного 

спеціаліста відділу професійно-технічної освіти та ресурсного забезпечення управління науки, 

вищої та професійно-технічної освіти Клименко О.В. та провідного спеціаліста відділу загальної 

середньої освіти та виховної роботи Камишан І.С. 

3. Керівникам органів управління освітою (міських, районних (районних у містах), 

об'єднаних територіальних громад, директорам закладів обласного підпорядкування, професійно-

технічних, вищих навчальних закладів I—II рівнів акредитації, приватних навчальних закладів. 

3.1. Визначити та зареєструвати відповідальну особу в І'ТС "ДІСО" та в ЄДЕБО, 

забезпечити отримання електронного цифрового підпису до 05 квітня 2016 року. 

3.2. Надати комунальному позашкільному навчальному закладу „ Дніпропетровський 

обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді" у 
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паперовому вигляді інформацію згідно з додатком до наказу Міністерства освіти і  науки України 

від 24 березня 2016 року № 319 про потребу в бланках документів про загальну середню освіту 

державного зразка, сформованого в ІТС "ДІСО". завірену керівником та скріплену печаткою, а 

також копії розпорядних документів про призначення відповідальної особи за роботу в ІТС 

«ДІСО» та ЄДЕБО до 05 квітня 2016 року. 

4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника 

директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Демуру А.Л., начальника управління 

дошкільної, позашкільної  та загальної середньої освіти Середню В.Г., контроль залишаю за 

собою. 

Директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації                                             О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 

 

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ 

ЯК ВІЗУАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

      Мавдрик Т.М.,  

методист НМЦ ПТО  

Майндмеппінг (mindmapping, ментальні карти) — це зручна і 

ефективна техніка візуалізації мислення і альтернативного запису.  

Карти пам'яті або ментальні карти,  карти розуму,  думок  (англ. 

Mind map) — спосіб 

зображення процесу 

загального 

системного мислення за допомогою схем. 

Також може розглядатися як зручна техніка 

альтернативного запису. 

Ментальні  карти  використовуються для 

створення, візуалізації, структуризації і 

класифікації ідей, а також як засіб для 

навчання, організації, вирішення завдань, 

ухвалення рішень, при написанні статей, доповідей 

тощо. Ментальна карта реалізується у вигляді 

діаграми, на якій зображені слова, ідеї, завдання або інші поняття, зв'язані гілками, що відходять 

Карта  пам'яті, намальована вручну 
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від центрального поняття або ідеї. У основі цієї техніки лежить принцип «радіантного мислення», 

що відноситься до асоціативних розумових процесів, відправною крапкою або точкою дотику яких 

є центральний об'єкт. (Радіант - точка небесної сфери, з якої як би виходять видимі шляхи тіл з 

однаково направленими швидкостями, наприклад, метеоритів одного потоку). Це показує 

нескінченну різноманітність можливих асоціацій і, отже, невичерпність можливостей мозку. 

Подібний спосіб запису дозволяє карті пам'яті необмежено рости й доповнюватися.  

В українських перекладах термін може звучати по-різному — «карти розуму», «карти пам'яті», 

«інтелект-карти», «майнд-мепі». 

Тоні Бьюзен (Tony Buzan), автор техніки ментальних карт, пропонує нам перестати боротися із 

собою й почати допомагати своєму мисленню. Для цього потрібно тільки виявити незаперечний 

зв'язок між ефективним мисленням і пам'яттю та запитати се6е, що саме сприяє запам'ятовуванню. 

Поради Тоні Бьюзена з техніки створення ментальних карт 

Поступово ви розвинете свій особистий стиль майндмеппінга, але на першому етапі, необхідно 

дотримуватися наступних правил: 

1. Розміщуйте слова на гілках, а не в ромбах і паралелепіпедах тощо. Гілки повинні бути 

живими, гнучкими, загалом, органічними. Малювання ментальної карти у стилі традиційної схеми 

повністю заперечує ідеї майндмеппінгу. Це дуже ускладнює рух погляду по гілках і вносить 

багато зайвих однакових, а отже монотонних, об'єктів. 

2. Пишіть на кожній лінії тільки одне ключове слово. Кожне слово містить тисячі можливих 

асоціацій, тому склеювання слів зменшує свободу мислення. Роздільне написання слів може 

привести до нових ідей. 

3. Довжина лінії повинна дорівнювати довжині слова. Це простіше і економніше. 

4. Пишіть друкованими літерами, якомога  ясніше й чіткіше. 

5. Варіюйте розмір літер та товщину ліній залежно від ступеня важливості ключового слова. 

6. Використовуйте різні кольори для основних гілок. Це допомагає цілісному і 

структурованому сприйняттю. 

7. Користуйтеся малюнками та символами (для центральної теми малюнок обов'язковий). 

Іноді ментальна карта взагалі може цілком складатися з малюнків. 

8. Прагніть такої організації простору, щоб не залишалося порожнього місця, а гілки не 

розміщувалися дуже щільно. Для невеликої ментальної карти використовуйте аркуш паперу 

формату А4, для великої теми – А3. 
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9. Укладайте в контури гілки, що розрослися,  щоб вони не змішувалися із сусідніми гілками. 

10. Розташовуйте лист горизонтально. Таку карту зручніше читати. 

Використання ментальних карт в педагогічній практиці 

Ментальні карти ідеально підходять для використання в навчальному закладі, можуть бути 

застосовані до будь-яких видів завдань, активно привертають учнів різного віку у творче 

мислення, організацію і вирішення проблем. Гнучкість карт знань дозволяє розглядати будь-яку 

тему або питання, вони можуть використовуватися для всієї групи чи індивідуально. Можливості 

ментальних карт дозволяють: 

 поліпшити пам'ять, нагадати факти, слова та образи; 

 генерувати ідеї; 

 надихнути на пошук рішення; 

 продемонструвати концепції і діаграми; 

 проаналізувати результати або події; 

 структурувати курсові роботи; 

 підсумовувати інформацію; 

 організовувати взаємодію між учнями у груповій роботі або рольових іграх. 

Крім ознайомлення своїх учнів з теорією та практикою  ментальних карт, педагог може 

використовувати їх у вирішенні ряду власних практичних завдань, при цьому викладання і, 

відповідно, навчальний процес, стають  легшим і приємнішим заняттям. 

Підготовка лекцій 

Лекцію у формі ментальної карти набагато легше підготувати, ніж написати її «лінійний» варіант; 

крім того, як педагог, так і учні надають їй перевагу, бо весь зміст лекції на долоні. Таку лекцію 

легко піддати корегуванню з метою оновлення інформації в ній, а хороші мнемонічні якості дають 

можливість за короткий термін часу (навіть і перед самою лекцією) відновити в пам'яті весь її 

зміст.  

Як змістовно-структурна основа лекції  ментальна карта дозволяє викладачеві забезпечувати 

ідеальний баланс між імпровізованою мовою, з одного боку, і ясною та добре структурованою 

презентацією — з іншого. Це забезпечує точне дотримання тимчасових рамок лекції, а також, 

якщо це викликано якою-небудь необхідністю, дозволяє змінювати тривалість лекції шляхом 

внесення необхідних коректив до викладу матеріалу лекції. Ця можливість редагувати «на ходу» 
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виявляється особливо корисною, коли перед самим початком лекції з’явилася  яка-небудь нова 

інформація, що відноситься до предмету лекції (новина з преси, Інтернету тощо). 

Заняття і презентації 

Використовуючи велику ментальну карту, викладач може в ході заняття доповнювати  її 

відповідними елементами. Це дозволяє схематично представити учням хід розумового процесу 

викладача, а також структуру заняття. Графічний метод представлення інформації захоплює учнів, 

дозволяє їм краще запам'ятати й засвоїти висловлюваний матеріал. Після заняття учням можуть 

бути роздані чорно-білі копії, що містять лише остов  ментальної карти, яка розглядалася на уроці, 

окрім іншого домашнього завдання,  запропоновано заповнити їх по пам'яті та розфарбувати. 

Переваги викладання за допомогою ментальних карт  

1. Привертають увагу учнів, допомагають  сприйняти матеріал і бути готовими до співпраці. 

2. Роблять заняття і презентації органічнішими, такими, що приносять радість як педагогові, 

так і учням. 

3. Лекційний матеріал на основі інтелект-карт є гнучким, його легко пристосовувати до умов, 

що змінюються. У час стрімких змін життя викладач повинен легко і без значних витрат часу 

вносити корективи до своїх лекцій. 

4. Оскільки інтелект-карти ілюструють лише інформацію, що безпосередньо стосується 

предмета лекції, учні краще засвоюють матеріал. 

5. На відміну від лінійного тексту, інтелект-карти не тільки зберігають факти, але й 

демонструють взаємозв'язки між ними, тим самим забезпечують глибше розуміння предмета 

учнями. 

6. Фізичний об'єм лекційного матеріалу викладача значно зменшується. 
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РОБОЧИЙ ЗОШИТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  НАВЧАЛЬНО-

ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ 

 

Слюсарєва О.В., викладач кулінарної характеристики страв ДПТНЗ «Криворізький 

центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу» 

 

Погрібна Вікторія Іванівна - викладач санітарії та гігієни ДПТНЗ 

«Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та 

ресторанного сервісу» 

Робочий зошит – це найбільш проста та реальна можливість 

впровадження надбань дидактики у навчальний процес. Головною метою використання робочого 

зошита у професійно-теоретичній підготовці є оптимізація та підвищення ефективності навчально-

пізнавальної діяльності учнів на всіх етапах навчального процесу. Робочий зошит – це помічник в 

створенні орієнтовної основи дій учнів при виконанні практичних завдань різного рівня; 

контролер засвоєння навчального матеріалу; організатор самостійної роботи учнів. 

Робочий зошит відрізняється від звичайного учнівського зошита наявністю друкованої 

основи. Під час роботи у такому зошиті учневі необхідно дописати, докреслити, виконати 

розрахунки безпосередньо на сторінках зошита. Тому завдяки робочому зошиту навчальний 

матеріал легше сприймається. При виконанні практичних завдань виключається механічна робота. 

За той самий час учень виконує більшу кількість завдань, збільшується обсяг його розумових і 

практичних дій. Крім того, методично грамотно побудована друкована основа спрямовує дії учня 

при виконанні завдань, привчає діяти за визначеним алгоритмом. 

В нашому навчальному закладі практично з усіх предметів професійно-теоретичного циклу 

розроблені робочі зошити. До Вашої уваги пропонуємо приклади розроблених тем за діючими 

програмами з кулінарної характеристики страв для підготовки робітничих кадрів з професії 

«Майстер ресторанного обслуговування», а також з санітарії та гігієни виробництва з професій 

ресторанного сервісу. 
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Приклад зошиту з кулінарної характеристики страв 

Тема I. Загальні відомості про предмет. Поняття про технологічний процес 

Виробничий процес, здійснюваний в закладах ресторанного господарства включає  

наступні стадії: 

◊    приймання та зберігання сировини, продуктів та напівфабрикатів; 

◊   механічне кулінарне обробляння сировини, продуктів та напівфабрикатів; 

◊   виробництво кулінарної продукції та борошняних кондитерських виробів; 

◊  контроль якості  кулінарної продукції та борошняних кондитерських виробів; 

◊   зберігання та реалізація готової кулінарної продукції та кондитерських виробів; 

◊  переробка вторинної сировини і утилізація харчових відходів. 

Поняття про технологічний процес, сировину, напівфабрикати. 

Технологічний процес – передбачає сукупність операцій, які забезпечують виробництво 

кулінарної продукції, борошняних кондитерських виробів та їх продажу 

Технологічний процес виробництва кулінарної продукції складається із окремих 

технологічних стадій:  

 підготовчої Підготовча стадія передбачає підготовку сировини до виробництва і її 

зберігання 

 основної Основна стадія складається із виробництва  напівфабрикатів і готової 

продукції 

 завершуючої 

 

Завершальна стадія – це реалізація готової продукції 

 

Технологічний процес виробництва готових страв і кулінарних виробів  

складається із двох послідовних етапів: 

 

Виготовлення 

напівфабрикатів 

Здійснюється в заготівельних цехах (м`ясному, рибному, 

овочевому) із застосуванням різних технологічних прийомів 

(сортування, промивання, очистка, формування тощо) 

Виробничий процес – це сукупність операцій, які забезпечують виробництво кулінарної 

продукції і борошняних кондитерських виробів 

Процес перетворення сировини в готову продукцію називається технологічним 
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Теплове кулінарне 

обробляння напів-фабрикатів 

і харчових продуктів 

(доведення до стану 

кулінарної готовності)  

Здійснюється у доготівельних цехах (гарячому, кулінарному) 

із застосуванням термічних прийомів обробляння (нагрівання, 

охолодження, конденсація, випаровування) 

Продукти, що надходять на підприємства громадського харчування та призначені для кулінарної 

обробки, - овочі, м'ясо, риба, крупи, борошно тощо - називають сировиною. До сировини 

відносяться також деякі продукти, що пройшли обробку на промислових підприємствах, - 

гастрономічні товари, консерви та ін. Перш ніж перетворитися в готові блюда і кулінарні вироби, 

сировина проходить різні стадії кулінарної обробки в заготівельних та доготовочних цехах 

підприємств громадського харчування. Сукупність цих послідовних операцій при обробці 

продуктів називається технологічним процесом.  

Технологічний процес складається з двох основних стадій: первинної та теплової обробки 

продуктів. 

Характеристики понять, віднесених до стадії виробничого процесу  

◄  Сировина –  

◄Кулінарний напівфабрикат –  

◄Продукція власного виробництва -  

◄ Закупний товар –  

◄ Страва -  

◄ Кулінарія -  

◄ Кулінарна готовність –  

◄ Кулінарний виріб –  

◄ Кулінарна продукція –  

Страви, кулінарні вироби і напівфабрикати розрізняють по наступним основним признакам: 

 виду сировини – із картоплі, овочів і грибів, фруктів і ягід, із круп, бобових і макаронних 

виробів, із яєць і сиру, із риби, морепродуктів і раків, із м’яса і м’ясних продуктів, із птиці, 

дичини і кролика і ін.; 

 способу кулінарної обробки – відварні, припущені, тушковані , смажені, запечені, 

випечені; 

 характеру споживання – закуски, супи, напої і ін.; 
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 призначенню – для дієтичного, шкільного, лікувально-профілактичного і ін.; 

 термічному стану – холодні, гарячі, охолоджені; 

 консистенції – рідкі, напіврідкі, густі, пюреподібні, в’язкі, розсипчасті. 

§ 2 Теплова обробка 

 Поняття про теплову обробку, її види та процеси,  які виникають при ній 

Основні методи приготування страв у сучасній кулінарії 

 Холодна обробка  Первинна стадія обробки, на якій видаляються неїстівна частина 

продуктів, сировина сортується, промивається, очищається 

 Теплова обробка Здійснюється різними способами: зануренням в рідинне середовище, 

обробкою пароповітряною і пароводяною сумішшю, гострим паром, 

контактним нагрівом, нагрівом у полі СВЧ, інфрачервоним 

опроміненням або комбінуванням названих способів 
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Варка  

Варкою називається  ______________________________________ 

Основний спосіб ____.  

Припускання _______.  

Варка на пару _______. 

Варка на водяній бані _______.  

Варка за допомогою струмів високої частоти (в СВЧ-полях) ____.  

Смаження. 

Смаженням називають ______________________  

Смаження в невеликій кількості жиру (основний спосіб) __________.  

Смаження у великій кількості жиру _____________.  

Смаження  в духовій шафі _________________.  

Смаження на відкритому вогні ______________.  

Смаження в інфрачервоних променях _____________.  

Комбіновані способи теплової обробки є тушкування та запікання ___________. 

Тушкування _____________ 

Запікання ______________.  

Брезирування _____________. 

Варка з наступним обсмажуванням _____________.  

Допоміжні способи теплової обробки  

Опалювання ________________________.  

Бланшування _______________________.  

Пасерування ________________________. 

 

§ 3 Процеси, які відбуваються в харчових продуктах при тепловій обробці 

У процесі теплової обробки підвищується засвоюваність кулінарної продукції, робить її 

смачною і ароматною, відбувається її знезараження. 

Засвоюваність продуктів, що пройшли теплову обробку, обумовлюється зменшенням її 

механічної міцності, при цьому продукти розм'якшуються, їх легше розжовувати, проходе 

інтенсивне змочування травними соками, підвищується засвоюваність їжі. 
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Зменшення механічної міцності тваринних продуктів викликається головним чином зміною 

білків при нагріванні - вони денатурують і в такому вигляді легше перетравлюються. 

Крохмаль перетворюється на клейстер і легше засвоюється. Утворюються нові смакові і 

ароматичні речовини, що збуджують апетит, а отже, підвищують засвоюваність їжі. 

Втрачається активність антиферментів, що містяться в деяких сирих продуктах, і які 

гальмують травлення. При нагріванні продуктів мікроорганізми, утворюють спори, переходять у 

неактивний стан і не здатні розмножуватися. Більшість бактерій, при цьому гинуть. Руйнуються 

бактеріальні токсини. 

Руйнуються або переходять у відвар отруйні речовини, що містяться в деяких сирих 

продуктах (гриби, баклажани, цвітна квасоля). 

Теплова обробка має і свої недоліки. Так, тривале і надмірне нагрівання жирів викликає в 

них цілий ряд небажаних змін (окислення, полімеризацію, гідроліз і глибокий розпад). 

Відбувається втрата частини розчинних і летючих ароматичних, а також смакових речовин, зміна 

природної кольору продуктів, руйнування вітамінів та інших біологічно активних речовин. 

Правильна організація технологічного процесу, знання причин, що погіршують якість 

продуктів, і вміле застосування раціональних кулінарних прийомів дозволяє до мінімуму звести 

втрати поживних речовин і приготувати високої якості кулінарну продукцію 

 Питання для повторення  

1. З яких операцій складається технологічний процес приготування їжі?  

2. Як проводиться виробничий процес?.  

3. Дайте визначення поняттю «сировина»?  

4. Дайте визначення поняттю «закупний товар»?  

5. Дайте визначення поняттю «кулінарний виріб»?  

6. Дайте визначення поняттю «страва»?  

7. Охарактеризуйте основні прийоми теплової обробки продуктів? 

8. Охарактеризуйте вид  теплової обробки «варка»? 

9. Охарактеризуйте комбіновані і допоміжні способи теплової обробки.  

10. Яке значення має теплова обробка продуктів?  

11. Назвіть температуру відпустки гарячих і холодних страв. 

12.Які позитивні процеси проходять при тепловій обробці? 
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Приклад зошиту з санітарії та гігієни виробництва 

Тема № 3  «ХАРЧОВІ ІНФЕКЦІЇ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА» 

      Сфери обслуговування завжди повинні пам’ятати, що низка інфекційних захворювань може 

виникати через використання недоброякісних продуктів харчування. Продукти можуть заражатися 

хворими людьми через дотик рук, одяг краплі слини під час кашлю, чихання, забрудненою водою, 

яку використовують під час приготування їжі та миття посуду. Збудники захворювання можуть 

потрапляти на продукти харчування з повітря, заноситися комахами чи гризунами. Все це може 

статися при порушенні санітарно-гігієнічних  правил приготування їжі, зберігання чи реалізації 

харчових продуктів. 

    

1. Дайте визначення: 

    Імунітет – це  

2. Охарактеризуйте захворювання: 

Дизентерія 

      ______________________________________________ 

 

 

Черевний тиф 

 

   _________________________________________                                            

Холера 

 

  ______________________________________  
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3. Чому гострі кишкові захворювання називають «хворобою брудних рук»: 

__________________________________________________________________ 

4.  Як називаються інфекційні захворювання, які можуть передаватися людині від хворих 

тварин:_____________________________________________________ 

 

5. Якими  харчовими інфекціями людина може заразитися від тварин: 

 

 

 ЗОНОЗИ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
   

6.  Чи можуть дизентерійні палички розносить мухи? 

 ТАК                                           

 НІ 

7.    Заповніть таблицю: 

Назва інфекційних 

захворювань 

Збудник Шляхи захворювання Заходи 

попередження 

Дизентерія    

Черевний тиф    

 

ЗООНОЗИ 
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Холера    

Бруцельоз    

Туберкульоз    

Сибірська виразка    

Ящур    

Туляремія     

 

Тема № 4  «ХАРЧОВІ ОТРУЄННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА» 

1. Дайте визначення: 

 Харчові отруєння – це ____________________________________ 

2. Заповніть схему: 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ХАРЧОВІ ОТРУЄННЯ 
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3. Паличка ботулінуса в природі поширена у : 

 

 ____________________________________;   

 ____________________________________; 

 ____________________________________; 

 ____________________________________ 

4. Симптоми отруєння при ботулізмі: 

 ________________________________________; 

 ________________________________________; 

 ________________________________________; 

 ________________________________________; 

 ________________________________________. 

5. Симптоми стафілококового отруєння: 

 ________________________________________;   

 ________________________________________; 

 ________________________________________; 

 ________________________________________. 

6. За яких умов харчові продукти можуть заражуватися стафілококом: 

_________________________________________________________________ 

 
   

7. Оберіть вірну відповідь, яка оптимальну температуру розвитку палички ботулінуса, 

стафілокока: 

А) 20-25 °С 

Б) 30-35 °С 

В) 40-50 °С 

Г) ваша відповідь _________ 
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8. Прокоментуйте затвердження відповідями «ТАК» чи «НІ» 

№ з/п Затвердження Коментар 

1 Потрапляючи на харчові продукти, паличка ботулінуса 

розмножується і виділяє токсини 

 

2 Отруєння сальмонелами найчастіше виникає під час 

вживання грибів 

 

3 Яйця водоплавної птиці можна використовувати лише для 

приготування продуктів, які піддаються високій термічній 

обробці. 

 

4 На підприємствах масового харчування дозволено 

використовувати мідний та оцинкований посуд 

 

5 Викликати харчові отруєння можуть продукти, отруйні за 

своєю природою 

 

6 Молоко не може  інфікуватися у вимені тварин  

7 Збудники сальмонельозів мають форму спіралі   

 

 

9. Назвіть отруйні гриби та рослини: 

    

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

10.  Заповніть таблицю  «Причини виникнення харчових отруєнь»: 

Група 

отруєнь 

Підгрупа отруєнь Причинний фактор захворювання 

М
ік

р
о
б
н

і Токсикоінфекції  

Токсикози (бактеріотоксикози)  

Мікотоксикози   

Неїстівні продукти: 

а) рослинного 

 походження 
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б) тваринного 

 походження 
 

Отруйні за певних умов: 

а) тваринного походження 

б) рослинного походження 

 

Домішки хімічних речовин  

11. Поєднайте стрілочкою харчові отруєння та відповідні заходи профілактики: 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     БОТУЛІЗМ 

 

   СТАФІЛОКОК 

 

САЛЬМОНЕЛЬОЗ 

   ОТРУЄННЯ 

    ГРИБАМИ 

При заготовці слід сортувати за видами, 

попередньо слід вимочити. 

Не допускати до роботи людей хворих на 

ангіну, гнійничкові захворювання шкіри. 

Правильно термічно обробляти,  ретельно мити 

продукти, які готуються для консервування. 

Не допускати до реалізації бомбажні консерви. 

Молоко слід обов’язково кип’ятити, 

простоквашу - самоквас використовувати лише 

для приготування тіста. 

Яйця водоплавної птиці використовувати лише 

в хлібопекарській промисловості. 
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ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР-ТРЕНІНГ«СУЧАСНИЙ УРОК. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ» 

 

Сороквашин С. В.,викладач інформатики 

 Дніпропетровського вищого професійного училища будівництва 

 

 

 

Великанова-Безугла О. Л.,  

методист Дніпропетровського вищого професійного училища будівництва 

Мета і завдання заходу: 

 - допомогти педагогові добирати оптимальну стратегію професійної 

діяльності (підвищувати рівень педагогічної майстерності, учитися діяти на 

кінцевий результат, застосовувати різноманітні інтерактивні техніки, 

знаходити вихід з будь-якої педагогічної чи життєвої ситуації, розвивати 

вміння короткої самопрезентації);  

 - утверджувати імідж сучасного педагога; 

 - сприяти формуванню позитивної самооцінки й усвідомлення унікальності особистості 

кожної людини; 

 - сприяти створенню комфортного психологічного мікроклімату у групі учасників.  

 Цільова аудиторія: педагогічний колектив. 

 Завдання заходу:  

 Поглиблення знань про сучасний урок, вимоги та характеристики. 

 Формування вміння працювати у групі. 

 Розвиток навичок активного слухання та спілкування. 

Обладнання: мультимедійний проектор, екран, презентація для супроводу заходу, 

фліпчарт, маркери, стікери різнокольорові, відеофрагменти з х/ф «Посмішка Мони Лізи», 

аудіокомпозиції (40 симфонія Моцарта, оркестр Поля Моріа - Est Bleu), «Дерево очікувань», 

плакат до вправи «Велике коло»; роздатковий матеріал «методичні пазли», додатки №1, 2. 
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ХІД ТРЕНІНГУ: 

Вправа  «Дерево очікувань» 

Тренер. Тема нашого практичного 

семінару-тренінга «Сучасний урок. 

Шляхи підвищення його ефективності». 

Що б ви хотіли отримати під час роботи 

семінару-тренінгу? Запишіть свої 

побажання на пелюстках квітки яблуні та 

прикріпіть їх на символічне дерево.  

(Під час виконання вправи звучить 

композиція  Моцарта - 40 симфонія) 

Тренер. А зараз ми об’єднаємось у три групи за кольоровими фішками, визначимо  правила 

роботи у групах, але спочатку я пропоную послухати притчу. 

Притча (співробітництво). 

Жив-був один монах. І протягом більшої 

частини свого життя він намагався з'ясувати, 

чим відрізняється Пекло від Раю. На цю тему 

він розмірковував днями й ночами. І ось у одну 

ніч, коли він заснув під час своїх болісних 

роздумів, йому наснилося, що він потрапив до 

Пекла. 

Озирнувся навколо і бачить: сидять люди 

перед котлом з їжею. Але якісь виснажені та 

голодні. Придивився монах трохи краще - у 

кожного в руках ложка з дооооо-вгою ручкою. Зачерпнути з котла вони можуть, а в рот ніяк не 

потраплять. Раптом підбігає до ченця місцевий чорт і кричить: 

- Швидше, а то запізнишся на потяг, що йде до Раю! 

Приїхав чоловік у Рай. І що ж він бачить?! Та ж картина, що й у Пеклі. Котли з їжею, люди 

з ложками і дооооо-вгими ручками. Але всі веселі й ситі. Придивився монах - а тут люди цими ж 

ложками годують один одного. 
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Отже, щоб у нас з вами не вийшло як у притчі, я пропоную прийняти певні правила для 

успішного співробітництва. 

(Правила демонструються на екрані). 

 Цінуються будь-які  ідеї! 

 Пропонуй нове, але доречне! 

 Не зволікай! Говори лаконічно й чітко! 

 Розвивай ідею колег! 

 Поділись своєю  ідеєю! 

 Пропонуй альтернативу! 

 Підтримай колегу! 

 Обговорюй ідею, а не автора!  

 Утримуйся від оцінок та образ колег!  

Правила визначені, можна братися за роботу.   

Вправа «Велике коло» 

Тренер. Пропоную вам відповісти на такі питання: 

1. Коли викладачеві нецікаво учити? (учасники 

обговорюють у                  групах, відповіді 

записують на стікерах та кріплять їх  біля 

зображення педагога на екрані).  

2. Коли учню нецікаво вчитися? (учасники 

обговорюють у групах, відповіді записують на 

стікерах та кріплять їх  біля зображення учня). 

Якщо відповіді на ці питання є, необхідно 

щось змінювати в навчальній роботі, потрібні 

інновації та сучасний ефективний урок! 

На даний час, на жаль, велика частина педагогів не прагне до зміни стилю викладання: «бо 

немає часу і сил самому осягати що-небудь нове, та й немає в цьому сенсу. Традиційний урок – як 

рідна людина, у ньому все близько і  зрозуміло: нехай не завжди задовольняє сучасним вимогам, 

проте на уроці усе знайоме, звичне, зрозуміле, традиційне». 

