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ШАНОВНИЙ  ЧИТАЧУ ! 

       До вашої уваги НМЦ ПТО пропонує 8-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 великого державного свята 

– 20 річчя від дня ухвалення чинної Конституції України  обласна методична служба ПТО передає 

свої вітання всім педагогам  Дніпропетровщини. 

                 ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

Вітаємо вас з Днем Конституції 

України.  

У 1996 році українські громадяни 

отримали Основний закон, який 

гарантував їм права та свободи, 

наблизив Україну до країн з 

розвинутою демократією та 

остаточно закріпив незалежність 

нової європейської держави. Тож 

давайте разом формувати вільне, 

справедливе, солідарне суспільство, 

потужну та заможну державу, що 

побудована на основах європейської 

демократії. 

        Від щирого серця зичимо всім 

педагогічним колективам ПТНЗ 

Дніпропетровської області  міцного 

здоров'я, бадьорості духа та впевненості в  майбутньому нашої  держави. Будьмо разом у процесі 

побудови демократичного громадянського суспільства. Миру та добра вам і вашим родинам. 

Слава Україні !   

 

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

 

Сторінки 

Офіційні документи 

1 
 Наказ про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2015-2016 н.р. 
6 

2 
Лист МОН України від 13.06.2016 №1/9 – 299  

«Щодо ліцензування у сфері професійно-технічної освіти» 
14 

3 
Перелік документів у закладах та установах освіти,  які в обов'язковому порядку 

протокольно погоджуються з профспілковими комітетами  

 

14 

Нові підходи  в системі управління ПТО 

 4 Культура проведення ділових нарад. 

Гурська  О.В., методист НМЦ ПТО 

 

17 

5 Особливості управлінської діяльності у ПТНЗ: методичний аспект. 

Гришаєва О.В., методист НМЦ ПТО 

 

23 

Впроваджуємо сучасні технології 

6 

Оновлення змісту профпідготовки через використання корпоративних 

технологій підприємств-замовників кадрів міста Кривий Ріг. 

Грищук Т.С., методист Криворізького кабінету НМЦ ПТО 

 

33 

7 

Нове усвіті будівництва: сучасні матеріали. 

Мавдрик Т.М.,методист Криворізького кабінету НМЦ ПТО 

 

36 

Загальноосвітня підготовка 

8 

Рекомендації колективам ПТНЗ щодо змісту атестаційної експертизи 

навчального закладу у сфері загальної середньої освіти. 

Гришаєва О.В., методист НМЦ ПТО 

 

47 

9 

Використання методу проектів на уроках англійської мови. 

Подчезерцева Л.І., методист НМЦ ПТО 53 

Виховний процес в ПТНЗ 

10 
Навчаючи, виховуємо патріотів України. 

Кичук С.Є. методист Криворізького кабінету НМЦ ПТО 62 

Профорієнтаційна робота 

11 

Про залучення учнівської молоді  ПТНЗ до творчої діяльності можливостями 

Малої академії наук учнівської молоді. 

Кузь Т.Г., методист НМЦ ПТО 

 

73 

Пропагування ПТО 

12 

Формування професійної компетентності учнів ПТНЗ Кривого Рогу через 

розвиток технічної творчості. 

Труш В.І. методист Криворізького кабінету НМЦ ПТО 

79 
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 № з/п Тема статті, інформації 

 

Сторінки 

Методична робота 

13 

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

засобами педагогічного  проектування та особистісно-орієнтованих технологій 

навчання. 

Муха Н.О., методист НМЦ ПТО 

81 

14 

Контрольно-аналітична діяльність та внутрішньоучилищний контроль у професійно-

технічному навчальному закладі. 

Красильніков А.В., методист НМЦ ПТО 

 

84 

15 Організація створення та робота творчих груп у ПТНЗ. 

Набоков М.Ф., методист НМЦ ПТО 

 

90 

НМЦ ПТО інформує 

16 
Цікаво знати.  

Ретрофотографії професій, які зникли 

 

 

96 

 



 

 

 

 
Сторінка6 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 07.2016 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

15. 06. 2016 м. Київ № 678 

 

Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських  

конкурсів фахової майстерності 

серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів  

у 2015-2016 навчальному році 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних 

предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 

листопада 2011 р. за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2016 № 

377 «Про організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році», на підставі 

спільних рішень організаційних комітетів і журі ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професій: «Машиніст 

електровоза», кваліфікація: «Помічник машиніста електровоза», «Верстатник широкого профілю», 

«Електрогазозварник», «Кравець», «Лицювальник-плиточник» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити списки переможців та учасників ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році 

(далі – Конкурс), згідно з додатками 1 - 5. 

2. Нагородити переможців та учасників Конкурсу, зазначених у додатках 1 -5 цього наказу. 

3. Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних 

адміністрацій відзначити педагогічних працівників, які здійснювали підготовку переможців та 

брали активну участь у проведенні Конкурсу. 

4. Директорам навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) професійно-

технічної освіти в областях та місті Києві: 

1) проаналізувати результати Конкурсу та забезпечити їх обговорення на обласних семінарах, 

нарадах директорів професійно-технічних навчальних закладів, заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи, старших майстрів, викладачів та майстрів виробничого навчання; 

2) вжити заходів щодо створення умов для розвитку професійної майстерності учнів професійно-

технічних навчальних закладів, співпраці з роботодавцями, благодійними організаціями, фондами, 

громадськістю тощо. 

5. Департаменту професійної освіти (Кучинський М. С.) спільно з Державною науковою 

установою «Інститут модернізації змісту освіти» підготувати матеріали для розгляду на колегії 
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Міністерства освіти і науки України щодо призначення стипендій Президента України 

переможцям (перше–шосте місця) Конкурсу. 

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

 

Міністр                  Л. М. Гриневич 

 

Додаток 1       

                                                    до наказу Міністерства освіти і науки 

15 06 2016    № 678  

СПИСОК 

переможців та учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році 

 з професії «Машиніст електровоза», кваліфікація: «Помічник машиніста електровоза» 

 

Довгенко  

Ростислав Іванович 

учень Львівського міжрегіонального вищого професійного 

училища залізничного транспорту, - І місце – диплом І ступеня та 

приз 

Булій  

Тарас Михайлович 

учень Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Козятинське міжрегіональне вище професійне училище 

залізничного транспорту» Вінницької області, - ІІ місце – диплом 

ІІ ступеня та приз 

Майборода  

Андрій Олександрович 

учень Київського вищого професійного училища залізничного 

транспорту імені В. С. Кудряшова, - ІІІ місце – диплом ІІ ступеня 

та приз 

Чаплик  

Дмитро Іванович 

учень Краснолиманського професійно-технічного училища 

Донецької області,- ІV місце – диплом ІІІ ступеня  

Поляков  

Владислав Олегович 

учень Державного навчального закладу «Запорізький професійний 

ліцей залізничного транспорту», - V місце – диплом ІІІ ступеня  

Харченко  

Валерій Сергійович 

учень Професійно-технічного училища № 12              м. Знам'янки 

Кіровоградської області, - VІ місце – диплом ІІІ ступеня  

Власюк  

Володимир Олегович 

учень Державного навчального закладу «Здолбунівське вище 

професійне училище залізничного транспорту» Рівненської 

області, - диплом учасника 

Пятковський 

ОлександрСергійович 

учень Чернігівського професійного ліцею залізничного 

транспорту, - диплом учасника 

Гавришко  

Вадим Сергійович 

учень Криворізького професійного транспортно-металургійного 

ліцею  Дніпропетровської області, - диплом учасника 

Табольченко 

ВячеславОлександрович 

учень Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Полтавський професійний ліцей транспорту», - диплом учасника 

Ткаченко  

Олексій Володимирович 

учень Державного навчального закладу «Білопільське вище 

професійне училище» Сумської області, - диплом учасника 
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Додаток 2                                                           

до наказу Міністерства освіти і науки 

15 06 2016    № 678 

СПИСОК 

переможців та учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році 

 з професії «Верстатник широкого профілю» 

 

Бараненко  

Дмитро Сергійович 

учень Вищого професійного училища № 17 

 м. Дніпропетровська, - І місце – диплом І ступеня та приз 

Москалюк 

Іван Олександрович  

учень Державного навчального закладу «Запорізьке 

машинобудівне вище професійне училище», - ІІ місце - диплом 

ІІ ступеня та приз  

Опришко  

ВладиславОлександрович 

учень Вищого професійного училища № 7  

м. Кременчука Полтавської області, - ІІІ місце - диплом ІІ 

ступеня та приз 

Ганич  

Владислав Олександрович 

учень Миколаївського професійного машинобудівного ліцею,  

- ІV місце - диплом ІІІ ступеня  

Романович  

Юрій Сергійович 

учень Рівненського професійного ліцею, -         

  V місце - диплом ІІІ ступеня  

Здерко  

Олег Романович 

учень Вищого професійного училища № 21 

м. Івано-Франківська, - VІ місце - диплом ІІІ ступеня  

Березан  

Артур Сергійович 

учень Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Чернігівське вище професійне училище», - диплом учасника 

 

Ігнатенко  

Олександр Валерійович 

учень Вищого професійного училища № 27  

м. Куп'янськ Харківської області, - диплом учасника 

Морозенко  

Олексій Ігорович 

учень Державного навчального закладу «Кіровоградське вище 

професійне училище № 4», - диплом учасника 

Ляшенко  

Валерій Миколайович 

учень Державного навчального закладу «Канівське вище 

професійне училище» Черкаської області, - диплом учасника 

Шабала  

Олександр Юрійович 

учень Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Луцьке вище професійне училище» Волинської області,  

- диплом учасника 

Єдін 

Сергій Ігорович 

учень Державного навчального закладу «Професійно-технічне 

училище №14 м. Нова Каховка» Херсонської області,  

- диплом учасника 

Нікітін  

Євгеній Іванович 

учень Державного навчального закладу «Київський професійний 

коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», - 

диплом учасника 

Гальменко  

Станіслав Богданович 

учень Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну», - 

диплом учасника 

Перепелиця  

Михайло Максимович 

учень Краматорського вищого професійного училища 

Донецької області, - диплом учасника 

Кіш  

ТиборТиборович 

Учень Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево 

Закарпатської області, - диплом учасника 
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Осіпенко Станіслав Сергійович учень Державного навчального закладу «Центр професійно-

технічної освіти № 1 м. Вінниці», - диплом учасника 

Ярощук  

Олександр Олександрович 

учень Житомирського професійного політехнічного ліцею, - 

диплом учасника 

 

 

Додаток 3                                                        

   до наказу Міністерства освіти і науки 

15 06 2016    № 678  

СПИСОК 

переможців та учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році 

з професії «Електрогазозварник» 

 

Іващук  

Олег Вікторович 

учень Квасилівського професійного ліцею Рівненської області,  

- І місце - диплом І ступеня та приз 

Андрієнко  

Андрій Васильович 

учень Державного навчального закладу «Житомирське вище 

професійне технологічне училище», - ІІ місце – диплом ІІ 

ступеня та приз 

Купчанко  

Богдан Миколайович 

учень Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Чернівецький професійний будівельний ліцей», - ІІІ місце – 

диплом ІІ ступеня та приз 

Мишутін 

КостянтинСтаніславович 

учень Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Новокаховське вище професійне училище» Херсонської 

області, - ІV місце – диплом ІІІ ступеня  

Уривай  

Роман Романович 

учень Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Сумський центр професійно-технічної освіти», - V місце – 

диплом ІІІ ступеня 

Копач  

Михайло Павлович 

учень Державного навчального закладу «Барський професійний 

будівельний ліцей» Вінницької області, - VІ місце – диплом ІІІ 

ступеня 

Тимків  

Тарас Васильович 

учень Вищого професійного училища № 7               

 м. Калуша Івано-Франківської області, - диплом учасника 

 

Павлов  

Денис Денисович 

учень Державного навчального закладу «Запорізьке вище 

індустріально-політехнічне училище», - диплом учасника 

Процик  

Іван Іванович 

учень Професійно-технічного училища № 26          

 м. Кременчука Полтавської області, - диплом учасника 

Зенов  

Владислав Вікторович 

учень Дніпродзержинського вищого професійного училища 

Дніпропетровської області, - диплом учасника 

Радь  

Рувим Михайлович 

учень Свалявського професійного будівельного ліцею 

Закарпатської області, - диплом учасника 

 

Новак  

Олег Михайлович 

Учень технічного коледжу Тернопільського національного 

технічного університету  ім. І. Пулюя, - диплом учасника 

Погосян  

Артур Едуардович 

Учень Державного навчального закладу «Харківське вище 

професійне механіко-технологічне училище», - диплом учасника 
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Бондаренко 

Дмитро Володимирович 

Учень Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Краматорський центр професійно-технічної освіти» Донецької 

області, - диплом учасника 

Лисенко  

Вадим Володимирович 

Учень Державного навчального закладу «Білоцерківське 

професійно-технічне училище      ім. П.Р. Поповича» Київської 

області, - диплом учасника 

Овсяков  

Сергій Володимирович 

Учень Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області,  

- диплом учасника 

Побігуць 

ВладиславВолодимирович 

Учень Державного навчального закладу «Кіровоградське вище 

професійне училище №4», - диплом учасника 

Пастушок  

Олександр Володимирович 

Учень Нетішинського професійного ліцею Хмельницької 

області, - диплом учасника 

Бутенко  

Сергій Миколайович 

Учень Державного навчального закладу «Сєвєродонецьке вище 

професійне училище» Луганської області, - диплом учасника 

Дмитренко 

ДмитроСергійович 

учень Новояворівського вищого професійного училища 

Львівської області, - диплом учасника 

Мавродієв 

ЄвгенійВ’ячеславович 

учень Миколаївського професійного суднобудівельного ліцею 

імені Героя Радянського Союзу В. О. Гречишникова, - диплом 

учасника 

Гуцалов  

Вадим Сергійович 

Учень Державного навчального закладу «Монастирищенський 

професійний ліцей» Черкаської області, - диплом учасника 

Мельник  

Сергій Олександрович 

Учень Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище 

професійне училище автомобільного транспорту та будівельної 

механізації» м. Київ, - диплом учасника 

Мусихін  

Сергій Вадимович 

Учень Державного навчального закладу «Одеський професійний 

ліцей морського транспорту», - диплом учасника 

Додаток 4                                                           

до наказу Міністерства освіти і науки 

15 06 2016    № 678  

 

СПИСОК 

переможців та учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році з професії «Кравець» 

 

Гаврисишин 

Ілона Петрівна 

учениця Державного навчального закладу «Подільський центр 

професійно-технічної освіти» Хмельницької області, - І місце – диплом 

І ступеня та приз 

Силенок  

Ірина Павлівна 

учениця Чернігівського професійного ліцею побуту, - ІІ місце – диплом 

ІІ ступеня та приз 

Хохлова  

Юлія Іванівна 

учениця Державного навчального закладу «Черкаське вище професійне 

училище  ім. Г.Ф.Короленка», - ІІІ місце – диплом ІІ ступеня та приз 

Саєнко  

Катерина Андріївна  

учениця Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Харківське вище професійне училище сфери і послуг», - ІV місце – 

диплом ІІІ ступеня 

Шувалова  

Марина Юріївна 

учениця Київського вищого професійного училища технологій та 

дизайну одягу, - V місце – диплом ІІІ ступеня 
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Яцура  

ВікторіяОлександрівна 

учениця Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну», - VІ місце 

– диплом ІІІ ступеня 

Строчко 

ІннаВасилівна 

учениця Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Дніпродзержинський центр підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів» Дніпропетровської області, - диплом учасник 

Ткачук  

Ганна Іллівна 

учениця Вищого професійного училища № 3м. Чернівці, - диплом 

учасника 

 

Даали 

ДіанаАндріївна 

учениця Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму», - 

диплом учасника 

Рачкелюк  

СвітланаОлександрівна 

учениця Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну», - 

диплом учасника 

Яременко 

ДіанаРоманівна 

учениця Державного навчального закладу «Вінницький центр 

професійно-технічної освіти технологій та дизайну», - диплом учасника 

Лінгур  

Олеся Станіславівна 

учениця Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне 

училище моди і стилю», - диплом учасника 

Кузан  

Мар’яна Дмитрівна 

учениця Центру професійно-технічної освіти № 1 

м.  Івано-Франквська, - диплом учасника 

Приходько  

Тетяна Миколаївна 

учениця Луцького центру професійно-технічної освіти Волинської 

області, - диплом учасника 

Кубай  

Тетяна Пилипівна 

учениця Відокремленого структурного підрозділу «Одеське вище 

професійне училище сфери послуг» Національного Університету 

«Одеська юридична академія», - диплом учасника 

Грознова  

Світлана Юріївна  

учениця Державного навчального закладу «Малинський професійний 

ліцей» Житомирської області, - диплом учасника 

Жабко  

Світлана Василівна 

учениця Кіровоградського професійного ліцею побутового 

обслуговування, - диплом учасника 

Васильєва  

Руслана В’ячеславівна 

учениця Державного навчального закладу «Херсонське вище 

професійне училище сервісу та дизайну», - диплом учасника 

Віхоть  

Марія Василівна 

учениця Львівського вищого професійного училища технологій та 

сервісу, - диплом учасника 

Лелікова  

Каріна Владиславівна 

учениця Маріупольського професійного ліцею сфери послуг Донецької 

області, - диплом учасника 

Педько  

Юлія Вікторівна 

учениця Професійно-технічного училища № 25 

м. Зіньків Полтавської області, - диплом учасника 

Далакішвілі  

Віолета Борисівна 

учениця Рубіжанського професійного хіміко-технологічного ліцею 

Луганської області, - диплом учасника 

Хархола  

Вікторія Мирославівна 

учениця Ужгородського вищого комерційного училища Київського 

національного торгово-економічного університету, - диплом учасника 

Буйкова  

Тетяна Євгенівна 

учениця Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Богуславське вище професійне училище сфери послуг» Київської 

області, - диплом учасника 
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Додаток 5                                                        

   до наказу Міністерства освіти і науки 

15 06 2016    № 678 

 

СПИСОК 

переможців та учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році 

 з професії «Лицювальник-плиточник» 

 

Гуд  

Олег Ігорович 

 

учень Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-

технічне училище № 4  Миколаївського комплексу Національного 

університету «Одеська юридична академія», - І місце – диплом І 

ступеня та приз 

Резвих  

Вадим Володимирович 

учень Державного навчального закладу «Вище професійне 

училище    № 2 м. Херсона», - ІІ місце,- диплом ІІ ступеня та приз 

Оксенюк  

Максим Валерійович 

учень Київського вищого професійного училища будівництва і 

архітектури, - ІІІ місце - диплом ІІ ступеня та приз 

Гордієнко  

В’ячеслав Сергійович 

учень Державного навчального закладу «Бердянський центр 

професійно-технічної освіти» Запорізької області, - ІV місце -  

диплом ІІІ ступеня 

Шишко  

Вадим Миколайович 

учень Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури» 

Волинської області, - V місце - диплом ІІІ ступеня 

Чеберяк  

Сергій Володимирович 

учень Державного навчального закладу «Черкаський професійний 

ліцей», -VІ місце -  диплом ІІІ ступеня 

Міхалакі  

Максим Олександрович 

учень Державного навчального закладу «Професійно-технічне 

училище № 8 м. Кіровоград», - диплом учасника 

Чемор  

Тетяна Михайлівна 

учениця Чернігівського професійного ліцею залізничного 

транспорту, - диплом учасника 

Рухлінський  

Віталій Вадимович 

учень Дніпропетровського вищого професійного училища 

будівництва, - диплом учасника       

Єрух  

Сергій Володимирович 

учень Державного закладу освіти «Центр професійно-технічної 

освіти № 2 м. Харкова», - диплом учасника 

Шалівський  

Віталій Миколайович 

учень Державного навчального закладу «Богуславський центр 

професійно-технічної освіти» Київської області, - диплом учасника 

Барбуца  

Ілля Костянтинович 

учень Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Чернівецький професійний будівельний ліцей», - диплом учасника 

Федорчук  

Андрій Васильович 

учень Державного навчального закладу «Подільський центр 

професійно-технічної освіти» Хмельницької області, - диплом 

учасника 

Царук  

Володимир Іванович 

учень Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Соснівський професійний ліцей» Рівненської області, - диплом 

учасника 

Козак  

Назар Ігорович 

учень Вищого професійного училища № 19              м. Дрогобич 

Львівської області, - диплом учасника 

Дасевич  

Юрій Ігорович 

учень Тернопільського вищого професійного училища № 4 ім. 

М.Паращука, - диплом учасника 
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Іванина  

Олександр Васильович 

учень Міжгірського професійного ліцею Закарпатської області, - 

диплом учасника 

Боровик  

Володимир Олексійович 

учень Державного навчального закладу «Охтирський центр 

професійно-технічної освіти» відокремлений навчальний підрозділ 

м. Тростянець Сумської області, - диплом учасника 

Білик  

Сергій Вікторович 

учень Вищого художнього професійно-технічного училища № 5 м. 

Вінниці, - диплом учасника 

Колосов  

Віталій Анатолійович 

учень Державного навчального закладу «Одеський центр 

професійно-технічної освіти», - диплом учасника 

Жайворон  

Микола Іванович 

учень Державного навчального закладу «Житомирське вище 

професійне училище будівництва і дизайну», - диплом учасника 

Дубовой  

Роман Васильович 

учень Державного навчального закладу «Сєверодонецький 

професійний будівельний ліцей» Луганської області, - диплом 

учасника 

Бондаренко  

Андрій Сергійович 

учень Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище 

професійне будівельне училище м. Краматорськ» Донецької 

області, - диплом учасника 

Петрів  

Назарій Любомирович 

учень Вищого професійного училища № 7 м. Калуша Івано-

Франківської області, - диплом учасника 

Копичко  

Владислав Миколайович 

учень Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука 

Полтавської області, - диплом учасника 

 

В.о. директора Державної  

наукової установи «Інститут  

модернізації змісту освіти»         Ю. І. Завалевський 
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     МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135,  тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049 

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

 

 

Від 13.06.2016 №1/9-299__       

 

Департаменти (управління) освіти і 

Науки обласних, Київської міської 

Державних адміністрацій 

Щодо ліцензування у сфері 

професійно-технічної освіти                                            Навчально-методичні (науково- 

методичні) центри (кабінети) 

професійно-технічної освіти 

 

 У зв’язку з набуттям чинності 21 червня 2015 року Закону України «Про ліцензування 

видів господарської діяльності» та уведенням в дію Постанови Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти» змінився порядок проведення ліцензування та упроваджені нові вимоги щодо 

оцінки спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність у сфері професійно-

технічної освіти.  

 Ліцензування освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти здійснює 

Міністерство освіти і науки. Враховуючи велику кількість ліцензійних справ, поданих на розгляд, 

значну кількість технічних недоліків при їх оформленні, процес ліцензування уповільнився, що 

викликає негативний соціальний резонанс. 

 Зважаючи на звернення керівників професійно-технічних навчальних закладів, результати 

моніторингу основних недоліків у змісті ліцензійних справ, з метою підвищення якості матеріалів, 

що готуються до подання, прискорення процедури проведення ліцензійної експертизи, 

Міністерство освіти і науки рекомендує: 

 призначити з числа працівників навчально-методичних (науково-методичних) центрів 

(кабінетів) професійно-технічної освіти відповідальних осіб за проведення консультаційної роботи 

з питань ліцензування освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти; 

 організовувати роботу зазначених відповідальних осіб з надання методичної допомоги 

представникам навчальних закладів, організацій, підприємств, установ щодо забезпечення 

виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1187; 

 доручити призначеним відповідальний особам здійснювати попередній розгляд та 

перевірку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії. 

 Враховуючи зазначене, інформуємо, що Міністерством освіти і науки 15 червня 2016 року 

заплановано проведення навчально-практичного семінару з питань провадження освітньої 

діяльності у сфері професійно-технічної освіти. 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua
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 Просимо забезпечити участь у заході осіб, відповідальних за проведення консультаційної 

роботи  з питань ліцензування освітньої діяльності у даній сфері.  

 Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 16, Міністерство освіти і 

науки, конференц-зал (кім. 312, 3-й поверх).  

 Початок семінару – о 10.00 

 

      Заступник Міністра                                                                                             П.К. Хобзей 

 

     Коваленко С.П.  (044)287-82-08 

     П’ятенко Н.І. (044)287-82-74 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  ДОКУМЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ ОСВІТИ, ЯКІ В 

ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ ПРОТОКОЛЬНО ПОГОДЖУЮТЬСЯ 

 З ПРОФСПІЛКОВИМИ КОМІТЕТАМИ 

 

№ 

п/п 
Питання і документи Підстава 

1 
Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

 
ст. 142 КЗпП України.  

2 
Попередній та остаточний розподіл навчального 

навантаження. 

пп. «е» п.20 Типових правил 

внутрішнього трудового розпорядку, 

п.63 Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівників освіти.  

3 Розклад уроків. 
пп. «б» п.20 Типових правил 

внутрішнього трудового розпорядку.  

4 Графіки робочого дня і змінності техперсоналу. 
п. 21 Типових правил внутрішнього 

трудового розпорядку.  

5 
Залучення працівників до роботи у 

святкові, вихідні дні та до надурочних робіт. 
ст. 71 КЗпП України.  

6 Графіки відпусток. ст. 79 КЗпП України.  

7 Прийом на роботу неповнолітніх. ст. 188 КЗпП України.  

8 

Звільнення працівників за ініціативою 

адміністрації за погодженням з виборним 

профорганом з підстав, передбачених п.1 (крім 

ліквідації організації) пп.2-5,7 ст.40, п.п.2,3 ст.41 

КЗпП України, тобто при: 

п. 1 ст. 40 - скорочення штатів, реорганізація; 

п. 2 ст. 40- невідповідності посаді внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров'я; 

п. 3 ст. 40 – систематичного невиконання без 

поважних причин посадових обов'язків; 

п.4 ст. 40 - прогули без поважних причин; 

п.5 ст. 40 — нез'явлення на роботу більше 4-х 

місяців внаслідок хвороби; 

ст.43 КЗпП України.  
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п. 7 ст.40 - поява на роботі у нетверезому стані; 

п.2 ст.41 — винних дій працівника, який 

безпосередньо обслуговує грошові або товарні 

цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати 

довір'я; 

п .3 ст.41 - аморальному вчинку, несумісному з 

виховними функціями. 

9 
Накладення дисциплінарних стягнень на членів 

профкому. 
ст.252 КЗпП України.  

10 
Заходи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності.  
ст. 161 КЗпП України.  

11 

Правила з безпеки життєдіяльності  у навчальних 

кабінетах, майстернях, спортзалах, котельнях і т.д.  

 

Типові правила з безпеки 

життєдіяльності  

12 Тарифікаційні списки.  

п.4, додатки 1,2,3 інструкції про 

порядок обчислення з/плати 

працівників освіти.  

13 

Перелік працівників із числа адміністративно-

господарського, навчально-допоміжного 

персоналу, які мають право на підвищення 

посадових окладів.  

Додаток 5 тієїсамої інструкції  

14 

Доплати за суміщення професій (посад), 

розширення зони обслуговування чи збільшення 

обсягів виконуваних робіт. 

п.52, те саме.  

15 

Положення про преміювання, винагороду, розміри 

матеріальної допомоги та премій працівникам та 

керівникам установ.  

п. 53, те саме.  

16 

Перелік робіт, на які встановлюється доплата за 

важкі і несприятливі умови праці, атестація 

робочих місць, розміри доплат за видами робіт.  

додаток № 9 до цієї самої інструкції  

17 Перенесення щорічних відпусток.  
ст. 11 Закону України  

«Про відпустки»  

18 
Інші питання, передбачені чинним 

законодавством, колективним договором. 
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Культура проведення ділових нарад 
 

Гурська О.В., 

методист НМЦ ПТО 

 

 

І. Загальна характеристика нарад і зборів 

Службові відносини в рамках ділового спілкування включають різні 

форми обговорення виробничих, економічних, науково-технічних 

проблем. Найбільш поширеними є наради і збори – форми групового 

обговорення ділових ситуацій.  

Нарада - форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна 

робота певної кількості учасників управлінського процесу. 

Засідання- форма організаційної роботи постійно діючого органу 

(комітету, колегії, ради, комісії, групи). 

Збори- присутність у певному місці людей, об'єднаних конкретною метою (збори працівників 

підприємства, підрозділу, членів товариства тощо). 

Незважаючи на деякі відмінності, організація та проведення зборів і нарад подібні між 

собою, а тому досить розглянути одну з форм - нарада. 

Основне призначення нарад (засідань) - допомогти в підготовці й реалізації управлінських 

рішень. Наради мають як позитивні, так і негативні сторони. Немаєсумніву, вони є корисними, 

оскільки дозволяють: 

 - використовувати колективний розум ("одна голова добре, а кілька - краще"); 

- різнобічно розглянути проблему при залученні фахівців різних сфер діяльності; 

- більш оперативно підготувати рішення при безпосередньому контакті керуючих і керованих, 

представників різних служб, заощадити час на "узгодження"; 

- краще вивчити особистісні й ділові якості підлеглих, ознайомитися з діяльністю різних служб.  

Однак, ці переваги працюють лише в тому випадку, коли: 

1) нарадами не зловживають, марно відволікаючи працівників від виконання їх безпосередніх 

службових функцій; 

2) наради ретельно готують: вони не повинні організовуватися "для галочки", для перестраховки 

або просто як чергові. 

Якщо керівник може зібрати необхідну інформацію, не скликаючи до  себе працівників, 

самостійно ухвалити рішення та довести його до виконавців, то нарад слід уникати. Особливо 

непередбачених, авральних, так як вони порушують трудовий ритм, вносять елементи 

дезорганізації в діяльність підлеглих, цілих служб і підрозділів, а отже, роботу з діловими 

партнерами і клієнтами. 

Види та типи нарад.Наради умовно поділяють на диктаторські, автократичні, сегрегативні, 

дискусійні, вільні. 

Диктаторська нарада.Зазвичай говорить тільки керівник. Він повідомляє присутнім своє 

рішення з певних питань або знайомить із позицією (розпорядженням) вищестоящої інстанції. 

Дискусій немає; беручи інформацію до відома, учасники тільки задають питання. 

Автократична нарада. Є різновидом диктаторської. Особливість полягає в тому, що керівник по 

черзі задає питання учасникам і вислуховує їхні відповіді. Запрошені немають права 

висловлювати думки щодо позицій інших учасників, тм самим позбавляються підтримки від 

інших учасників. 
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Сегрегативна нарада (від лат. segregatio - відділення). Починається доповіддю керівника або 

призначеної ним особи, потім у дебатах виступають тільки ті, кого вибирає головуючий.У перших 

двох випадках керівник може викликати неприязнь до себе з боку позбавлених слова, а в третьому 

- ще й недоброзичливе ставлення до учасникаів, яким надавалося слово. 