То може й неварто нічого змінювати? Давайте спробуємо відповісти на наступні запитання: 

• Що таке сучасний урок? 
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• Що надає сучасності уроку? 

• Чим сьогоднішній урок відрізняється від учорашнього? 

(Ознайомлення з теоретичним матеріалом – додаток №1) 

Сучасний урок – урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. 

Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, 

соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів 

за визначеними метою та завданнями. 

Три постулати, закладені в основі нової технології уроку. 

Перший: «Урок є відкриття істини, пошук і осмислення її у спільній діяльності педагога та 

учня». 

Другий: «Урок є частиною життя учня». 

Третій: «Людина на уроці завжди залишається найвищою цінністю, виступаючи в ролі 

мети і ніколи не виступаючи у вигляді засобу». 

 

Характеристика сучасного уроку:  

• на сучасному уроці немає місця нудьзі, 

страху і злості від безсилля, 

• на сучасному уроці панує атмосфера 

інтересу, довіри і співробітництва, 

• на сучасному уроці є місце кожному учневі, 

тому що сучасний урок-запорука його 

успіху в майбутньому!  
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ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ 

 

 

 Вимоги до сучасного уроку з більш детальною інформацією містяться в матеріалах 

додатку. 

Вправа «Маю свою думку» 

Тренер. Спираючись на свій педагогічний досвід та користуючись матеріалами додатку 

№1, виконайте міні-проекти у своїх групах за такими темами:  

1. Виявити суб’єктивні чинники, які впливають на ефективність сучасного  уроку (очікувані 

відповіді: приміщення аудиторії, 

матеріально-технічне забезпечення, 

навчальні програми, суспільна значущість 

навчання, форми організації  навчання, 

методи навчання, емоційний настрій). 

2. Визначити аспекти ефективності 

сучасного уроку, які залежать від учня 

(очікувані відповіді: свідоме  ставлення, 

бажання вчитися, активність, 

зацікавленість, розвинена допитливість, 

здібності учня, підготовка до занять, потреба в нових знаннях, здатність отримувати 

задоволення від навчання, уміння слухати). 

3. Визначити аспекти ефективності сучасного уроку, які залежать від викладача (очікувані 

відповіді: майстерність, якісна методична підготовка, знання методів, сучасні  технології,  

Сучасний 
урок 

Дидактичні  

Психологічні 

Загальнопедагогічні 

Виховні  

Гігієнічні 
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уміння спілкуватися,  розуміння учнів,  знання вікових  особливостей, толерантність, 

креативність, любов до учнів, співпраця, ситуація успіху, відчуття проблеми, інтерактивні 

форми роботи). 

(Робота у групах. Кожна група обговорює та презентує свій міні-проект із  заданої теми. Під час 

виконання вправи звучить композиція Оркестр Поля Моріа - Est Blue). 

Тренер. Кожен урок унікальний і, як ми 

визначили, успіх залежить від низки суб’єктивних і 

об’єктивних чинників. Перегляньте наступні 

відеофрагменти. Який урок на Вашу думку більш 

ефективний, результативний? Чому?  

(Перегляд фрагментів з х/ф «Посмішка 

Мони Лізи»,  обговорення результатів). 

Вправа «Методичний пазл» 

Тренер. Давайте спробуємо разом 

сконструювати сучасний ефективний урок за 

допомогою «методичних пазлів». Вам пропонується структура комбінованого уроку вивчення 

нового матеріалу. Доберіть сучасні ефективні форми, методи й засоби по декілька для кожного 

структурного елементу уроку, заповнюючи порожні пазли. Вибір обґрунтуйте.  

 (Робота у групах, презентація результатів). 

Рефлексія 

Тренер. На початку нашого семінару-тренінгу Ви записали свої очікування. Чи 

справдилися вони, які саме? Якщо сподівання справдилися, підійдіть до «Дерева очікувань», 

зніміть свою квітку, замінюючи її плодом  яблуні).  

Притча про Майстра. 

„Кожен, хто вміє згуртувати навколо себе людей із різними характерами, різними 

інтересами й  може  привести їх до Успіху - справжній Майстер... ” 

Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка й 

контрабас. І виникла між ними суперечка – хто краще за всіх грає. Кожен інструмент почав 

виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. 

Тут з'явилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: „Друзі, мелодія – це 

одне ціле. Нехай кожний прислухається до іншого, і ви побачите, що вийде”. Людина знову 
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змахнула рукою, спочатку несміливо, а потім усе краще залунала мелодія, у якій було чути смуток 

скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки й величність контрабаса. 

Як важливо, щоб оркестром хтось диригував. Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли 

всі об'єднані однією метою і спрямовані єдиною волею в єдиному пориві... 

   Такими майстрами, шановні педагоги, є Ви, а інструментами – наші учні. Ми з вами, 

хочемо того чи ні, є педагогічними працівниками нового століття, і всі будемо працювати, аби  

навчання стало радістю й задоволенням кожного учня, аби навчання, у якому беруть участь  учні й 

педагоги, досягло гармонії.  

Тренер. Наприкінці нашого семінару-тренінгу хочу подякувати Вас, шановні колеги, за 

плідну співпрацю, результативність роботи. Маю 

надію, що наші уроки будуть сучасними, 

ефективними, якісними, спрямованими на 

формування висококваліфікованого професійно 

мобільного робітника. Хочу запропонувати Вам 

для використання у педагогічній практиці 

пам’ятку для педагога «З чого починається 

сучасний ефективний урок?» (Додаток №2). 

Дякую за увагу! 

 

Додаток №2 

З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ СУЧАСНИЙ ЕФЕКТИВНИЙ УРОК? 

(пам’ятка для педагога) 

1. Не бійтеся помилок. На помилках навчаються. Помилки навіть потрібні для навчального 

процесу. Вихованці не мають боятися припуститися помилки. 

2. Давайте учням можливість максимально проявити свою ініціативу. Учіть їх  самостійно 

думати і працювати. 

3. Будьте творчими. Творче ставлення до роботи й навчання – запорука ефективного уроку. 

4. Давайте надію. Не в усіх учнів вистачає терпіння та наполегливості поступово 

переходити від простого до складного. Не дозволяйте їм не вірити у свої сили. 

5. Керуйте собою. Якщо ваш голос передає ваше роздратування, розчарування та зневіру, 

учні запам’ятають саме ці емоції,  а не мудрість, яку ви намагалися до них донести. 
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6. Застосовуйте особистісно-орієнтований підхід. Кожен учень по-своєму сприймає 

матеріал. Зауважте на це. 

7. Знайдіть з учнями спільну мову. Найкращим є той діалог, у процесі якого учні 

відгукуються не на слова, а на думки. 

8. Керуйте увагою учнів. Добрій пам’яті передує тільки пильна увага. 

9. Учіть учнів мислити, продукувати. Думки учня набагато продуктивніші за думки 

викладача. 

10. Приділяйте більше часу практиці. Чогось навчити можна тільки практикою. 

11. Створюйте проблемні ситуації на уроках. Там, де немає вибору, немає мислення. 

12. Дивуйте учнів. Якщо учень дивується, він починає мислити. Нові ідеї – продукт творчої 

уяви. 

13. Зацікавлюйте учнів. Зацікавленість – найсильніша мотивація для навчання. 

14. Працюйте з конспектом. Навчайте учнів робити записи. 

15. Удосконалюйте свою мову. Запам’ятовування матеріалу часто залежить від якості його 

викладу. Про рівень педагога можна зробити висновок з того, як він уміє висловлюватися. 

16. Мотивуйте учнів. Є два основних мотиви, які формують поведінку людини: отримати 

винагороду й уникнути покарання. Застосовуйте ці мотиви на уроках. 

17. Удосконалюйте педагогічну техніку. Якщо викладач стоїть, він більше привертає до 

себе увагу учнів. 

18. Спілкуйтеся з учнями. Плануйте дискусії, диспути на уроці. Це посилює увагу учнів. 

19. Урізноманітнюйте форми роботи. Викладач немає права говорити без зупину. Учні не 

встигатимуть за його думками. 

20. Ставайте на бік учнів. Про те, наскільки цікавим є зміст уроку, робіть висновок не зі свого 

боку, а з боку учнів. 
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«ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  НА УРОКАХ 

СПЕЦДИСЦИПЛІН  ДЛЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ» 

 

 

Рибак С. М., викладач спеціальних  дисциплін 

Дніпропетровського професійного залізничного ліцею 

                                            

        

 Проблема розвитку креативного мислення учнів становить  

фундамент процесу навчання, є «вічною» педагогічною проблемою, яка з плином часу не втрачає 

своєї актуальності, потребуючи пильної уваги та постійного подальшого розвитку.  

           Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є використання інноваційних освітніх 

технологій, спрямованих на розвиток креативного мислення та інших здібностей учнів.  

         Упровадження інтерактивних форм і методів навчання - ефективний  шлях розвитку 

творчої активності. На своїх уроках  використовую такі інтерактивні форми навчання як  

«Мікрофон», робота в парах, малих групах, «Діаграма Венна», «Метод прес», «Пошук 

інформації», «Спільний проект», «Мозковий штурм», «Асоціативний кущ», «Очікування», 

«Дерево рішень» тощо. Ці форми роботи розвивають пам'ять, творчу уяву, креативне мислення,  

професійну мову, уміння спілкуватися на професійну тематику, самостійність.  

      Аналіз результатів професійної діяльності  

           Використання у практиці роботи інноваційних технологій дозволяє досягати більш високих 

результатів діяльності учнів. 

            Моніторинг освітніх результатів показав, що застосування сучасних, технологій позитивно 

позначається на аспектах навчального матеріалу: 

 підвищує мотивацію учнів; 

 розвиває креативне мислення  під час роботи; 

 формує більш глибоке розуміння навчального матеріалу. 

Технології індивідуального та групового способів навчання 

 Зміст: поділ групи на підгрупи для вирішення конкретних задач, спілкування в динамічних парах, 

коли учасники вчать один одного. Сприяє розвитку комунікаційних навичок. 
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Педагогічний  результат 

- активізація пізнавальної діяльності учнів;  

- високий рівень засвоєння матеріалу; 

- розвиток комунікативних навичок; 

- любові до праці. 

Ігрові технології 

Зміст: гра, як вид навчальної діяльності в умовах конкретної ситуації, спрямована на засвоєння 

соціального досвіду, у якому формуються й удосконалюються вміння й навички, учнівське 

самоуправління. 

 Мотив ігрової діяльності – забезпечити добровільність включення у гру, можливість вибору 

з елементами змагання, що сприяє задоволенню потреб у самоствердженні та самореалізації учнів  

як суб’єктів навчання. 

               Ігрові технології активно впроваджуються  на уроках,  адже вони  створюють віртуальні 

умови виробництва, спонукають учнів робити певний вибір у розв’язку проблемних ситуацій. 

 Деякі локальні технології використовуються на будь-якому етапі традиційного уроку, 

трансформуючи його  в  інтерактивний. 

Педагогічний  результат: 

- розвиток особистості учнів; 

- розвиток процесів  саморегулювання та самоуправління власною навчальною   

       діяльністю;  

   -  підвищення мотивації до навчання. 

Інтерактивне навчання 

Зміст: інтерактивне навчання – це навчання, побудоване на основі спілкування та взаємодії, що 

реалізуються і в технологіях, і в методах, і в організаційних формах. 

Інтерактивні методи навчання моделюють майбутню  професійну діяльність учнів, надають 

сенс практичному навчанню, мотивують тих, хто вчиться. Вони допомагають зняти напруження в 

учасників навчального процесу та проводити самодіагностику труднощів і проблем, закріплювати 

певні навички, розкрити творчі здібності учнів. 

Педагогічний   результат: 

- підготовка особистості до реального життя; 

- формування громадянської позиції; 
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-перехід від особистості учня, що самоідентифікується, до особистості, яка 

самореалізується; 

- стимуляція потреб учня в реалізації свого потенціалу; 

- орієнтація навчання не тільки на засвоєння знань, але й  на розуміння, застосування, 

аналіз, синтез, оцінювання; 

- формування ключових компетенцій (соціальних, полікультурних, інформаційних, 

комунікаційних); 

- розвиток ініціативності та самостійності учнів. 

Кейс-технологія  

Зміст: інтерактивна технологія навчання на основі реальних або вигаданих ситуацій, спрямована 

на формування у слухачів нових якостей та вмінь. Головна характеристика - уміння скористатися 

теорією, звернення до фактичного матеріалу та розвиток умінь опрацьовувати різні проблеми і 

знаходити їх рішення, тобто - навчитися працювати з інформацією. Ситуаційні завдання можуть 

бути пов'язані з проблемами минулого, сьогодення і майбутнього.  

Педагогічний  результат: 

- дозволяє на практиці  застосувати теоретичні знання;  

- сприяє активному засвоєнню знань і накопиченню певного багажу практичної 

інформації; 

- розвиває  аналітичні та творчі здібності. 

Технологія співробітництва із замовниками кадрів 

Зміст: формування в учнів цілісної системи уявлень про майбутню професію та важливість 

вивчення спецдисципліни для професійної компетентності, сприяє поглибленню та розширенню 

знань учнів, діапазону практичного застосування  отриманих знань у майбутньому . 

Педагогічний  результат: 

- підготовка особистості до реального життя; 

- інтеграція діяльності педагога  з формування загально-навчальних умінь і навичок учнів 

(навчально-організаційні, навчально-інформаційні, навчально-інтелектуальні); 

розкриттю багатогранності; 

- застосування набутих знань учнів у різних галузях науки та сферах діяльності, синтезу 

явищ, процесів з метою висунення нових ідей; 

- розробка гіпотез; інтеграція діяльності педагогів з формування творчої особистості учня,  
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  розвитку його здібностей; 

- орієнтація навчання на засвоєння знань та розуміння, застосування, аналіз, синтез і  

оцінювання; 

- формування ключових професійних  компетенцій, розвиток ініціативності та 

самостійності учнів. 

Методика використання  навчальних фільмів та програм-симуляторів  

Зміст : полягає в  реалізації важливого дидактичного принципу наочності у навчанні. Це  метод 

демонстрації, тобто показ конкретних об'єктів, явищ, процесів у їх натуральному вигляді або в 

зображенні. Тут  демонструються етапи роботи, особливості майбутньої професії, прилади, 

різноманітне обладнання. Необхідно   звертати   увагу   на відповідність змісту, обсягу та  

послідовності викладу навчального матеріалу й тим, як цей матеріал подано у фільмі. 

Педагогічний  результат: 

- покращення   запам'ятовування   словесних   відомостей; 

- можливість під час пояснення нового матеріалу чітко і правильно уявити  про виучувані 

об'єкти та  явища; 

- активізація пізнавальної діяльності учнів; 

- формування вмінь і навичок майбутнього кваліфікованого робітника; 

- розвиток критичного мислення. 

Технологія «створення ситуації успіху» 

Зміст: суб’єктивно-психологічний стан задоволення, який є наслідком фізичного або морального 

напруження при виконанні справи. Учень  сам  визначає свій результат як успіх. Подолання 

психологічних бар’єрів страху бути не таким, як всі, труднощів незнання, невміння. 

Технологія особливо популярна серед  викладачів професійно-теоретичного циклу 

залізничного  профілю та серед учнів, які потребують психологічної підтримки. Мета викладачів – 

допомога учням у подоланні психологічних бар’єрів. 

Педагогічний результат: 

- оволодіння практичними навичками й уміннями життєдіяльності, що сприяють 

інтеграції учнів у суспільство, соціокультурний простір. 

Технологія формування творчої особистості 

Зміст:  розвиток творчої особистості потребує впровадження нових дидактично-методичних 

засобів, які допомагають моделювати навчально-виховний процес. 
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Педагогічний результат: 

-  розвиток ініціативи і творчості учнів; 

-  самостійне  вирішення поставлених  задач; 

- ефективне використання часу; 

- результативне засвоєння матеріалу;  

-  дієвий  зворотний зв'язок; 

-  свідоме ставлення  до засобів пізнання. 

Інтегральна педагогічна технологія 

Зміст: реалізація міжпредметних зв'язків та інтеграції знань з кількох предметів, психологізація 

навчального процесу, комп’ютеризація, блочна система уроків, проведення  бінарних уроків. 

Педагогічний результат: 

- інтегрування знань з різних областей для вирішення однієї проблеми; 

- розвиток співробітництва педагогів;  

- формування в учнів переконання у зв’язності предметів; 

- високий рівень засвоєння матеріалу; 

- економія навчального часу; 

- розвиток особистості учня. 

Проектна технологія  

Зміст:  Метод проектів передбачає й послідовне моделювання тренувального розв’язання 

проблемних ситуацій, які потребують від учасників процесу пошукових зусиль, спрямованих на 

дослідження  та розвиток оптимальних шляхів вирішення проектів, їх обов’язковий публічний 

захист і аналіз підсумків  упровадження. 

Педагогічний результат: 

- сприяння розвитку критичного мислення, дослідницьких і творчих здібностей 

особистості; 

- руйнація стереотипів; 

- розвиток  комунікативних навичок  (здатність працювати у різноманітних групах, 

виконуючи всілякі соціальні ролі), уміння презентувати результати своєї роботи. 

- здійснення взаємного навчання педагога та учнів; 

- розвиток  важливих  життєвих  навичок  та функціональних життєвих компетенцій; 
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- самостійне здобуття  знань, застосування  їх для розв’язання нових пізнавальних і 

практичних завдань; 

- формування активної пізнавальної діяльності учнів, навичок роботи з джерелами 

інформації, уміння висувати, аргументувати та захищати свої ідеї. 

    Основні дидактичні переваги використання інформаційних  технологій у навчанні:  

 Залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності завдяки новизні і  

            нетрадиційності викладання матеріалу. 

 Підвищення інтересу і загальної мотивації до навчання (нові форми роботи, прилучення до  

             досягнень науково - технічного прогресу). 

 Формування вмінь самостійно здобувати якісні знання ( використання ППЗНП, пошук  

            інформації в  Інтернет - мережі). 

 Забезпечення об’єктивності контролю та перевірки знань (здійснення проміжного,  

            тематичного контролю знань, розв’язування тренувальних тестів). 

 Розвиток абстрактного мислення (заміна конкретних об’єктів на схематичні чи символічні  

            зображення). 

 Розвиток творчого мислення (експериментування, установлення причинно-наслідкових  

             зв’язків тощо). 

 Індивідуалізація навчання шляхом вибору темпу і змісту завдання, відповідно до здібностей  

            і нахилів. 

Висновки 

Інноваційні технології - це нові прогресивні методи навчання, що спрямовані на розвиток 

здібностей учнів до спільної діяльності нових безпрецендетних ситуацій, саме тому у своїй    

педагогічній діяльності перевагу надаю інноваційним технологіям. 

Із досвіду роботи з учнями треба відмітити, що використання данних методик навчання 

підвищує інтерес до предмету, позитивно впливає на емоційну сферу учнів. 

Завдяки впровадженню й використанню інноваційних технологій навчання на уроках в 

учнів формується свідомість та  її компоненти. 

Систематичне використання інновацінийх педагогічних технологій на уроці призводить до: 

 підвищення якісного рівня використання наочності на уроці; 

 підвищення продуктивності уроку; 

 установлення міжпредметних зв'язків; 
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 спостерігається логіка подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні  

           знань учнів; 

 підвищується мотивація навчання тих учнів, які захоплюються предметом.  

 

 

 ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ПІДХОДИ У ВИВЧЕННІ 

ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Афанасьєва О.Ю. 

Викладач ДНЗ «МВПУПІТ» 

 

Найкращий спосіб зробити дітей 

хорошими – це зробити їх щасливими. 

О.Уайльд 

  

  

Вимоги сьогодення до якості освіти ставлять перед викладачами задачі опанування 

сучасних інформаційних технологій та їх використання в навчальному процесі. 

Конкурентоздатний учень ПТО – це професійно підготовлена людина, здатна  до самостійного 

вирішення життєво важливих проблем. Уміння працювати з комп’ютером та різними 

програмними продуктами  є необхідною умовою для формування такої особистості. 

Тому вивчення та застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як 

освітніх засобів є актуальним і необхідним завданням педагога. Особливо це стосується 

викладання економічних дисциплін. 

Використання ІКТ є засобом активізації пізнавальної діяльності учнів. Вони стають більш 

самостійним, звикають займати активну позицію щодо процесу навчання, більш усвідомлено 

сприймають матеріал, мають змогу частково адаптувати його до власних інтересів та потреб. 

Застосування інформаційних технологій  дозволяє реалізувати диференційований підхід до учнів. 

Розглянемо, які методи, крім традиційних, щодо проведення уроків, можуть бути 

використані при вивченні економіки: 

 Методика роботи з Інтернет-технологіями (подорож по мережі Інтернет, відвідування 

економічних сайтів, он-лайн бібліотек, музеїв, пошук економічної літератури та необхідної 

інформації, тестування, опитування на платформі google);  
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 Робота із застосуванням засобів Microsoft Office (створення баз даних, електронних 

таблиць, презентацій); 

Дані засоби  вже стали невід’ємною складовою багатьох освітніх технологій: проектне 

навчання(в т.ч. «Intel ® Навчання для майбутнього»), метод кейсів, ділові ігри, рольові ігри та 

інші. Так чи інакше, і викладачі, і учні використовують  засоби Microsoft Office у процесі 

підготовки проведення  уроків або презентації результатів творчої роботи учнів. 

Презентації  PowerPoint – слугують як наочний матеріал при підготовці викладача до 

уроку, так і допоміжним засобом для учнів відтворити результати пошуково-дослідної роботи 

учня (при закріпленні знань та вмінь). 

Широко використовуються можливості створення тестів в даному додатку. 

Microsoft Office Publisher –  

використовується для підготовки публікацій (буклетів, газет, Інтернет сторінок). 

Microsoft Office OneNote  – додаток для запису заміток і управління ними часто можна 

використати для методу мозкового штурму. Учні охоче використовують планшети в навчальному 

процесі, а багатофункціональні програми та додатки з яскравим інтерфейсом зменшують 

напруження під час уроку, роблять процес навчання подібний до гри. 

Програма Excel дозволяє працювати з таблицями, формулами, діаграмами і графіками; є 

одним їх найбільш зручних методів вирішення економіко-математичних задач. 

Використання Access баз даних надає можливості розміщення в роботі потрібної довідкової 

інформації, відібраної за певним критеріям, є способом зберігання великих обсягів інформації: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_Publisher
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_OneNote


 

 

 

 
 
 Сторінка 52 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 04.2016 

 Методика використання навчально-контролюючі програм на  уроках економіки 

(електронний посібник "Економіка " та ін.); 

 Методика організації комп'ютерного практикуму на уроках економіки (тестові завдання, 

ділові ігри, вирішення практичних задач); 

    

 Методика проведення мережевих конференцій, он-лайн квестів на уроках економіки. 

 

 Робота в соціальних мережах. 

Даний пункт можна віднести до Інтернет-

технологій, проте варто приділити йому особливу увагу. 

Соціальні мережі - це звична середа для сучасного 

покоління. Є учні, що краще почувають себе при 

спілкуванні через мережі, аніж у реальному часі.  Сьогодні 

в соціальних мережах активно виконуються дослідницькі 

проекти, створюються он-лайн класи, створюються групи 

за інтересами. 
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Таким чином, використання інформаційних технологій можливе на уроках різних типів, що 

мають різні цілі та задачі.  

Основними перевагами є:  

 краща організація показу навчальних матеріалів, прискорення конспектування нового 

матеріалу; 

 формування зацікавленості (мотивації) до практичного застосування предмету через 

роз'яснення значення інформації для майбутньої професійної діяльності. Демонстрація проблем, 

які можуть бути вирішені за допомогою певної інформації; 

 контроль знань, що сприймається учнем , як більш творчий, самоконтроль. Комп'ютер 

"виховує" користувачів, привчає працювати, підвищує їх відповідальність, "змушуючи" 

самостійно приймати рішення про власну готовність до відповіді, реально оцінювати свої 

навчальні можливості; 

 використання електронних посібників та електронних баз даних навчального матеріалу 

дозволяє учневі самостійно опрацьовувати матеріал, визначати швидкість його проходження; 

 виконання проектів та творчих завдань з використанням інформаційних технологій 

спричиняє розвиток в учнів інтелектуальних здібностей, творчого мислення, оперативного 

реагування на проблемні питання, операційного підходу організації своєї роботи. 

За умови систематичного використання інформаційних технологій у навчальному процесі в 

поєднанні з традиційними методами навчання можна значно підвищити ефективність навчання. 

 

  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

Макаренко Т.М. Викладач ДНЗ «МВПУПІТ» 

Людина в ХХІ столітті, яка не буде 

вміти користуватися комп’ютером, 

буде подібною до людини ХХ століття, 

яка не вміла ні читати, ні писати. 

Академік В.М. Глушков 

 

  

Сумно відомий факт: найбільш велика категорія учнів в ПТНЗ це ті учні, які займаються 

математикою без особливого натхнення, з необхідності, у кращому випадку, відчувають  до цієї 
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науки лише холодну повагу. У той же час, головне завдання математичної освіти в ПТНЗ можна 

сформулювати так: навчити людину думати. Для цього математика пристосована набагато 

більшою мірою, ніж інші навчальні предмети, вона дозволяє учню відчути конкретику і 

взаємозв'язок окремих досліджуваних явищ, своїми силами розв’язати задачу, довести теорему. 

Головне питання, яке при цьому виникає: чому і як навчати? 

  Для того, щоб урок математики став привабливим для більшості учнів, викладачу вже  

недостатньо володіти методиками побудови уроку та ігровимитехнологіями, які були так 

поширені раніше. У сучасному  навчальному закладі  кращим засобом для того, щоб показати 

предмет з іншого, незнайомого боку, відокремити його від дошки, на мій погляд, є використання 

ІКТ. 

Використання комп'ютерної техніки відкриває величезні можливості для педагога. Комп'ютер 

можна використовувати як навчальний пристрій, як тренажер,репетитор, у якості моделюючого  

пристрою  різноманітних ситуацій, як засіб аудіо і візуальної наочності, як друкарню, для 

створення роздаткового матеріалу. 

Використання інформаційних технологій є засобом, що дозволяє найбільш ефективно 

організувати роботу викладача з групою і з кожним учнем окремо, ураховуючи його індивідуальні 

особливості. Створення сучасного уроку неможливо собі уявити без використання комп'ютерних 

комунікацій. Для проведення таких уроків необхідні  наявність комп'ютерного кабінету, локальної 

мережі та вільний доступ в Інтернет. 

Комп'ютерні засоби навчання називають інтерактивними, вони мають здатність 

"відгукуватися" на дії учня й викладача, "вступати" з ними в діалог, що і аналізує головну 

особливість методики комп'ютерного навчання. 

Комп'ютер можна  використовуватися на всіх етапах процесу навчання: при поясненні нового 

матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі. При цьому для учня  він виконує різні функції: 

викладача, робочого інструменту, об'єкта навчання, співпрацюючого  колективу, дозвільного 

(ігрового) середовища. 

Застосування інформаційних технологій на уроках математики спрямоване на удосконалення 

існуючих технологій навчання й дозволяє не тільки урізноманітнити традиційні форми навчання, а 

й вирішувати найрізноманітніші завдання: 

- розвивати науковий світогляд; 

- підвищити рівень навчання; 
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- забезпечити диференціацію навчання; 

- здійснювати контроль та корекцію  знань учнів; 

- підвищити інтерес до предмета, пізнавальну активність учнів. 

Створення ефективного навчально-пізнавального середовища, тобто середовища, яке може 

бути використане  для вирішення різних дидактичних завдань, придатного як для колективної, так 

і для індивідуальної форм навчання та самонавчання –  саме ця ідея покладена в основу розробки 

уроків з використанням інформаційних технологій. За допомогою таких уроків активізуються 

психічні процеси учнів: сприйняття, увага, пам'ять, мислення; набагато активніше і швидше 

відбувається збудження пізнавального інтересу. Створюється ефект присутності («Я це бачив!»). В 

учнів з'являється інтерес, бажання дізнатися й побачити більше. Тому головним своїм завданням 

вважаю створення умов для формування мотивації, розвиток їх здібностей, підвищення 

ефективності навчання. 