Дискусійна нарада. Відзначається демократичним характером, оскільки відбувається вільний 

обмін думками, рішення приймається голосуванням з наступним затвердженням керівником. 

Рішення може прийматися й керівником без голосування, але з урахуванням висловлених думок та 

пропозицій учасників наради. 

Вільна нарада. Проводиться без чітко сформульованого порядку денного. 

Існують і інші класифікації нарад: 

1) за тематикою їх поділяють на: 

- адміністративні; 

- технічні; 

- кадрові; 

- фінансові; 

- психологічні; 

- методичні і т. д.; 

2) з основної діяльності (задачі) - на: 

- проблемні; 

- інструктивні; 

- оперативні (диспетчерські) та ін. 

Проблемні наради.Їх завдання – знайти оптимальне рішення проблеми за допомогою 

дискусії. Структурно нарада зазвичай складається з доповіді, запитань до доповідача, дебатів і 

формулювання рішень. Якщо текст доповіді надіслано учасникам заздалегідь, то доповідач може 

не виступати з повідомленням, а відразу відповідати на запитання. Така нарада дає можливість 

керівнику сформувати свою думку на основі колективного обговорення проблеми, визначити 

щонайкращий варіант рішення, виробленого до і під час наради; переконати підлеглих, які 

сумніваються, у оптимальності обраного варіанту рішення. На такій нараді воноухвалюється 

голосуванням, але прийняте не носить обов'язкового характеру для керівника, так як останнє 

слово залишається за ним, бо саме він несе відповідальність за подолання певної проблеми. 

Інструктивні наради. Припускають передачу розпоряджень зверху вниз для  їх 

найшвидшого виконання. Керівники доводять до своїх підлеглих ухвалене організацією рішення з 

конкретизацією тих чи інших положень, роз'яснюючи питання, що виникають, визначивши 

терміни виконання. На такій нараді можуть обговорюватися шляхи й засоби реалізації рішення. 

Інструктивну нараду може бути замінено доведенням до виконавців рішення в письмовій формі. 

Оперативні (диспетчерські) наради. Проводяться з метою отримання інформації про 

поточний стан справ на підприємстві, установі. На відміну від інструктивної наради 

інформаціяготується знизу вгору. Учасники наради доповідають про стан справ на місцях, а 

керівники ставлять собі за мету на основі отриманої інформації урегулювати проблеми, що 

виникли. 

Багато керівників справедливо вважають такий вид нарад застарілим і надають  переваги замість 

"планьорок", "п'ятихвилинок", "летючок", "оперативок", які нерідко тривають довго і 

перетворюються в "копання у дрібницях", "прочуханки" підлеглих, збирати інформацію та давати 

доручення, не викликаючи до себе підлеглих. 
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ІІ. Підготовка та проведення ділової наради. 

Деякі наради приречені на невдачу ще до їх початку. Це стається тому, що керівник 

подібний до капітана, хоче керувати кораблем, алене має чіткої уяви про його курс. Тому 

необхідно чітко визначити характер запланованої наради: навчальна,  інформаційна, пояснювальна 

чи проблемна.  

Оскільки 10—20 % робочого часу працівники витрачають на наради, ефективність їх 

залежить від організації та підготовки проведення. Перевагою ділових нарад є те, що на них, як 

правило, присутні майже всі виконавці рішень. Крім того, протягом порівняно короткого часу 

колектив працівників може висунути значно більшу кількість ідей, ніж окремає працівник.  

Нарада будь-якого типу та профілю включає основні підготовчі етапи: 

1. Визначення тематики порядку денного (заздалегідь вирішити та чітко сформулювати 

порядок денний). 

2. Визначити приблизний склад учасників (обмежити коло учасників наради працівниками, 

яких безпосередньо стосуються обговорювані питання; у процесі підготовки список учасників 

уточнюється). 

3. Дата, година початку та місце проведення (своєчасно ознайомити всіх із порядком 

денним, часом і місцем проведення наради, із матеріалами, які стосуються обговорюваних 

питань). 

4. Підготовка доповіді (попередньо повідомити всіх учасників наради, аби вони були готові 

висловити думку чи відповісти на ті чи інші запитання). 

5. Проект рішення (заздалегідь підготувати проект рішення;  потурбуватися про те, щоб на 

нараді був присутній секретар (стенографіст), або визначити відповідальну особу з числа 

присутніх, яка буде вести протокол наради). 

6. Регламент, процедура проведення і технічні засоби (забезпечити підготовку приміщення 

та техніки (столи, мультимедійна техніка, мікрофон тощо). 

Для того, щоб нарада пройшла результативно, необхідно:   

-  чітко визначити (сформулювати) тему наради, визначити очікувані результати (прийняти 

рішення, виробити рекомендації, переконати присутніх у правильності запланованих (здійснених) 

дій); 

- детально розробити порядок денний. Вибрати більш доцільну послідовність розгляду питань, 

виходячи із психологічних критеріїв, тобто починати розгляд із питання, яке найлегше вирішити. 

Перший успіх стане фундаментом для виконання складних питань. Завчасно продумати, як 

залучити до обговорення навіть дуже інертних та небагатослівних працівників; 

- надати учасникам наради можливість ознайомитися з фактами, документами, які будуть 

обговорюватися ще до наради; 

- завчасно попередити працівників, передати запрошення особам, які повинні брати участь у 

нараді, про дату та час проведення, порядок денний; 

- вибирати зал засідань (аудиторію, кабінет), ураховуючи мету наради.  Приміщення повинно бути 

з хорошою звукоізоляцією та вентиляцією, температурою повітря відповідно до норм (+19 С). 

Меблі не повинні бути розкішними, але й не мають бути спартанськими; 

- чітко дотримуватися запланованого регламенту й указувати на нього запрошеним. 

Ефективність наради залежить і від часу проведення. Не рекомендується проводити наради 

перед початком робочого дня. Ідеальний варіант з 9 до 12 години,  або з 16 до 18 години. Краще 

збирати дві наради на тиждень по 30 хвилин, ніж одну на годину. На нараду потрібно запрошувати 
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фахівців, рівень професійних знань і практичний досвід яких відповідають рівню винесеної на 

обговорення проблеми. Крім того, сама проблема має бути важливою для всіх присутніх.  

ІІІ. Значення та функції керівника при проведення ділової наради. 

Успіх будь-якого колективного зібрання залежить від ступеня підготовки та рівня 

розумового, психічного й морального розвитку керівника, оскільки наради, як правило, проводять 

саме вони.  

Керівнику ділової наради рекомендується: 

- ураховувати тривалість наради (доцільна тривалість спільної розумової діяльності людей 40-

45 хвилин);  

- обов’язково підкреслити практичну важливість питань, які будуть обговорюватись;  

- не нав’язувати з самого початку свою позицію іншим учасникам наради;  

- уміти зосереджувати увагу й зусилля на головному (сконцентрованість на досягненні мети 

нейтралізує одну з основних проблем, що стоять перед керівником, а саме плутанину і 

невпорядкованість подій, які відволікають від змісту того, що відбувається); 

- постійно стежити за перебігом дискусій, добирати актуальні питання, систематизовувати різні 

погляди, робити правильні висновки; 

- прислухатися до думки  кожного, намагатися зайняти нейтральну позицію;  

- створити доброзичливу атмосферу;  

- по-дружньому ставитися до всіх учасників, нікого не обділяючи увагою, проявляти повагу до 

особистості кожного учасника;  

- не переносити роздратування на учасників; 

- нарада пройдеефективніше, якщо запросити незалежного експерта; 

- подякувати всім за продуктивну роботу; 

- після завершення наради проаналізувати колективне спілкування, зробити власні висновки 

щодо стратегії подальших дій.   

Керівник, налаштований на підвищення ефективності, завжди заздалегідь обговорює 

завдання тієї чи іншої наради. Він робить усе можливе, щоб спілкування відповідало поставленим 

вимогам, не допускає  перетворення наради «у обмін чудовими ідеями». Одночасно намагається 

зробити так, щоб нарада не перетворювалася у викладення точки зору одного учасника, а 

стимулювала б розумовий процес усіх присутніх. Наприкінці наради досвідчений керівник 

повертається до порядку денного й порівнює, чи відповідають рішення наради її меті. 

Рішення наради протоколюються та документально оформлюються (Додаток 1).                   

З протокольним рішенням необхідно ознайомити всіх присутніх на нараді, а також осіб, які 

повинні бути проінформовані щодо ухваленого. У рішення обов’язково встановлюються – 

завдання, які необхідно виконати, відповідальних осіб за виконання й термін цих завдань.  

Наради не повинні бути ширмою, за яку ховаються від персональної відповідальності. Кожна 

нарада має  давати конкретну користь і просувати вирішення поставлених завдань. 

Слід ураховувати й виховне значення нарад. Емоційний вплив керівника на колектив під час 

наради та вплив колективу на окремих працівників сприяють зростанню ініціативи й ентузіазму.

 Науковці вказують на етичні підходи до забезпечення наради як форми колективного 

обговорення проблем: 

- результат обговорення на нараді залежить від моральної та психологічної атмосфери, яку на ній 

створено; 



 

 

 

 
Сторінка21 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 07.2016 

- моральні і психологічні якості керівника, як головуючого на нараді, безпосередньо впливають на 

поведінку присутніх та їхню участь у обговоренні; 

- учасники наради за професійними якостями й досвідом роботи мають бути спроможними 

розв´язати поставлену проблему, а поставлена проблема повинна відповідати інтелектуальному та 

професійному рівню її учасників;    

- усі висловлені на нараді думки слід ретельно проаналізувати та врахувати в подальшому; 

- завдання для колективного вирішення треба формулювати так, аби його виконання могло 

позитивно змінити ситуацію; 

- обговорення має бути вільним, щоб думки проголошувалися невимушено, без тиску з боку 

керівника; 

- рішення, прийняте колегіально, але, як потім з´ясувалося, є помилковим, коригується шляхом 

нового колективного розгляду без пошуку винного за невдало винесену пропозицію. 

Пам’ятка учасникам ділової наради: 

1. Прийти за 5 хвилин до початку наради. 

2. Завчасно ознайомитись з темою, метою, порядком денним. 

3. Підготувати необхідний матеріал для більш вагомої аргументації свого виступу. 

4. Продумати план виступу, аргументувати свої ідеї чітко, коротко і ясно. 

5. Не нав’язувати свої позиції іншим учасникам наради. 

6. Уміти вислухати всіх бажаючих, не перебивати їх. 

7. Брати активну участь в обговоренні.   
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Додаток 1 

З р а з о к 

П Р О Т О К О Л 

оперативної наради директора 

__________________________________________ від18.04.2016р. 

                                                                                            (назва ПТНЗ) 

 

Головуючий: директор _________________________  

                                                                     (ПІБ) 

Відсутні: _____________________________________ 

                                                                                                                          (ПІБ) 

1. Усім керівникам структурних підрозділів: 

- забезпечити економне використання енергоресурсів працівниками та учнями ПТНЗ; 

- відслідковувати проекти законодавчих і нормативних документів за напрямками роботи,  брати 

участь у їх обговоренні; 

- надати допомогу у вирішенні проблемних питань, що з’являються у зв’язку з новою системою 

фінансування ПТНЗ; 

-  забезпечити своєчасне виконання завдань плану роботи ПТНЗ на (квітень 2016р.); 
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- вчасно надавати інформацію на веб-сайт ПТНЗ; 

- підготувати доповіді на засідання педради ПТНЗ відповідно до плану.   

         Термін: до 22.04.2016                                   

2. Іваненко К.Т., заступнику директора з НВЧ:  
 - підготувати матеріали ________________________________________________________ 

Термін: до 20.04.2016 

- розробити заходи проведення _________________________________________________ 

Термін: до 21.04.2016 

-___________________________________________________________________________                                                                                          

            Термін: до 00.00.2016 

 3.  Петренко Л.І., заступнику директора з ВР: 

- розробити заходи повернення на навчання учнів, які тривалий час не відвідують заняття.  

Термін: до 20.04.2016 

- оприлюднити на сайті ПТНЗ правила прийому на навчання у 2016р.                                                                                           

         Термін: до 19.04.2016 

- ____________________________________________________________________________                                                                                          

 Термін: до 00.00.2016 

5. Сидоренко І.В., старшому майстру: 

- оформити трьохсторонні договори між підприємством, учнем та ПТНЗ (для випускних груп №2, 

№4, №5). 

 Термін: до 22.04.2016 

- підготувати договори на проходження виробничої практики учнями груп №1, №3.                 

        Термін: до 20.04.2016 

- доповідати щопонеділка на оперативній нараді про хід підготовки учнів ПТНЗ до обласного 

конкурсу фахової майстерності професії «___________» .                                                                                                                        

Термін:  до 29.04.2016 

6. Набойченко М.Ф., заступнику директора з АГЧ: 

       - розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до 2016-2017н.р. 

Термін: до 21.04.16 

- забезпечити контроль за економним витрачанням енергоносіїв у навчальному корпусі та 

гуртожитку ПТНЗ. 

                                                                                                      Термін: постійно. 

- організувати проведення дня Довкілля. 

Термін: до 24.04.2016 

7. Берьозі Т.М., методисту: 

- внести пропозиції щодо участі ПТНЗ у науково-практичній конференції БІНПО. 

                Термін: до 19.04.2016 

- підготувати аналітичну довідку щодо проведення внутрішньоучилищного контролю предметів 

загальноосвітньої підготовки за І квартал 2016р. 

                                                                                                      Термін: до 20.04.2016 

       - забезпечити технічний супровід проведення  педради.  

                                                              Термін: 22.04.2016 

 

 

8. Григоренко А.В., соціальному педагогу: 

- прийняти участь у засіданні піклувальної ради територіального виконкому з питань забезпечення 

житлом учениці з числа дітей-сиріт Юрченко А.П.    
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Термін: до 21.04.2016 

9. Петреченко Л.І., головному бухгалтеру: 

- завершити розрахунки та укладання угод з _____________________                                                                                                                          

Термін:  20.04.2016        

-  вчасно підготувати фінансовий звіт за 1-й квартал 2016 р. 

                                                                                                      Термін:  21.04.2016        

 

Директор ПТНЗ              _____________                               _____________________ 

                підпис                               ПІБ 

Ознайомлені:  __________  ________________ 

                                                підпис           ПІБ 

      __________  ________________ 

                                                підпис           ПІБ 

      __________  ________________ 

                                                підпис           ПІБ 

      __________  ________________ 

                                                підпис           ПІБ 

      __________  ________________ 

                                                підпис           ПІБ 

      __________  ________________ 

                                                підпис           ПІБ 

      __________  ________________ 

                                                підпис           ПІБ 

 

 

 

Особливості управлінської діяльності в ПТНЗ: методичний аспект  
 

 

Гришаєва О.В.,  

методист НМЦ ПТО 

 

 

В умовах глобалізаційних змін у освіті, її якість залежить від 

ефективності управлінської діяльності. 