Я застосовую ІТ на уроках математики різних типів, на різних його етапах. Використовую 

готові електронні ресурси, сама розробляю електронні додатки до уроку з  окремих тем, складаю 

тестові завдання з окремих тем, використовую ІКТ для оформлення дослідних робіт, створюю 

презентації, проводжу уроки з використанням 

інтерактивної дошки . 

Важливу роль відіграють при вивченні 

математики уроки-презентації. На таких уроках 

реалізуються принципи доступності, наочності. 

Урок-презентація забезпечує великий обсяг 

інформації і завдань за короткий період. Кожен 

слайд уявляє собою навчальний епізод, що включає 

самостійну дидактичну одиницю. Презентації дозволяють 

застосовувати різні види і форми навчальної діяльності: 

отримання інформації, практичні завдання, контроль рівня 

знань, і т.д. Зміст презентацій допомагає створювати наочні 

образи. 

Хочу поділитися досвідом використання інформаційно-

комунікаційних технологій на уроках математики: 
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Уроки-презентації. 

Поєднання моєї розповіді з демонстрацією презентації дозволяє проводити покрокове, дуже  

детальне  введення нового матеріалу, що більш доступно для його засвоєння учнями, а також 

акцентувати увагу підлітків на особливо значимих моментах навчального матеріалу. На етапі 

вивчення нового матеріалу домагаюся, щоб учні не були пасивними глядачами того, що їм подаю 

на екрані. Намагаюся так організувати процес пізнання, створити таку атмосферу у групі, щоб учні 

не тільки отримували знання, але й самі здобували їх. Робота таким чином стає живим дійством, 

що викликає в учнів непідробний інтерес. 

Розроблена презентація для вивчення нового матеріалу дає можливість використовувати її для 

подальшого закріплення знань. Це велика підмога для учнів, які пропустили урок з даної теми,  

для дистанційного навчання. 

Інформаційні комп'ютерні технології надають учням можливість самостійного дослідницького 

пошуку матеріалів, опублікованих у Інтернеті для підготовки доповідей та рефератів, проектів, 

надають допомогу в пошуках відповідей на проблемні питання. 

Нещодавно в нашому кабінеті-лабораторії тестування та діагностики встановили інтерактивну 

дошку.  

 Як я використовую інтерактивну дошку на своєму уроці. 

У моїй діяльності інтерактивна дошка відіграє далеко не останню роль. З її допомогою я 

пояснюю навчальний матеріал учням, малюю схеми, таблиці. Наочність та інтерактивність 

(можливість активно змінювати, працювати з комп'ютером прямо на дошці).  Саме в цьому  

основна перевага інтерактивної дошки! 

Я завжди в центрі уваги своїх учнів, дивлюся 

на них і говорю з ними, а в цей час я демонструю 

свої матеріали за допомогою комп'ютера. Завдяки 

використанню інтерактивної дошки економиться 

час на уроці.. Інтерактивна дошка   –  це дуже 

зручний помічник для будь-якого викладача. 

        Якщо говорити про те, як ставляться до 

використання інтерактивної дошки на уроці учні, 

сміливо можу сказати  –  позитивно! Тим більше, 

що молодому поколінню подобається освоювати нові технічні винаходи. 



 

 

 

 
 
 Сторінка 57 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 04.2016 

Уроки контролю, корекції та діагностики знань. 

На таких уроках використовую тести і кросворди. Тестування як ефективний спосіб перевірки 

знань знаходить у навчальних закладах все більше застосування. Однією  з основних і безперечних 

його переваг є мінімальна витрата часу  на отримання підсумків контролю. Організація тесту за 

принципом "вибери відповідь з пропонованих" забезпечує швидкість проходження тесту, так як не 

вимагає від учня особливих навичок роботи з 

комп'ютером. 

Для контролю знань на уроці я використовую 

спеціально складені мультимедійні презентації – тести 

(кросворди), які  створені за допомогою середовища 

Microsoft Excel та програми PowerPoint. Тести  особливо 

привабливі, тому що дозволяють отримати результати 

практично відразу, по завершенні тестування. Тести 

зручно використовувати при комп'ютерному тестуванні 

в різних 

форматах: 

фронтальна та індивідуальна робота, різнорівнева 

робота. Не потрібно витрачати час на перевірку завдань  

–  результати виконання робіт учнів видно на 

комп'ютері. 

Застосування інформаційних технологій дозволяє 

формувати ключові компетенції учнів. Інформаційні 

технології не тільки полегшують доступ до інформації, 

відкривають можливості варіативності навчальної 

діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але й 

дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, будувати освітню систему, 

у якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності. Упровадження нових 

інформаційних технологій у навчальний процес дозволяє активізувати процес навчання, 

реалізувати ідеї розвиваючого навчання, підвищити темп уроку, збільшити обсяг самостійної 

роботи учнів. 
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Використання інформаційних  технологій на уроках       математики показало, що в учнів 

підвищується мотивація навчання, що спостерігається в результатах діагностики знань, проведеної 

протягом навчального року. Поліпшилася результативність навчання, підвищився інтерес до 

предмета. Проведення уроків із застосуванням мультимедійних  ІКТ  –  це потужний стимул у 

навчанні. При цьому у викладача з'являється можливість проявити творчий підхід до створення та 

проведення сучасного, повноцінного, цікавого уроку. 
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 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ  

Безкровна О.М,. 

викладач ЗОД ДНЗ «МВПУПІТ»  

Зважаючи на швидкоплинність 

життя, ми не можемо дозволити собі 

витрачати час на завдання, які не ведуть 

до нових результатів. 

Л. Ландау  
  

  

Сучасний світ неможливо уявити без комп'ютерних технологій, вони досить міцно 

влаштувалися практично у всіх сферах діяльності людини. Освітній процес не є винятком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій включає 

розробку та практичне використання науково-практичного забезпечення, ефективне застосування 

програмних засобів та систем комп'ютерного навчання та контролю знань, системну інтеграцію цих 
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технологій у існуючі навчальні процеси та організаційні структури. Посилення загальноосвітніх 

функцій комп'ютерно орієнтованих дидактичних систем пов'язане з оволодінням учнями комплексом 

знань, умінь і навичок, необхідних для повсякденного життя та майбутньої професійної діяльності. 

 Адже роль і значення інформаційно-комунікаційних технологій у житті кожної людини 

сучасного суспільства визначає особливе місце навчального предмета «Фізика» у структурі та 

змісті освіти. Цілі навчання фізики безпосередньо випливають з цілей і завдань загальної 

середньої освіти, які зазначені у національній доктрині  розвитку освіти України у ХХІ столітті. 

Досягнення високої ефективності в навчальному процесі — головне моє завдання  як 

викладача. Його успішне розв'язування надає можливість створити умови для особистісного 

розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати покоління, здатні 

навчатися протягом життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. Не 

завжди достатньо зацікавити учнів лише змістом предмета. Необхідно створити такі умови, за 

яких повноцінне засвоєння основ наукових знань було б доступно кожному учню, сприяло 

розвитку когнітивних функцій мозку, спиралося на всі психічні якості, що беруть участь у 

навчанні, піддавалося контролю з боку педагога. 

Використання  ІКТ для активного залучення учнів у навчальний  процес є одним  з 

багатообіцяючих напрямів розвитку освіти. Зростаюча потужність і універсальність комп'ютерів, 

упровадження  в  навчальний  процес нових програмних засобів  відкривають нові можливості   

викладання   й    навчання, дозволяють   розширювати  набір   уживаних методів навчання, а учням - 

вносити свій вклад до вирішення загальних завдань.  

Нові освітні технології допомагають підвищити рівень навчання і поліпшити успішність кожного 

учня. Сьогодні існують необмежені  можливості створення потужних ІКТ і мережевих ресурсів.  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє розв'язати такі 

проблеми, як: 

а) адаптативність навчального матеріалу (залежно від індивідуальних особливостей учнів); 

б) багатотермінальність (одночасна робота групи учнів за комп'ютером); 

в) інтерактивність (взаємодія ЕОМ і учня, що імітує певною мірою реальне спілкування); 

г) контроль індивідуальної роботи учнів у позаурочний час, під час хвороби та під час  

проходження практики. 
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Викладання фізики та астрономії, у силу особливостей самих предметів, являє собою 

сприятливу сферу для застосування сучасних інформаційних технологій. Інформаційні технології 

застосовуються мною як при проведенні уроків, так і в організації позаурочної діяльності. 

Інформаційні технології на уроках фізики та астрономії застосовую за наступними 

напрямками: 

-учнівські презентації; 

- мультимедійні сценарії уроків або фрагментів уроків; 

 

▲Комп’ютерна програма «Фізика теорія»         ▲ Програмний засіб «Фізика-11 клас» 

- підготовка дидактичних матеріалів для уроків; 

- використання готових програмних продуктів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- робота з електронними підручниками на  уроці; 
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▲ Вікно бібліотеки електронних наочностей ▲Електронний підручник «Фізика 11 клас» 

- проведення комп'ютерних лабораторних робіт; 

 

- пошук необхідної інформації в Інтернеті у процесі підготовки до уроків і позакласних 

заходів; 

- робота на уроці з матеріалами Web-сайтів; 

 

- розробка тестів з використанням готової  програми - оболонки; 
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▲ Тест з  астрономії (педагогічний програмний засіб «Астрономія 11 клас») 

- застосування комп'ютерних тренажерів для організації контролю знань. 

     Джерелами ілюстративного матеріалу для створення уроків служать: 

- CD диски мультимедійних курсів фізики, енциклопедій або CD дисків-збірок електронних 

наочних посібників з фізики; 

*  Матеріали з Інтернет – джерел: 

1. Сервер кафедри загальної фізики фізфаку МГУ: фізичний практикум і демонстрації 

https://genphys.phys.msu.ru  

2. Теорія відносності: інтернет-підручник із фізики http://www.relativity.ru  

3. Уроки по молекулярній фізиці http://marklv.narod.ru/mkt/  

4. Фізика в анімаціях http://physics.nad.ru  

5. Фізика: сайт для учнів і викладачів фізики http://www.fizika.ru  

6. Сервер кафедри загальної фізики фізфаку МГУ: фізичний практикум і демонстрації 

https://genphys.phys.msu.ru  

7. Теорія відносності: інтернет-підручник із фізики http://www.relativity.ru  

8. Уроки по молекулярній фізиці http://marklv.narod.ru/mkt/  

9. Фізика в анімаціях http://physics.nad.ru  

10. Фізика: сайт для учнів і викладачів фізики http://www.fizika.ru  

11. Ерудит: біографії учених і винахідників http://erudite.nm.ru і ін.  

* Матеріали, створені власними руками або руками учнів училища, відеоролики, 

відскановані малюнки з різних друкованих видань; 

  

Астрономія – найцікавіша наука!!! 

Розв’яжи кросворд! 
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По горизонталі:   1. Найголовніше небесне тіло.  

                                 2. Назва найвищої копитної тварини у назві сузір’я. 

                                 3. Поетична назва бика в назві сузір’я. 

                                 4. Назва лісової тварини гризуна в назві сузір’я. 

                                 5. Назва хижака, лісової кішки в назві сузір’я. 

По вертикалі:        6. Певна ділянка неба із видимими зорями. 

* Соціальні мережі:  

 

Для мене, як викладача фізики та астрономії, це 

завдання ускладнюється тим, що потрібно досягати 

глибокого розуміння учнями законів і процесів, які ви-

вчаються в межах загальноприйнятої навчальної про-

грами. У цьому випадку використання технічних засобів, 

таких, як комп'ютер, телевізор, DVD та медіапроектор 

виявляється досить ефективним.  

Можливості  використання комп'ютера в навчально-

виховному процесі значні: від довідкової системи до засобів моделювання певних фізичних явищ та 

ситуацій. Забезпечення функції навчання — найбільш суттєва характеристика застосування 

комп'ютера в навчанні. 

Застосовуючи інформаційно-комунікаційні технології на уроках фізики та астрономії перед 

собою ставлю наступні задачі: 

1. Забезпечення зворотного зв'язку в навчальному процесі. 

2. Створення умов для індивідуалізації навчання. 

3. Підвищення наочності навчального процесу. 

4. Проведення лабораторних і практичних робіт. 

5. Пошук інформації з широкого кола джерел. 

6. Моделювання процесів або явищ, що вивчаються. 

7. Організація колективної і групової роботи. 

8. Організація моніторингу рівня сформованості компетентностей. 

9. Розвиток творчих здібностей на основі застосування особистісно орієнтованого підходу. 
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 ІІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ХІМІЇ 

ТА БІОЛОГІЇ 

Родіна А.О.Викладач ДНЗ «МВПУПІТ» 

Знання – їжа для розуму, 

вихоання  – хліб для душі 

Застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі дозволяє направити 

інтелектуальний потенціал учнів на позитивний розвиток. У своїй діяльності я намагаюся 

інтегрувати знання інформаційних технологій з курсом предметів хімії та біології. Така інтеграція 

дозволяє розробляти нові підходи до методики викладання. Одним з найважливіших методичних 

принципів, що дозволяють ефективно використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології, є вміле поєднання цих технологій з традиційними. Застосування ІКТ на уроці і 

позаурочної діяльності має бути методично обґрунтовано, а не сліпим наслідуванням «нових 

віянь». 

 Перспективи підвищення ефективності класно-урочної системи зв'язуються з 

оснащенням кабінетів дидактичними і технічними засобами навчання і з удосконаленням типів 

уроків. Для своїх уроків я застосовую ресурси лабораторії тестування та діагностики: комп'ютери, 

відеодвійку, проектор, мультемедійну дошку. 

У своїй роботі я використовую програми загального призначення: Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Power Point, Adobe Photoshop та інші. Спектр застосування даних програм у 

навчальному процесі досить великий. Вони можуть використовуватися для створення наочності, 

контролюючих тестів, творчих освітніх продуктів учнями та ін. 

Програма Power Point, володіє великим потенціалом створення наочно - образного 

уявлення навчального матеріалу. Викладач може самостійно створювати різноманітні презентації 

до своїх уроків або використовувати готові. У Інтернеті представлений набір готових навчальних 

презентацій. Текстовий редактор Microsoft Word також може служити прикладом найпростішого 

використання офісних додатків. За допомогою текстового редактора Word педагог може створити 

прості дидактичні матеріали і пред'явити їх учням для самостійної роботи на уроці .Такий 
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матеріал може бути підготовлений у вигляді тексту з поясненнями, ілюстраціями, 

гіперпосиланнями і контрольними питаннями.   

 

 

 

 

 

 

 

Учні можуть створити за допомогою редактора Word власний інтелектуальний продукт, 

наприклад, реферат, доповідь, повідомлення та ін. 

У діяльності викладача важливою ланкою є діагностика знань учнів. Використовуючи 

табличний процесор Microsoft Excel, можна створити контролюючі тести по різних розділах.   

У комплект навчального ППЗ  входить тестуюча система "Олімп", принцип роботи якої є 

дуже зручним і використовується мною на уроках хімії та біології. Якщо учень хоче за допомогою 

тестів "збагатити" свої знання, то можна порекомендувати йому зайти на сайт "Острів знань" 

http://www.ostriv.in.ua/index.p....64&ft=0. Там він за допомогою тестової симтеми test-w цього 

досягне.  

Програма Adobe Photoshop є необхідною для роботи з фотографіями, які використовуються 

для створення презентацій, віртуальних екскурсій і т.п .. 

На сьогоднішній день існують десятки різноманітних програм навчального призначення, 

розміщених на ПК, CD або в Інтернеті. 

Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний мультимедійний підручник 

«Віртуальна хімічна лабораторія. 8 -11 клас» та  «Віртуальна біологічна лабораторія. 10-11 клас» 

призначені для виконання лабораторно-практичних робіт при відсутності певних реактивів або 

обладнання. Кожна інтерактивна лабораторна робота складається з декількох етапів і 

супроводжується стислим теоретичним матеріалом щодо процесів та явищ, які моделюються у 

віртуальному експерименті. 

Задачники - програми, дозволяють організувати процес придбання нових знань у 

захоплюючій формі. 

http://www.ostriv.in.ua/index.php?option=com_tests&test_cat_id=17&Itemid=1364&ft=0
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Електронні підручники - поєднують у собі властивості вищеперелічених програм і можуть 

бути основним інструментом для регулярних систематичних занять з предмету. 

 Основними аргументами на користь ІКТ вважаю: 

 дефіцит інформації; 

 мультимедійні можливості; 

 можливість візуально побачити; 

 пошук інформації; 

 оцінка знань, умінь і навичок у короткі терміни. 

Електронні підручники використовуються при вивченні нового матеріалу, контролі або 

корекції знань. 

 

 

 

У своїй роботі я використовую електронні підручники ЕППЗ «Шкільний курс з хімії 8-11 

класи», ЕППЗ «Шкільний курс з біології 6-11 клас», «Біологія 10-11 класи», програмно-

методичний комплекс начального призначення «Органічна хімія 10-11класи», програмно-

педагогічний засіб «Біологія бібліотека електронних наочностей 6-11класи», освітня колекція 

«Хімічні досліди з вибухами та без», електронний інтерактивний курс з біології «Відкрита 

біологія», електронний інтерактивний курс хімії «Відкрита хімія». 

Якщо виникає необхідність, то на уроках я використовую презентації, які можуть 

супроводжувати урок з першої і до останньої хвилини або стати частиною уроку для виділення 

його більш значущою частини. 

Використання мультимедійних засобів навчання дозволяє зробити навчальний матеріал 

динамічним і доповнює матеріал підручника новими фактами, дає можливість побачити те, що 
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неможливо побачити простому оку. Зміст електронних підручників має можливість оперативно 

перевірити знання учнів або  здійснити самоперевірку. 

 

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НОВОГО ТИПУ 

КУЛЬТУРИ 

 

Сніжинська С.В., класний керівник, викладач фізики  

Криворізького навчально-виробничого центру 

 

Переліку вагомих позитивних впливів учнівського самоврядування на 

навчально-виховний процес важко опонувати. Хоча, з іншого боку, варто 

зауважити, що в учнівського самоврядування, як і в будь-якого іншого громадського руху, є свої 

ризики та загрози. 

Треба взяти до уваги, що сьогодні формується новий тип культури, який передбачає 

опанування молоддю нових моделей поведінки та діяльності. Важливим моментом діяльності 

учнівського самоврядування в системі професійно-технічної освіти є формування патріотизму в 

молодих громадян. Значна увага має приділятися моральності молоді. Свідомий громадянин 

України – це, насамперед, морально стійка людина, яка веде здоровий спосіб життя, є 

працелюбною, підприємливою, скромною, совісною, милосердною, без шкідливих звичок і т. ін. 

Крім того, у випускників ПТНЗ повинно бути розвинуте почуття господаря, високий 

ступінь трудової активності, підприємливості, мобільності та адаптованості до виробничих і 

соціальних вимог. Лідери учнівського самоврядування мають подавати приклад іншим. 

Виховання в умовах сьогодення ґрунтується на особистісному підході до кожного учня. 

Особливе місце в системі формування особистості, її активної позиції належить учнівському 

самоврядуванню… 

Необхідність розширення впливу учнівського самоврядування 

Проте, у організації учнівського самоврядування на рівні навчальних закладів є певні 

недоліки. Спостерігається недостатнє розуміння дорослими членами колективу можливостей та 

потенціалу учнівського самоуправління. Ще не всі питання, особливо проблемні, довіряється 

вирішувати самим учням. 
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У сучасних умовах необхідні нові підходи педагогічних колективів ПТНЗ у розвитку 

учнівського самоврядування. Необхідно надавати учнівським активістам більше самостійності, 

залучати їх до вирішення проблем професійної підготовки, проблем навчально-виховного процесу 

для поліпшення підготовки кваліфікованих робітників і молодих фахівців, яка б відповідала 

вимогам соціально-економічної ситуації на ринку праці. А сьогодні, як відомо, затребуваними на 

ринку праці є високопрофесійні випускники з достатнім набором таких особистісних якостей, як: 

компетентність, ініціативність, комунікабельність, толерантність, креативність, адаптивність, 

доброзичливість, працездатність та ін. Ці якості формуються найповніше саме у громадській 

активності, коли учням довіряються серйозні справи, на них покладається відповідальність, як на 

дорослого. 

Для стимулювання ефективності педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням 

варто дотримуватися таких правил: 

 не управляти, а співпрацювати з учнями, ураховуючи їх природне прагнення до 

самостійності, незалежності, бажання проявити свою ініціативу та самодіяльність; 

 відповідно до рівня розвитку учнівського колективу поступово змінювати тактику 

управління, розвивати демократію, самоврядування, громадську думку, установлювати 

ричаги спільної діяльності; 

 координувати виховні впливи колективу викладачів, які працюють у групі, із колективами 

груп, сім’ї, іншими; 

 показником правильного управління учнівським самоврядуванням є наявність у колективі 

здорової громадської думки з найважливіших питань життя колективу; 

 дотримуватися контролю, самоконтролю, коректності; 

 учити учнів терпляче ставитись до недоліків інших, вибачати нерозумні дії, нанесені 

образи; 

 становище учнів залежить від норм і стандартів, морально-ціннісних орієнтацій, прийнятих 

у колективі; 

 постійно турбуватися про зміну характеру й видів колективної діяльності, що дозволяє 

вводити учнів у нові стосунки. 

Завдяки існуванню такої складної системи виховної роботи у формі всеохоплюючого 

учнівського самоврядування на умовах взаємозалежностей відбувається об’єднання учнівського 

колективу, перетворення його на єдиний цілеспрямований організм. Стимулом дій цього 
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організму стає усвідомлення кожним учнем своєї відповідальності за життя спільноти. Учнівський 

колектив стає для учня рідною сім’єю. Коли потрапляєш до навчального закладу, насамперед 

звертаєш увагу на чистоту, затишок і порядок у приміщеннях. Добре, якщо учні самі докладають 

до цього руки. 

Толерантне, продумане виховання учнів сприяє формуванню в них відповідального 

ставлення до своїх обов’язків, які вони виконуватимуть із задоволенням. 

Учнівське самоврядування - це результат цілеспрямованих педагогічних зусиль, 

направлених на організацію учнівського колективу, педагогічна технологія, яка сприяє розвитку 

громадських якостей учня в системі демократичних взаємин виховного колективу на принципах 

самореалізації, самодіяльності, самоорганізації та самодостатності  особистості.  

Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення, особистості неможливо 

без широкого залучення учнів до участі в управлінні  справами навчального центру через 

діяльність у організації учнівського самоврядування.  

Як зробити учнівське самоврядування дієвим та ефективним?  

Створюючи систему учнівського самоврядування в нашому навчальному закладі (КНВЦ), 

ми ставили перед собою такі завдання: 

 забезпечити залучення учнів до діяльності колективу, суспільства через широку, 

розвинену систему органів самоврядування; 

 сформувати в учнів високі моральні якості, уміння співпрацювати на принципах 

рівності, гласності, демократизму; 

 виховувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови; 

 розвивати здібності й таланти учнівської молоді; 

 стимулювати вільний розвиток особистості.  

Провідна ідея: усебічне виховання учнів через участь у органах учнівського 

самоврядування. 

Завдання:  

 сприяти об’єднанню учнів щодо участі в  заходах, спрямованих на добрі справи. 

 виховвувати віру в себе, у свої сили; 

 прищеплювати любов до праці, до професії; 

 виховувати самостійність, лідерські та організаторські навички й уміння; 

 розвивати ділову  ініціативу. 
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Основні сфери діяльності учнівського самоврядування:  

 Організаторська сфера  

Мета: упорядкування роботи органів учнівського самоврядування; надання їй планомірного 

характеру, допомогка в організаційній діяльності.  

 Комунікативна сфера 

Мета: налагодження педагогічних доцільних ділових міжособистісних відносин між педагогами-

консультантами й учнями, відповідальними за певний напрямок роботи, керівниками органів 

учнівського самоврядування, педагогічним і учнівським колективом. 

 Діагностична сфера  

Мета: здійснення аналізу педагогічними працівниками щоденної діяльності в контексті 

управління учнівським самоврядуванням, виявлення успіхів та недоліків у роботі його органів. 

Етапи розвитку самоврядування в ПТНЗ «КНВЦ» : 

 Вивчення мети і змісту демократизації учнівського життя. 

 Вивчення рівня учнівського самоврядування (ступінь громадської активності учнів). 

 Планування і організація спільної роботи викладачів та учнів щодо формування 

демократичних відносин. 

 Забезпечення реальних прав і обов’язків учнів як важливого фактору демократизації 

училищного життя. 

 Гласність, створення атмосфери вільного висловлювання думки, різноманітні шляхи 

активізації співпраці як важлива умова демократизації. 

 Використання 

нестандартних форм виховної 

роботи.  

Розвиток учнівського 

самоврядування в навчальному 

закладі має  свої особливості, 

пов’язані зі специфікою навчальних 

закладів ПТО. У віці 15-18 років, 

учні приходять з різних шкіл, мають 

різний рівень та досвід соціальної 

активності. Для багатьох із них – 
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прихід у ПТНЗ є засобом самоствердження і самовизначення, зумовлений намаганням самостійно 

вирішувати життєво важливі питання, уникати зайвої опіки з боку  дорослих. Учні часто 

зустрічаються з недооцінкою своїх можливостей, з певною недовірою до їх діяльності в органах 

самоврядування. 

До того ж, попри всі розмови й заклики до активної життєвої позиції, в учнів формується 

байдужість, пасивність, інфантильність. Їх часто готують до позиції статистів. Непоодинокі 

випадки зневажливого ставлення викладачів  і керівників ПТНЗ до думок учнів, ігнорування їх у 

вирішенні важливих питань училищного життя, у виборі об’єктів та форм колективної діяльності. 

А було б дуже корисно, щоб педагоги не нав’язували своє мірило вищих цінностей учням, а дали 

молодим те, у чому вони 

відчувають нагальну потребу, щоб 

стали незалежними від них і 

спроможними робити свій вибір. За 

словами  О. Духновича «Хай буде 

викладач дзеркалом добрих звичаїв 

і чого вчить або вчити збирається, 

те саме, як на зразкові, хай показує 

на собі самому».   

Доброю порадою для 

педагогів, задля ефективної 

педагогічної взаємодії викладачів 

та учнів, нехай стануть такі слова: «Якщо педагог хоче наблизитись до учня, хай скине з себе 

«нажиту дорослість», щоб не відштовхнути і не втратити дитину. Не опіка їм потрібна, а дружня 

порада, духовна підтримка!». 

Не має бути  жодного дорослого, який би вважав розвиток ініціативи та самостійності учнів  

другорядною справою. 

Технології учнівського самоврядування обговорювались, вивчались педагогами на 

засіданнях методичної секції класних керівників, нарадах, семінарах, практикумах, школах 

передового досвіду, конференція тощо… 

Педагогічне управління учнівським самоврядуванням зумовило розвиток в учнів 

самостійності, уміння планувати, організовувати, контролювати, підбивати підсумки колективної 
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діяльності. Педагоги мають робити все можливе, щоб органи учнівського самоврядування 

працювали компетентно, відповідально  й  водночас користувалися певними правами. Завдяки 

тому, що учні, беручи участь у важливих загальних справах, знають і розуміють, наскільки їх 

ефективність залежить від внеску кожного, значно зростають їхні ініціативність та активність, 

відповідальність за  всіх і за себе. 

На принципах довіри, співпраці базуються  взаємини членів єдиного училищного колективу  

КНВЦ – учнівського, педагогічного й батьківського.  

Важливою є постійна участь кожного в роботі малих ініціативних груп, які мають певне 

коло обов’язків, що визначаються колегіально з урахуванням потреб училища, групи та завдань 

органів самоврядування. Їх члени мають не тільки обов’язки, а й відповідні права, які 

розповсюджуються на учнів і педагогів навчального закладу. Ці права чітко визначаються і 

схвалюються колективом. 

Завдяки  чіткій організації самоврядування  вдається вирішувати найскладніші проблеми як 

навчання  так і виховання учнів КНВЦ. 