Основними напрямами управлінської діяльності є: 

‒ концептуальність в управлінні закладом; 
‒ цільовий підхід до управління;  

‒ психологізація управління; 
‒ моделювання структури управління, створення швидкодіючих технологій та механізмів 

управлінської діяльності; 

‒ побудова рухливої структури горизонтальних зв’язків;  
‒ приведення функції управління у відповідність до завдань освітнього закладу;  
‒ рефлективність діяльності керівника; 
‒ управління якістю освіти таформування нових підходів до визначення ефективності 

педагогічного процесу; 

‒ комп’ютеризація, технологізація. 
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Керівник нової генерації відрізняється, перш за все, новим управлінським мисленням, яке 

характеризують: 

‒ повага до людини, людиноцентристські погляди; 
‒ формування корпоративної культури, команди однодумців; 
‒ демократизація відносин через децентралізацію управління та підсилення ролі 

горизонтальних зв’язків; 

‒ цілеспрямування діяльності; 
‒ узгодження цілей організації, адміністрації та педколективу; 
‒ увага до управління розвитком та якістю освіти; 
‒ підсилення ролі взаємоконтролю й самоконтролю; 
‒ формування культури закладу. 

 Ефективність управлінської діяльності залежить від якісної системи інформаційного 

забезпечення управління. 

З метою створення системи інформаційного забезпечення управління навчальним закладом 

рекомендуємо передбачити наступні блоки інформації: 

‒ організація навчально-виробничого процесу; 

‒ виховна робота; 

‒ науково-методична робота; 

‒ охорона життя та здоров'я; 

‒ робота з кадрами; 

‒ матеріально – технічне та фінансове забезпечення; 

‒ організація роботи психологічної служби; 

‒ організація роботи бібліотеки; 

‒ робота з соціальними партнерами, батьками та громадськістю. 

Модернізаційні зміни у структурі та змісті сучасної освіти потребують пошуку нових підходів 

до моделювання ефективної системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, яка б 

успішно функціонувала в постійному режимі оновлення й розвитку, а також  сприяла підвищенню 

професійного рівня педагогів. 

Блок «Науково-методична робота в системі інформаційного забезпечення управління навчальним 

закладом» 

1. Документаційне забезпечення. 

1.1. Наявність зовнішньої інформації щодо організації науково-методичної роботи. 

1.2. Інформаційний банк даних «Методична робота». 

1.3. Результати перевірки ведення відповідної документації (протоколів нарад, засідань 

методичних об'єднань, творчих груп тощо). 

2. Аналіз змісту запланованих заходів відповідно до можливостей кадрового забезпечення. 

3. Аналіз роботи методичної ради. 

3.1. Своєчасність проведення методичних оперативок. 

3.2. Організація роботи методичних практикумів, «круглих столів». 

3.3. Результати роботи творчих груп. 

3.4. Аналіз роботи методичних об'єднань викладачів, майстрів виробничого навчання. 

3.5. Результати роботи педагогів над особистими  методичними темами. 

4. Результати роботи учнівської наукової спільноти. 

5. Аналіз участі учнів у обласних, усеукраїнських олімпіадах, конкурсах. 

6. Результати досліджень із питань мотивації творчої праці педагогів. 

7. Результати вивчення потреб педагогів у підвищенні рівня їх науково-теоретичної, професійної 

та психологічної підготовки. 
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8. Творча співпраця з науковцями щодо підвищення науково-теоретичного рівня педагогів, творча 

співпраця з соціальними партнерами – роботодавцями щодо підвищення професійного (фахового) 

рівня педагогів. 

9. Матеріально-технічне забезпечення функціонування методичного кабінету та використання 

його можливостей у навчально-виховному процесі.  

10. Планування заходів щодо формування позитивної мотивації участі педагогів у науково-

пошуковій роботі. 

11. Результати впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних технологій. 

Організація ефективної роботи методичної служби ПТНЗ повинна будуватись ураховуючи 

наступні принципи: 

1. Розуміння педагога як носія педагогічної творчості. Саме він організовує освітній простір у 
навчальних закладах, обирає форми й методи навчання, планує рух учнів від незнання до знання, 

до самостійного мислення і практики. 

2. Основними джерелами діяльності методичної служби повинні стати наука, практичний 
досвід і творчість педагогічних працівників. 

3. Будь-яка модель методичної служби повинна максимально задовільняти соціальний попит 

на педагогічні та методичні послуги на основі моніторингових досліджень та консалтингу. 

4. Діяльність методичної служби має бути зорієнтована на досягнення та підтримку високої 

якості освітнього процесу, заснованого на сучасній педагогічній парадигмі, новому педагогічному 

мисленні, індивідуальному стилі професійної діяльності педагога, а також сучасних педагогічних 

технологіях. 

 З метою доцільного вибору науково-методичної проблеми радимо провести в педагогічних 

колективах анкетування, до якого включити такі питання: 

1. Назвіть проблеми навчально-виробничо-виховного характеру, які Ви успішно розв’язали в 

поточному році. 

2. Які проблеми Вам не вдалося розв’язати? 

3. Які, на Вашу думку, проблеми потребують негайного розв’язання? 

Зауважимо, що в ході роботи над проблемою треба постійно здійснювати якісний та 

кількісний аналіз проміжних і кінцевих результатів колективного творчого пошуку, проводити 

моніторинг результатів поточної та підсумкової успішності учнів, рівня їхньої вихованості й 

розвитку, стану здоров’я учнів і педагогів, статистичних відомостей, інформаційно-методичного 

забезпечення щодо питань упровадження педагогічних ідей, передового педагогічного досвіду, 

інше. 

Залежно від змісту науково-методичної теми повинна окреслюватися структура  

внутрішньоучилищної методичної роботи. 

Педагогічна рада є колегіальним органом управління навчальним закладом, який  

забезпечує колективне вирішення навчально-виробничо-виховних завдань ПТНЗ, стимулює 

розвиток творчого потенціалу педколективів, сприяє росту професійної майстерності педагогів. 

Надзвичайно важливо обирати ті питання, які цікавлять весь педагогічний колектив, 

колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, стимулюватиме 

розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, забезпечить істотне піднесення якості 

навчально-виховного процесу. 

Для прикладу наводимо орієнтовний перелік питань, які на нашу думку, доцільно 

обговорити на засіданнях педагогічних рад, ураховуючи запити, потреби, можливості кожного 

педагогічного колективу: 

‒ Про роботу педагогічного колективу щодо забезпечення якісної освіти. 
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‒ Психолого-педагогічний аналіз режиму роботи ПТНЗ та прогнозування його 

ефективності. 

‒ Традиції та інновації у ПТНЗ. Ваше бачення оптимальної моделі їх поєднання. 

‒ Удосконалення роботи педагогічного колективу щодо піднесення якості й ефективності 

уроку. 

‒ Формування пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання. 

‒ Створення умов для різнобічного розвитку й саморозвитку особистості, індивідуалізації 

та диференціації навчання, переходу на особистісно орієнтовані педагогічні технології. 

‒ Педагогічний моніторинг у навчально-виховному процесі. Проблеми впровадження та 

перспективи. 

‒ Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання. 

‒ Діяльність педагогічного колективу щодо модернізації форм і методів навчання. 

Методичні комісії є домінуючою колективною формою методичної роботи. 

Методичні комісії ознайомлюють педагогів із досягненнями психолого-педагогічної науки, 

передового педагогічного досвіду, допомагають педагогам у формуванні, поглибленні фахових 

знань.  

Діяльність методичних комісій має не зводитись лише до проведення засідань, а носити 

повсякденний навчально-методичний характер.  

Робота методичних комісій передбачає: 

‒ діагностику членів методичної комісії; 
‒ вибір актуальних тем, форм проведення засідань МК на основі отриманих результатів 

діагностування запитів і потреб педпрацівників; 

‒ розробку методичних рекомендацій з питань підвищення якості організації навчально-

виховного процесу, удосконалення форм, методів, прийомів, змісту організації освітньо-виховної 

діяльності.  

Найбільшого поширення в роботі методичної комісії набули такі форми:  

‒ розгляд нормативно-правових документів про організацію навчально-виховного 

процесу; 

‒ опрацювання та вивчення методичних матеріалів; 
‒ актуальні проблеми методики викладання дисциплін, основних форм і напрямків 

активізації пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час; 

‒ огляди науково-методичної, періодичної педагогічної преси; 

‒ обмін досвідом ефективної педагогічної діяльності; 
‒ відкриті уроки та позакласні заходи; 
‒ вивчення навчальних програм; 
‒ організація роботи з новими підручниками та інші; 
‒ участь у атестації педпрацівників; 
‒ вивчення, узагальнення, пропаганда перспективного педагогічного досвіду, створення 

банку передового педагогічного досвіду; 

‒ затвердження матеріалів для здійснення державної підсумкової або кваліфікаційної 
(поетапної) атестації. 

В умовах модернізації освіти, переходу на новий зміст та структуру навчання радимо 

акцентувати роботу методичних комісій на поглибленому опрацюванні таких нагальних проблем:  

‒ приведення фахової та методичної компетенції викладачів до рівня сучасних умов; 

‒ реалізація допрофільного навчання; 

‒ поглиблене вивчення методики нових навчальних предметів та курсів; 
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‒ форми й методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках та в позаурочний 

час; 

‒ проблеми й основні шляхи впровадження в освітній процес ПТНЗ інноваційних 

технологій, інтерактивних методів навчання, передового педагогічного досвіду; 

‒ форми організації самостійної роботи учнів на уроках; 

‒ робота з обдарованою молоддю; 

 Покращити ефективність науково-методичної роботи в навчальних закладах можливо 

лише за умови покращення якості всіх форм, зокрема семінарів. 

Основна мета семінарів – активізація самостійної роботи педагогів у ході навчання, 

вивчення літератури, спонукання до осмислення й більш глибокого вивчення теоретичних 

проблем, застосування отриманих знань на практиці, розвиток здібностей до практичного аналізу, 

до науково обґрунтованої аргументації власних думок, ведення діалогу, дискусії, формування 

інтересу до науки та наукових досліджень. 

Проблема семінару має бути: 

‒ співзвучною до науково-методичної проблеми навчального закладу; 

‒ враховувати наявні педагогічні труднощі педагогів з окремих аспектів організації 
навчально-виховного процесу; 

‒ передбачати виконання запитів, потреб членів педколективу у глибокому вивченні 
конкретних інноваційних технологій, ППД з метою використання їх у практичній діяльності і т.д. 

Творча група є перспективною формою професійного вдосконалення педагогів. 

Творча група – невеликий колектив педагогів, які поглиблено працюють над певною 

педагогічною проблемою, технологією, передовим педагогічним досвідом і забезпечують творче 

їх застосування.  

Діяльність творчих груп повинна носити випереджаючий, пошуковий, дослідницький 

характер. Членами можуть бути  як досвідчені. так і молоді педагоги одного чи різних профілів. 

Головне, щоб їх об’єднувала науково-методична проблема, яку вони досліджують.  

Тривалість роботи творчої групи залежить від складності розв’язання науково-методичної 

проблеми, над якою вона працює.  

Виділяють два види творчих груп: 

‒ творчі групи, що працюють над упровадженням результатів наукових досліджень з 
певної науково-методичної проблеми; 

‒ творчі групи, що працюють над упровадженням відомого передового педагогічного  
досвіду і забезпечують творче їх застосування.  

Основні напрями, діяльності творчих груп можуть бути наступними: 

1. Науково-дослідна робота: 

‒ поглиблене вивчення актуальної науково-педагогічної проблеми; 

‒ створення теоретичного банку даних із проблеми, яка вивчається; 

‒ трансформування науково-педагогічної проблеми, яка вивчається, через розробку 

нових моделей організації освітнього процесу, проектів, рекомендацій з даної проблеми; 

‒ проведення педагогічних досліджень і формування аналітичних висновків про 

інноваційні напрямки діяльності розвитку виховного процесу. 

2. Конструювання окремих форм організації навчально-виховного процесу. 

3. Розробка загальноучилищних програм з окремих напрямків реалізації науково-

методичної проблеми навчального закладу (програма підготовки педагога до інноваційної 

діяльності, програма вивчення, моделювання, упровадження інноваційних технологій, передового 

педагогічного досвіду). 
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4. Вивчення, моделювання, узагальнення, упровадження передового педагогічного 

досвіду. 

Творчі групи здійснюють свою діяльність відповідно до розробленого плану роботи, який 

складається в довільній формі.   

З метою їх удосконалення подаємо орієнтовну структуру плану:  

‒ вступ (актуальність теми, мета, завдання творчої групи, алгоритм роботи з визначеними 

термінами); 

‒ склад творчої групи (прізвище, ім’я, по батькові, посада, педагогічний стаж, 

індивідуальна проблема, громадське доручення, термін його виконання). 

Тематика засідань планується відповідно до технології діяльності творчої групи, яка може 

визначатися такими етапами:  

І етап. Вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми, яка досліджується 

(теоретичний аспект та досвід освоєння наявного досвіду), консультації з науковцями, досягнення 

високої компетентності в змісту даної проблеми. 

ІІ етап. Розробка моделей, схем, рекомендацій, порад щодо практичного застосування 

досягнень науки, конкретизація практичних рекомендацій, розроблених ученими, стосовно 

специфіки організації навчального процесу. 

ІІІ етап. Апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень, 

коригування їх у процесі практичного застосування, створення власного досвіду з даної проблеми 

та його опис як на паперових, так і електронних носіях. 

ІV етап. Поширення створеного досвіду, його популяризація (виступи з лекціями, 

повідомленнями на семінарах, конференціях, педагогічних читаннях, пропаганда у пресі, 

презентація електронного варіанта досвіду та його впровадження в  практику тощо. 

Варто звернути увагу на організацію динамічних груп, що   об’єднують  різних за фахом 

педагогів, які досліджують певну науково-методичну проблему. 

Основними завданнями динамічної групи є: підвищення фахової компетентності її членів, 

формування нового педагогічного світогляду, створення умов для самореалізації особистості 

педагога та конструювання власної системи педагогічної діяльності. 

Динамічна група має працювати за планом, орієнтовною структурою якого може бути: 

1. Вступ (актуальність проблеми, мета, завдання). 

2. Склад членів динамічної групи. 

3. Тематика засідань, робота між засіданнями.  

Майстер-клас є однією з форм передачі перспективного педагогічного досвіду педагога-

майстра з конкретної науково-методичної теми. 

Очолювати майстер-класи повинні досвідчені, творчі педагоги, майстри педагогічної праці, 

досвід роботи яких вивчено й узагальнено. 

Основними завданнями майстер-класу є: 

‒ підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників; 

‒ поширення та передача перспективного досвіду керівника майстер-класу; 

‒ презентація членами майстер-класу напрацьованого досвіду з метою його взаємообміну. 

У процесі вибору  цієї форми методичної роботи необхідно визначити: 

‒ тему, мету, завдання, очікувані результати майстер-класу; 

‒ керівника майстер-класу; 

‒ учнів майстер-класу; 

‒ регламент роботи майстер-класу; 

‒ орієнтований зміст роботи; 

‒ форму підведення підсумків роботи. 
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Технологія проведення засідання може включати такі етапи: 

1. Повідомлення теми і мети. 
2. Презентація власної педагогічної системи з даної теми. 
3. Презентація ілюстративно-методичних матеріалів, які розкривають практичні 

напрацювання педагога. 

4. Коментований показ методів, прийомів роботи (моделювання, фрагменти відеозапису, 
уроки-імпровізації, уроки, позакласні заходи тощо), які розкривають технологію педагогічної 

системи з теми майстер-класу. 