 

КРИВОРІЖЖЯ:  ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ЯК ПРОФІЛАКТИКА 

     СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ МОЛОДІ 

 

      Бабич Т.С.,  

методист НМЦ ПТО  

 

        Сьогодні в умовах економічної і політичної нестабільності стає 

актуальною проблема соціальної дезадаптації, трудової зайнятості та 

професійної  орієнтації  молоді. Зниження темпів економічного розвитку 

промисловості  в Україні  накладає відбиток на систему професійної мотивації та вибору професій 

молоддю. Вузька спеціалізація і низький рівень кваліфікації  – це  одна із причин того, що 

випускник  професійно - технічних навчальних закладів  не в змозі  знайти роботу -   він буде   

змінювати професію, шукати роботу самостійно, звертатися до Центру зайнятості. У цій ситуації  

постає проблема конкретної допомоги молоді у професійному самовизначенні.  

        У такому контексті формування готовності випускників школи до усвідомленого вибору 

професії є не тільки гострою необхідністю, але й багатогранним і складним процесом,   у якому 

потрібна систематична, послідовна і тривала робота. Забезпечення  ефективності  цього процесу 
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можливе  тільки  через чітко сплановану системну  профорієнтаційну роботу, яку ПТНЗ міста  

повинні проводити, щоб запобігти  соціальній  дезадаптації молоді. 

У професійному самовизначенні молоді слід  виділити ряд специфічних проблем, що 

призводять до розгубленості не тільки багатьох випускників шкіл, їх батьків, але й педагогів, 

серед яких - низька престижність робітничих професій, тому що у  свідомості школярів ореолом 

престижу є професії, які вимагають вищої освіти. 

Кривий Ріг – це промисловий гірничо-металургійний регіон, ринок праці якого спрямований на 

підприємства, що працюють. Станом на перше  березня 2016 року в Центрі зайнятості міста 

зареєстровані майже 5 тисяч   безробітних, з яких більшу частину складає молодь віком до 35 

років  з вищою освітою. У той же час професії, які користуються найбільшим попитом  у місті, це: 

електрогазозварник, електрослюсар, столяр,  машиніст крана, прохідник, муляр тощо (це основні 

професії,  за якими здійснюється підготовка).  

Тож, щоб зорієнтувати випускників загальноосвітніх шкіл саме на отримання робітничих 

професій, методична служба, ПТНЗ разом з міським Центром зайнятості  розробили  план-графік 

проведення профорієнтаційних заходів у рамках Декад професій за напрямками, яким 

передбачено: 

1. Дні відкритих дверей. 

2. Професіографічні  уроки:  «У світі професій», «Вибір професії – це вибір      майбутнього», 

«Основи професійного самовизначення». 

3.  Батьківські збори.   

4. Профорієнтаційні уроки:  «Молодь на ринку праці», «Орієнтир у світі професій», «Служба 

зайнятості – випускникам шкіл». 

5. Проведення майстер-класів з професій. 

6. "Ярмарок  професій», «Ярмарок вакансій», «Дні зайнятості». 

7. Розповсюдження  буклетів, проспектів тощо. 

Велику роль у виборі професії відіграють і  професіографічні екскурсії  на підприємства 

міста. Для випускників шкіл  особливо цікавими є експозиції музеїв найбільших гірничо-

металургійних підприємств. На сьогоднішній день створено 12 музеїв промислової тематики. 

Про історію та розвиток залізниці на Криворіжжі розповідають виставкові зали локомотивного 

депо та музею «Придніпровська залізниця»,  музей гірничої техніки під відкритим небом на 

ПАТ «Північний ГЗК». З  2013 року в місті діє  «Програма розвитку промислового туризму»,  у 
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рамках якої   розроблено екскурсійні маршрути відповідної тематики для учнів ЗОШ, студентів 

навчальних закладів. У цьому навчальному році в рамках Декад робітничих професій  

Криворізьким професійним гірничо-металургійним ліцеєм, Криворізьким навчально-

виробничим центром та  Криворізьким професійним   транспортно-металургійним  ліцеєм  

були організовані екскурсії промислової тематики для учнів  шкіл Саксаганського, Жовтневого 

та Тернівського районів.  

Тісна співпраця ПТНЗ, ЗОШ з підприємствами міста - це пріоритетний шлях  до свідомого 

вибору професії майбутніми робітниками. У цьому напрямку застосовуються такі форми та 

методи взаємодії: 

 надання допомоги у професійному самовизначенні учнівської молоді; 

 формування свідомого підходу до вибору професії,  

 здійснення психологічного супроводу усвідомлення і відповідальності за власний 

вибір; 

 популяризація робітничих професій.  

Тісна співпраця методичної служби,  міської виконавчої влади, Центру зайнятості і 

підприємств – замовників кадрів, спрямована  саме на  те, щоб учнівська молодь була 

підготовлена до  самостійного життя в соціумі, успішно реалізувала свій потенціал. У такому разі 

дезадаптація з усіма її негативними наслідками загрожувати не  буде. 

 

ВЕБ-КВЕСТ ЯК ОДНА З НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Гришаєва Олена, 

методист НМЦ ПТО 

  

Стрімкий розвиток сучасного інформаційного суспільства вносить значні зміни в системі 

освіти, яка в умовах модернізації та інформатизації вимагає всебічного і різнопланового 

використання інформаційних технологій. Широке й ефективне впровадження інноваційних 

методик у навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості учнів і 

викладачів, є важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти. Однією з 
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таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати 

та  вирішувати поставлені завдання  є методика веб-квестів, що включає в себе різні форми. 

Веб-квест - проблемне завдання, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси 

Інтернету. 

Веб-квест - це формат уроку, орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, 

на якому значна частина інформації здобувається через ресурси Інтернету. 

Веб-квест – це дидактична структура, у рамках якої викладач удосконалює пошукову діяльність 

учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час. 

Отже, веб-квест - одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному 

процесі. Викладач перестає бути джерелом знань, але створює необхідні умови для пошуку і 

обробки інформації. Така діяльність перетворює учнів на активних суб'єктів навчальної 

діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але й відповідальність за 

результати цієї діяльності та їх презентацію. Ця методика є перспективною, має ряд переваг, 

заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний процес. 

Короткострокові та довгострокові веб-квести. Веб-квести можуть бути 

короткостроковими і довгостроковими. Короткострокові веб-квести  спрямовані на набуття нових 

знань і здійснення їх інтеграції з наявними знаннями учня. Робота над ними може займати від 

одного до трьох сеансів. Довгострокові веб-квести спрямовані на розширення й уточнення понять. 

Завершивши роботу над довгостроковим веб-квестом учень повинен уміти вести глибокий аналіз 

отриманих знань,  трансформувати їх, володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити 

конкретні завдання для роботи над темою. Робота над довгостроковим веб-квестом може тривати 

від одного тижня до одного місяця (максимум двох). 

Різновиди завдань для веб-квестів. Визначено такі види завдань для веб-квестів. 

Переказ - демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел у новому 

форматі: створення презентації, плаката. 

Планування та проектування - розробка плану або проекту на основі заданих умов. 

Пізнання - будь-які аспекти дослідження проблеми. 

Компіляція - трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення 

дидактичних презентаційних матеріалів. 

Творче завдання. 

Аналітичне завдання - пошук і систематизація інформації. 
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Детектив, головоломка, таємнича історія - висновки на основі суперечливих фактів. 

Досягнення консенсусу – знаходження розв’язків проблеми. 

Оцінка - обґрунтування певної точки зору.     

Журналістське розслідування - об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів). 

Переконання - схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб. 

Наукові дослідження - вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн 

джерел. 

Веб-квести найкраще підходять для роботи в міні-групах, однак існують і веб-квести, 

призначені для роботи окремих учнів. Завдяки конструктивному підходу до навчання, учні не 

лише добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують свою 

діяльність на поставлене перед ними завдання. Ця технологія  дозволяє працювати у групах, 

розвиває навики командної гри  та  лідерські якості. 

Структура  веб-квестів, вимоги до їх окремих елементів 

Веб-квест  містить такі основні елементи: 

 вступ, у якому обов’язково вказуються терміни проведення роботи, надається вихідна 

ситуація або завдання; 

 посилання на ресурси мережі, у яких міститься необхідний для веб-квесту матеріал: 

електронні адреси, тематичні форуми, книги або методичні посібники з бібліотечних фондів; 

 поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням принципів обробки інформації, 

додатковими супровідними питаннями, причинно-наслідковими схемами, таблицями, діаграмами, 

графіками та ін.; 

 висновки, які мають містити приклад оформлення результатів виконання завдання або їх 

презентації, шляхи подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і галузі практичного 

застосування отриманих результатів і навичок. 

Етапи роботи над квестом 

 Початковий  

Учні знайомляться із завданням та базовою інформацією з цієї теми. Розподіляються ролі в 

команді. 

 Ролевий 

Учасники одночасно виконують завдання у відповідності з ролями: 

- пошук інформації; 
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- розробка структури звіту; 

- створення матеріалів для звіту; 

- доопрацювання матеріалів для звіту. 

 Заключний 

Команда працює разом під керівництвом викладача. Формуються висновки. Проводиться конкурс 

робіт та їх оцінювання. Результати робіт можуть розміщуватися в Інтернеті. 

Детальна шкала критеріїв оцінювання 

Детальна шкала критеріїв оцінки дозволяє  учасникам проекту оцінювати  самих себе, 

товаришів по команді. Цими ж критеріями користується й викладач.  Веб-квест є комплексним 

завданням, тому оцінка його виконання має ґрунтуватися на декількох критеріях, орієнтованих на 

тип проблемного завдання та форму подачі результату. 

 10-12 балів  6-9 балів  1-5 балів  

Розуміння 

завдання  

Робота демонструє точне 

розуміння завдання.  

Включено як релевантні, 

так і нерелевантні 

матеріали; обмежене коло 

джерел.  

Включено нерелевантні 

матеріали, лише одне 

джерело, немає аналізу 

зібраної інформації.  

Виконання 

завдання  

Широкий спектр джерел, 

джерела достовірні, 

висновки аргументовані, 

слушне цитування.  

Не всі джерела достовірні, 

частина інформації є 

неточною або не 

релевантною.  

Випадкова підбірка 

інформації, яка часто 

неточна або  

нерелевантна, немає 

аналізу.  

Результат 

роботи  

Чітке, логічне, 

структуроване  подання 

інформації. Критичний 

аналіз матеріалу.  

Точність, структурованість 

подання, але недостатньо 

виражена власна оцінка.  

Матеріал логічно не-

структурований, поданий 

непривабливо, немає 

чітких відповідей на 

питання. 
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При підготовці та проведенні такого уроку чи заходу важливо чітко усвідомити роль кожного 

учасника навчально-виховного процесу й розподілити їх обов’язки для досягнення максимальної  

ефективності. 

Учень повинен: 

 сформулювати поставлені  умови завдання; 

 визначити необхідну, але невідому інформацію; знайти її; 

 проаналізувати, обробити, узагальнити й обговорити виявлену інформацію; вирішити, 

наскільки з урахуванням знайдених відомостей завдання втратило (чи придбало) проблемний 

характер; 

 узагальнити відшукану інформацію; 

 оформити результати роботи. 

Викладач: 

 надає декілька посилань на бажані Інтернет-ресурси, які зададуть інтонацію, акценти 

пошуку; 

 наводить декілька зразків, які служать орієнтиром для порівняння, можуть показувати 

спектр думок з проблеми; 

 розробляє бланки з чітким формулюванням критеріїв оцінювання; 

 контролює процес пошуку. 

Рекомендації до проведення веб-квестів: 

 визначити ключові слова для пошуку; 

 знайти  необхідну інформацію в мережі Інтернет; 

 проаналізувати й обговорити знайдену інформацію; 

 при необхідності – відкоригувати ключові слова та повторити пошук; 

 сформулювати висновок і обговорити його (Чи відповіли ви на всі підпитання? Якщо ні – 

повторіть   ще один цикл пошуку й обробки інформації). 

Творчий 

підхід  

Подані різні підходи до 

проблеми. Робота має 

чітку індивідуальність.  

Демонструється лише одна 

точка зору на проблему, 

або робляться порівняння 

без  висновків.  

Копіювання інформації з 

джерел без критичного 

переосмислення.  
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Застосування  комп'ютерних  технологій  навчання  дозволяє видозмінювати  весь  процес  

викладання,  реалізовувати  модель особистісно-зорієнтованого  навчання, інтенсифікувати  

заняття,  а  головне  -  удосконалювати  систему  самостійної  підготовки  учнів. Застосування  

проектної  методики  навчання  сприяє  розвиткові  особистості,  дозволяє  створити  цілісну  

дидактичну  модель  вивчення  предмету, розвиває ініціативу, впевненість в собі, уміння творчо 

виконувати поставлені завдання, самостійно приймати  відповідальні  рішення,  захищати  власну  

точку  зору,  критично  мислити.  Методика використання веб-квестів  у  навчальному  процесі, 

розвиває  пізнавальну активність  учнів  та  навички  самостійного  одержання  знань;  активізує  

навчальний  процес, сприяє підвищенню індивідуалізації навчання та його якості, тому  має 

ширше впроваджуватися.  

Як показує практика,  робота над веб-квестом вимагає великих витрат часу, але це того 

варте! Давня мудрість віщує: «Хто стоїть на місці, той відстає». Хто ж не хоче відставати, мусить 

рухатися вперед, не зупинятися, а досягнувши вершини,  підійматися вище. У цьому й полягає 

основна місія сучасного викладача. 

На мою думку, найважливіша риса сучасного викладача - уміння й бажання вчитись, не 

зупинятись на досягнутому,  завжди шукати нові шляхи. Адже людина, яка цікавиться всім, що її 

оточує, не подаватиме «суху теорію», а зробить кожен урок цікавим і пізнавальним.  Це, мабуть, 

єдине, чим можна завоювати повагу та прихильність учнів та досягти головної мети своєї роботи – 

навчити. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ              

       ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Гурська О.В.,  

методист НМЦ ПТО  

 

Системна методична робота є невід’ємною складовою діяльності педагога, 

без якої неможливе ефективне підвищення фахової кваліфікації педагогічних 

працівників. У професійно-технічних навчальних закладах вона здійснюється 

колективно та індивідуально. 

Методична робота в ПТНЗ має проводитися за такими напрямами:  
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 удосконалення змісту методичної роботи, забезпечення її спрямованості відповідно до 

економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови ПТО;  

 розвиток традиційних та пошук нових форм і змісту методичної роботи;  

 спрямування методичної роботи на створення оптимальних умов для загальноосвітньої, 

професійно-теоретичної та професійно- практичної підготовки, на всебічний розвиток 

талановитої учнівської молоді, реалізацію її творчих професійних запитів;  

 вивчення педагогами теорії і методики навчання та виховання, психології, етики, естетики, 

поглиблення науково-теоретичної знань з конкретних предметів (дисциплін) та методики їх 

викладання;  

 вивчення питань теорії і досягнень науки, інновацій з конкретних предметів (дисциплін); 

володіння сучасною науковою методологією;  

 глибоке вивчення та практична реалізація програм і положень навчальної літератури 

(підручників, посібників, методичних рекомендацій тощо), розуміння їх особливостей і 

вимог державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій;  

 освоєння та практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методів і 

прийомів активізації навчальної діяльності учнів (слухачів) і формування в них наукового 

світогляду;  

 систематичне вивчення відповідних державних, нормативних і галузевих документів, 

ознайомлення з інформацією про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та 

методики навчально-виховної роботи;  

 упровадження у практику роботи педагогічних колективів передового педагогічного 

досвіду, передусім зважаючи на впровадження у діяльність педагогічного колективу зразків 

національної культури і традицій, досягнень психолого-педагогічної науки;  

 інформування педагогічний колектив про впровадження у практику роботи педагогічних 

колективів міжнародного досвіду професійної підготовки учнівської молоді та дорослого 

населення;  

 удосконалення системи професійної орієнтації учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

та дорослого населення;  

 удосконалення системи виховної роботи в навчальному закладі та в позаурочний час;  

 удосконалення методики мотивації здорового способу життя, свідомого ставлення учня до 

занять фізичною культурою, переконаності в необхідності фізичних вправ для зміцнення 
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здоров’я, активного відпочинку, підвищення працездатності, уміння застосувати їх у 

подальшому житті; 

 сприяння впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес; 

 удосконалення методики роботи із соціальними партнерами, тощо.  

Колективними формами методичної роботи є: педагогічна рада, методичні комісії, 

інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школи професійної 

майстерності, передового досвіду, науково-практичні конференції, педагогічні читання тощо. 

Колективні форми поділяються на групові та масові. Групові форми мобільні та динамічні, 

об’єднують педагогів за інтересами, у них створюються оптимальні умови для обміну досвідом 

роботи, творчих дискусій, виконання конкретних практичних завдань. Одна з організаційних форм 

групової методичної роботи є методична комісія.  

Методичні комісії створюються за напрямками роботи та тісно пов’язані з іншими 

колективними та індивідуальними формами підвищення кваліфікації:  

 самоосвітою;  

 наставництвом;  

 семінарами;  

 школами передового досвіду;  

 педагогічними читаннями;  

 науково-практичними конференціями тощо.  

Методична комісія створюється в ПТНЗ за наявності трьох і більше педагогів (викладачів, 

майстрів виробничого навчання) однієї спеціальності. Дотримання предметного принципу при 

організації методичних комісій педагогів є однією з важливих умов їх успішної діяльності, але 

такий підхід вимагає великої кількості методичних комісій та складної системи координації їх 

діяльності. Тому традиційно методичні комісії ПТНЗ складають: 

 методична комісія викладачів суспільно-гуманітарного напрямку;  

 методична комісія природничо-математичного напрямку;  

 методичні комісії професійно-теоретичної підготовки (викладачі спецпредметів галузевих 

напрямів);  

 методичні комісії професійно-практичної підготовки (майстри виробничого навчання 

галузевих напрямів);  

 методична комісія класних керівників.  
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Зміст і спрямування діяльності методичних комісій визначається навчальними планами і 

програмами, упровадженням інноваційних педагогічних і виробничих технологій у навчальний 

процес. Методичні комісії здійснюють методичне забезпечення викладання відповідного 

предмета, ведуть творчу пошукову, теоретичну та експериментальну роботу з навчальної 

дисципліни. При методичній комісії можуть створюватися тимчасові або постійні творчі групи  

(лабораторії)  на громадських засадах. При визначенні складу методичних комісій ураховуються 

умови роботи ПТНЗ, починаючи з кількості викладачів і майстрів виробничого навчання. 

Нечисленні за кількістю педагогів методичні комісії зустрічаються з чималими труднощами у 

своїй роботі. Методичні комісії з великою кількістю (7-15 осіб) педагогів мають різновіковий 

склад, з різним рівнем теоретичної підготовки, практичним досвідом роботи; це створює 

сприятливі умови для обміну думками, досвідом, дає змогу уникнути перевантаження окремих 

педагогів дорученнями. Керівником методичної комісії обирається досвідчений, ініціативний, 

творчий педагог.  

До плану роботи методичних комісій рекомендується включати такі питання:  

 створення умов для постійного підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогів, 

оновлення їх професійних і загальноосвітніх знань, збагачення духовного та 

інтелектуального потенціалу педагогічних кадрів;  

 вивчення питань з теорії предмета, освоєння його наукової методології; 

 ознайомлення з новими програмами та підручниками; виявлення їх особливостей і вимог, 

вивчення нових складних програмних тем з використанням додаткового наукового 

матеріалу; 

 поглиблення вивчення методики викладання певного навчального предмета; 

випереджувальний розгляд питань методики вивчення найскладніших розділів програми з 

демонстрацією відкритих уроків; 

 здійснення заходів щодо впровадження у педагогічну практику передового педагогічного 

досвіду;  

 вивчення положень дидактики, теорії виховання, спроба їх практичного використання; 

 вивчення вікової педагогічної психології, психолого-педагогічних особливостей різних 

вікових груп;  

 інформація про нові книги, публікації, статті, методичні рекомендації в педагогічних 

виданнях щодо змісту та методики навчально-виховної роботи;  
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 систематичне вивчення стану знань, умінь і навичок учнів з предметів (дисциплін);  

 позакласна робота з учнями з даного предмета (дисципліни); 

 ознайомлення з новинками педагогічної науково-методичної та науково-популярної 

літератури, програмним інформаційно-комунікативним забезпеченням, у тому числі 

мультимедійними навчальними засобами тощо. 

       Періодичність засідань методичних комісій у навчального закладу чітко не регламентується.  

Пріоритетний зміст засідань методичних комісій: 

 – обмін досвідом роботи педагогів;  

– розгляд інструктивно-методичних листів і нормативних документів;  

– організація творчих дискусій;  

– проведення практичних занять і ділових ігор; 

 – взаємовідвідування уроків і виховних заходів;  

– огляд літератури тощо.  

Індивідуальна методична робота спрямована на усвідомлену, планомірну та безперервну 

роботу педагога щодо вдосконалення теоретичної та практичної підготовки, необхідної для 

професійної діяльності. Найважливішою індивідуальною формою методичної роботи є 

індивідуальна робота над методичною проблемою та самоосвіта педагогів, а саме:  

 опрацювання літератури;  

 вивчення та творче застосування досягнень передового педагогічного досвіду; 

 аналіз та узагальнення власного досвіду;  

 удосконалення практичної підготовки з питань різноманітних завдань навчального 

характеру;  

 проведення семінарів, консультацій, лекцій тощо. 

 Індивідуальна робота педагога над літературою: аналіз всіх джерел науково- методичної 

інформації з даної теми, отриманих у процесі курсової перепідготовки, підвищення кваліфікації, 

участь у роботі семінарів тощо; вивчення джерел і читання літератури з даної теми; вивчення 

досвіду педагогів-новаторів тощо.  

 Педагог таким чином набуває навичок аналізу своєї педагогічної діяльності, навчається 

прийомам науково-дослідної роботи, набуває вміння оформлення та подання результатів 

індивідуальної роботи над методичною проблемою. Результати індивідуальної роботи педагога 
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можуть бути представлені як матеріали для обговорення на засіданнях методичних комісій, 

семінарах, педагогічних читаннях, тощо.  

Одним із важливих завдань методичної роботи в навчальному закладі є надання допомоги 

педагогам у вдосконаленні навичок щодо раціональної організації самостійної роботи у здобутті 

нових і поглибленні набутих знань. Така допомога надасть педпрацівникам:  

 вміння складати конспекти, готувати реферати, доповіді; 

 вміння писати статті, методичні розробки; 

 володіння методикою проведення нескладної експериментальної роботи;  

 здатність аналізувати власний, а також вивчати досвід кращих педагогів. 

 Аналітичний підхід, уміння самостійно оцінювати результати своєї праці спонукають 

педагогів до постійного поповнення знань, необхідних у педагогічній діяльності. Саме тому 

провідна роль у підвищенні кваліфікації належить самоосвіті педагога. 

 Самоосвіта педагога ПТНЗ – це самостійно здобуті знання, з урахуванням особистих 

інтересів і об’єктивних потреб професійно-технічної освіти, із різних джерел – додатково до тих, 

що отримані в базових навчальних закладах. Результат самоосвіти педагога - самовдосконалення в 

особистому та професійному плані та підвищення якості підготовки учнів. 

У основу організації самоосвіти педагога покладено такі принципи:  

 систематичність і послідовність самоосвіти;  

 зв’язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога; 

 взаємозв’язок наукових і методичних знань у самостійній підготовці педагога; 

 комплексне вивчення психолого-педагогічних і методичних проблем; 

 відповідність змісту самоосвіти рівню підготовки педагога, його інтересам і здібностям.  

Складаючи індивідуальний план самоосвіти, педагог має чітко визначити мету, спрямовану 

на глибоке і свідоме оволодіння знаннями, усвідомлювати необхідність обраної теми, правильно 

визначати матеріали для самостійних занять, дотримуватися систематичності та послідовності в 

самостійній роботі, здійснювати постійний самоконтроль. Працюючи над методичною 

проблемою, педагоги використовують не тільки рекомендації педагогічної теорії, особистий 

практичний досвід, а й досвід педагогічного колективу навчального закладу. На педагогічних 

радах, засіданнях методичних комісій йде науково-методичний пошук, під час якого педагоги 

спілкуються, обговорюють проблемні питання, вчаться аналізувати процес навчання та виховання.   

Вимоги щодо організації самоосвіти педагогічних працівників:  
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1. Зв’язок самоосвіти з професійною діяльністю педагога. Результатом самоосвітньої роботи 

педагога має стати поліпшення якості викладання предмета, виховання та всебічний розвиток 

учнів.  

2. Неперервність самоосвіти має реалізовуватися за напрямами:  

- теоретична підготовка з предметів, які викладає педагог;  

- практичне удосконалення методів навчання та виховання учнів;  

- вивчення результатів свого психолого-педагогічного впливу на учнів.  

3. Вивчення різних галузей науки: педагогіки, психології, фізіології, соціології, філософії, 

політології та інше, а також нових виробничих технологій, матеріалів, на досягнення науки і 

техніки. 

 4. Індивідуальний характер самоосвіти полягає в тому, що зміст, форми та методи самоосвіти 

мають бути підпорядковані особливостям особистості педагога, спрямованості його професійних 

інтересів, ступеню свідомості щодо необхідності самоосвіти для себе та користі її для практичної 

педагогічної роботи.  

5. Гласність і наочність результатів самоосвітньої роботи в педагогічному колективі навчального 

закладу.  

6. Створення в навчальному закладі певних умов спонукає звертання педагогів до нових наукових 

досягнень і передового досвіду. Цьому сприяє відвідування та аналіз відкритих уроків, 

позакласних заходів з учнями. 

7. Завершеність самоосвітньої роботи на кожному її етапі (доповідь на семінарі, інформація на 

засіданні методичної комісії, участь у педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, 

публікація у фаховому виданні тощо). 

    Нормативно-законодавча база: 

1. Закон України «Про освіту». 

2. Закон України «Про професійно-технічну освіту». 

3. Наказ МОН України від 30.05.2006р.  №419 «Про затвердження Положення про організацію 

навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах». 

4. Наказ МОН України від 12.12.2000р. № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі 

професійно-технічної освіти». 
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ЯРМАРКА ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В ДПТНЗ «АПОСТОЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ» 

 

Романова Н.М.,  

методист ДПТНЗ «АЦППРК»  

 

Єдиний шлях, який веде до знань  – це діяльність. 

Ці слова Б. Шоу стали основою організації методичної роботи педагогічного 

колективу Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів. 

У навчальному закладі розпочата декада методичної роботи, яка традиційно проводиться на 

зимових канікулах. 29 грудня 2015 року був організований ярмарок педагогічних ідей та наробок 

методичних комісій АЦППРК за підсумками першого семестру поточного навчального року. 

На ярмарок були представлені електронні посібники, інструкційні,  технологічні карти, тестові 

завдання, лабораторно-

практичні завдання, 

лекційний матеріал, 

розробки виховних 

заходів. 

 

 

Найбільшу зацікавленість викликали діючі моделі методичної комісії «Тракторист – машиніст с/г 

виробництва, слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів, робітник 

фермерського господарства». 
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Окрім того,  представлені діючі моделі, вигшотовлені руками учнів навчального закладу: 

- Восьмициліндровий карбюраторний двигун внутрішнього згорання. 

- Навантажувач сипучих матеріалів, трактор МТЗ 82; ЕО 2626. 

- Агрегат для скошування трав на сіно, косилка КРН-2,1. 

 

- Діюча модель 3-ї розмірної групи з гусеничним ходом екскаватора ЕО-3322. 

- Агрегат для поверхневого обробітку грунту, культиватор КПЕ – 3,8. 

- Агрегат для проведення оранки грунту, плуг ПЛН -3-35. 

- Агрегат для внесення мінеральних добрив, розкидувач мінеральних добрив 1РМГ – 4. 
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Ці моделі на уроках допоможуть наочно побачити будову та принцип роботи механізмів і систем 

двигуна, вузлів та агрегатів трансмісії автомобіля, агрегатування машин для основного та 

поверхневого обробітку грунту, навантаження та внесення органічних та мінеральних добрив, 

посіву с/г культур. 

Методичні наробки  були прикрашені вишитими рушниками, квітами, ялинками та 

іншими творчими виробами педагогічних працівників, які у свій вільний час разом з учнями 

створюють ці прекрасні шедеври. 
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Голови методичних комісій створили  презентацію власної  виставки, підбили підсумок 

методичної роботи за перший семестр навчального року. 

 

 

Голова методичної комісії класних керівників Дашко Г.І. 
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Про роботу звітує голова методичної комісії загальноосвітніх предметів  Отирко О.П. 
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Презентація роботи методичної комісії «Тракторист – машиніст с/г виробництва, слюсар з 

ремонту автомобілів, водій автотранспортних  засобів, робітник фермерського господарства», 

голова Гончарюк О.М. 

 

Про роботу методичної комісії «Кухар, кондитер» розповіла голова комісії Бойко Л.М. 
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Голова методичної комісії «Оператор комп’ютерного набору, офісний службовець (бухгалтерія)» 

звітує про роботу за перший семестр 2015 – 2016 навчального року. 

 

Усі педагогічні працівники цікавилися творчими надбаннями своїх колег. 
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Методист навчального закладу Романова Н.М. підбила підсумки проведення ярмарку педагогічних 

ідей. 
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Цей захід дав можливість педагогічним працівникам вивчити досвід своїх колег, 

обмінятися творчими ідеями та поділитися планами роботи на майбутнє. Для молодих викладачів і 

майстрів в/н ярмарок став прикладом організації роботи педагога.   

 

РОЗВИТОК ДИДАКТИКИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 

Юденкова О.П.,  

заступник  директора  

з НМР ДНЗ «МВПУПІТ» 

 

Традиційно дидактика розглядається як частина педагогіки, що 

розробляє теорію навчання, його закономірності, принципи, цілі, зміст, 

форми, методи, засоби, організацію, досягнуті результати. Педагогічним 

колективом ДНЗ «МВПУПІТ» було проаналізовано етапи розвитку дидактики та виокремлено такі 

її основні етапи: 

І етап 

традиційна дидактика 

ІІ етап 

сучасна дидактика 

ІІІ етап 

постсучасна дидактика 

XVII-XIX ст. 
кін. XIX – 

пер. пол. XX ст. 
друга пол. XIX ст. 

У цей період у процесі 

викладання за основне 

джерело знань брали, по-

перше, результати 

сприйняття учнем 

властивостей досліджуваних 

об’єктів, їх відносин або 

взаємодій, а також 

результати сприйняття 

особливостей досліджуваних 

процесів, явищ або ситуацій, 

У цей період в процесі 

викладання-вивчення за 

основу брали, по-перше, 

особистісний підхід до 

студента, і, по-друге, 

психологічне управління 

учнем (-ми) з боку того, 

хто навчає за допомогою 

різних методів навчання 

(шляхи досягнення або 

реалізації мети та завдань 

Іноді цей період фахівці 

називають «курикулум». 

У процесі викладання-

вивчення-оцінки знань за 

основу брали, по-перше, 

психолого-соціально 

обумовлену діяльність, по-

друге, педагогіку 

співробітництва, але з 

урахуванням вимог часу та 

особистісного розвитку учня, 
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Ці етапи розглядаються нами як предтеча дидактики IV етапу – дидактики в умовах 

інформатизації освіти, основні характеристики якої ми пов’язуємо з особливостями періоду 

інформатизації, масової глобальної мережевої комунікації сучасного суспільства ХХІ ст., саме цей 

період педагогічний колектив ДНЗ «МВПУПІТ» поставив собі за мету досліджувати та розвивати. 

Інформатизацію освіти ми розглядаємо як трансфер-інтегративну область педагогічної 

науки, яка інтегрує фундаментальні та прикладні психолого-педагогічні, медико-соціальні, 

фізіолого-гігієнічні, техніко-технологічні наукові дослідження, що знаходяться в певних 

взаємозв’язках, відносинах між собою й утворюють певну цілісність, орієнтовану на забезпечення 

сфери освіти методологією, технологією та практикою вирішення міждисциплінарних проблем і 

завдань: 

 методологічні підстави зміни цілей, змісту освіти, методів і організаційних форм 

навчання, виховання, що відповідають завданням інтелектуалізації та соціалізації учня 

ПТНЗ у сучасних умовах інформаційного суспільства періоду глобалізації та масовості 

мережевої комунікації; 

 удосконалення методичних систем навчання в ПТНЗ, орієнтованих на цілеспрямоване 

включення учнів у колективну навчально-виробничу діяльність на основі інформаційної 

взаємодії в мережевих спільнотах для забезпечення наукових, соціальних та 

і, по-друге, догми, 

насаджувані авторитарним 

керівництвом освіти. При 

цьому під процесом навчання 

розуміли цілеспрямований 

процес взаємодії того, хто 

навчає (викладача) і тих, хто 

навчається (учнів), у ході 

якого відбувається засвоєння 

учнями нових знань, умінь, 

навичок і, крім того, 

здійснюється виховання й 

розвиток учнів. 

навчання) і різних засобів 

(предметна підтримка  

навчального процесу у 

вигляді підручників, 

навчально-методичних та 

наочних посібників, 

обладнання кабінету, у тому 

числі майстерність 

педагога). 

а також творчий підхід до 

процесу навчання. Цей 

період характеризується 

особливою увагою до 

формування освітніх 

стандартів як загальної, так і 

професійної освіти. 
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професійно-орієнтованих результатів навчання, а також на формування умінь 

самостійно здійснювати інформаційну діяльність; 

 забезпечення інформаційного захисту особистості, запобігання можливих негативних 

наслідків педагогічного, медико-психологічного, соціального характеру, пов’язаних з 

небезпекою маніпулювання (за допомогою інформації) поведінкою та свідомістю 

людини; 

 забезпечення педагогічно-ергономічної якості педагогічної продукції, функціонуючої на 

базі інформаційних і комунікаційних технологій; 

 інтелектуалізація інформаційних систем, що забезпечують автоматизацію та управління 

технологічними процесами у сфері освіти; 

 удосконалення педагогічних технологій, орієнтованих на розвиток інтелектуального 

потенціалу учня на базі реалізації ідей конвергенції педагогічної науки і наукомістких 

технологій (нано-, інфо-, когнітивних технологій). 

У зв’язку з вищеозначеним спектром міждисциплінарних проблем і завдань, ініційованих 

використанням засобів ІКТ у освіті загалом та професійно-технічній зокрема, інформатизація 

освіти в ДНЗ «МВПУПІТ» розглядається як трансфер-інтегративна область наукового знання, 

так як забезпечує: по-перше, трансфер (від лат. transfero – переношу, переміщаю), тобто 

перенесення (переміщення) певних наукових ідей або наукових проблем у іншу наукову 

область, у якій зароджується (утворюється) нова, досі не існуюча науково-практична зона, 

адекватно існуючим ознаками даної науки і практики її реалізації; по-друге інтегративна 

(від лат. іntegration – об’єднання в єдине ціле), тобто об’єднуюча в єдине ціле певні частини 

(зони), які зародилися (утворилися) у певній науці і практиці її реалізації у зв’язку з 

феноменом трансферу. 

При цьому під трансфер-зоною будемо розуміти деяку інноваційну область наукового 

знання та її практичної реалізації, яка виникла в певній традиційній науці у зв’язку з необхідністю 

вирішення наукових проблем, привнесених у цю науку в результаті розвитку інформатизації 

освіти.  

Реалізація сучасних психолого-педагогічних підходів у області інформатизації знання, 

структуризації навчального матеріалу дозволяють зняти найголовніше обмеження, що зумовлено 

перезавантаженням учня. На відміну від традиційно представленого навчального матеріалу 

сучасні гіпертекстові і/або гіпермедійні форми подання навчальної інформації дозволяють значно 
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збільшити обсяг матеріалу, розширивши як тематику так і спектр його подання, полегшуючи 

пошук, інтерпретацію, вибір потрібного аспекту. При цьому проектування педагогічних 

технологій з урахуванням реалізації дидактичних можливостей ІКТ доводиться орієнтувати на такі 

результати навчання як: формування вмінь самостійно здобувати знання, здійснювати 

різноманітні види самостійної діяльності зі збирання, обробки, передачі, продукуванню 

навчальної інформації.  

Сучасні підходи до використання web-технологій, постійно вдосконалюваних адекватно 

інтенсивному розвитку науково-технічного прогресу, дозволяють в ДНЗ «МВПУПІТ» реалізувати 

інформаційну взаємодію учасників освітнього процесу в різних режимах роботи на базі Інтернет. 

При цьому учнів можна орієнтувати на користування інформаційним середовищем науки 

(інформація і знання, що є наповненням баз даних; розподілена обробка інформації; поширення 

наукової інформації) і культури (електронні бібліотеки, віртуальні музеї, художні презентації, 

виставки). 

З’являються нові засоби, що функціонують на базі інформаційних і комунікаційних 

технологій, що реалізують соціальні запити сучасної людини, до яких можна віднести 

вдосконалення, завдяки діяльності користувачів, електронні енциклопедії, що надають учню 

технології збору та продукування інформації і знання; соціальні інформаційні системи, які 

функціонують аналогічно соціальним мережам; інтерактивні електронні підручники; 

інструментальні засоби та системи розробки авторських електронних ресурсів освітнього 

призначення та ін. 

Застосування таких засобів у освіті істотно підвищує мотивацію навчання, забезпечує 

самостійність при вирішенні навчальних завдань, розвиває вміння користування засобами 

інформаційних і комунікаційних технологій, навички мережевої взаємодії. 

Розробка педагогічних технологій в ДНЗ «МВПУПІТ» на основі технологій Мультимедіа, 

Гіпермедіа, web, Інтернет дозволяє модифікувати сучасні освітні підходи до навчання методам 

вирішення цілого класу завдань, заснованих на реалізації освітніх моделей, використовують не 

аксіоматичний підхід до навчання (шляхом ознайомлення учнів з типовими рішеннями 

навчальних завдань), а методи або шляхи досягнення рішень навчальних завдань. При такому 

підході передбачається навчання методиці вирішення певного класу задач. Тобто навчання тому, 

як знайти відповідь на питання, з яким раніше учень ПТНЗ ніколи не стикався, використовуючи 
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при цьому ті знання, які він набув раніше у процесі навчання. Опора при цьому робиться на 

здатність до створення творчих рішень та реалізацію інтелектуального потенціалу індивіда. 

Це призводить до модифікації цілей навчання (освіти), які орієнтуються на реалізацію 

соціального замовлення сучасного інформаційного суспільства масової глобальної мережевої 

комунікації – підготовка індивіда, здатного самостійно здобувати знання, здійснюючи 

різноманітні види інформаційної діяльності з пошуку, збору, обробки, передачі, продукуванню, 

формалізації навчальної інформації, моделюванню навчальних ситуацій та використанню досить 

великих обсягів інформації на базі ІКТ. 

Змінюються також організаційні форми та методи навчання адекватно сучасним науково-

дослідним методам пізнання природних закономірностей як реально протікаючих, так і 

віртуально, представлених засобами науково-технічного прогресу. 

Важливим аспектом при розробці педагогічних технологій у ДНЗ «МВПУПІТ», що 

реалізують дидактичні можливості інформаційних і комунікаційних технологій, є теорія навчання 

в умовах інформаційно-навчальної взаємодії між викладачем, учнем та інтерактивним засобом 

навчання, функціонуючим на базі ІКТ – теорія формування та функціонування інформаційно-

комунікаційного предметного середовища в умовах здійснення різних видів навчальної діяльності, 

що реалізуються на базі технологій Мультимедіа, Телекомунікації. 

В умовах інформатизації освіти (при реалізації дидактичних можливостей ІКТ) в ДНЗ 

«МВПУПІТ» відбувається розвиток як традиційних теорій навчання (діяльнісний підхід до 

навчання, особистісно-орієнтоване навчання, проблемне навчання, програмоване навчання, 

алгоритмізація навчання), так і дистанційного навчання, «електронного навчання», 

навчання на основі методу проектів. 

При реалізації теорій навчання, як класичних, так і інноваційних, істотне значення має 

запобігання можливих негативних наслідків використання засобів інформаційних та 

комунікаційних технологій у освіті й розробка методики інформаційного захисту особистості при 

роботі з цими технологіями. Особливо важливим є вивчення можливого негативного впливу на 

учнів використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій у медичному, 

психологічному та педагогічному аспектах. 

Так, можливі негативні наслідки медичного характеру можуть проявлятися при порушенні 

режиму навчальної діяльності із засобами обчислювальної техніки, при порушенні правильної 

посадки за робочим місцем, оснащеним комп’ютером з відповідним периферійним обладнанням. 
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Негативні наслідки психологічного характеру від застосування засобів ІКТ у навчальному процесі 

можуть бути викликані емоційним перенапруженням при роботі з інформаційно ємним і емоційно 

насиченим навчальним матеріалом, при неправильному розподілі інформації на екрані, 

перенасичення інформацією, призначеною для засвоєння. Негативні наслідки педагогічного 

характеру можуть проявлятися при неправильній організації навчальної діяльності за 

комп’ютером, при некоректній організації групової, колективної діяльності із засобами ІКТ. 

Разом з тим, сучасна традиційна педагогічна наука, що бере початок своїх традицій з часів 

авторитарного викладання і введення класно-урочної системи як основної форми організації 

навчального процесу, характеризується жорсткою організацією навчального процесу, що не 

допускає довільного вибору режиму навчальної діяльності; безапеляційністю і енциклопедизмом 

викладання; опорою при отриманні знання на перевагу заучування, а не на творчі устремління 

учня і не на культивацію інтелектуальної розкутості і демократизації вибору шляхів і засобів 

засвоєння навчальної інформації. При цьому від учнів потрібні знання готових моделей поведінки, 

навчальної діяльності і мислення. 

У ході проведеного дослідження нами виділено  парадигмальні зміни у сфері освіти, що 

відбулися за останні десятиліття: 

1. Зміна парадигми навчальної інформаційної взаємодії між викладачем, учнями та 

інтерактивним джерелом освітнього інформаційного ресурсу, що володіє наступними 

дидактичними можливостями: реалізація негайного зворотнього зв’язку між користувачем і 

інтерактивним джерелом навчальної інформації, розвинених засобів ведення інтерактивного 

діалогу; надання будь-яких обсягів аудіовізуальної інформації; автоматизація процесів пошуку, 

обробки, формалізації, продукування, використання навчальної інформації; моделювання, 

віртуальне представлення досліджуваних об’єктів, процесів явищ; управління віртуально 

представленими об’єктами, процесами. 

2. Зміна цілей, результатів, організаційних форм і методів навчання в напрямі їх 

адаптації до вимог науково-технологічного прогресу та соціокультурного розвитку, 

адекватно сучасним науковим методам пізнання природних закономірностей і соціокультурних 

процесів, що відбуваються в інформаційному суспільстві глобальної масової мережевої 

комунікації. 

3. Зміна структури навчального матеріалу: замість лінійного й концентричного 

уявлення – гіпертекстове, гіпермедійна, що забезпечує відбір досліджуваного матеріалу 
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адекватно особистісним перевагам учня (таке подання навчальної інформації дозволяє значно 

збільшити обсяг матеріалу, розширивши як тематику, так і спектр його подання, полегшуючи 

пошук, інтерпретацію, вибір потрібного аспекту). 

4. Подання в електронному вигляді джерельної бази навчально-методичного 

матеріалу і, як наслідок – розширення видів навчально-методичних матеріалів (електронний 

підручник, електронні тести, інструментальні засоби моделювання навчального матеріалу, 

навчальні та контролюючі програмні засоби та ін.). 

5. Розширення видів навчальної діяльності, реалізованої на базі ІКТ: інформаційна 

діяльність (збір, обробка, пошук, архівування, транслювання, тиражування, використання 

інформації); мережеву інформаційну взаємодію на основі опосередкованого символічного 

відображення певних блоків інформації про віртуальні об’єкти (їх відносини), процесах; 

моделювання, досліджуваних об’єктів, їх відносин і процесів; продукування електронного 

освітнього ресурсу; використання інструментальних інформаційних систем; формалізація 

інформації. 

6. Автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу та управління освітньою установою (системою освітніх установ). 

7. Наявність інформаційно змістовного й емоційно насиченого віртуального світу 

(можливий за певних умов), ініціюючого: мотивацію входження та тривалої присутності у 

віртуальному світі (тривимірному, інтерактивному, більш багатогранному і многоаспектному, ніж 

реальний); здійснення індивідом самоідентифікації та самопредставлення у процесі інформаційної 

діяльності й інформаційної взаємодії (анонімного, неконтактного) між суб’єктами віртуального 

світу – як реальним, так і віртуальним. 

8. Надмірність і агресивність інформаційного впливу на учня з боку ЗМІ, Інтернет, 

мережевих взаємодій з реальними й віртуальними користувачами. 

9. Нівелювання авторитету викладача (наукового, наставницького, управлінського) у 

зв’язку з необмеженою можливістю отримання інформації з різних джерел (ЗМІ, Інтернет, 

інформаційні мережі). 

Розвиток дидактики в умовах інформатизації професійно-технічної освіти передбачає 

розвиток теорії навчання, цілі якого відображають запити на підготовку члена сучасного 

інформаційного суспільства масової глобальної мережевої комунікації, зміст відображає 

кардинальні зміни, що відбуваються в науці, техніці і виробництві, методи адекватні сучасним 
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методам пізнання наукових і соціальних закономірностей, а кошти реалізують дидактичні 

можливості інформаційних і комунікаційних технологій. 

Спираючись на вищевикладене, сформулюємо основні напрямки розвитку дидактики в 

умовах інформатизації освіти в ДНЗ «МВПУПІТ», що безпосередньо реалізовуються в 

ПТНЗ: 

1. Дослідження і виявлення суті зміни (модифікації) цілей, результатів, організаційних 

форм, методів і засобів навчання адекватно науково-технологічному прогресу та соціальному 

замовленню інформаційного суспільства масової мережевої комунікації й глобалізації. 

2. Реалізація парадигми навчального інформаційної взаємодії (у тому числі в умовах 

мережевої взаємодії), при якому інтелектуально активними є три учасники взаємодії: учень, 

викладач і інтерактивне джерело навчальної інформації, який реалізує дидактичні можливості ІКТ, 

в умовах функціонування інформаційно-освітнього середовища, у тому числі зі вбудованими 

елементами технології навчання. 

3. Виявлення, обґрунтування та методичні підстави реалізації різних видів навчальної 

діяльності в умовах використання засобів інформаційних і комунікаційних технологій: 

інформаційної діяльності (з пошуку, збору, обробки, формалізації, продукуванню, застосуванню 

навчальної інформації), діяльності з моделювання досліджуваних об’єктів або процесів, діяльності 

щодо формалізації навчальної інформації, діяльності щодо продукування навчального матеріалу (у 

тому числі електронного ресурсу освітнього призначення). 

4. Розробка методичних систем навчання, що реалізують ідеї конвергенції педагогічної 

науки та наукоємних технологій,  орієнтованих на зміну структури представлення навчального 

матеріалу (нелінійного, гіпертекстового, гіпермедійна), що забезпечують відбір досліджуваного 

матеріалу адекватно особистісним перевагам учня, збільшення обсягу навчальної інформації (без 

збільшення навчального навантаження), розширення як тематики, так і спектру його подання, 

інтерпретацію, вибір потрібного аспекта. 

5. Розробка теоретичних основ подання в електронному вигляді джерельної бази 

навчально-методичних матеріалів (контенту навчально-методичних матеріалів) за умови 

сертифікації на предмет педагогічно-ергономічного якості та інформаційної безпеки. 

6. Створення і використання нових видів навчально-методичних матеріалів (електронний 

підручник, електронні тести, інструментальні засоби моделювання навчального матеріалу, 

навчальні та контролюючі програмні засоби та ін.), що реалізують різні види навчальної 
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діяльності з використанням засобів ІКТ, в умовах функціонування інформаційно-освітнього 

середовища. 

7. Теоретичне обгрунтування поняття «освітній простір» адекватно понятійному апарату 

філософської категорії «простір» та методичне забезпечення умов функціонування інформаційно-

освітнього простору. 

8. Інтелектуалізація інформаційних систем, що забезпечують автоматизацію і управління 

технологічними процесами у сфері освіти, у тому числі процесів пошуку, збору, обробки, 

формалізації, продукування навчальної інформації, контролю і оцінки результатів навчання та  

просування в особистісному розвитку. 

9. Сертифікація програмно-апаратних, інформаційних комплексів освітнього призначення 

на базі оцінки педагогічно-ергономічного якості педагогічної продукції, функціонуючої на базі 

інформаційних і комунікаційних технологій. 

10. Методологія розробки стандартів у галузі використання засобів інформаційних та 

комунікаційних технологій у освітній діяльності учня та у  професійній діяльності педагогічних і 

управлінських кадрів. 
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ПРОЕКТ-ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІЦЕЮ:» ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ  

 (З досвід роботи у проекті НМЦ ПТО «Ми діти твої Україно») 

 

 

Керівник проекту Шпеньков О. С., 

 викладач суспільних дисциплін 

Дніпродзержинського професійного ліцею,  

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ 

Вступ 

І. Історія української діаспори. 

  1.Чотири хвилі еміграції українців. 

  2.Формуваня східної діаспори. 

ІІ. Проблема збереження національної ідентичності  українців діаспори. 

ІІІ. Інформація з перших джерел: відео міст «Дніпродзержинськ -  Берлін» 

ПРОЕКТ «Проблема збереження національної ідентичності діаспори українців» 

 

№ 

з/п 

Основні 

засади 

діяльності 

Короткий зміст основних засад діяльності 

11 

Загальні 

положення 

Проект створюється в рамках спільного  національно-

патріотичного навчально-виховного проекту «Ми діти твої, 

Україно!» Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Дніпропетровській області та методичної комісії 

суспільно-гуманітарних дисциплін Дніпродзержинського 
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професійного ліцею. 

2 Актуальність 

        Останні події в нашій державі, бурхливий сплеск громадського 

волевиявлення сприяли становленню української нації. Російська 

агресія надзвичайно консолідувала українців, стираючи 

психологічні бар’єри між Сходом і Заходом. На тлі зростаючого 

патріотизму підвищився інтерес громадян до власної історії та 

культури. Нація, яка нині твориться, неодмінно наштовхується на  

випробування зараз і буде наштовхуватися в майбутньому. Що 

допоможе нам зберегти національну самосвідомість і гідно пройти 

горнило історії, зберігши власний народ, націю, державу? 

Дослідження історії української діаспори допоможе визначити 

вектори проблем, з якими може зіткнутися нація. Розуміння цих 

небезпек допоможе нам уникнути тих пасток, у які потрапляють 

наші співвітчизники за кордоном.     

3 

зн
ач

и
м

іс
ть

 

          

 

соціальна 

Полягає  у  становленні самодостатнього громадянина-патріота 

України, гуманіста і демократа, готового до збереження 

національної ідентичності за будь-яких умов.  

 

практична 

 

Продукт проектної діяльності (творча робота)  може бути 

використаним педагогами та учнями  як систематизоване 

інформаційне джерело не лише під час уроків історії України, а й 

під час підготовки та проведення масових заходів національно-

патріотичного спрямування.  

3 Мета проекту 
Дослідити стан збереження національної ідентичності  української 

діаспори 
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4 
Завдання 

проекту 

 

- дослідити  географію української діаспори; 

- дослідити історію становлення української діаспори; 

- визначити, чим може бути корисним приклад представників 

діаспори в розбудові української нації сьогодні; 

- оволодіння навичками побудови діалогу за відповідною 

тематикою; 

- оволодіння навичками спілкування засобами Internet;  

- розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, національної 

гордості, морально-психологічних якостей громадянина-

патріота 

5 
Учасники 

проекту 

Учні – члени гуртка «Патріот» 

Координатор: Гончар Артем, учень групи ЕГЗ-15 

6 Термін проекту 2015 – 2016 н.р. 

7 
Структура 

проекту 

І етап – аналітично-діагностичний 

 

ІІ етап – проектно-організаційний 

 

ІІІ етап – формувальний 

 

ІVетап – узагальнюючий 

Жовтень 2015р. 

 

Листопад 2015р. 
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ВСТУП 

    Сьогодні, за різними, підрахунками, поза межами України мешкає майже четверта 

частина населення нашої країни. Однак ні час, протягом якого вони живуть за рубежем, ні 

тисячокілометрова відстань, що розділяє їх з рідною землею, не є причиною того, щоб забувати 

про свою Вітчизну, чи не ідентифікувати себе українцем. Те, наскільки українці за кордоном 

переймаються проблемами України, видно із численних проектів, зініційованих ними. Це освітні 

програми, наукова діяльність, допомога у вирішенні різноманітних фінансових проблем тощо. Як 

стверджує директор Інституту дослідження української діаспори Національного університету 

«Острозька академія», кандидат історичних наук, доцент Алла Атаманенко, для нашої держави 

дуже важливо досліджувати таке явище, як українці, що мешкають поза Україною, адже нам 

справді є чому в них повчитися. Наприклад, маючи чітко визначену українську ідентичність і 

національну свідомість, українці другої і третьої хвилі еміграції створювали недільні школи, 

пластові організації і намагалися виховувати своїх дітей в українському дусі. «Українська діаспора 

зуміла зберегти ті традиції, які були притаманні саме українському суспільству — традиції 

жертовності. Мається на увазі, що всі створені українські організації, церкви за рубежем не 

функціонували за державні кошти, а за кошти, які виділялися самими ж українцями. Розуміючи 

важливість створення таких організацій, виділяли фінансову допомогу на розвиток українства, 

навіть, якщо доводилось їх відривати від своїх родин», — розповідає Алла Атаманенко. 

 

І. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 

   1.Чотири хвилі еміграції українців 

    Перша хвиля масової еміграції українців за кордон почалася із Закарпаття у 70-х роках ХІХ 

століття. Уже дещо пізніше еміграція охопила Лемківщину, Гуцульщину, Войківщину, Східну 

http://histua.com/istoriya-ukraini/istoriya-okremix-ukrainskix-zemel/zakarpattya
http://histua.com/istoriya-ukraini/istoriya-okremix-ukrainskix-zemel/lemkvwina
http://histua.com/istoriya-ukraini/istoriya-okremix-ukrainskix-zemel/guculwina
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Галичину, Буковину. З 1880 по 1914 рр., наприклад, з цих регіонів виїхало приблизно 800 тис. 

людей, з них у США поселилося за цей період майже 360 тис. українців. 

 

   Складне соціально-політичне становище в українських землях у 1917-1920 рр. знову викликало 

чергову хвилю еміграції українського населення, але вже з різних регіонів нашої держави. Це була 

переважно політична еміграція. За 4 роки до Західної Європи та ін. країн світу виїхало понад 300 

тис. людей. 

 

   Третя хвиля масового переміщення населення з України припадає на закінчення Другої світової 

війни. За період окупації нацистською Німеччиною України з її етнічної території на примусові 

роботи в Західну Європу було вивезено 4,2 млн. громадян. Вони являли собою переважно молодих 

людей, які, залишившись живими, знову повернулися на батьківщину. Проте, близько 310 тис. 

людей залишилося в Західній Європі, а вже звідти понад 240 тис. людей переселилися в інші 

країни світу: США та Канаду -175 тис., Аргентину та Бразилію - 35-40 тис. чол., Австралію - 30 

тис. людей. 

 

http://histua.com/istoriya-ukraini/istoriya-okremix-ukrainskix-zemel/galichina
http://histua.com/istoriya-ukraini/istoriya-okremix-ukrainskix-zemel/bukovina
http://histua.com/istoriya-ukraini/novitnij-chas/pochatok-drugoi-svitovoi-vijni
http://histua.com/istoriya-ukraini/novitnij-chas/pochatok-drugoi-svitovoi-vijni
http://histua.com/slovnik/g/gromada
http://histua.com/slovnik/s/sobor
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     У 60-80-ті рр. ХХ століття з України емігрували за політичними мотивами окремі громадяни, 

котрі виступали проти тодішньої державної політики. У цілому чисельність цих осіб була 

невеликою і тому вони не могли вплинути в значній мірі на етнічну самосвідомість західної 

української діаспори, яка вже була мобілізована в політичному і організаційному відношеннях на 

боротьбу за незалежність України, перш за все за її вихід зі складу СРСР. 

     Сьогодні громадяни України залишають материнські землі перш за все за соціально-

економічними мотивами, у основі яких лежать глибокі розчарування нинішньою складною 

економічною ситуацією в Україні. За роки незалежності з України емігрувало на Захід і на Схід 

близько 1 млн. чоловік, серед них учені, інженери, лікарі, працівники культури та ін. 