5. Проведення самоаналізу уроку чи позакласного заходу. 
6. Запитання слухачів керівнику з опрацьованої теми заняття. 
7. Самостійна робота слухачів з розробки моделі уроку, позакласного заходу щодо   

застосування презентованої педагогічної технології, форм і методів роботи. 

8. Захист напрацьованих моделей. 
9. Заключне слово керівника. 
Рекомендуємо до тематики методичних днів, тижнів включити: 

1. Форми та методи вдосконалення сучасного уроку. 
2. Використання інтерактивних методів навчання. 
3. Упровадження педагогічної технології. 
4. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів. 

5. Майстерність педагога в управлінні пізнавальною діяльністю учнів; 

6. Упровадження комп’ютерних технологій навчання. 
Вважаємо доцільним у ході методичних тижнів під час проведення відкритих уроків чи 

позакласних заходів обов’язково здійснювати їх глибокий методичний аналіз та самоаналіз. 

Інформувати педагогічні колективи про досягнення педагогічної науки, передового 

педагогічного досвіду, окремі творчі знахідки колег допомагають методичні бюлетені. 

Вони бувають тематичні (присвячені якійсь одній проблемі), оглядові (розкривають зміст 

однієї з проблем, що актуальні для педагогів ПТНЗ). 

Зокрема, наведемо окремі теми, що є традиційними: 

‒ «Увага, цікавий досвід». 
‒ «Чого навчатися у своїх колег?». 
‒ «Є ідея». 
‒ «Запрошуємо до розмови». 
‒ «Радимо застосувати у практичній діяльності». 

‒ «Творчість педагога на уроці». 
Посилення інноваційного потенціалу науково-методичної роботи потребує нестандартної 

організації структури методичної роботи для забезпечення кращого результату окреслених у 

ПТНЗ завдань. 

У зв’язку з цим варто поширювати такі нетрадиційні форми методичної роботи: 

Методичний фестиваль – багатопланова разова форма пропаганди ППД, яка ставить за 

мету обмін досвідом роботи, упровадження нових педагогічних знахідок. 

Аукціон – форма творчого «продажу» – «купівлі» певних ідей, думок, винаходів. 

Методичний турнір – форма методичної роботи, що спрямована на пошук, розвиток і  

підтримку нових ідей, шляхів вирішення актуальних проблем освіти. 

Творчий звіт – форма методичної роботи, спрямована на пошук, підтримку, пропаганду 

ППД педагога, а також діяльності всього педагогічного колективу щодо питань інноваційних 

технологій, організації навчально-виховної та методичної роботи. 
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Ярмарок педагогічних ідей – форма роботи, основним призначенням якої є громадський 

огляд та оцінка методичних здобутків. 

Авторська школа – школа, що створюються при майстрах педагогічної праці. 

Педагогічна олімпіада – ефективна форма захисту педагогами науково-методичних 

проблем, над вирішенням яких вони працювали впродовж останніх років. 

Конкурс педагогічної майстерності – форма методичної роботи, що спрямована на пошук, 

підтримку і пропаганду перспективного досвіду педагогічних працівників. 

Методична сесія – форма методичної роботи, яка забезпечує особистісно орієнтований 

підхід до навчання викладачів, спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення 

освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогів. 

Клуб – форма методичної роботи, яка об’єднує педагогів для спільної діяльності щодо 

підвищення свого професійного рівня, розвитку талантів, індивідуальних можливостей, 

забезпечення умов для їх самореалізації. 

Тренінг – ефективна форма опанування знаннями, інструмент для формування вмінь і 

навичок, збагачення досвіду. 

Упровадження вищезазначених форм дозволяє поглибити психолого-педагогічні та 

методичні знання, удосконалити й підвищити професійну майстерність педагога, а також 

активізувати творчий потенціал кожного члена педколективу, створити умови для самореалізації 

особистості. 

Для здійснення контролю за методичною роботою в навчальних закладах з метою 

підвищення її ефективності, необхідно керуватися наступними вимогами: 

‒ відповідність системи методичної роботи  сучасному соціальному замовленню; 

‒ науковість; 

‒ системність; 

‒ комплексність; 

‒ систематичність, послідовність, наступність, безперервність; 

‒ творчий характер; 

‒ урахування особливостей навчального закладу, диференційований підхід до педагогів; 

‒ єдність теорії та практики; 

‒ оперативність, гнучкість, мобільність; створення сприятливих умов для ефективної 

методичної роботи і творчих пошуків педагогів. 

Нагадуємо, що об'єктами контролю за методичною роботою в навчальному закладі є: 

‒ науково-методична рада; 

‒ методичні комісії педагогів-предметників; 

‒ семінари-практикуми; 

‒ проблемні семінари; 

‒ творчі групи; 

‒ школа передового педагогічного досвіду; 

‒ школа молодого викладача, майстра виробничого навчання; 

‒ самоосвіта педагогів (відповідно до структури методичної роботи в начальному закладі); 

Створення  системи  контролю  за  методичною  роботою  в закладі  передбачає  

визначення  змісту  контролю, який, наприклад, може бути таким: 

‒ відповідність змісту, структури, форм і методів методичної роботи дійсним труднощам 

педагогів; 

‒ взаємозв’язок  роботи педагогічної ради та методичних комісій педагогів; 

‒ взаємозв’язок роботи методичних комісій і самоосвіти; 

‒ наставництво та стажування молодих педагогів; 
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‒ організація взаємовідвідування уроків педагогів; 

‒ індивідуальна робота педагога над методичною проблемою навчального закладу; 

‒ робота методичної комісії над методичною проблемою навчального закладу; 

‒ вивчення, узагальнення й упровадження передового педагогічного досвіду; 

‒ розробка методичних матеріалів; 

‒ аналіз ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами тощо. 

Вважаємо доцільним  у процесі здійснення контролю за методичною роботою в навчальних 

закладах  використання наступних алгоритмів: 

Алгоритм контролю за проведенням педрад в навчальному закладі 

1. Планування тематики педагогічних рад на рік відповідно до проблеми, над якою працює ПТНЗ. 

2. Видача наказу або розпорядження про підготовку педагогічної ради,форма ії проведення. 

3. Розробка проекту рішення. 

4. Проведення, реалізація рішень педради. 

5. Контроль за реалізацією рішень педради. 

6. Наявність журналу,фіксація результатів перевірки рішень педради за такими пунктами: 

‒ № з/п; 

‒ тема педради; 

‒ дата проведення; 

‒ зміст рішення, що контролюється; 

‒ термін виконання; 

‒ відповідальний за виконання рішень; 

‒ інформація про вжиті заходи щодо виконання; 

‒ дата зняття з контролю; 

‒ П.І.Б. відповідального за перевірку; 

‒ підпис. 

7. Правильність оформлення документації педрад. 

8.Актуальність питань, які виносяться на засідання педагогічної ради. 

Алгоритм контролю за проведенням курсової перепідготовки педагогів 

1. Наявність картотеки обліку підвищення кваліфікації членів адміністрації. 

2. Наявність журналу обліку підвищення кваліфікації. 

3. Де слухалось питання про виконання курсової перепідготовки педагогів? 

4. Чи видаються в навчальному закладі накази про вивчення результативності курсової 

перепідготовки? 

5. Чи вплинуло підвищення кваліфікації на роботу педагога? 

Алгоритм контролю за самоосвітою педагогів 

1. Наявність індивідуального плану самоосвіти. 

2. Результативність самоосвітньої роботи, де буде звітувати. 

3. Робота над удосконаленням свого професійного та методичного рівня. 

4. Зв'язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога. 

5. Вивчення передового педагогічного досвіду (прізвище конкретного педагога). 

6.Виконання завдання (реферат, конспект, складання анотацій, розв’язування задач, вправ, 

написання розгорнутого конспекту уроку чи позакласного заходу, виготовлення авторських 

посібників тощо). 

7. Наявність графіка співбесід щодо питання самоосвіти в адміністрації ПТНЗ. 

8. Де слухалось питання про самоосвіту педагогів. 

Алгоритм контролю за вивченням і впровадженням передового педагогічного досвіду педагогів 

1. Наявність планів вивчення досвіду викладачів ПТНЗ. 
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2. Стан управління за науково-експериментальною роботою: залучення членів педколективу до 

науково-експериментальної роботи; участь урізних формах апробації, експериментальної роботи. 

3. Де слухалось питання вивчення й упровадження передового педагогічного досвіду педагогів. 

4. Наявність вивчених досвідів роботи в методичному кабінеті (творчі звіти, анотації досвідів та 

відгуки адміністрації навчального закладу). 

5. Наявність картотеки передового педагогічного досвіду педагогів. 

6. Чий і який досвід роботи запроваджується в закладі окремими педагогами. 

7. Робота адміністрації щодо поширення передового педагогічного досвіду. 

Алгоритм контролю за проведенням атестації педагогів 

1. Наявність заходів щодо проведення атестації педагогів на навчальний рік. 

2. Перспективний план проведення атестації. 

3. План роботи атестаційної комісії на поточний навчальний рік. 

4. Наказ про організацію та проведення атестації, який видається щорічно не пізніше 20 вересня. 

5. Списки педагогів,що підлягають атестації. 

6. Графік проведення атестації, співбесід та ознайомлення педпрацівників з атестаційними 

листами. 

7. Наявність наказу про встановлення категорій педпрацівникам. 

8. Протоколи засідань атестаційної комісії. 

9. Доказовість (куточки,стенди) щодо питань атестації. 

10. Систематичне вивчення підготовки педагогів до атестації. 

11. Вивчення результативності курсової перепідготовки, самоосвітньої роботи педагога. 

12. Проведення засідань атестаційної комісії. 

13.Вивчення  даного  питання на засіданнях педрад. 

14. Вивчення системи роботи педагога, який атестується. 

15. Ведення обліку педагогів, що отримали педагогічні звання. 

Вважаємо, що дані методичні рекомендації допоможуть розробити ефективну модель 

методичної роботи в навчальному закладі, забезпечивши: 

‒ розв’язання проблеми вибору оптимальних варіантів побудови методичної роботи у ПТНЗ; 

‒ відмову від оцінки ефективності методичної роботи за кількісними показниками, а 

оцінювання її за критеріями оптимальності кінцевих результатів; 

‒ оптимізацію форм методичної роботи з педагогічними працівниками на основі 

диференціації та особистісно-орієнтованого підходу; 

‒ постійний перехід від організованої методичної роботи до самоосвіти, від обов’язкової до 

добровільної участі педагогів у підвищенні рівня професійної майстерності; 

‒ формування сучасного педагога-професіонала, якому властиві  інноваційний стиль 

науково-педагогічного мислення, потреба в постійному саморозвитку, здатність генерувати 

нові перспективні педагогічні ідеї, інтелігентність та духовна культура. 
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Оновлення змісту профпідготовки через використання 

корпоративних технологій підприємств-замовників кадрів  

міста Кривий Ріг   

 

 

Грищук Т.С.,  

методист Криворізького кабінету НМЦ ПТО  

 

Сьогодні підготовка професійно-компетентного робітника потребує 

нових підходів до організації навчально-виробничого процесу у ПТНЗ, а 

саме: оновлення  змісту навчально-методичного забезпечення професійної 

підготовки шляхом застосування сучасних виробничих   технологій 

підприємств галузей виробництва . 

Особливої актуальності у процесі формування професійно-

компетентного випускника набувають дидактичні принципи, що є провідними у професійному 

навчанні: 

1. Навчання на основі продуктивної праці. 
2. Зв'язок практики з теорією. 
3. Оптимальне поєднання навчання в майстернях, лабораторіях, полігонах і на 

виробництві. 

Усі ці принципи враховують інноваційні тенденції,  визначають зміст, організаційні форми, 

засоби та методи навчання у ПНТЗ. 

Головним завданням професійно-технічного навчального закладу є створення  умов щодо  

запровадження інноваційних  та корпоративних  технологій підприємств-замовників кадрів, які 

формують в учнів професійні та ключові компетенції, що в подальшому  дадуть їм можливість 

працевлаштуватися на цих підприємствах і  зайняти активну життєву позицію.  

Робота методичної служби спрямована на  оновлення змісту професійної підготовки у  

ПТНЗ міста через: 

• вивчення вимог роботодавців,провідних фахівців підприємств до майбутніх випускників, 

залучення фахівців виробництва до участі в роботі державних кваліфікаційних комісій, 

ознайомлення педпрацівників з новітнім обладнанням, устаткуванням, програмними засобами, 

технологічними процесами, через стажування, екскурсії, семінари-практикуми на підприємствах; 

спілкування з виробничниками у процесі організації виробничої практики учнів; 

• розробки ДСПТО нового покоління та незалежна експертиза, внесення змін до 
навчальних планів та програм ДСПТО з конкретних професій, нових освітньо-кваліфікаційних 

характеристик на основі  вимог роботодавців до кваліфікаційного рівня випускника. 

 Роботодавець хоче бачити не тільки навченого основних прийомів роботи працівника, 

а й відповідальну, активну особистість. Досягти цього можливо тільки  через упровадження 

сучасних форм, методів і технологій навчання. 

Сучасний ринок праці постійно змінює свої пріоритети, тож професійні заклади мають бути 

гнучкими в підготовці майбутнього кваліфікованого робітника з високим рівнем професійної 

компетентності. 
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Який же зв'язок між корпоративними інтересами підприємства та якістю професійної 

підготовки? 

В успішно працюючих підприємствах існує власна культура, що допомагає їм у досягненні 

позитивних результатів.         

Корпоративна культура – це сукупність найважливіших положень діяльності 

підприємства, обумовлених стратегією розвитку, які знаходять своє відображення в соціальних 

нормах і цінностях, що поділяє більшість працівників.  

Прикладами підприємств-корпорацій у нашому місті є ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», 

АТ «CORYM Криворізький завод гірничого обладнання», ПАТ «Криворізький залізорудний 

комбінат», підприємства групи МЕНІНВЕСТ, з якими ми укладаємо угоди на підготовку кадрів, де 

учні проходять виробниче навчання та виробничу практику, а значить мають задовольняти високі 

вимоги роботодавців до професійної підготовки – це професіоналізм, лідерство, командна робота.  

Система взаємодії навчальних закладів з підприємствами міста включає: 

 формальні й неформальні правила та норми діяльності; 

 урахування індивідуальних і групових інтересів; 

 особливості поведінки персоналу та стилю управління; 

 рівень взаємного співробітництва;  

 перспективи розвитку.  

Підприємства-замовники кадрів ставлять перед ПТНЗ  нові завдання щодо підготовки 

кваліфікованих робітників, де рівень професійної компетентності з одного боку – повинен 

відповідати вимогам кваліфікаційних характеристик і державних  стандартів ПТО з професії, а з 

іншого -  корпоративним інтересам підприємства. Тобто, рівень професійної компетенції молодих 

кваліфікованих робітників  не повинен поступатися рівню кваліфікації  працівників даного 

підприємства, а  професійна орієнтація має бути  спрямованою на особливості даного 

виробництва.  

ПТНЗ міста  укладають угоди на підготовку кадрів з понад 83-ма підприємствами-

замовниками кадрів, з яких близько 55-ти – незмінні.  

Серед них: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - світовий лідер з виробництва сталі. Це 

унікальне за своїми масштабами й можливостями підприємство, на якому нещодавно відкрито 

Університет АрселорМіттал в Україні.  