2.Формуваня східної діаспори 

   Східна діаспора, яка виникла у країнах СНД, формувалася кількома шляхами. Основна частина  

українців у Росії опинилася внаслідок освоєння вільної території Російської імперії, особливо під 

час реформи П. А.Столипіна. У радянський період у результаті політики тотальної колективізації 

сільського господарства, велика кількість селян розкуркулювалася й депортувалася за межі 

України, переважно в Росію. Таким чином, виникли поселення в Башкирії, Сибіру, Алтаї, на 

Далекому Сході. На Кубані українці з'явилися наприкінці XVIII століття. Багато з них прибули до 

Казахстану під час кампанії освоєння 

цілинних земель у 50-х роках XX ст. Певна 

кількість українців мігрувала за межі 

України у зв'язку з виїздом на навчання та 

роботу, укладанням шлюбів. 

Отже сьогодні українська діаспора 

умовно поділяється на східну (Росія 4,3 

млн, Казахстан 900 тис., Молдова 600 тис., 

Білорусь 300 тис., Узбекистан 150 тис., 

Киргизія 100 тис.) і західну (США 2 млн., 

Канада понад 1 млн, Бразилія та Аргентина по 400 тис., Австралія і Франція по 40 тис., Велика 

Британія 30 тис., Німеччина 25 тис.). 

Частина українців віддавна проживає на територіях, які після II Світової війни увійшли до 

складу сусідніх з Україною держав (Польща 300 тис., Румунія 100 тис., Словаччина  40 тис. 

жителів українського походження). 

http://histua.com/slovnik/p/politika
http://histua.com/personi/s/stolipn-petro-arkadijovich
http://histua.com/istoriya-ukraini/novitnij-chas/kolektivizaciya
http://histua.com/istoriya-ukraini/novitnij-chas/kolektivizaciya
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ІІ. Проблема збереження національної ідентичності  української діаспори 

  У нашому дослідженні хотілося б 

звернути увагу на проблеми діаспори. 

Візьмемо для прикладу Росію. Українська 

діаспора в Російській Федерації є найбільш 

численною. За результатами 

Всеросійського перепису 2002 року її 

чисельність складає 2 943 471 осіб, які 

ідентифікують себе як етнічні українці. 

Проте, згідно з неофіційною 

статистикою,чисельність української меншини в Росії сягає понад 10 млн. осіб. Так, ще кілька 

років тому російські демографи публічно декларували проживання у країні факт проживання у 

країні 8-10 млн. російських громадян українського походження.
[4]

   Доволі чітко означилася 

асиміляторська позиція, на якій стоїть значна частина наших колишніх співвітчизників. Суть її 

полягає в бажанні знівелювати український фактор як у власній самоідентифікації, так і у 

стосунках з місцевою владою та соціальним середовищем. Представники цієї течії також творять 

свої спільноти, проводять форуми (себе вони називають «вихідцями з України»), але очевидною є 

відсутність реальної корпоративності, конструктивної соціальної мотивації, самої потреби 

відчувати себе українцем. Справді, якщо етнічне походження сприймається людиною як 

перешкода в її успішній соціалізації, то навряд чи вона зможе вибудовувати на цій основі тривкі 

соціальні зв’язки. Національні товариства, створені на подібному Ґрунті, будуть нежиттєздатними, 

або виконуватимуть відверто антиукраїнські функції: їх незмінно будуть інспірувати й  

використовувати для розхитування національної ідентичності, підживлення неоімперських 

реставраційних настроїв, компрометації всього українського руху. Індивідуалізм є найбільшим 

ворогом національної згуртованості, особливо в умовах вимушеної трудової міграції. І це 

справедливо не лише для українців, розсіяних на просторах колишнього СРСР, але й для новітньої 

хвилі остарбайтерів, що впродовж останнього десятиріччя поповнили склад населення економічно 

розвинутих країн Заходу.
[2]

 

       А що можна сказати про Францію? На жаль, значне розпорошення українців по території 

Франції спричинилося до того, що в цій країні шкільництво розвинене дуже слабо. Існує лише 

декілька четвергових шкіл ( четвер був вільний від занять день у Франції) у Парижі при церкві  Св. 
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Володимира та в м. Ліоні, у яких діти можуть долучитися до української освіти.
[3] 

Як і скрізь в 

українському світі, через старіння й вимирання старої генерації став занепадати український рух у 

Аргентині. До цього ще й призвели різні події: військова диктатура, відірваність від України, 

асиміляція. Третє й четверте покоління вже майже не знає української мови й мало цікавиться 

своєю історичною батьківщиною. Через це деякі організації припинили своє існування.  Біда в 

тому, що українці втрачають українську мову, асимілюючись з місцевим населенням. Але 

втративши мову, вони все ж ідентифікують себе з національністю батьків. Юнаки та юнки власне 

небажання вчити українську мову здебільшого аргументують тим, що багато хто не вживає мови в 

самій Україні. Отже, ми самі повинні бути прикладом любові до України, до її мови та 

національних традицій. Значну роль у збереженні національної ідентичності відіграє 

згуртованість, суспільна активність іммігрантів. Певною мірою активність залежить від статусу 

іммігранта. Нелегальні мешканці надають перевагу більш відособленому способу життя. 

Прикладом можуть слугувати наші співвітчизники, які проживають у Британії. Як показало 

дослідження проведене TUC, у плані самоорганізації вони виявили менше бажання об'єднуватися 

між собою: „албанці та українці, зокрема, схильні до думки, що „кожен живе своїм життям", 

"українці здебільшого не бажають вступатив контакт зі своїми сусідами, що ймовірно відображає 

більшу кількість нелегальних іммігрантів у цій групі". Легальні та легалізовані проявляють 

достатньо активну позицію в житті громади. Трудова міграція: 

        Збереження національної ідентичності великою мірою залежить від бажання самої людини, 

мотивації переїзду, ставлення оточуючого 

середовища. Відомі випадки зміни етнічної 

ідентичності, зокрема негативної, що, за 

визначенням Євтуха В.Б., являє собою 

„ідентичність, зміст якої визначається 

інтолерантними установками та 

негативними діями" . Наприклад, 

іммігрант, всіляко намагаючись 

асимілюватись, стати повноправним 

членом суспільства, що його приймає, відмежуватись від негативного образу своєї етнічної групи, 

уникаючи дискримінації на етнічному   чи   расовому   ґрунті,   намагається   змінити національну 

ідентичність, змінюючи ім'я та прізвище, оселяючись у районах, де здебільшого проживає місцеве 
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населення, подалі від місць гуртування іммігрантів. Такі випадки трапляються і серед українців, 

хоча, більш поширеними вони є серед вихідців з мусульманських країн. Нещодавно в новинах Бі-

Бі-Сі було анонсовано французьку стрічку „Італієць". У ній висвітлюються проблема, з якою 

зіштовхуються іммігранти, для яких зміна імені з арабського на європейське дає можливість 

отримати роботу і перспективу кар'єрного росту. Головний герой, італієць Діно Фабрицці 

(насправді французький алжирець Мурад Бен Сауд), стає успішним торговцем машинами завдяки 

зміні імені. У реальності така тенденція зараз є дуже поширеною, вона свідчить про те, що в  

багатьох випадках іммігранти вбачають зміну ідентичності як необхідність для повноцінного 

включення в суспільство країни проживання. 

   Є очевидним, що в сучасному глобалізованому світі питання збереження національної 

ідентичності є актуальним для усіх учасників міграційних процесів. Успішна інтеграція іммігранта 

в іноетнічне середовище підвищує ризик утрати національної ідентичності. У випадку України, 

відсутність системної послідовної підтримки іммігрантів з боку держави частково компенсується 

діяльністю церкви та недержавних організацій, ініціаторами створення яких є безпосередньо 

іммігранти. Важливими факторами збереження національної ідентичності іммігрантів є 

задоволення їх потреб за кордоном та створення сприятливих умов для повернення на 

батьківщину.
[1] 

  
Оскільки Україна є активним учасником євроінтеграційних процесів перед нами з часом 

може постати питання збереження національних духовних скарбів в мультикультурному 

середовищі Європейського союзу. Приклад діаспори вчить нас стримуватися від бажання 

асимілюватися заради здобуття певних дивідендів. 

  Можливо, у контексті прикладу діаспори, слід більш пильну увагу приділити російській 

мовній експансії. Утрата мови неминуче призводить до втрати національної ідентичності. Саме 

завдяки мові українці за кордоном зберігають національну самоідентифікацію. Це не може не бути 

чудовим уроком для нас. 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ З ПЕРШИХ ДЖЕРЕЛ: ВІДЕОМІСТ 

Проект «Проблема збереження національної ідентичності українців діаспори» стартував під 

час проведення тематичного тижня «Бути гідним національної спадщини!» та передбачав 

результат проектної діяльності – організацію і проведення відеомоста з представниками діаспори. 

Так, 28 січня 2016 р. відбувся відеоміст за відповідною тематикою. 
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Інформація про співрозмовника: 

 

Борис Чикулай, продюсер, асистент режисера, засновник НГО 

"Форум українців Чеської республіки", організації, яка була 

активною 2001 - 2005 роках у Чехії,  нині в Німеччині. 

 

Організація  "Форум українців Чеської республіки"  заснована в березні 2001 року під час 

демонстрацій проти нахабних дій антиукраїнської влади. Станом на кінець 2004 року 

нараховувала понад 300 членів. Сьогодні реєстрація не ведеться. 

Мета: інформаційна, культурна підтримка та гуртування громадян України для створення 

цивілізованої, демократичної, ліберальної держави. 

Проведено такі заходи: 

• концерти українських виконавців "Гоголь Борделло", "Воплі Відоплясова", "Борщ", 

"Гайдамаки"; 

• найпопулярніший в ЧР український інтернет-ресурс Ukraine.CZ (Ukrainians.CZ); 

• документальні фільми "Невидимі люди", "Проста відповідь" про заробітчан у Європі у 

співпраці з Мінкультури ЧР; 

• знаменитий футбольний клуб "Форум українців ЧР", що  виходив у фінал Кубку Праги 

(припинена діяльність восени 2009 року); 

• щотижневі новини на чеському ФМ радіо (припинена діяльність навесні 2009 року). 

Для інформування української громади в Чехії. Форум використовує традиційні й альтернативні 

інструменти: 

• роздавання листівок та атрибутики на акціях об‘єднання, біля церков; 

• розсилка SMS (база данних більш ніж 6000 отримувачів); 

• розміщення в соціальних мережах;  

• розсилка електронною поштою; 

• розміщення інформації на сторінках Ukraine.CZ 

У ході відеомосту обговорювалися питання: 

1.Як сталося, що ви опинились за кордоном? 

2. У Чехії велика українська діаспора. Розкажіть будь ласка про життя українців у цій країні. Чи є 

якісь громадські осередки українців? 
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3.Чи намагаються українці зберегти свою національну ідентичність, чи навпаки-прагнуть 

асимілюватись? 

4. А які взагалі настрої чехів щодо українців? 

5. Як Ви прийшли  до ідеї створення громадської організації? 

6.Чим займався «Форум українців Чехії»? 

7. Зараз Ви  в  Берліні. Як довго живете  в  Німеччині? 

8.Якою наразі є доля «Форуму»? 

9. А чи багато українців у  Берліні? 

10. Як німці сприймають українців? 

11. Ваша громадська діяльність у  Німеччині припинилась? 

12. Серед українців, що живуть тут, чимало таких, які не розуміють любові до України членів 

діаспори ("якщо вони так люблять Україну, то чому не їдуть сюди, не розбудовують її разом з 

нами?"). Що б ви могли на це відповісти? 
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Висновки 

У сучасному глобалізованому світі питання збереження національної ідентичності є 

актуальним для всіх учасників міграційних процесів. Успішна інтеграція емігранта в іноетнічне 

середовище підвищує ризик утрати національної ідентичності. У випадку України, відсутність 

системної послідовної підтримки емігрантів з боку держави частково компенсується діяльністю 

церкви та недержавних організацій, ініціаторами створення яких є безпосередньо емігранти. 

Важливими факторами збереження національної ідентичності емігрантів є задоволення їх потреб 

за кордоном та створення сприятливих умов для повернення на батьківщину.
[1] 

Список використаних джерел: 

1.Бурбело О.Р. Проблеми збереження національної ідентичності в умовах іноетнічного довкілля. 

Матеріали  Міжнародного наукового форуму: соціологія, психологія, педагогіка, 

менеджмент.[Електронний ресурс] Режим доступу:http://vuzlib.com.ua/articles/book/18916 

Problemi_zberezhennja_na%D1%81%D1%96on/1.html 

2.Крисаченко О.В. Національна ідентичність та проблема її збереження. Національний інститут 

стратегічних досліджень. Збірка статтей . [Електронний ресурс] Режим доступу:  

http://old.niss.gov.ua/book/Krysachenko/5-0-Ukr_Socium.pdf.- Стор.319-320 

3. Ключковська І., кандидат пед. н., доц., директор Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка" Фактори збереження 

національної ідентичності українців Франції. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://storinka-

m.kiev.ua/article.php?id=304 

4. Мазука Л.І. к.і.н. Українська діаспора в Росії: актуальні проблеми збереження національної 

ідентичності. Науково-аналітичний збірник Стратегічні пріоритети № 4(5) 2007 - Стор.95-96 
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РОЗВИНЕНА ПАМ’ЯТЬ  - ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ 

(рекомендації психолога щодо розвитку пам’яті у підлітковому віці ) 

 

Піковець Л.Г., 

 методист НМЦ ПТО  

 

Пам’ять – одна з найбільш важливих  здібностей людини. Вона 

дається нам природою  і удосконалюється  упродовж усього життя.   Але 

найактивніше пам’ять розвивається у ранньому дитячому, підлітковому,  

юнацькому віці. Механізми пам’яті  доволі складні. 

Продуктивність  пам’яті - процес дуже складний.  А ресурси пам’яті безмежні. Опанувати 

це багатство нескладно, але потребує значних  знань та вмінь. 

Пропонуємо  декілька занять  для  ваших дітей  вдома та окремі методики таких занять на 

уроках. 

Заняття з розвитку пам'яті  

1. ГРА У СЛОВА 

Варіант 1. 

Завдання 1: 

Я називаю тобі кілька слів, а ти постарайся їх запам'ятати. 

Увага, слон, заєць, телевізор, курка, шафа, миша, вовк, диван, крісло, ведмідь. 

>Повтори. 

Завдання 2: 

Як ти думаєш, чи можна розділити ці слова на групи, частини. За якими  групами або 

частинами  ти згрупуєш ці слова? (Дитина назве багато варіантів.  Нехай думає, але потрібно 

підвести її до найбільш правильної відповіді. Наприклад, "Згадай спочатку тварин, а потім 

перелічи назви меблів..."). 

Завдання 3: 

>Перелічи, будь ласка, усі слова . 

Варіант 2. 

Тарілка, малина, брусниця, виделка, яблуко, каструля, банан, ніж, груша, чайник, вазочка, 

слива. 

Варіант 3. 

Трамвай, велосипед, тролейбус, вухо, лоб, автобус, пароплав, очі, поїзд, щоки, літак. 
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Завдання однакові: 

відтвори всі слова; 

розподіли всі слова на групи з одною загальною ознакою; 

запам'ятай і відтвори. 

2. ОСІННЄ ЛИСТТЯ 

3. Завдання: 

"Подивися на цей листок. Запам'ятай його". 

Далі цей аркуш треба закривати і попросити дитину відшукати такий самий серед інших. 

(Зазвичай, цю задачку нікому не вдається вирішити відразу, тому треба повторити кілька разів). 

Коли завдання буде остаточно вирішено, потрібно докладно обговорити з дитиною те, як він 

запам'ятовував. Необхідно детально проаналізувати особливості контуру аркуша, стебла, кількість 

жилок тощо. 

4. ГРА У СЛОВА НА РІЗНІ БУКВИ 

Інструкція: 

"Я назву слова, а ти спробуй їх запам'ятати": 

>Гарбуз, ведмідь, айстра, мураха, аптека, мило, алмаз, малина. 

>рбузедведь 

>страуравей 

>птекаило 

>лмазаліно 

Завдання 1: 

Назви слова, які ти запам'ятав. 

Завдання 2: 

Назви слова, які починаються 

літерою А.  

Завдання 3: 

Назви слова, які починаються  

з М.  

Завдання 4: 

Назви всі слова, що їх просила тебе запам'ятати. 

Гуляємо зоопарком. 
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Дитині дають 10 карток із зображеннями різних тварин і пропонують уважно розглянути їх. 

Час 3-5 хвилин. Потім картинки слід прибрати. Дитині пропонується заплющити очі, уявити, що 

ми гуляємо зоопарком.  

Інструкція: 

"Я називаю тобі тварин, ти мусиш пригадати тих, кого я  не назвала". 

Отже, лисиця, вовк, їжачок, жираф, слон...  

Завдання 1: 

>Перелічи тварин, які були на картинках. 

 Завдання 2: 

Дитині знову дають 10 картинок, і просять показати цих тварин.  

Завдання 3: 

Знайди на картинках тварин, яких ти назвав.  

Завдання 4: 

Картинки прибираються. Дитину просять згадати тварин у тому порядку, в якому вони 

називалися. 

 Завдання 5: 

>Перелічи всіх тварин, яких знаєш. 

Інструкція: 

"Уяви, що ми гуляємо вже лісом. Я називаю тобі птахів. Ти маєш пригадати тих, яких я  не 

назвала". 

Отже, сорока, зозуля, дрізд, малинівка, дятел. 

Завдання 1: 

Назви всіх птахів, яких ти знаєш. Коли дитина не може назвати, їй  пропонується  

скористатися картинками.  

Завдання 2: 

Картинки прибираються. Дитину просять пригадати тих птахів, які були на початку гри. 

            СМАК І ЗАПАХ 

Завдання 1: 

Уяви лимон. Який він на  смак? 

Згадай, як пахне лимон. Розкажи . 

Уяви, що тримаєш лимон в руці. Що ти  відчуваєш? 
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Завдання 2: 

Намалюй лимон. 

Завдання 3: 

Уяви апельсин. 

Який він на смак? 

Згадай, як пахне апельсин. Розкажи, якого кольору апельсин? 

Уяви, що тримаєш апельсин в руці. Що ти від відчуваєш? 

Завдання 4:  

Намалюй апельсин. 

Завдання 5: 

Розкажи, чим відрізняється апельсин від лимона. Чим схожі? 

РОЗРІЗАНИЙ МАЛЮНОК 

Матеріал: кольорова листівка (картинка) із зображенням предмета розрізається  на кілька 

частин. Інструкція: 

"Бачиш, картинка зламалася. Спробуй її  скласти. Коли дитина не справляється із 

завданням, їй пропонується спрощений  варіант. Далі слід запропонувати їй зібрати першу 

картинку. 

Завдання:  

Картинка прибирається, дитину просять по пам'яті намалювати її. Якщо під час  виконання 

завдання можна знайти хоч одну невідповідність, то цю помилку отреба обговорити з 

дитиною. І тому можна використовувати такі питання: Що зображено на картинці? Якої 

форми твій малюнок? Якого кольору твій малюнок? 

При цьому обговорити наявність або відсутність деталей. 

            ГРА У ВІРШІ  

Завдання: 

Уяви, що П'ятачку Ослик подарував м'яч. П'ятачку дуже сподобався подарунок, і він склав 

вірш про цей м'яч. 

П'ятачок був задоволений своїм віршем, він вирішив перетворити їх у пісеньку. Заспівай 

це, як співав П'ятачок. 

Якось П'ятачок вирішив поділитися пісенькою з Вінні Пухом. Подумай, як цю пісеньку 

проспівав Вінні. 
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Вінні Пух був задоволений своїм виконанням. Якось вирішив проспівати її Зайцю. 

Подумай, як Заєць співав цю пісеньку? 

Заєць був дуже добрий і вирішив подарувати пісеньку їжачисі Мотроні. Їжачиха не вміла 

співати, як Заєць, і проспівала пісеньку по-своєму. Подумай, як цю пісеньку могла проспівати 

їжачиха Мотрона. 

Завдання.  

Заспівай пісню про м'яч як її співали П'ятачок, Вінні Пух, Заєць і їжачиха. 

Скажи, чим схожі, чим відрізняються варіанти цієї пісеньки. 

А щоб завдання було легше виконати, треба згадати тембри голосів та  інтонації наших 

героїв. 

ВИСНОВКИ 

Належний стан пам'яті  потрібен нам, як і достатній стан інших розумових процесів. 

Погіршенню пам'яті сприяє чимало чинників, як зовнішніх (екологія, недолік необхідних 

речовин), і внутрішніх (інформаційні перевантаження). Саме тому слід розвивати пам'ять, 

підвищувати її продуктивність. Я  навела    кілька найпростіших прийомів для поліпшення пам'яті: 

1.Харчування мозку; 

2.Мнемотехніка; 

3.Метод візуалізації. 

Є ще цілий ряд  вправ з розвитку пам'яті у дітей, підлітків. 

Подумайте, чи так складні ці методи.Адже спогади не зберігаються у одній певній  

частині мозку, а є процес, у якому різні частини мозку працюють разом. Коли клітини мозку 

працюють разом, зв'язок між ними міцнішає. Це означає, що наш мозок справді зазнає змін тоді, 

як ми пізнаємо світ, образи і тренуємо якісь навички знову і знову. У цьому лежить ключ до 

розуміння способів поліпшення пам'яті. А це запорука успішного навчання. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЯВЛЕННЯ, ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ 

МОЛОДІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У  КРИВОМУ РОЗІ 

 

Керницька Т.В.,  

методист  НМЦ ПТО  

 

Багатством для кожної держави і кожного суспільства в будь-яку 

історичну епоху була наявність талановитих та обдарованих громадян, які 

завжди впливали і впливають на розвиток і характер суспільства в цілому. 

Людина майбутнього – особистість з яскраво вираженими творчими здібностями. А 

потенціал обдарованості – найцінніший ресурс країни. Як і будь-які інші ресурси, його 

потрібно виявити та доцільно використати. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ 

столітті передбачає методологічну переорієнтацію освітнього процесу з інформаційної форми на 

розвиток особистості, реалізацію принципу гуманізації освіти на основі індивідуального, 

диференційованого та особистісно орієнтованого підходів до навчання та виховання.  

«Головна мета української освіти – створення умов для особистісного розвитку і 

творчої самореалізації кожного громадянина України». 

Зрозуміло, що не всім бути Енштейнами. Але проблема обдарованості в наш  час стає все 

більш актуальною. Це пов’язано з потребою суспільства в неординарних творчих особистостях.  

Експерименти, проведені в багатьох країнах світу, переконливо показали, наскільки 

складно перебудувати систему освіти, змінити ставлення педагога до обдарованої дитини, зняти 

бар’єри, що блокують її таланти. 

Для збереження інтелектуального потенціалу нації, який є показником духовного і 

матеріального поступу країни, дедалі актуальнішою стає проблема навчання і розвитку 

обдарованих дітей. 

Кажуть, що кожна людина народжується із зерням в руці, тільки треба знайти поле, де 

це зерно найкраще проросте. Треба лише допомогти відшукати цей дар у кожного. 

До професійно-технічних навчальних закладів приходять різні учні: звичайні і здібні, 

талановиті й обдаровані, щасливі та обділені долею. На превеликий жаль, більше таких, яким не 

пощастило в житті. Часто буває так, що подаровані їм природою можливості та здібності, не були 

помічені, не розвивались. 
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Як зробити, щоб дитина з творчим потенціалом не була «втрачена» ще й на цьому етапі 

життя – навчання в ПТНЗ? 

З цією метою в Криворізькому кабінеті НМЦ ПТО (далі – КрКНМЦ ПТО) була розроблена 

міська програма «Обдаровані діти – надія профтехосвіти». 

Мета та завдання програми:  

 розвиток системи цілеспрямованого виявлення інтелектуально й творчо обдарованих учнів на 

основі комплексної діагностики; 

 оновлення в кожному навчальному закладі ПТО підходів для творчого, інтелектуального, 

духовного і фізичного розвитку обдарованих учнів;   

 розробки нових напрямів роботи з обдарованою молоддю шляхом створення науково-

методичного супроводу розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійного 

становлення обдарованих учнів; 

 підготовки педагогічних працівників ПТНЗ міста до роботи з обдарованою учнівською 

молоддю; 

 піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників; 

 задоволення потреби молоді у професійному самовизначенні та творчій самореалізації. 

Криворізький кабінет НМЦ ПТО забезпечує дієву координаційну, організаційну, 

науково-методичну підтримку впровадження цієї програми в життя, налагоджена певна 

система пошуку, підтримки і стимулювання творчо обдарованих учнів, самореалізації творчої 

особистості в сучасному суспільстві. 

Обдарованість дитини – це своєрідна Божа іскра, яку треба відшукати в її душі й допомогти 

не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям.  

Можливості уроку для розвитку творчих здібностей учнів невичерпні. Одна з важливих 

умов стійкого інтересу до навчальної праці – її різноманітність. Кожен урок не повинен бути 

подібним до попереднього, він повинен нести в собі таємницю, інтригу, викликати інтерес («що 

нового, цікавого ми відкриємо сьогодні?»). Урізноманітнення навчальної діяльності, по-перше, 

запобігає швидкій втомі учнів, по-друге, дозволяє ознайомитися з навчальною інформацією, з 

різних сторін розкрити систему відношень і зв’язків. 

Диференціація навчально-виховного процесу дозволяє створити найбільш сприятливі 

умови для розвитку здібностей учнів, для взаємозв’язку навчально-пізнавальної діяльності, 

проблематики кожного уроку і реальних можливостей кожного учня.  
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Навчальна праця учня має бути мажорною, натхненною, творчою, радісною, привабливою, 

бо тільки в такому стані розвиваються психічні процеси, і особистість переживає почуття 

комфорту, душевного задоволення. 

У роботі з обдарованими дітьми можуть бути використані такі форми навчання: 

індивідуальні, фронтальні (дискусії, семінари, дебати, організаційно-діяльнісні ігри, рольові ігри), 

групові (парні, постійні групи зі зміною функцій та завдань тощо). 

Особливою популярністю серед обдарованих учнів користуються дискусійні форми 

(дебати, круглі столи, ділові бесіди, інтерв’ю, семінарські заняття). Ці форми дають можливість 

учням розвинути власні риторичні здібності, опанувати методику дискусії, удосконалювати 

вміння висловлюватися та спілкуватися. 

Самоосвіта – одна із форм пізнавальної діяльності, вид самостійної роботи учня. 

Результатом самоосвітньої діяльності особистості є її саморозвиток та самореалізація, досягнення 

життєвого успіху.  

До того ж, в ході самостійної діяльності учень набуває життєтворчої компетентності, а 

викладач виступає в ролі організатора самостійної пізнавальної діяльності учня, помічника і 

консультанта.  

Проектна діяльність сприяє розвитку творчого потенціалу, дає змогу використати набуті 

знання і власний досвід у реальному житті, дає змогу залучити учнів до нових знань, які 

максимально відповідають їх інтересам, запитам,  розвиває критичне мислення й ставлення до 

навколишньої дійсності, виникає потреба вступати в широке коло суспільних відносин. 

У сучасній Україні турбота про виявлення і виховання талановитих і обдарованих та 

учнівської молоді є одним із стратегічних завдань освіти і науки. У реалізації цього завдання 

важливу роль відіграє Мала академія наук України (МАН). 

Головним завданням щорічного Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН є: віднайти як можна більше талановитих учнів, які 

виявили вагомі знання з досліджуваних проблем та володіють гнучкістю мислення, здатністю 

оригінально, логічно, послідовно доводити новизну і значущість свого дослідження. У 2015 році 

стали членами Дніпропетровського обласного територіального відділення МАН 8 учнів ПТНЗ м. 

Кривого Рогу. 

Участь у науково-дослідницькій роботі сприяє їх професійному становленню та ефективній 

адаптації до умов ринкової економіки. 
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Шляхи виявлення та розвитку творчих здібностей учнів 

Необхідною умовою для розвитку і виявлення здібностей учнів є психологічний супровід. 

Визначення ступеня учнівських досягнень, порівняння творчих характеристик відносно віку і, 

головне, прогнозування подальшої діяльності – такі завдання стоять перед психологом. 

Єдиних рекомендацій щодо навчання обдарованих дітей не існує й не може існувати, адже 

кожна дитина – унікальна особистість зі своїми перевагами і недоліками. Тому головним є пошук 

ключа – індивідуального підходу до кожного учня, зокрема учня обдарованого, з вираженою 

індивідуальністю, незалежністю. Незалежність – риса творчо обдарованої дитини. З обдарованими 

дітьми, з одного боку, працювати легше, бо вони мають високі розумові здібності, а з іншого, - 

важче, оскільки ці діти «знають собі ціну», потребують багато уваги, особливого ставлення.  

Для виявлення обдарованих педагоги мають бути обізнані з концепцією, розуміти зміст 

понять «талант», «обдарованість», «здібність», знати психолого-педагогічні особливості 

обдарованих, види обдарованості, специфіку роботи з такими дітьми. 

Дослідження показують, що розвиток таланту може бути затриманий, а іноді й загублений 

на будь-якому етапі розвитку. Необхідна спеціальна психологічна допомога і підтримка в 

розвитку таланту особистості. Потребують психологічних знань у роботі з обдарованими учнями і 

педагоги ПТНЗ. 

Постійно діє методична секція, яка об’єднує практичних психологів усіх ПТНЗ міста. 

Питання діагностики, психологічного супроводу в системі пошуку, розвитку і підтримки юних 

талантів обговорюються на засіданнях методичної секції, спільних засіданнях з вихователями 

гуртожитків, соціальними педагогами, заступниками директорів з НВР, міських конференціях 

тощо. 

Рівень психологічної  підготовки педагогів ПТНЗ до роботи з учнями, що виявляють 

нестандартність у поведінці й мисленні, недостатній, а це призводить до неадекватної оцінки їхніх 

особистісних якостей і всієї їхньої діяльності. 

Нерідко творче мислення обдарованої дитини розглядається як відхилення від норми або 

негативізм.  

Педагогічна підтримка обдарованої особистості ПТНЗ 

Кожна людина народжується неповторною, оригінальною, здібною і відкритою для нових 

знань. А вже від нас залежить, чи будуть розвиватися природні задатки, чи виросте яскравою 

особистістю, професіоналом. 
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Сприяння духовному, фізичному, творчому розвитку шляхом найбільш широкого 

залучення їх до участі у цілеспрямованих позакласних заходах, роботі гуртків, спортивних секцій, 

пропагуванні здорового способу життя, запобіганні дитячої безпритульності, надання педагогічної 

підтримки та допомоги всім, хто її потребує – головна мета педагогічних колективів ПТНЗ міста. 

Як заповнити вільний час молоді? Як організувати дозвілля, заняття за інтересами для 

реалізації здібностей? Від позитивної відповіді на ці запитання залежить рівень негативного 

впливу вулиці на юних мешканців міста, спокій батьків у багатьох родинах і корисна зайнятість 

юнацтва в позанавчальний час. 

До роботи з учнями слід залучати будинки культури, центри дитячої творчості, клуби юних 

техніків, бібліотеки, краєзнавчі музеї, бо тільки коли ми знайдемо кожному учневі позаурочну 

корисну справу для задоволення його культурно-освітніх потреб, зможемо застерегти і захистити 

його від негативного впливу вулиці. 

Клуб – це гарантована можливість усім дітям без винятку отримати знання за інтересами. 

Клуби – це можливість здобути перший досвід самостійного прийняття рішень через 

самоврядування. Виявлення та соціальний захист обдарованих дітей, розвиток творчих здібностей, 

талантів – ще один з аспектів діяльності клубів. 

Від ремесла - до творчості 

Сьогодні молоді люди, приходячи на виробництво, часто майже цілком позбавлені 

фантазій, творчої уяви.  

Вони більш практично ставляться до навколишньої дійсності. Боязка фантазія або повна 

відсутність її починають стримувати технічну творчість, особливо творчість високого рівня. 

Психологи виділяють до 15-20 творчих якостей, необхідних винахідникам. Усі творчі якості 

містять у собі фантазію. Розвивати творчі якості - значить розвивати фантазію, уяву. Розвиток 

творчої уяви сприяє зниженню психологічної інерції, розвиває гнучкість мислення, допомагає 

бачити і приймати сміливі, несподівані рішення, привчає до використання незвичайних прийомів, 

допомагає зберегти широкий кругозір і неупередженість.  

Розвиток творчої уяви в роботі посідає особливе місце. Людина-винахідник перед тим, 

як творити свої машини, будинки, створює їх у своїй уяві. 

Нам всім приємно, коли в наше життя з його безкінечними прозаїчними проблемами, 

вкрапляється краса, яка породжує тепло і найсвітліші людські почуття. 
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Створюючи на базі ПТНЗ гуртки декоративно-прикладного мистецтва, постійно 

влаштовуючи виставки робіт учнів та педагогів, ми ставимо за мету познайомити учнів із 

декоративно-ужитковим мистецтвом, його основними напрямками; пробудити пізнавальні 

інтереси учнів до вивчення традиційних і нетрадиційних художніх промислів України; виховувати 

глибокі почуття пошани до творчості українського народу, гордості за високу майстерність 

однолітків; сприяти розвитку творчих здібностей учнів. 

Виринають із забуття мистецтва: 

 соломоплетіння (КПБЛ, ІПЛ); 

 плетіння з лози (КНВЦ, КПБЛ, КПЛ, КЦПО); 

 вишивки (КПЛ, КЦППРКБГ, ІПЛ, КПГЕМЛ); 

 дизайну (МЦППВ); 

 петриківського розпису (ЦППРК №1); 

 ліплення з солоного тіста (КЦПОРКТРС). 

Розвиток і підтримка художніх обдарувань та літературної творчості молоді  

У всіх ПТНЗ міста приділяється належна увага виявленню розвитку та підтримці художніх 

здібностей молоді. Учні охоче відвідують гуртки художньої самодіяльності: вокальні, 

хореографічні, театральні, гри на народних інструментах тощо. Найбільш успішні учасники цих 

гуртків та клубів беруть активну участь у міських конкурсах та фестивалях, обласному конкурсі 

«Фестивальний дивограй профтехосвіти». 

Художня самодіяльність – це, перш за все, - засіб художнього виховання і творчого 

розвитку учасників. 

По різному входить у наше життя поезія: ніжною колисковою піснею, вечірньою 

бабусиною казкою, любовною лірикою, хвилинами втіхи у смутку. І на якому б життєвому 

перехресті не відбулася ця зустріч, вона прикрасить наші дні радістю та любов’ю і пробудить 

найкращі людські якості. 

А починалося все з того, що в кожному ПТНЗ нашого міста все більше і більше почали 

з’являтися поети  -  початківці. На святах та фестивалях художньої самодіяльності юні поети 

читали авторські вірші, вони друкувались у місцевих газетах, звучали по радіо, неодноразово учні 

здобували перемогу в міських та обласних літературних конкурсах. Виникла необхідність 

об’єднати юні творчі обдарування в літературний клуб «Пегас», який успішно діє з 2003 

року. Організатором та координатором клубу є КрК НМЦ ПТО.  
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Робота літературного клубу сприяє максимальному виявленню самодіяльності кожного 

учня. Художнє слово розглядається як засіб виявлення особистості. Програма націлена на 

залучення учнів до творчості, розвиток їхніх умінь та навичок, творчих здібностей, образного та 

асоціативного мислення, уяви, художньої мови, фантазії, високих моральних принципів. При 

цьому естетичне та моральне виховання органічно поєднуються.  

Мета клубу: допомогти розкрити кожній дитині комунікативні можливості художніх 

засобів; відкрити у собі автора, здатного впливати на інших людей, їхній настрій, формувати 

комунікативно-оціночне ставлення до мистецтва. Завдання, які ми ставимо:  

 виявляти нахили, смаки, здібності учнів, сприяти  їхньому розвитку, виховувати юних 

поетів – аматорів; 

 прищеплювати високі естетичні смаки, виховувати почуття прекрасного, уміння 

насолоджуватися художніми творами; 

 поглиблювати знання учнів про історію рідного краю, його найвидатніших діячів культури 

та мистецтва; 

 розвивати логічне та образне мислення, культуру мовлення. 

На засіданнях  клубу «Пегас» учні знайомляться із мистецтвом художнього слова, 

скарбницею духовних надбань літератури, роллю книги в житті людини; перед ними 

розкривається чарівний світ мистецтва слова, створений видатними письменниками. 

Юні обдарування пізнають таємницю створення віршів та прозових творів. На прикладах 

кращих вчаться бачити особливості форми та змісту, засоби художньої виразності. Значна частина 

часу відводиться на практичні заняття, подальше оволодіння технікою віршування та створення 

власних творів за власними сюжетами, що значно розвиває творчу уяву. Учні часто читають свої 

вірші, слухають поетів Криворіжжя, яких запрошують на засідання клубу. 

Щороку проводиться міський літературний конкурс серед учнів ПТНЗ «Струни 

серця». Це своєрідне свято творчості. До поезії сходяться, як до великого вогнища. Саме поезія 

може стати відповіддю на найгостріші й найглибші духовні запити сучасної людини. Так 

хвилююче, так неповторно і прекрасно звучать струни душі кожного учасника літературного 

конкурсу. За словами великої поетеси Ліни Костенко: «Поезія – це завжди неповторність, якийсь 

безсмертний дотик до душі». Нагородження переможців літературного конкурсу «Струни 

серця» проходить за номінаціями:  

 «Неповторність»; 
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 «Гармонія»; 

 «Чисті роси»; 

 «Надія профтехосвіти»; 

 «Мова калинова»; 

 «Пам'ять серця»; 

 «Краса любові»; 

 «Сонячні кларнети»; 

 «Лицар України»» 

 «Істина». 

Майже в кожному ПТНЗ засновано газету. Це і орган учнівського самоврядування, і 

вісник літературної творчості учнівської молоді. 

Працюючи в газеті, учні знайомляться з особливостями жанрів, опановують їх. Вони 

одержують знання з основ комп’ютерної верстки, художнього оформлення друкованого видання.  

У кожній дитині закладено потребу бути значущою. Потрібно не відбирати в дитини щастя 

реалізувати цю потребу, а дати їй шанс реалізувати себе в процесі навчання. Не всім дано рівні  

здібності та можливості від природи. 

В.Сухомлинський писав з цього приводу: «До кожного учня потрібно підійти, побачити 

його труднощі, дати тільки йому призначене завдання. Дитина має відчути до себе увагу з боку 

вчителя, зацікавлення в її успіху».  

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ 

«СИНУСОЇДНИЙ ЗМІННИЙ СТРУМ» 

Лакуста Р.В., 

 викладач електротехніки  

Нікопольського центру професійної освіти  

Тема №5: Змінний струм та кола змінного струму. 

Тема уроку: Синусоїдний змінний струм.  

Мета уроку:  

навчальна: ознайомити учнів  з поняттям змінного струму, із законами, які його описують, 

дослідити отримання змінного струму за допомогою генераторів змінного струму; 

систематизувати й узагальнити знання та вміння, знайти практичне застосування набутого досвіду 

під  час вивчення  теми «Змінний струм та кола змінного струму». 
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розвивальна: активізувати пізнавальну діяльність учнів, сприяти  розвитку логічного мислення, 

формувати вміння швидко орієнтуватися в нестандартних ситуаціях; розвивати життєво необхідні 

компетенції. 

виховна: виховувати творче ставлення до справи, старанність, працьовитість та відповідальність 

за результати своєї роботи; комунікабельність, уміння працювати самостійно й у колективі. 

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу. 

Компетентність: предметна, соціальна, інформаційна, діяльнісна, комунікативна. 

Обладнання та наочність: дидактичні  матеріали, комп’ютер, мультимедійна установка, 

електротехнічне обладнання. 

Структура уроку 

№  

з/п 

Етап уроку Тривалість  

(хв) 

I Організаційна частина 2 

II Мотивація навчальної діяльності 3 

III Вивчення нового матеріалу 25 

IV Закріплення вивченого матеріалу 10 

V Підсумок уроку 3 

VI Домашнє завдання 2 

Хід уроку 

І Організаційна частина. 

Вітання. Перевірка присутності учнів на уроці та їх готовності до нього. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Мозковий штурм   

1) Що таке електричний струм? 

2) Що таке постійний струм? 

3) Де використовується постійний струм? 

Сучасне застосування постійного струму 

Незважаючи на те, що у великих енергосистемах кращим є змінний струм, існує чимало 

мереж постійного струму, де використання постійного струму обумовлене особливостями 

експлуатації систем. 
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 Тягові електродвигуни на транспорті, суднах, підводних човнах використовують постійний 

струм. На залізницях досі є поділ на електрифікацію змінним і постійним струмом. 

 Різноманітні локальні електромережі, що не видають струм у загальну енергосистему. 

 Електролітичне рафінування металів практично завжди здійснюється постійним струмом. 

Це досить потужні споживачі (заводи з виробництва алюмінію, міді та нікелю). 

 Гальванопластика також здійснюється в більшості постійним струмом. Асиметричний 

змінний струм іноді використовується в умовах підвищеного дендритоутворення. 

 Низьковольтна електроніка (мікропроцесорні пристрої, електрозв'язок, іграшки, охоронна 

сигналізація тощо). 

 Бортові мережі транспортних засобів — залізничних вагонів, автомобілів, літаків тощо. 

 Системи аварійного живлення. 

 Високовольтні лінії постійного струму, що знайшли застосування для передачі великої 

потужності на далекі відстані підводними кабелями, а також як вставки постійного струму для 

зв'язку між собою несинхронізованих мереж. 

Де використовується змінний струм?  

Війна струмів — протистояння Томаса Едісона і Ніколи Тесли, а також Джорджа Вестінгауза 

в боротьбі за використання постійного і змінного струмів відповідно. «Війна» між конкуруючими 

фірмами «Edison Electric Light» та «Westinghouse Electric Corporation» тривала понад сто років і 

закінчилась у кінці листопада 2007 року з остаточним переходом споживачів Нью-Йорка з 

постійного струму на змінний. 

 

 

 

Томас Едісон                             

 

 

 Джордж Вестінгауз                                  Нікола Тесла                        Томас Едісон 

Відомості про генератори 

Генератори постійного струму легко підключаються паралельно, необхідно лише 

дотримуватись полярності. Щоб подавати в електричну мережу змінний струм, необхідною є 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82_%28%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%95%D0%B4%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%95%D0%B4%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
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синхронізація генератора змінного струму з енергосистемою за частотою та фазою. Це суттєво 

ускладнює конструкцію генератора. 

Передавання енергії на відстань 

При зростанні відстані зростає електричний опір провідників, а також утрати на їх 

нагрівання. При створенні електричної лінії, розрахованої на передачу певної потужності, суттєво 

знизити втрати можна лише через зменшення електричного опору (збільшуючи площу 

поперечного перерізу провідників) або через підвищення напруги, що приведе до зменшення 

струму. Щоб учетверо знизити втрати, треба або учетверо знизити опір, або удвічі підвищити 

напругу (W = I 2 R). Таким чином, передача електричної енергії на великі відстані є можливою 

лише при використанні високої напруги. А напруга змінного струму легко змінюється за 

допомогою трансформаторів (ККД до 99%). Це дає можливість передавати струм по 

магістральних лініях високої напруги на великі відстані (сотні кілометрів), будувати мережу 

високовольтних ліній меншої напруги для постачання енергії на трансформаторні підстанції, а 

потім і споживачам. З тієї ж причини змінний струм є універсальнішим для вирішення інших, ніж 

освітлення, виробничих чи побутових задач. 

Ми будемо вивчати способи отримання змінного струму,  основні його параметри та закони, 

які описують змінний струм. Дана тема має вагоме значення у вашій професії. Сучасне 

електрообладнання живиться переважно від мереж змінного струму. Тому сьогодні ми з’ясуємо 

суть процесу отримання змінного струму, а також опишемо його параметри за допомогою 

математичних функцій. 

IІІ. Вивчення нового матеріалу. 

Утворення змінного синусоїдального струму 

Джерелом змінного струму може бути чи генератор або перетворювач, який перетворює 

постійний струм у змінний. Розглянемо спочатку утворення синусоїдного струму на найпростішій 

моделі генератора рис. 1(а). Така модель складається з північного та південного полюсів, які 

створюють рівномірне магнітне поле, а також ротора — барабана з неферомагнітного матеріалу із 

закріпленим уздовж його твірної провідником, що обертається зі сталою кутовою швидкістю 

стороннім двигуном. Дія моделі ґрунтується на явищі електромагнітної індукції. При обертанні 

барабана провідник перетинає силові лінії магнітного поля  і в ньому індукується е.р.с рис. 1(б). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9A%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Змінним називається такий електричний струм, сила й напрям якого з часом змінюються. Це 

періодичний змінний струм, який через однакові проміжки часу, що називаються періодами, 

повторює своє значення. Електричні кола, у яких використовують змінний струм, називаються 

колами змінного струму. 

У народному господарстві й побуті в основному застосовується змінний струм. Це 

пояснюється тим, що він має ряд істотних переваг над постійним струмом. 

Змінний струм можна трансформувати, що дає змогу отримати струм високої напруги, 

потрібний для передачі електричної енергії на великі відстані, а також струм низької напруги, 

який застосовується для живлення різних струмоприймачів. 

Електродвигуни змінного струму, що є основними споживачами електричної енергії в 

народному господарстві, значно простіші, економніші й надійніші в експлуатації, ніж двигуни 

постійного струму. 

Оскільки йдеться про змінний струм, треба ввести поняття е. р. с. і сили струму в даний 

момент або миттєвих значень е. р. с. і струму. Вони позначаються малими літерами, тобто миттєве 

значення струму — і, миттєве значення е. р. с.—e,  миттєве значення напруги — и. 

Рівняння синусоїдної е. р. с:
tEe m  sin

                                              (1) 

Відповідне рівняння синусоїдного струму має вигляд:
tIi m  sin

           (2) 

Розглянемо параметри утвореної синусоїди е. р. с. 

Рис.1. Найпростіша модель генератора синусоїдного 

струму (а)  та графік синусоїдної е. р.с. (б.) 
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1. Період— це час, протягом якого відбувається повний цикл змін миттєвих значень е. р. с. 

Виражається він у секундах і позначається літерою Т. При двополюсному генераторі періоду 

відповідає один повний оберт ротора, що становить 360°  або 2π радіанів. 

Максимальне чи амплітудне, значення е. р. с. позначається  - Ет, максимальне значення 

струму — Іт. 

2. Частота — це величина, обернена періоду, тобто: T

1


                       (3) 

Частота виражається в герцах (Гц). У нашій країні стандартна промислова частота дорівнює 

50 Гц. У США і Японії 60 Гц. 

3. Величина   називається кутовою частотою. Її можна виразити через частоту змінного 

струму: 
тоТізоскільки

T
,

1
.)3(,

2




 

.2   

4. Кут t , який характеризує положення провідника в магнітному полі, а значить, і е. р. с, 

називається фазовим кутом  або фазою. 

5. Кут зміщення провідників на поверхні ротора  називається зсувом фаз між провідниками - 

 . З урахуванням початкових  фазових кутів  , що характеризують синусоїдні е.р.с. і струм у 

початковий момент часу, рівняння синусоїдної е. р. с (1) перепишеться: 
).sin(   tEe m ;  а 

відповідне рівняння синусоїдного струму матиме вигляд: 
).sin(   tIi m  

6. Діюче значення сили змінного струму дорівнює силі такого постійного струму, який 

виділить у провіднику таку саму кількість теплоти, що й змінний струм за той самий час: .
2

mI
I   

Аналогічно: .
2

,
2

mmU
U


  - Діючі значення напруги та е.р.с. змінного струму. 

IV. Закріплення вивченого матеріалу. 

Задача № 1. 

Частота струму дорівнює 2 кГц. Визначити період цього змінного струму. 

0005,0
2000

11


f
T  сек 

Задача № 2. 

  Вольтметр,  під’єднаний до кола змінного струму, показує діючу напругу U = 127 В. 
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Обчислити максимальне значення цієї напруги. 

07,179141,11272UUm   В 

Бліц опитування 

1. Який струм називається змінним? 

2. Якою тригонометричною функцією описується змінний струм?  

3. Поясніть принцип отримання змінного струму.  

4. Чому рівний період змінного струму?  

5. Назвіть параметри змінного струму.  

6. Що таке діюче значення напруги, як воно пов’язане з амплітудним?  

Встановіть відповідність. 

     А) Миттєві значення сили струму,               1. Im ; 

          напруги та ЕРС позначаються …                2. I   ; 

     Б) Амплітудні значення сили струму,           3. U ; 

          напруги та ЕРС позначаються …                4. i  ;  

     В) Діючі значення сили струму,                     5.  u ;  

          напруги та ЕРС позначаються …                 6.  e ; 

                                                                                 7.  Um ; 

                                                                                 8.  E ; 

                                                                                 9. Em . 

Дізнайся більше… 

 Чому ми не помічаємо мигтіння лампочок,   увімкнутих у освітлювальну мережу змінного 

струму? Під час проходження по колу змінний струм промислової частоти (50 Гц) нагріває 

провідник, наприклад, нитку електричної лампи чи спіраль електроплитки. Сила струму та  

напруга в колі змінюються й до того ж порівняно швидко – 50 раз на секунду. Тому кількість 

виділеної енергії також дуже швидко змінюється з часом. Цих змін ми не помічаємо, оскільки при 

великій частоті змінного струму нитка чи спіраль не встигають охолонути за час, коли сила 

струму дорівнює нулю.  

V. Підсумок уроку. 

Отже, на уроці ми вивчили основні поняття стосовно змінного струму і навчилися 

поєднувати знання з математики та електротехніки, знайшли практичне застосування задач, 

пов’язаних із вашою професією. 
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Оцінювання учнів. 

VI. Домашнє завдання. 

1) Вивчити і повторити пройдений матеріал за темою «Змінний струм та кола змінного струму». 

2) Дослідити, чому в автомобілях використовують генератор змінного струму, а не постійного, 

якщо електричне обладнання автомобіля працює на постійному струмі. 

 

                                  ВИХОВНА ГОДИНА «ТОЛЕРАНТНІСТЬ»               

                        Василець Ю.В.  , 

   зав. інформаційно – бібліотечним центром 

Дніпродзержинського вищого професійного училища  

 

      МЕТА ЗАХОДУ:  

Виховна: виховувати почуття людяності і шляхетності, толерантне  ставлення 

до оточуючих та взаємоповагу, навички  доброзичливості, лояльності у 

стосунках між людьми; 

Навчальна: сприяти формуванню ціннісних установок на толерантне спілкування та навичок 

толерантної поведінки і звичок; учити оцінювати власні вчинки та вчинки своїх товаришів, 

поважати думки інших, установлювати стосунки на доброзичливій основі; закріпити 

сформовані моральні цінності; 

Розвивальна:  розвивати почуття поваги і співчуття до інших, уміння аналізувати, приймати рішення, 

                 вибирати правильну позицію.              

ЗМІСТ ЗАХОДУ : 

Передмова бібліотекаря 

Хід заняття 1. Толерантність: що це? Поміркуємо разом. 

                      2.  Цінності та норми суспільства як основа толерантності. 

                      3.  Тест толерантності. 

                      4.  Видання толерантності та сучасні інтернет – ресурси. 

                      Висновки 

ЗАВДАННЯ ЗАХОДУ : 

                      Розкрити сутність терміну «толерантність», «терпимість». 

                      Спонукати учнів до колективного обговорення теми, висловлення  свої думки. 
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                      Навчити вмінню аналізувати і синтезувати отриману інформацію, робити висновки. 

                      Сформувати навички колективного спілкування.  

                      Навчити знаходити інформацію з теми, розширити власний кругозір. 

                         ОБЛАДНАННЯ ЗАХОДУ : 

- Виставка періодичної преси та літератури за матеріалами видань 

                           «Практична психологія та соціальна робота», «Позакласний час», 

                           «Психология и соционика межличностных отношений».                      

- Малюнки та фотографії учнів, що формують позитивне ставлення до оточуючих.                 

- Плакат «Квітка толерантності». 

- Картки  з цитатами видатних людей (Платон, Сенека, Кофі Аннан) для  

обговорення в «робочих групах» учнівської аудиторії. 

ПЕРЕДМОВА БІБЛІОТЕКАРЯ.      

              Вітаю Вас, шановні друзі! 16 листопада міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день 

толерантності. У перекладі з латинської цей термін означає «терпимість» і є найважливішою 

умовою миру та злагоди в сім’ї, колективі. Усі люди різні, мають свої погляди на життя… Але це 

не має стати перешкодою до взаємоповаги, взаєморозуміння, гармонійних відносин. Ми повинні 

вчитися слухати й чути одне одного, розуміти і співпереживати іншим. Чи завжди в нас вистачає 

терпіння й розуму, щоб поважати думки та погляди іншого? На ці болючі й  важливі питання ми 

будемо шукати сьогодні відповіді, адже зібрались у читальній залі з метою виробити власний 

погляд на проблему взаємовідносин між людьми. Отже,  толерантність – що це? Поміркуємо 

разом… Це – здатність спокійно, неупереджено та без агресії сприймати думки, поведінку, 

форми самовираження та спосіб життя іншої людини, яка відрізняється від власних поглядів. 

Виникла толерантність у західній цивілізації на релігійному рівні, термін пов’язують з 

написанням Нантського едикту. Передусім він означає доброзичливе й терпиме ставлення  до 

чогось. Основою толерантності є відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та 

цінування прав і свобод людини. Толерантність означає активну громадську позицію людини, а 

не пасивне, а терпиме  ставлення до різноманітних маніпуляцій, порушення прав особистості 

тощо… Те, що порушує загальнолюдську мораль, не повинно сприйматись толерантно. Потрібно 

розрізняти толерантну поведінку від рабської терпимості, яка не приводить до хорошого, і 

розрізняти ці поняття. Толерантність є доволі тонкою категорією, якої, безумовно, потрібно 

дотримуватись, оскільки вона визначає моральний, суспільний, демократичний розвиток, повагу, 
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прийняття та розуміння розмаїття культур нашого часу, форм самовираження людини. Це - 

гармонія й доброчинність, яка дає можливість досягнення розуміння між людьми, здатність до 

співіснування. Прояв толерантності співзвучний повазі прав людини, це – уміння уважно слухати 

людину й чути її… 

           Здійснимо екскурс у історію. Однією з перших спроб повернутися обличчям до конкретної 

людини з її проблемами і переживаннями, висвітлити духовний світ, була епоха Просвітництва. 

Свідками творінь діячів того часу стали шедеври мистецтва, архітектури, книги. Як своєрідний 

феномен, книга увібрала в себе мудрість століть. Пропоную на ваш розсуд думки великих діячів 

Просвітництва – Дідро, Вольтера та Руссо і хочу почути ваші думки, точку зору з приводу 

наведених цитат (триває обговорення в учнівській аудиторії). 

Руссо: 

 «Люди, будьте людяними».  

Вольтер: 

 «Ні нащо не здатен той, хто потрібен лише собі».  

Дідро: 

 «…Істинне благо в тому, що люди потрібні одне одному, і що ви чекаєте на допомогу від себе 

подібних так, як вони чекають її від вас…».        

Визначний вклад у розвиток культури толерантності зробили українські діячі мистецтв, 

літератури. Так, видатний філософ Г.С.Сковорода писав: «Не все те неправильне, що тобі 

незрозуміле», а перу І. Котляревського належать рядки: 

                                   Де злагода в сімействі, де мир і тишина, 

                                    Щасливі там люди, блаженна сторона. 

                                    Їх Бог благословляє, добро їм посилає 

                                    І з ними вік живе!     («Наталка Полтавка») 

        Народна мудрість говорить: «Коли хочеш знати ціну людині, підведи його до чужої біди або 

чужої радості, - ніколи не помилишся». Отже, керуйтеся у власному житті мудрістю великих, 

мудрістю народною і не схибите. Закінчити свою промову хочу словами Шота Руставелі: 

«Нарушить клятву – недостойно человека. Помогать в беде другому нам завещано от века» 

(триває музична  хвилинка). 
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СЛОВО МАЙCТРА.      Пропоную вам об ‘єднатись у групи і отримати для ознайомлення картки 

і кожній групі висловити свою думку з приводу прочитаного, обґрунтувати її або спростувати 

(групи знайомляться із завданнями). 