На комбінаті впроваджено виробництво світового класу (WCM) – стандартів для 

покращення технології та бізнес-процесів. Це вимагає нових професійних стандартів підготовки 

кваліфікованих робітників у ПТНЗ. 

Життя нашому місту дає комбінат. Тільки в минулому році тут за допомогою машин 

безперервного лиття заготовок було розлито більше 1 млн. т сталі, а біля 9% з них – марки сталі 

високої додаткової вартості та якості для будівельної галузі (металопрокат, електроди, 

зварювальний дріт). Ці новітні технології треба вже сьогодні вивчати й упроваджувати в навчальні 

програми з підготовки професій, зокрема КЦПОММ, який інтегровано у виробничий процес 

комбінату.  

У 2015 році ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» розробив концепцію сталого розвитку, де 

передбачено 10 його принципів:  

1 – ЛЮДИ (безпека, здоров’я, якість життя); 

2 – ПРОДУКЦІЯ; 

3 – ІНФРАСТРУКТУРА; 

4 – РЕСУРСИ (ефективність використання); 

5 – ПОВІТРЯ, ЗЕМЛЯ, ВОДА (відповідальність використання); 

6 – ЕНЕРГІЯ (зниження рівня викидів); 
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7 – ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАНЬ; 

8 – СПІЛЬНОТИ; 

9 – УЧЕНІ-ІНЖЕНЕРИ (кадровий потенціал майбутнього); 

10 – ВКЛАД У РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ГРОМАД. 

Методична служба спрямовує свою роботу на вирішення  актуальних питань співпраці 

ПТНЗ міста  металургійного профілю з цим підприємством:   

-  методистами  розроблено «Положення про стажування майстрів в/н на ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг»» та внесено пропозиції щодо програми;  

- залучено педагогічних працівників ПТНЗ до щорічної участі в «Тижні знань» Університету 
АрселорМіттал в Україні. 

ПАТ «Кривбасзалізрудком» - це ще одне велике підприємство міста, для якого підготовку 

спеціалістів здійснюють три гірничі ліцеї: гірничо-електромеханічний, гірничо-технологічний, 

гірничо-металургійний. Щорічно близько 200 прохідників проходять виробничу практику, а далі  

працевлаштовуються. 

На комбінаті  визначено курс на модернізацію промислових  процесів,  упровадження нової 

гірничої техніки й технологій. До ПАТ "Кривбасзалізрудком" надходять сучасні 

високопродуктивні гірничопрохідницькі комплекси провідних зарубіжних фірм (шведської 

компанії "Atlas Copco" та фінської "Sandvik"). Це  тільки початок великого технічного 

переоснащення. Майстри виробничого навчання гірничих ліцеїв мають змогу  стажуватися на 

новій техніці комбінату. 

КПГТЛ активно впроваджує дуальну підготовку  у виробничих підрозділах ПАТ 

«Криворізький залізорудний комбінат».  

Методичною службою разом з педагогами гірничого профілю й роботодавцями ПАТ 

"Кривбасзалізрудком" розроблено ДС ПТО професій «Прохідник» та «Люковий». Окрім того, 

робота ведеться над створенням сучасних підручників і посібників з урахуванням  корпоративних 

технологій. 

Корпоративні інтереси підприємств міста  визначають зміст та  якість професійної 

підготовки робітничих кадрів, а саме:   

 професійно-технічні навчальні заклади працюють у тісному контакті з підприємством - 

замовником кадрів, ураховують його вимоги до майбутніх спеціалістів; 

 навчання робітників має високу мотивацію отримання знань та набуття професійних 

навичок  тому, що якість знань пов’язана з виконанням  професійних обов’язків  на 

робочих місцях; 

 зацікавленість адміністрації підприємства у високому рівні кваліфікації свого майбутнього 

робітника, його становленні та адаптації на  виробництві. 

 

Співпраця ПТНЗ з виробництвом дає свій результат.  Проходження виробничої практики 

на підприємствах – це вивчення сучасних технологій і підтвердження рівня кваліфікації 

випускника.  Підприємства-замовники кадрів  мають  можливість отримати кваліфікованого 

робітника, який максимально відповідає  його  корпоративним інтересам.  

У підприємств з’являється можливість перспективного планування заміни робочих 

ресурсів та відбору кращих випускників, а у  ПТНЗ – гарантія працевлаштування учнів.  
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Нове у світі будівництва: сучасні матеріали 
 

Мавдрик Т.М.,  

методист Криворізького кабінету НМЦ ПТО  

 

Сьогодні на ринку будівельних матеріалів усе частіше 

застосовуються передові технології та нові матеріали. Зрозуміло, будівлі 

повинні бути довговічними і красивими, затишними і теплими, 

пожежобезпечними й екологічно чистими, міцними й оригінальними. 

 Цим умовам відповідає велика кількість нинішніх будівельних 

матеріалів.  

За останні п'ять років вітчизняний ринок сумішей пройшов шлях 

від ознайомлення з імпортом до започаткування сучасного виробництва. 

Будівельники вже встигли оцінити переваги новітніх технологій - дехто 

навіть потроху забуває про незручності в роботі з такими традиційними до 

цього часу алебастром та цементно-пісковими сумішами. Сфера застосування нових будівельних 

сумішей широка, адже це - клеї для різноманітної плитки, каменю, мозаїки; розчини для 

штукатурних, бетонних, малярних робіт; шпаклівки; маси для наливної підлоги. 

 

Упровадження новітніх технологій дозволяє зменшити час будівництва, витрати на 

будівництво, покращити екологію завдяки використанню чистих будівельних матеріалів, тобто 

відмовитись від традиційних – азбесту, токсичних видів пластмаси, деяких марок бетону тощо. 

Такий стан справи у будівництві сприятиме покращенню якості житлового фонду, його 

здешевленню, матиме позитивний вплив на збільшення житлових оазисів. 

1. Барельєфна  штукатурка 

На теренах України дуже часто зустрічається мода на барельєфну штукатурку. 

З кожним роком з'являється все більше матеріалів для оздоблення стін. Однак 

популярністю вже не перший рік користується декоративна штукатурка, за допомогою якої 

наносять фігури та образи. 

Крім того, створюється 3-Д ефект, обробка 

барельєфною штукатуркою гарантує простий догляд. 

Таке це покриття не боїться вологи, а значить, стіни 

можна мити за допомогою води і засобів догляду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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2. Настінні панелі зі скломагнієвого листа ( 

вогнетривкі стіни) 

Монтувати їх не складніше, ніж звичний 

гіпсокартон. Панелі кріпляться до стіни за допомогою 

спеціального профілю, власне, як і гіпсокартон. Але на 

відміну від нього, СМЛ - панелі не вимагають подальшої 

обробки - випускаються вони в різних колірних варіаціях, 

зі стилізацією під дерево або камінь. Головна перевага 

панелей, у тому, що вони стійкі до вогню, при товщині 

шість міліметрів витримують прямий вогонь 

температурою 1,2 тисячі градусів протягом двох годин. 

 

3.  Квіткові шпалери - незвичайні новинки в інтер'єрі 

Ці незвичайні шпалери розробив китайський дизайнер Юань Ши. Вони реагують на тепло. 

Ефектний вигляд мають шпалери взимку. Коли у квартирах розпочинається опалювальний сезон, 

вони  оживають. При температурі понад 25 °C розпускаються  яскраві бутони. Такими шпалерами 

добре обклеювати кімнати, що розташовані на сонячну сторону. За таких обставин стіни будуть 

«цвісти» цілий рік. 

Варто зазначити, що для того, щоб викликати 

«квіткову» реакцію фарби, зовсім необов'язково 

чекати спекотного літа або опалювального 

сезону. Досить просто притулитися до стіни 

спиною, доторкнутися долонею - і яскраві квіти 

відразу прикрасять вашу кімнату.  

Варто сказати, що ідея створення квіткових 

шпалер зародилася в 70-х роках. Розпочалася 

вона з так званих «кілець настрою». Це були 

камені, що могли змінювати свій колір залежно 

від температури рук людини. У реактивних 

фарбах, які тепер використав китайський 

дизайнер, застосовано рідкі кристали такого ж 

виду, що й у «кільцях настрою».  

Недоліки квіткових шпалер: 

 По-перше, квіткові шпалери ще не в 

повному обсязі пройшли необхідні 

дослідження. Зокрема, не встановлено вплив 

такої фарби на організм людини. Існують 

побоювання, що ця фарба при нагріванні виділяє в повітря шкідливі речовини, тому неварто 

поспішати з покупкою новинки. 

 По-друге, практично неможливо обклеєну кімнату прогріти до такої температури, щоб 

«розцвіли» повністю всі стіни, а тому квіти почнуть з'являється тільки поблизу приладів 

обігріву. Це навряд чи буде гарно, якщо не являтиметься особливою дизайнерською ідеєю. 

 По-третє, квіткові шпалери коштують 25 доларів за квадратний метр, тому краще мабуть не 

обклеювати ними всю кімнату, а використати тільки в тих місцях, де вони точно будуть цвісти! 

4. Шпалери, що світяться 
Якщо ви хочете здивувати самих себе в першу чергу, а потім своїх гостей, і, крім того, 

отримати додаткове джерело освітлення, то можна для оздоблення приміщення використати 



 

 

 

 
Сторінка38 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 07.2016 

шпалери, що створив дизайнер з Голландії Йонас Самсон. Такими шпалерами можна управляти 

дистанційно. Вони нешкідливі й довговічні, зручні в якості нічника, наприклад, у спальні або 

дитячій кімнаті. Вонимають декілька шарів, один з них - срібло, що є провідником. Вартість таких 

шпалер досить висока. 

 

5. LED-шпалери від ARCHITECTS PAPER 

 Інноваційними є і шпалери, що засновані на системі LED –світло діодів. Нещодавно їх на 

ринку інтер'єрних матеріалів представив німецький бренд Architects Paper. Вони розроблені 

спільно з Інго Маурером, відомим художником світлового дизайну.  

Особливістю багатошарових шпалер для стін LED wallpaper є система електропровідних 

доріжок з вкрапленнями в них світло діодів, які створюють оригінальний малюнок. 

Аби світилися в темряві, такі шпалери підключають до джерела живлення напругою 12 

В.Це є безпечними для користувачів. 

Потужність і колір регулюються за бажанням 

користувача. Шпалери можуть замінити 

яскраве джерело світла або нічник. 

 

6.Склошпалери 
 Склотканеві шпалери (склошпалери) 

- це декоративне настінне покриття, що за 

структурою подібне до тканини зі 

скловолокна. Вихідним матеріалом є 

спеціальне скло, у основі якого  кварцовий 

пісок, сода, вапняк і глина. При температурі 

1200°C виплавляються тонкі м'які волокна, з 

яких формуються нитки різних видів і 

товщини. Для склошпалер тчуть фактурні 

малюнки в простому та жаккардовому 

варіантах плетіння. 

Натуральні мінерали, використані для 

виробництва скловолокна, гарантують 

екологічну чистоту і відсутність живильного середовища для мікроорганізмів або паразитів.  Під 

цими шпалерами ніколи не з'являться грибок або цвіль. Склошпалери не рвуться, не дряпаються,їх 

можна мити практично всіма існуючими засобами для миття, вони не накопичують статичної 

електрики і не притягують пил. 

Склошпалери «дихають» - це матеріал, що нагадує в’язку вовняного светра. Його відкрита 

петельна структура не перешкоджає руху водяної пари, що сприяє підтримці у приміщенні 

сприятливого клімату. Вони майже не горять, а це важлива вимога до правил пожежної безпеки у 

приміщенні. 

Склошпалери можуть прослужити власникові понад 30 років. Покриття фарбою 

дозволяється оновлювати біля 20 разів, що вирішує питання зміни дизайну та економії коштів. 

Спеціальний клей («Oscar») наноситься на стіну, а не на шпалери. Фарбувати необхідно два рази з 

інтервалом не менше 12 годин. Надмірна кількість клею й фарби можуть привести до того, що 

склошпалери від ваги покриття почнуть відступати, а тому фарбувати краще латексними 

глянцевими або напівглянцевими фарбами. 

Це найміцніший матеріал із усіх призначених для настінного покриття. На відміну від 

стійкий до щоденних торкань руками, ногами чи спинкою стільців. 
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7.  ЗД шпалери    

Це широкоформатні зображення у стилі 

фільмів 3Д.  ЗД походить від англійського three - 

dimensional, що означає тривимірний. Абсолютно в 

кожного предмета є три величини вимірювання: 

ширина, висота й довжина. 

Завдяки тримірному  графіку створюється 

малюнок, який при візуальному сприйманні, створює 

ефект об'єму, навіть тоді, коли, на перший погляд, він 

має вигляд плоского. Розглядаючи такі шпалери, 

створюється відчуття, що картина розташована не тільки на площині стіни, але й виходить за її 

межі. 

 

8. ЗД підлога    
3D підлога — це полімерна заливка, що 

наноситься на зображення й у процесі затвердіння 

утворює безшовне покриття. Наливні 3D підлоги 

дозволяють зробити підлогу красивою та 

ексклюзивною. Дизайн наливної підлоги 

залежить від фінансових можливостей замовника 

та фантазії виконавця. Дизайнери світу 

використовують цей вид підлоги для створення 

яскравих інтер’єрів. Наливна підлога дуже 

надійна й естетична.  Правильний вибір 

зображення є першим етапом для створення 

неповторного інтер’єру. 3D підлога має хорошу тепловіддачу, у неї високий рівень зносостійкості 

(96-97% при максимальному навантаженні). 
 

9.  Рідка , «жива» плитка на підлогу 

 

Інтерактивна підлога - це проекція, що миттєво реагує на рух. Її основою є плитки, 

наповнені водою з наповнювачами. За рахунок зміни тиску рідини, кожна плитка являє собою 

модуль. Рідина розподіляється всередині плитки і рухається при зміні тиску на пази. 

Така підлога довговічна, стійка до подряпин і механічного впливу, а зовнішній вигляд з 

підсвічуванням вражає. 

 
 



 

 

 

 
Сторінка40 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 07.2016 

Ця технологія випередила час. Мінливий малюнок, що знаходиться немов би всередині 

багатошарової пластини «оживає» під час дотику. У основі цього дивного явища лежить  принцип 

взаємодії між зовнішнім середовищем і внутрішньою структурою кожної плитки окремого. 

Технологія успішно застосовується у виробництві виготовлення покриття для підлоги, меблів та 

інших елементів інтер'єру. За допомогою неї можна створити оригінальний інтер'єр. 3Д плитка - 

нове слово в понятті про плитку та створенні декору. Її можна використовувати в басейнах і 

ванних кімнатах. Основні переваги цієї плитки:  

1. Плитка стійка до вологи, не слизька (можна використовувати у вологих приміщеннях).  

2 . Має спеціальне світловипромінювальне покриття. 

3. Виготовлена з не токсичних і не радіоактивних матеріалів, що підлягають вторинній переробці. 

4 . Не втрачає колір. 

5. Має високий рівень стійкості до хімічних засобів. 

6. Стійка до ударів ( міцніша, ніж керамограніт, ламінат, скло), витримує 1500 кг / м
2 

 за умови , 

що монтаж плитки здійснено на рівну, тверду поверхню.  

Такі  властивості рідкої плитки як міцність, екологічність, легкість у догляді, 

вогнетривкість дозволяють використовувати її для обробки підлог кухні, вітальні та міжкімнатних 

коридорів.  