Цитати для дискусії: «Жорстокість завжди породжена слабкістю». Сенека 

                                      «Піклуючись про щастя інших, ти створюєш своє власне». Платон 

                                      «Толерантність – це мистецтво жити з іншими людьми». Кофі Аннан 

 

СЛОВО БІБЛІОТЕКАРЯ.         Зверніть увагу на «Квітку толерантності» (плакат розташовано в 

читальній залі). Давайте з’ясуємо, що означає кожна з пелюсток… 

1. Поважай права іншого.  

2. Сприймай іншого таким, який він є. 

3. Будь милосердним.  

4. Твори добро. 

5. Співчувай. 

6. Пробачай. 

7. Поважай. 

8. Співпрацюй. 

(Відбувається обговорення. Триває музична пауза). 

1-й ведучий.          Цікаво було почути думки наших однокурсників, пропоную розглянути 

питання: що таке жорстокість і самоствердження? Прокоментуйте слова Ішхана Геворгяна 

«Насильство – спроба самоствердження жалюгідної людини».       

2-й ведучий.         Наступним пунктом нашого обговорення є агресія: фізична і вербальна. Чи 

можуть, наприклад, штовхання приймати форму жорстокого фізичного насильства? Доведіть 

власну точку зору. Наведіть приклади, якщо вам відома така поведінка серед однолітків і 

висловіть своє ставлення до неї.   

1-й ведучий.          Чи можна образити людину словом? У такому випадку зброєю стає голос – 

агресія може існувати у вигляді образливого прізвиська, з яким звертаються до людини, тим 

самим прагнучи принизити його. Цей вид агресії  називається  боулінгом, він часто спрямований 

на тих, хто має певні відміннності в зовнішньому вигляді, акценті, голосі, високу або низьку 

успішність у навчанні. 
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2-ведучий. Залякування – це вид агресивної поведінки, заснований на застосуванні агресивної 

мови, жестів з метою примушування іншого до певних учинків. Міміка й погляд можуть теж 

висловлювати неприязність. 

1-й ведучий.          Ізоляція – вид деструктивної поведінки, за якої учень навмисно ізолюється, 

ігнорується групою. Іноді має прояв вимог і шантажу. Чи може насильство існувати в нашій 

групі, що потрібно зробити для його попередження?  Як цього уникнути? Як себе повинні 

поводити свідки насильства?         (триває обговорення ситуації ) 

СЛОВО МАЙСТРА. 

            Цінності та норми суспільства   як основа толерантності 

            Універсальні цінності є загальнолюдськими властивостями особистості в її відношенні до 

світу. Антропологи вважають, що найглибшою основою загальнолюдських цінностей є такі 

спільні для всього людського роду біологічні фактори, як наявність двох статей, потреба в їжі, 

теплі, вікові відмінності, потреба у тривалій соціалізації.  

           Культурні універсалії зумовлені родовими ознаками людського побуту, є спільними для 

всіх людей і етносів. Співвідношення елементів загальнолюдського та національного в кожному 

етносі неповторне, що й зумовлює унікальність суспільного утворення людей. Благо виступало 

вищим життєвим орієнтиром людини, узагальнювало в собі й вищу мету її існування, і спосіб 

життя. Усвідомлення себе частиною соціуму, неповторного буття в ньому виражалось у 

цінностях сенсу і свободи. Перетворення світу орієнтувало людину на користь, а подолання 

перешкод – на цінність добра. Пізнання об’єктивного і суб’єктивного світу інших людей 

формували цінності істини і правди. Цілісний погляд на світ підносив людський дух до мудрості, 

формував цінності краси й віри. У суспільстві почали складатись такі  культурні норми, які 

підтримують стійкі принципи комунікації, взаємодії між індивідами і різними групами. Норми 

культури мають велике значення в житті кожної людини, суспільства. Це є певні зразки, правила 

поведінки, які стали внутрішніми регуляторами  дій людини. 

СЛОВО БІБЛІОТЕКАРЯ.    Шановні учасники заходу! Пропоную вам дослідити власний рівень  

толерантної поведінки. 

                                       Тест комунікативної толерантності 

Проставте собі бали за відповіді : 

0 –  зовсім  невірно,  

1 – частіше  невірно,  
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2–  частіше  вірно 

3 – завжди  вірно                                     

1. Мене  дратують  метушливі,  непосидючі люди -…  

2. Галасливі розваги  сприймаю погано - …  

3.  Видатні особистості  діють на мене  негативно - … 

4. Ідеальна людина –  сприймаю з насторогою - … 

5. Мене  зазвичай  нервує  некмітливий співрозмовник - … 

6. Мене дратують охочі  поговорити - … 

7. Я не люблю розмовляти з нецікавим для мене співрозмовником, якщо він виявляє ініціативу - … 

8. Я не люблю розмовляти з випадковим співрозмовником,  який поступається   

мені  знаннями - …  

9. Я не люблю розмовляти з людиною іншого інтелектуального рівня - … 

10. Мені не подобається  молодь (зачіски, мода) - …  

11. «Нові українці» (безкультурні,  рвучкі) - …  

12.  Представники деяких національностей - … 

13. Тип  чоловіка (жінки) - …  

14. Одногрупники з низьким  рівнем  досягнень у навчанні - … 

15.  Вважаю,  що на грубість потрібно відповідати тим же - …     

16.  Важко стриматись,  якщо   людина  чимось не подобається - …  

17.  Дратують ті, хто під час дискусії відстоює власну точку зору- … 

18.  Мені несимпатичні самовпевнені люди - … 

   19. Важко втриматись від зауваження на адресу  людини,  

    яка штовхається й лається у транспорті, у черзі - … 

   20.  Маю звичку повчати навколишніх - … 

   21. Невиховані люди мене обурюють - … 

   22. Я часто замислююсь над тим, що прагну  повчати інших - … 

   23. За звичкою постійно роблю кому-небудь зауваження - … 

   24. Люблю управляти  близькими - … 

   25. Мене  дратують:  літні люди в  години пік,  у  магазинах, транспорті - …  

       26.  Мене дратує кімната на двох з незнайомою людиною - … 

       27. Мене дратує незгода інших з моєю правильною позицією - … 



 

 

 

 
 
 Сторінка 141 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 04.2016 

       28. Мене дратує, коли мені суперечать - … 

       29.  Мене дратує, коли інші роблять так, як  небажано - … 

       30. Завжди сподіваюсь, що кривдник отримає по заслугам -… 

       31. Мені часто дорікають  за невдоволене бурчання -… 

       32. Довго пам’ятаю кривди,  від тих, кого я ціню й поважаю - … 

       33. Не можна вибачати одногрупникам  нетактовні глузування - … 

       34.  Якщо  друг зачепить моє самолюбство навмисно, я на нього  ображусь - …  

       35. Я  засуджую  людей, які плачуть у «чужу жилетку» - … 

       36. Не схвалюю людей,  які при нагоді розповідають про свої хвороби - … 

       37. Не підтримую розмову, якщо хтось жаліється на відносини в  сім’ї - … 

       38. Без особливої уваги вислуховую розповіді друзів - … 

       39. Іноді подобається позлити будь-кого з рідних - … 

       40. Мені важко, як правило, йти  на  поступки іншим - … 

       41. Важко ладити з людьми, у яких поганий характер - … 

       42.  Важко пристосовуюсь до нових знайомих, одногрупників- … 

       43. Не  підтримую відносин з чудними людьми - …        

       44. Часто принципово відстоюю свою точку зору,  адже розумію,  що 

        партнер правий - … 

       45. Поквапливі люди зазвичай дратують мене - … 

                                                        (музична пауза) 

Обробка результатів:  

              1-45 -  високий ступінь толерантності 

              45-85  - середній  ступінь толерантності 

              85-125 -  низький ступінь толерантності 

              125-135 - повне несприйняття оточуючих 

СЛОВО МАЙСТРА.   Маємо підсумки тестування: ви маєте змогу залежно від результатів, 

скоригувати власну поведінку, працювати над рисами характеру та навичок комунікації, прагнути 

досягти найвищих результатів у культурному розвитку. Естафету нашого заходу передаю 

бібліотекарю, адже, за словами відомого письменника Д. Дефо «…література має метою 

виправляти вдачу та виховувати розум» («Історія полковника Джека») 
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СЛОВО БІБЛІОТЕКАРЯ.     До головного друкованого видання толерантності належить БІБЛІЯ. 

Пропоную вам поспілкуватися з приводу місця  та  ролі цієї видатної Книги в житті кожного з 

нас… ( триває обговорення в групах). 

   ВИСНОВКИ.    Наш виховний захід завершимо словами німецького поета Гете: «Перед великим 

розумом я схиляю голову, перед великим серцем стаю на коліна» . Ми зрозуміли, що свобода 

кожного з нас ґрунтується на солідарності всіх. Ми живемо серед людей і повинні більш 

доброзичливо ставитися один до одного.  Треба навчитися враховувати  думки і вчинки інших, уміти 

зрозуміти людину, вибачити її, бути дружелюбними, не робити іншим того, чого б не хотів для себе. 

А для цього потрібно викоренити із своїх сердець зверхність, байдужість, упередженість. І тоді вас – 

щирих, добрих, сердечних – будуть усі поважати - і світ стане кращим! 

Бібліографічний список  «Видання  толерантності » 

та інтернет – ресурси 

1. БІБЛІЯ. 

      2.  Книгге А. Об обращении с людьми / Пер. с нем. Лангена;  Предисл. Р. Позе;      Худ. А. В. 

Куманькова.-  Дубна: Феникс, 1994.- 325 с.  

      3.  Паламар А. О. Мудрість спілкування. - К.: Мол. гвардія, 1990.- 334 [2] с. 

      4. Титаренко М. Т. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. -  К.: Либідь, 

2003.- 376 с. 

5. www.info– library.сom.ua  

6. www.libruk.in.ua 

7. www.  ukrlib. lviv. ua 

8. www. 4uth. gov. ua tolerance  

9.http://www.tolerance.org.md/rom/docs/decl_u.htm - Декларація принципів толерантності  

(прийнята 16 листопада 1995 р.) 

10. http://www.tolerspace.org.ua/Toler-ze.htm - вислови, присвячені толерантності. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ  У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ ПТО ЗА ТЕМОЮ: 

«ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КУХАРІВ, 

ПЕКАРІВ, КОНДИТЕРІВ ЕЛЕКТРОННИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ ТА ІНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГІЯМИ» 

 

Козловський Г.Ф., 

методист НМЦ ПТО 

 

У травні 2015 року на базі навчального 

закладу розпочав роботу дослідно-

експериментальний майданчик за темою: 

«Підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх кухарів, пекарів, кондитерів 

електронними засобами навчання та Інтернет 

технологіями». 

Тема була вибрана не випадково, адже навчальний заклад має потужну матеріально- 

технічну базу та дієвий педагогічний колектив. На всіх етапах розвитку профтехосвіти під 

впливом різних чинників: соціально-економічних відносин, рівня розвитку виробництва, науки, 

техніки навчальний заклад постійно удосконалював зміст навчально-виробничого процесу. У 2005 

році на базі ДНВЦ-2 створено експериментально-педагогічний майданчик НАПН Міністерства 

освіти і науки України за темою «Організаційно-педагогічні засади діяльності багатопрофільного 

навчально-виробничого комплексу щодо  підготовки фахівців для підприємства малого та 

середнього бізнесу». 

Навчальний заклад має значний досвід роботи у міжнародних проектах. Так, з 2007 року 

центр став учасником українсько-канадського проекту «Децентралізація управління професійним 

навчанням в Україні».А вже у  2009 році інститутом ПТО НАПН  України прийнято рішення 

відкрити на базі навчального закладу експериментально-педагогічний майданчик за темою: 

«Теоретико-педагогічні засади управління системою роботи ПТНЗ з формування  професійної 

мобільності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю». 

Новий дослідно-експериментальний  майданчик створено в 2015 р. з метою підготовки 

конкурентноспроможних фахівців, забезпечення їх високим професійним рівнем мобільності, 

створення умов для максимального розкриття їх здібностей. 
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Педагогічний колектив вважає, що проведення дослідно-експериментальної роботи дасть 

змогу використовувати створені відеоуроки, електронні засоби перевірки знань, Інтернет 

технології для підвищення рівня професійної підготовки учнів. 

       Треба зазначити, що робота за темою велася педагогічним колективом у системі,  і до 1 

травня 2015 року проведено такі заходи:  

- затверджено  склад  творчої групи для здійснення дослідно-експериментальної роботи;  

- розподілено обов'язки  між членами творчої групи;  

- затверджено  програму  дослідно-експериментальної роботи; 

-  ознайомлено  зі  змістом програми колектив  Центру.  

До складу творчої групи  для здійснення експериментальної роботи  ввійшли  майстри та 

викладачі професійної підготовки кухарів, старші майстри, заступник директора з НВР, зав. 

Відділення. Керівник дослідно-експериментальної роботи  Кривозуб  В. М., директор Центру. 

Констатуючий етап дослідно-експериментальної роботи розпочався 1 травня 2015 року  

з підготовки нормативно-правової  бази для проведення експерименту,  опрацювання нормативної  

літератури та джерел з теми дослідження. Визначивши  стан використання електронних засобів 

навчання та інтернет технологій у підготовці кваліфікованих робітників з професій «Кухар. 

Кондитер. Пекар» у закладі  розробили завдання  для творчої групи: 

1. Створити відеоуроки виробничих процесів, які виконуються в умовах великих 

підприємств: 

     1.1.Тема програми: «Механічна кулінарна обробка м'яса, м'ясо-продуктів, 

сільськогосподарської птиці, субпродуктів, приготування  напівфабрикатів». 

     Тема уроку: «Первинна обробка м'яса, розруб туш, напівфабрикатів для смаження, 

варіння та  тушкування» - відповідальні Тішков С.А., Пронь І.В. 

    1.2.Тема програми: «Механічна кулінарна обробка риби. Приготування 

напівфабрикатів». 

     Тема уроку: «Особливості механічної кулінарної обробки та розбирання інших видів 

риб» - відповідальний  Мороз В.А. 

     1.3. Тема програми : «Ознайомлення з кондитерським підприємством, організацією 

роботи кондитерського цеху». 

      Тема уроку: «Ознайомлення з організацією роботи кондитерського цеху: устаткування, 

інструмент, інвентар, посуд: 
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- ознайомлення з коморою добового запасу сировини, холодильною камерою, ваговим 

господарством, транспортними засобами; 

- ознайомлення з відділами кондитерського цеху: 

 тістомісильним; 

 тісторозподільним; 

 для приготування фаршів, начинок; 

 сиропів, оздоблювальних напівфабрикатів; 

 для випікання виробів; 

 мийним відділенням; 

 складськими приміщеннями; 

 приміщеннями для збереження готової продукції» -  відповідальний Бабіч Ю.Г. 

2. Розробити електронні засоби перевірки знань за  темами професійно-теоретичної 

підготовки з предметів: 

     2.1.Технологія приготування  їжі  з основами товарознавства - відповідальні Шминдрук 

В.А., Рубан О.А. 

     2.2.Технологія приготування  борошняних кондитерських виробів з основами 

товарознавства - відповідальні Рубан О.А., Музика О.В. 

     2.3. Охорона праці - відповідальна Балуда О.В. 

3.  Створити  на сайті Центру розділ: «Матеріали  для самостійного вивчення» і  розмістити  

конспекти уроків та тести з перевірки знань з предметів професійно-теоретичної підготовки: 

     8.3.1. Охорона праці - відповідальні Балуда О.В., Кіслухіна А.О. 

4. Перевірити  ефективність та доцільність використання  електронних засобів навчання та 

інтернет-технологій при підготовці кваліфікованих робітників професій «Кухар. Кондитер. Пекар» 

- відповідальний Балуда О.В. 

За планом дослідно-експериментальної роботи  на констатуючому етапі  провели зрізи 

знань, умінь і навичок учнів з предметів  професійно-теоретичної підготовки: 

- Технологія приготування їжі з основами товарознавства, викладачі Шминдрук В.А., 

Тішков С.А., Рубан О.А., Полякова О.М., рівень підготовки склав – 72,97% 

- Устаткування підприємств харчування, Викладач Жушман З.М. ,Климович І.М., 

рівень підготовки – 66,09; 
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- Устаткування хлібопекарського виробництва,  викладач Климович І.М., рівень 

підготовки – 62,5%; 

- Організація виробництва та обслуговування, викладачі Мороз В.А., Климович І.М., 

рівень підготовки – 74,53%; 

- Технологія борошняних виробів з основами товарознавства, викладач Шминдрук 

В.А., рівень підготовки склав – 76,3%; 

- Технологія приготування борошняних кондитерських виробів, викладач Музика 

О.В., рівень підготовки склав – 62,9%; 

- Охорона праці, викладачі Балуда О.В., Полупан В.В., рівень підготовки склав – 

79,28%; 

З професійно-практичної підготовки з професій: 

 «Кухар»  - 86%; 

 «Машиніст тістообробних машин. Пекар.Кондитер»  -  76,86%. 

 «Кухар.Кондитер» -  89,55%; 

У процесі розробки  дослідно-експериментальної роботи проводено засідання творчої 

групи, лекції, навчання, обговорення  за  темами: 

- Стан використання електронних засобів навчання та інтернет-технологій у 

підготовці робітників з професій “Кухар; Кондитер; Пекар”, доповідач Балуда О.В. 

-  Аналіз  європейського  досвіду підготовки фахівців харчового   профілю,  доповідач  

Кривозуб В.М. 

- Педагогічні  умови  ефективного використання електронних засобів навчання та 

інтернет – технологій.  Інтернет- нарада з науковим керівником дослідно-експериментальної 

роботи Сушенцевою Л.Л. 

- Навчання з розробки  електронних засобів навчання та Інтернет технологій.   

Викладач інформаційних технологій Кіслухіна А.О. 

- Аналіз рівня знань учнів з професії «Кухар. Кондитер. Пекар» на основі проведених 

зрізів знань, умінь, навичок, доповідач  Іволжатова Н.С. 

         З 01 січня 2016 року розпочався  формувальний етап дослідно-експериментальної 

роботи. Він передбачав: 

1. Створення відеоуроків. 

          2. Розробка електронних засобів навчання. 
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         3. Створення інтернет ресурсів.       

4. Дослідно-експериментальна перевірка  ефективності педагогічних умов використання 

електронних засобів навчання та інтернет-технологій у навчальному процесі. 

5. Проведення для учасників експерименту науково-практичних семінарів щодо 

впровадження електронних засобів навчання та інтернет-технологій у навчальний процес. 

6.Створення електронного супроводу професій «Кухар. Кондитер. Пекар».  

7.Обгрунтування потреб матеріально-технічного  забезпечення  навчального    процесу в  

підготовці професій «Кухар. Кондитер. Пекар». 

8. Аналіз  отриманих   результатів.  

9.Оцінка  ефективності використання електронних засобів навчання та інтернет-технологій 

у навчальному  процесі в підготовці професій «Кухар. Кондитер. Пекар». 

За наслідками реалізації І-го етапу експерименту в навчальному закладі проведено: 

 соціологічне дослідження, зріз знань, умінь і навичок учнів; 

 розроблено проект бази даних; 

 створено проект бази даних для вирішення конкретних задач. 

На зборах педагогічного колективу, де підбито підсумки І-го етапу, учасники 

експериментальної роботи ще раз підтвердили важливість цього напрямку діяльності, який 

забезпечує підвищення рівня професійної компетентності викладачів і майстрів виробничого 

навчання, сприяє  впровадженню в навчальний процес електронних засобів навчання та Інтернет 

технологій для підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників. Колективом сплановано 

заходи на ІІ етап дослідно-експериментальної діяльності. 

ВИСНОВКИ:  

У цьому середовищі учні не просто пасивно споживають інформацію, а беруть активну 

участь у процесі навчання, мають власне розуміння змісту навчання і вносять пропозиції щодо 

його покращення та осучаснення. Сутність технології – розвиток здатності учнів до самонавчання. 

        РІЗНІ ВИДИ РОЗПИСУ ЯЄЦЬ АБО НАТУРАЛЬНІ СПОСОБИ ФАРБУВАННЯ ЯЄЦЬ 

(цікава інформація до свята Великодня) 

Чому фарбують яйця на Великдень? Одне з пояснень, досить логічне і практичне, трактує це 

так: під час 40-денного посту кури не переставали нестися, і господарі варили яйця, щоб вони не 

зіпсувалися. Варені яйця фарбували - так їх легше можна було відрізнити від свіжих. Інша, більш 

поетична версія, чому фарбують яйця, розповідає таку історію. Перше пасхальне яйце піднесла 
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Марія Магдалена імператору Тиберію. Після воскресіння Ісуса Христа вона прийшла до 

римського імператора зі словами: «Христос Воскрес!» У ті часи не можна було приходити з 

порожніми руками, тому вона принесла йому в дар яєчко. Однак Тиберій не повірив її словам, 

заперечивши, що ніхто не може воскреснути, так само, як біле яйце не може стати червоним. Лиш  

тільки останнє слово злетіло з його губ, як яйце дійсно прийняло червоний колір. З того часу  

з'явилася традиція фарбувати яйця. Спочатку колір був тільки червоним, що символізує кров 

Христа, у той час як саме яйце було символом відродження. Однак пізніше їх стали фарбувати в 

інші кольори і замінювати курячі яйця дерев'яними, шоколадними або виконаними з дорогоцінних 

металів і каменів. 

Є кілька різних способів розпису крашанок. Кожен вид розпису великодніх яєць має свою 

назву. 

Писанки - це розписані бджолиним воском і фарбами сирі яйця, які дарують один одному на 

Великдень. Писанки - це один з найскладніших способів розфарбовування яєць. На сирому 

холодному яйці виводять візерунки гарячим воском за допомогою сталевого пір'ячка. Зробивши 

візерунок, яйце опускають в розведену холодну фарбу, починаючи з найбільш світлої, обтирають і 

роблять новий візерунок воском і знову опускають в іншу фарбу. Коли всі візерунки виведені, 

треба обережно «стопити» віск з яйця над полум'ям газового пальника або над свічкою. Коли віск 

тане, його треба витирати м'яким папірцем або ганчіркою. 

       

Крашанка - круто зварене яйце, забарвлене в один колір без візерунків. У слов'ян 

катання крашанок на першій траві - магічна дія, що закликає матінку-землю до родючості. 

Крашанки  можна фарбувати по - різному. Одні господині варять яйця довго, а потім на 10-15 

хвилин занурюють у розчин теплої води з харчовим барвником, який можна купити в магазині. 

Інші господині люблять фарбувати яйця у відварі цибулиного лушпиння. Для цього сирі яйця 

опускають в каструлю з водою, додають цибулине лушпиння і варять 15-20 хвилин, поки яйця не 

наберуть  потрібного кольору. 
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Раніше яйця фарбували інакше: обмотували їх сухими листям дуба, берези, кропиви, 

перев'язували нитками і варили. Виходили красиві «мармурові» яйця. 

      

Крапанки - яйце з однотонним фоном, на який гарячим воском нанесені плями, 

смужки, цяточки. Стародавні крапанки могли мати в основі не більше трьох колірних поєднань. 

Крапанки - від українського слова «крапає», тобто покривати краплями. Спочатку яйце фарбують 

одним кольором, потім, коли воно висохне і вистигне, на нього наносять краплі гарячого воску. Як 

тільки віск охолоне, яйце кладуть у розчин іншого кольору. Після висихання фарби яйце 

опускають у гарячу воду. Віск тане, і виходить дуже веселе яйце. Віск можна і акуратно 

зіскоблити. 

   

Дряпанки (шкрябанки) - однотонно забарвлене яйце, на якому візерунок 

прошкрябується металевим вістрем. Зазвичай шкрябанки фарбуються природними барвниками, 

так як харчові розмазуються під час прошкрябування. Для дряпанок краще брати яйця 

коричневого відтінку. Шкаралупа таких яєць міцніша, ніж у білих. Яйця варять, потім фарбують у 

темніший колір і просушують. Візерунок наносять на шкаралупу гострим предметом  (ножем, 

шилом, ножицями, товстою голкою, канцелярським ножем). Перш, ніж видряпати візерунок, його 

необхідно нанести на яйце гострим олівцем. Під час роботи яйце тримають у лівій руці, а гострий 
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предмет - у правій. Ажурний малюнок має ефектний вигляд на темній фарбі. Малюнок на дряпанці 

може бути будь-яким, на відміну від писанки з її традиційними геометричними малюнками. 

Вістрем канцелярського ножа продряпують контури малюнка. Для створення відтінків усередині 

контурів продряпують малюнок не гострим кутом, а всією поверхнею леза ножа. Ескіз стирають 

ластиком. Малюнок готовий. Для блиску можна протерти яйце  ваткою з краплею олії. 

   

Мальованка - яйце, розписане будь-яким візерунком. Вони не несуть символічного 

значення, можуть розписуватися фарбою (а не воском). На мальованці найчастіше окрім 

візерунків, малюють сюжетні картинки, пейзажі. 

    

Яйчата - яйця, вирізані з дерева і каменю, зроблені з порцеляни і глини, виготовлялися 

ще в ХIII столітті. Пізніше яйця стали прикрашати бісером, мереживом, в'язанням і т.ін. 

Найвідоміші у світі «яйчата» виготовляв імператорський ювелір Карл Фаберже. 
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Тепер ознайомимося зі списком натуральних барвників для яєць, які дозволяють 

пофарбувати яйця у різні кольори і відтінки. 

 Жовто-коричневий. 

Цей спосіб фарбування яєць підручними засобами, мабуть, найпоширеніший. Для його 

застосування на практиці вам знадобиться підготувати лушпиння  від 10 цибулин (для фарбування 

десятка яєць). Подрібніть його і залийте літром води. Прокип'ятіть отриману суміш протягом 30-

40 хвилин, після чого пофарбований окріп необхідно процідити від лушпиння. Занурте відварені 

яйця в киплячий проціджений склад і варіть їх близько 5-7 хвилин. Час буде залежати від того, 

який колір ви хочете отримати. 

Червоний, святковий 

Для додання яйцям особливо ошатного червоного відтінку вам знадобиться звичайний 

буряк. Натріть коренеплід на дрібній тертці. Варити нічого не доведеться, просто відіжміть з 

отриманої суміші сік і потримайте в ньому варені яйця. 

Жовтий, сонячний 

Прокип'ячена куркума (шафран) допоможе вам всього за кілька хвилин забарвити 

шкаралупу головного символу Великодня в життєрадісний жовтий колір. Приготуйте відвар з цієї 

східної приправи, процідіть його і варіть у воді, що залишилася, протягом 5-8 хвилин. 

Зелений - значить життя 
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Для додання вареним яйцям життєствердного зеленого відтінку вам буде потрібна 

зеленка. Розведіть необхідну кількість препарату в кип'яченій (40-50 ° C) воді і на кілька хвилин 

помістіть туди відварені яйця. 

Небесно-синій 

Синій відтінок яєчній шкаралупі з давніх часів надавали за допомогою червоної 

капусти. Дрібно нашатковану капусту помістіть у емальований або скляний посуд. Залийте 

сумішшю води з оцтом (2 ст. ложки на 200 гр. води), дайте суміші настоятися протягом 5-8 хвилин 

і процідіть. Уже відварені яйця розміщуйте в отриману рідину і тримайте до досягнення бажаного 

відтінку. 

Фіолетовий або помаранчевий відповідно можна отримати шляхом змішування 

червоного барвника з синім або з жовтим. 

Тепер ви знаєте, як екологічно чисті і повністю нешкідливі натуральні барвники 

допоможуть пофарбувати крашанки. Бережіть своє здоров'я і насолоджуйтеся передсвятковими 

клопотами в колі сім'ї.  

СВІТЛОГО ВЕЛИКОДНЯ !  

МИРУ, ЗДОРОВ’Я, ДОБРА І ЗЛАГОДИ  

ВАМ І ВАШИМ РОДИНАМ !!!