 

10. Мармолеум 

Мармолеум– це покриття, до складу якого 

входять  окислене лляне масло, смола хвойних дерев, 

деревинне борошно, вапняк, натуральні барвники 

(пігменти), коркова крихта, джут. 

Випускається це покриття в декількох 

варіаціях : 

1. Плитка. 

Розміри великих сегментів - 50х50 см . Розміри 

дрібних сегментів - 30х30 см. Зручні для самостійного 

укладання . 

2. Панель. 

Розміри сегментів - 90х30 см . Можуть монтуватися самостійно без участі фахівців. 

3. Рулон. 

Ширина полотна - 2 м. Самостійний монтаж неможливий через вагу і надмірну крихкість 

матеріалу, а також специфічністю робіт, пов'язаних зі з’єднанням  країв декількох полотен. 

Переваги покриття :  

1. Екологічність.  

2. Відсутність ризику придбання підробки .  

3. Не токсичний .  

4. Не включає в себе алергени .  

5. Наділений бактерицидними властивостями.  

6. Доступна ціна в порівнянні з матеріалами преміум - класу.  

7. Не потребує додаткової теплової ізоляції. 

8. Не вицвітає. 

9. Не деформується, не розбухає від контакту з вологою. 

10. Негорючий . 
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11. Не накопичує статичну електрику. 

12. Міцний. 

Недоліки:  

1. Крихкість.  

2. Змінює форму  з часом  експлуатації.  

3. Має велику вагу.  

4. Немає можливості вилучити рівну частину полотна.  

5. Має більш високий рівень звукоізоляції. 

11. Шкіряна підлога 

Шкіра є популярним матеріалом, з якого виготовляють взуття, одяг, елементи зброї, 

меблів та інші предмети. Проте шкіра має й нові сфери застосування. У будівельній галузі  

з'явилася нова розробка - шкіряна підлога, яка й зовні красива, і має відмінні експлуатаційні 

характеристики. 

Шкіра є альтернативою традиційним покриттям.  

Виробники випускають як нейтральні зразки шкіряної плитки, так і екстравагантні - під 

шкіру крокодила, змії, кози чи корови. Плитку 

виготовляють із різноманітними  відтінками. 

Зовні вона нагадує керамічну - тепла, м'яка. 

Переваги: 

 відмінні звукоізоляційні якості; 

 легка в монтажі та догляді; 

 висока пожежостійкість і вологостійкість. 

 Недоліки: 

 низький рівень  прохідності; 

 чутлива до перепадів температури;  

 не можна мити гарячою водою, швидко 

втратять свою привабливість. 

Технологія виготовлення: 

Найчастіше шкіряні підлоги 

виготовляються у вигляді плитки, але можуть 

випускати й у вигляді паркету, ламінату, стінових панелей. Основою шкіряних підлог є плита 

HDF.  На неї настилається поролон,  потім шар шкіри, що покривається воском. 

 Натуральна шкіряна плитка екологічна, безпечна, має досить тривалий термін 

експлуатації. Стійкою до стирання шкіряну плитку роблять велику кількість етапів її обробки: 

вичинка, обробка дубильними речовинами, нанесення лаку і бджолиного воску. 

 

12. Гумова фарба 

Сфера застосування гумової фарби: 

 дах : гідроізоляція тріщин; 

 басейни, душові, санвузли, ванни за 

рахунок максимальної вологостійкості; 

 тенісні корти, бігові доріжки: створення 

зносостійкого, неслизького покриття; 

 фасади, паркани, асфальт, авто мийки; 

 внутрішні декоративні елементи. 

 

Гумова фарба схожа на м'яку, приємну на 
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дотик гуму. Вона покриває будь-яку поверхню, робить її матово - гладкою, практично повністю 

видаляючи дрібні тріщини.  

Вимоги : наносити бажано 2 шари, 1 шар фарби не гарантує довговічного результату . 

Важливо пам'ятати: наносити необхідно тонко 2-3 шари після повного висихання 

кожного, а не один товстий. 

Гумова фарба - це нове покоління акрилових лако - фарбових матеріалів на водній основі. 

Екологічно чиста, безпечна для здоров'я, «дихаюча». 

Усі компоненти, що входять до складу гумової фарби, нешкідливі для навколишнього 

середовища. Покриття безпечне для здоров'я протягом усього терміну експлуатації, тому що не 

виділяє шкідливих речовин. Це водорозчинна, напівматова фарба, що при висиханні формує водо- 

і- брудо- відштовхуючий шар, створюючи надійну ізоляцію від будь-якого зовнішнього впливу. 

 

13. Гнучкий декоративний облицювальний камінь 

 

Абсолютно унікальним винаходом сфери облицювальних матеріалів є гнучкий 

натуральний облицювальний камінь(гнучкий піщаник) 

Гнучкий камінь — новий матеріал у світі 

будівельних компонентів. Його відкриття відбулося 

випадково, а виробництво налагодилося в останнє 

десятиліття. Варто відзначити,що головна  перевага 

гнучкого каменю — його природне походження. На 

відміну від натурального каменю, що вже відомий 

багатьом будівельникам і дизайнерам, гнучкий камінь 

виготовляють на основі піщаних кар'єрів. Завдяки тому, 

що між піщинками гнучкого каменю є зазор, він легко 

піддається згинанню та деформації під необхідну форму. Сфера застосування матеріалу досить 

широка. Так, гнучкий камінь можна використовувати в якості облицювального матеріалу для 

колон і стін, арок і сходів. Крім того, завдяки високому ступеню гідроізоляції, він може 

використовуватися в оздоблюванні ванних приміщень, саун, басейнів. 

при створенні системи «тепла підлога».  

Серед позитивних характеристик гнучкого декоративного облицювального каменю варто 

назвати високу морозостійкість матеріалу (він витримує до -30 ° C), що дозволяє облицьовувати 

зовнішні елементи будівель у більшій частині кліматичних зон. Стійкість гнучкого пісковика до 

високих температур (витримує до +650 ° C) дає можливість застосовувати камінь для оздоблення 

печей, камінів тощо. 

При цьому такий декоративний облицювальний камінь відрізняється довговічністю, так як 

сьогодні виробники дають на даний облицювальний матеріал гарантію до 30 років і більше. 

Важливим є й те, що камінь проходить обробку гідрофобним антистатичним складом, що дозволяє 

йому бути водостійким і відштовхувати бруд. Крім того, використання нового матеріалу значно 

перевершує звичайний піщаник. Так, гнучкий камінь набагато легший: один квадратний метр 

матеріалу важить близько п'яти кілограмів. Такий піщаник більш гнучкий. Дана властивість дає 

можливість застосовувати матеріал для обробки поверхонь будь-якої форми. 

Гнучкий декоративний оздоблювальний камінь більш простий у роботі. Багато професіоналів 

справедливо вважають, що для облицювання шпалерами і плитками з гнучкого матеріалу, зовсім 

не потрібно бути професіоналом. А те, що гнучкий камінь можна легко розрізати звичайними 

будівельними ножицями, дарує дизайнерам вражаюче різноманіття художніх можливостей. 

 

http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=33013
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14.Плитка з переробленого паперу  
 

Оздоблювальний матеріал виготовляється з ламінованого паперу, що пройшла переробку. З нього, 

як відомо, вже давно виготовляються легкі навісні шафи, стільниці для кухонь, перегородки для 

ванних кімнат. Розробники технології відзначають, що облицювальна плитка виготовляється, 

головним чином, з композитних матеріалів марок Richlite , Wilsonart , а також Trespa . 

Ці композитні матеріали за рівнем стійкості до займання відносяться до класу А. Вони 

сертифіковані відповідно до стандарту Greenguard, що дозволяє говорити про них, як про 

абсолютно безпечних для здоров'я людини й навколишнього середовища. Паперову вторсировину, 

що використовують для виготовлення облицювальної плитки, ретельно обробляють. У рамках 

етапу підготовки, матеріал акуратно розщеплюється, процес здійснюється виключно вручну. 

Отримують якісну й досить міцну облицювальну плитку, що відрізняється текстурою, 

естетичною поверхнею. За структурою та зовнішнім виглядом вона нагадує натуральний сланець. 

Під час випробувань готової облицювальної 

плитки було доведено, що вона майже в шість 

разів перевищує показники міцності 

натурального каменю. Важливо, що розрізати 

плитку на потрібну кількість фрагментів 

нескладно – вона легко піддається обробці. 

Плитка також характеризується 

мінімальною вагою. Вона становить близько 

0,05 кілограма на один квадратний метр - це 

дійсно дуже низький показник .  

Така плитка, на думку представників компанії, ідеально підходить для прикраси стін, 

декору камінів і барних стійок. Її допомогою можна виконати роботи з облицювання підлог і стелі. 

Новий матеріал характеризується відносно низькими показниками пористості.  

 

15. Піна з деревини: новий вид теплоізоляції 

 

           Довгі роки на ринку будівельних матеріалів не було теплоізоляції, яка могла б відповідати 

вимогам екологічності та ефективності. Новий матеріал розроблено вченими інституту 

Фраунгофер. Вони довгий час займалися дослідженнями властивостей деревини, її взаємодії з 

іншими компонентами, поки не винайшли «спінену деревину». 

Новий утеплювач виготовляється з натурального дерева і газу. На першому етапі 

деревину ретельно подрібнюють, поки не утвориться в'язкий і слизовий розчин. Через деякий час 

в утворений розчин вводять газ, який вступаючи в реакцію з деревиною, перетворює слиз у 

своєрідну піну. 

Лабораторні дослідження, проведені після затвердіння матеріалу, показали, що він 

безпечний для здоров'я людини. З суміші газу та дерева отримують досить щільний матеріал 

пористої структури. Фахівці встановили, що він погано пропускає тепло, відповідає всім 

будівельним вимогам щодо  теплоізоляції.  

Серед очевидних переваг теплоізоляції слід виділити її стійкість до проникнення вологи. 

Вона здатна зберігати свою первинну форму після тривалого періоду експлуатації. 
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16. «Розумне» скло 

 

«Розумне» скло - так прийнято 

називати різні види скла, що мають незвичайні 

властивості. Наприклад, «розумне» скло може 

стати прозорим або матовим, може змінювати 

свій колір, реагувати на дотик тощо.  

Скло, що змінює прозорість 

Дана технологія дозволяє управляти  

прозорістю скла. На нього наносяться дуже 

тонкі шари оксидів індію та олова. Між ними 

розміщується особливий гель. При 

відключеному електроживленні молекули гелю, що розташовані хаотично, не пропускають світло 

крізь скло, тому воно матове, а предмети, що знаходяться за таким склом, видно лише як нечіткі 

обриси та силуети. Під час подачі електроструму на таке «розумне» скло молекули гелю 

шикуються особливим чином і можуть пропускати світло - скло стає прозорим. Споживана 

потужність електроенергії при цьому не перевищує потужності звичайної електричної лампочки, 

до того ж енергія споживається лише тоді, коли скло прозоре. 

Скло, що міняє прозорість, знайшло широке застосування в офісах, вітринах магазинів, у 

готелях тощо. Воно може бути будь-якої форми й конфігурації, дозволяє використовувати його в 

будь-яких архітектурних задумах. 

 

17. Склопластиковий шифер 

Склопластиковий шифер - це все той же пластиковий ( ПВХ ) шифер, армований 

скловолокном, що додає матеріалу міцності, 

зберігаючи його гнучкість. Більш того, 

склопластиковий шифер витримує більший діапазон 

температур - до +140 градусів.  

Максимальний термін експлуатації залежить 

від виробника. При дотриманні правил монтажу він не 

перевищує 15-20 років. Окрім того, склопластиковий 

шифер поєднує в собі кращі властивості деревини, 

металу, пластику, практично немає недоліків. Матеріал 

не піддається корозії, міцний, легкий, екологічний, 

атмосферостійкий, має велику колірну гамму. 

Зазвичай скловолокнистий шифер 

застосовують на господарських будівлях (гаражах, критий басейнах, альтанках, сараях), але в 

останні роки він знайшов застосування й у будівництві промислових споруд. 
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18. Denim панелі 

Нещодавно американська компанія TorZo Surfaces (США), що випускає будівельні 

матеріали, представила на ринку нові конструкційні панелі для внутрішньої і зовнішньої обробки. 

Виготовлені зі старих джинсів і обрізків тканини, вони отримали 

відповідну назву Denim . 

         Подрібнені текстильні елементи,насичені акриловою смолою, 

нетоксичні. Технологія інфузійного процесу забезпечує утворення 

дуже твердого, довговічного матеріалу. Він не піддається ніяким  

механічним пошкодженням. Панелі з'явилися у продажу в якості 

облицювального матеріалу для стін і підлоги, виготовлення меблів,  

різного торгового обладнання. Denim може використовуватися для 

декоративного оформлення будь-яких приміщень. Зовнішній вигляд 

панелей запозичено з різних відтінків традиційної джинсової 

тканини, але розроблено в різноманітних варіантах поверхні 

текстури. У разі оздоблення стін для створення рустикального 

ефекту можна використати структуровані панелі. Для оздоблення 

підлоги перевагу необхідно надати шліфованому матеріалу. 

 

19.Декоративна плитка Luxor, що світиться в темряві 

 

Оздоблювальні матеріали Luxor виготовляються з 

високоякісних імпортних полімерів в умовах підприємства. Плитка, що світиться в темряві, подає 

світло за рахунок накопичення люменів від будь-якого джерела світла й віддачі їх у формі 

видимого світіння вночі. Яскравість і продовжуваність подачі світла залежить від часу 

знаходження на світлі і яскравості джерела світла. Більш  яскраво декоративна плитка буде світити 

протягом перших 20 хвилин, після чого яскравість знижується протягом 8 годин.  

Термін служби 15-20 років . 

Удень оздоблювальні матеріали мають чисто білий колір, уночі світяться легким біло - 

зеленим світлом. 

Усі матеріали кріпляться до поверхонь на рідкі прозорі цвяхи й сухі будівельні суміші . 

 

20. Великомірні LEGO-блоки  

 

Блоки Smart Brick нагадують елементи конструктора LEGO. Вони можуть міцно 

скріплюватися за допомогою спеціальних пазів і 

виступів. Найбільші цеглини є порожніми всередині, 

що добре для теплоізоляції та проведення інженерних 

комунікацій - труб і проводки, а також монтажу 

металевих елементів для додання конструкції більшої 

міцності . 

Ще одним, без сумніву, плюсом Smart Brick є 

їх зовнішній вигляд. Ці блоки спочатку випускаються 

так, щоб їх потім не потрібно було обробляти ні 

ззовні будівлі, ні всередині . 
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21. Літракон ( або прозорий бетон) 

Для поняття «бетон» характеристика «прозорий» незвичайна сама по собі. Уся справа в 

тому, що в 2001 році архітектор із Угорщини винайшов технологію виробництва матеріалу, що 

дозволяє забути про те, що вироби з бетону не мають ніякої естетичної складової . 

Його прозорість досягається за рахунок того, що до складу бетону вводять оптоволокно, яке 

щільно «спікається» з цементним «тестом». Товщина стін з такого бетону допускається як 

завгодно великою,  оскільки волокна 

пропускатимуть світло, навіть якщо він буде 

знаходитися за перегородкою товщиною в 20 

метрів. До речі, незважаючи на прозорість, 

літракон (офіційна назва такого бетону) нічим 

не відрізняється від звичайного «побратима» - 

всі властивості бетону (такі як міцність і 

надійність) повністю зберігаються. Такий 

ефект досягається за рахунок того, що 

кількість оптоволокна становить близько 5% 

від загальної маси бетону - мізерний показник 

для настільки міцного матеріалу. 

Відрізняється він від звичайного 

відсутністю цементу. Його з успіхом замінили 

скляні нитки оптоволокна. Новий диво-

матеріал має кілька переваг, які заслуговують 

на увагу: 

 можливість світлопроникання, незважаючи на товщину стіни;  
 не схильний до впливу температурних змін і УФ променів, а значить може 

використовуватися і для обробки фасадів;  

 задовольняє вимоги пожежної безпеки, а це значить його можна застосувати для несучих 
конструкцій.  

 

22. Акустичні панелі 

 

Компанія Baux випустила нову колекцію акустичних панелей Traullit, що розроблені 

спільно з дизайнерами зі Стокгольма. Продукція 

виготовлена з переробленої стружки з дерева, води та 

цементу, тому є екологічно чистою. Новий матеріал володіє 

не тільки відмінними акустичними властивостями, але й 

добре поглинає вологу з повітря. Панелі виконують також 

функцію теплоізоляційного матеріалу: коли температура 

всередині приміщення знижується, панелі випускають 

накопичене тепло. Новинка має високий рівень кислотності 

рН, що робить його стійким до утворення цвілі. Ці переваги 

панелей сприяють скороченню витрат на енергоносії, 

зниження впливу на навколишнє середовище і створення 

комфортного клімату у приміщенні . 

Панелі Traullit необов'язково ховати під додатковою декоративною обробкою. Їх 

оригінальний зовнішній вигляд дозволяє використовувати як елементи дизайну приміщення. 

Завдяки різноманітності текстури, малюнків і багатої кольорової гами, ці барвисті модульні панелі 
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можуть стати основою для створення декоративних стін. Монтаж матеріалу проводиться дуже. 

Кожна панель оснащена спеціальною магнітною подушкою. З її допомогою вироби кріпляться до 

металевої підстави. У разі необхідності панелі можна замінити . 

 

23. Рідка деревина ( арбоформ )  

 

Цікавою новинкою останніх років в області будівельних матеріалів є рідка деревина, 

відома ще як арбоформ або біопластик. Цей термопластичний матеріал на 80 % складається з 

подрібненої мілко деревини, м'які тканини якої містять у собі лігнін і полімерні смоли. У 

результаті виходить продукт, що одночасно 

має  властивості пластика і деревини . 

 

Лигнин - це складний ароматичний 

природний полімер, який міститься у 

клітинних стінках і міжклітинному просторі 

наземних частин рослин. Він скріплює 

целюлозні волокна, що зумовлює стійкість і 

жорсткість стебел і стовбурів. Чим більше 

лігніну в рослині, тим твердішою є  

деревина. Зокрема, листяні породи дерев 

мають від 14 до 25 % лігніну, хвойні - від 23 

до 38 % . 

Зовні рідка деревина в застиглому 

вигляді нагадує звичайний пластик.  У той 

же час біопластик схожий на поліровану деревину. На дотик рідке дерево приємне, навіть тепле, 

гладке, не містить скалок. Головна перевага рідкої деревини в тому, що цей матеріал є екологічно 

безпечним для здоров'я людей. Арбоформ нетоксичний, тобто не містить в собі, на відміну від 

пластмаси, ніяких хімічних домішок. Вуглецевий слід в біопластику мінімальний. 

Важливо відзначити також і те, що рідка деревина схильна до повторної переробки. Тести 

нового продукту показали, що навіть при десятиразовій переплавці арбоформ, не втрачає якостей і 

продовжує залишатися натуральним і екологічно безпечним матеріалом. 

 

Рекомендації колективам ПТНЗ щодо змісту атестаційної експертизи 

навчального закладу в сфері загальної середньої освіти 
 

Гришаєва О.В., 

методист НМЦ ПТО 

 

Ретельно спланована процедура попереднього оцінювання 

діяльності закладу для здійснення моніторингу — шлях до поступового 

розвитку із можливістю встановлювати причини досягнень та позитивної 

динаміки. Це у свою чергу буде впливати на якість та зміст освіти у сфері 

загальної середньої освіти, що надається навчальним закладом і, 

відповідно, на загальний результат державної атестації. 
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Матеріали рекомендуємо збирати протягом усього періоду, тобто з моменту повідомлення 

закладу про терміни державної атестації, періодично розглядаючи проміжні підсумки та 

результати корекції на нарадах, педагогічних радах, звітних заходах. 

Пропонуємо нижче питання для здійснення самоконтролю діяльності ПТНЗ у сфері 

надання загальної середньої освіти.  

 

Обов'язки директора перед атестацією (загальні) 

1.Ознайомити педагогічний колектив з термінами та порядком роботи експертної комісії в 

навчальному закладі. 

2.Скласти план підготовки навчального закладу до державної атестації у сфері загальної середньої 

освіти. 

3.Підготувати пакет документів, необхідних для експертизи. 

4.Підготувати умови для роботи експертної комісії (приміщення для засідань експертів, 

визначення відповідальних за координацію зв'язків між експертами та працівниками навчального 

закладу). 

5.Ознайомити педагогічний колектив з методологією експертизи. 

6.Пояснити про відповідальність працівників за достовірність підготовленої інформації. 

7. Визначити порядок оскарження дій експертної комісії. 

8. Підготовчу роботу поділити на кілька змістовних етапів. 

 

Організаційний етап 

1. Ознайомити колектив навчального закладу з: 

а) наказом ДОН про початок державної атестації професійно-технічного навчального закладу у 

сфері загальної середньої освіти; 

б) термінами проведення атестаційної експертизи; 

в) складом експертної комісії; 

г) правами та обов'язками членів педагогічного колективу; 

д) правами та обов'язками експертів. 

 

2. Окреслити локальну мету атестаційної експертизи навчального закладу. 

 

3. Розподілити обов'язки між педагогами: 

 відповідальний за підготовку приміщень для експертів; 

 відповідальний за організацію роботи з документами; 

 відповідальний за збір інформації; 

 відповідальний за підготовку матеріалів за кожним напрямом перевірки; 

 

4. Підготувати належні умови для роботи експертів: виділити приміщення, оснастити його 

необхідною інформацією. Окрім того підготувати: 

 графік проведення атестаційної експертизи; 

 склад експертної комісії; 

 графік чергування адміністрації в  ПТНЗ; 

 списки адміністрації ПТНЗ та приміщення, де вони знаходяться; 

 списки педагогів ПТНЗ загальноосвітнього циклу; 

 списки класних керівників, де навчаються за загальноосвітнім циклом; 

 план-схему розташування приміщень, кабінетів загальноосвітньої підготовки. 
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Психологічний етап 

1. Налаштувати педагогічний колектив на злагоджену ефективну роботу з атестаційною 

експертною комісією. 

2. Провести педагогічні консультації для молодих і новопризначених викладачів. 

3. Підготувати матеріали для класних керівників щодо бесіди з учнями «Як концентрувати увагу». 

4. Налаштувати класних керівників на роботу з учнями. 

5. Продумати засоби стимулювання педагогів та учнів після проведення атестаційної експертизи. 

 

Науково-методичний етап 

1. Ознайомити педагогічний колектив з документами Міністерства освіти і науки України щодо  

проведення державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів 

2.  Ознайомити працівників із основами експертизи як технології оцінювання. 

3. Зібрати аналітичні матеріали та підготувати попередній аналіз освітньої діяльності навчального 

закладу. 

 

Діагностичний етап 

1. Проаналізувати успішність учнів із загальноосвітнього циклу за попередній рік. 

2. Організувати індивідуальні консультації та пробні діагностичні роботи для учнів, які мали 

численні пропуски навчальних занять. 

3. Провести анкетування для вимірювання рівня вихованості, соціального авторитету закладу 

тощо. 

 

Атестаційна комісія здійснює атестаційну експертизу діяльності навчального закладу 

за наступними напрямами відповідно до діючого законодавства: 

1. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення ПТНЗ. 

2. Організація роботи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами. 
3. Організація навчально-виховного процесу та забезпечення прав і законних інтересів його 

учасників. 

4. Забезпечення якості управлінської діяльності. 
 

Отже, атестаційна комісія звертає увагу на: 

1. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення ПТНЗ 

1.1. Загальний стан будівель та приміщень 

- Стан будівель та приміщень щодо створення умов для навчання, спортивно-масової роботи, 

позакласної роботи, для проживання учнів. 

- Перевірка технічних паспортів, акту готовності до нового навчального року, актів перевірки 

обладнання, захисних засобів, приміщень, споруд та інженерних комунікацій. 

1.2. Забезпечення закладу навчальними кабінетами, обладнанням відповідно до вимог: 

- Наявність та рівень оснащення кабінетів, згідно діючих Положень про організацію роботи 

кабінетів та програмних вимог. 

- Якість відпрацювання ЛПР та ПР. 

- Наявність куточків символіки, загальних правил для учнів, режим роботи навчального 

закладу. 

1.3. Наявність бібліотеки, забезпеченість підручниками: 

- План роботи, книга обліку, інвентарна книга, журнал обліку видачі підручників. 

- Фонд підручників, методичної літератури, довідкової та художньої літератури, підписка 

фахових журналів. 
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- Наявне та функціональне коло зобов’язань бібліотечно-інформаційного центру. 

- Забезпеченість комп’ютерною та офісною технікою. 

- Наявність електронної бібліотеки. 

- Як вивчається інформаційна потреба читачів. 

 

1.4. Використання ІКТ 

- Наявність кабінету, його відповідність вимогам діючого Положення, санітарно-технічний 

стан, оснащення комп’ютерною та офісною технікою. 

-  Наочність, КМЗ. 

- Використання засобів ІКТ в адміністративній діяльності. 

- Наявність сайту, його систематичне заповнювання та інформаційна актуальність. 

- Рівень комп’ютерної грамотності педагогів. 

1.5. Створення безпечних умов 

- Колективний договір. 

- Накази. 

- Проходження короткотермінових курсів для осіб відповідальних за охорону праці та безпеку 

життєдіяльності в навчальних закладах. 

- Журнали навчання педагогів ПТНЗ. 

- Наявність кабінету охорони праці, його оснащення. 

- Наявність інструкцій у кабінетах, лабораторіях (акти-дозволи на проведення занять в 

навчальних кабінетах). 

- Плани евакуацій. 

- Медичні огляди (працівників, учнів). 

- Посадові інструкції. 

- Наявність вогнегасників. 

2. Організація роботи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами. 

2.1. Освітній та кваліфікаційний рівень педпрацівників, які забезпечують 

загальноосвітню підготовку 

- Фаховий рівень, відповідність кваліфікації. 

- Наявність педагогічних звань. 

- Стаж, вік. 

- Аналіз руху кадрів за 3 роки. 

2.2. Проходження курсів перепідготовки 

- Наявність нормативно-правової бази. 

- Перспективний план атестації та курсової перепідготовки. 

- План-графік атестації. 

- Плани роботи атестаційної комісії. 

- Контроль та координація роботи викладачів у між атестаційний період. 

- Облік курсових завдань, співзвучність теми з проблемною методичною темою. 

- Результати атестації педагогічних працівників (за 3 роки). 

- Оформлення атестаційних матеріалів. 

2.3. Методична робота з педагогічними кадрами та її результативність 

- Організація методичної роботи щодо роботи над науково-методичною проблемою 

навчального закладу. 

- Накази. 

- Форми методичної роботи з педкадрами. 
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- Розгляд на засіданнях педрад питання організації та удосконалення метод роботи навчального 

закладу. 

- Робота методичних комісій, їх узгодженість із загальною організацією методичної роботи та 

загальною методичною проблемою навчального закладу.  

- Діагностики та прогнозування роботи методичних комісій. 

- Організація самоосвіти та творчого зростання педагогів. 

-  Участь педагогів у обласних, Усеукраїнських заходах. 

2.4. Участь педпрацівників у інноваційній діяльності, конкурсах, виставках 

- Участь педагогів у засіданнях МО на рівні області. 

-  Чи друкувались статті педагогів у педагогічній пресі (журналах, сайтах тощо). 

- Розгляд матеріалі педагогів на засіданнях навчально-методичної ради НМЦ ПТО. 

3. Організація навчально-виховного процесу та забезпечення прав і законних інтересів 

його учасників 

3.1. Стан виконання окремих завдань щодо організації навчально-виховного процесу 

- Робочі навчальні плани. 

- Регламент роботи. 

- Розклад уроків. 

- Комплектація груп. 

- ДПА та річне оцінювання (дотримання нормативно-правових актів). 

- Особові справи учнів. 

- Документація з обліку руху контингенту. 

- Довідка-договір з базою ЄДЕБО. 

- Достовірність записів у книзі видачі документів записам у журналах, зведених 

відомостях, протоколах ДПА. 

- Відрахування учнів, згідно чинного законодавства. 

- Процедура моніторингу відвідування учнями занять. 

3.2. Дієвість внутрішнього моніторингу у сфері загальної середньої освіти, рівень 

навчальних досягнень учнів 

- Організація процедури  внутрішньоучилищного контролю. 

- Рівень виконання навчальних програм. 

- Зріз знань учнів з 3-х предметів. 

- Журнали обліку теоретичного навчання. 

3.3. Результативність участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах, МАН, конкурсах 

- Організація олімпіад, їх результативність. 

- Результати участі учнів у МАН. 

- Результати участі учнів у спортивних змаганнях, конкурсах. 

- Плани роботи гуртків. 

- Організація позакласної роботи. 

3.4. Створення умов для навчання дітей з особливими потребами 

- Діти-сироти (документи, виплати). 

- Створення умов для навчання та проживання дітей з особливим потребами. 

- Медпункт. 

- Гуртожиток. 

3.5. Забезпечення соціально-психологічного супроводу 

- Кабінет психолога. 

- Документація (соціальний паспорт закладу, журнал обліку дітей, плани роботи з 

учнями, плани роботи соціальних проектів). 
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- Робота психолого-педагогічного консиліуму. 

3.6. Створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної роботи 

- Розділ плану. 

- Організація роботи методичної комісії класних керівників. 

- Стан ведення виховної роботи, її аналіз. 

- Розклад №2. 

- Гуртки (плани, журнали). 

- Організація музейної діяльності. 

- Організація військово-патріотичного виховання. 

4. Забезпечення якості управлінської діяльності 

4.1. Керівництво ПТНЗ 

- Статут. 

- Звіт директора (щорічний, публічний). 

- Педради. 

- Річний план роботи навчального закладу. 

- Робота піклувальної, батьківської ради. 

- Номенклатура справ. 

- Журнал обліку звернень та заяв громадян. 

- Трудові книжки. 

- Особові справи педагогів. 

- Книга обліку особових справ. 

- Книга наказів з кадрових питань. 

4.2. Забезпечення доступу до публічної інформації 

- Сайт (функціональність), посилання на сайти інших установ. 

- Газета. 

- Стенди (оприлюднення інформації). 

4.3. Робота зі зверненнями та заявами громадян 

- Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян. 

- Графік особистого прийому керівника, його оприлюднення. 

- Журнал обліку особистого прийому громадян. 

4.4. Планування та організація діяльності навчального закладу 

- Правила внутрішнього розпорядку. 

- Колективний договір. 

- Річний план. 

4.5. Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства 

- Контрольно-візитаційна книга. 

4.6. Роль навчального закладу в житті територіальної громади міста 

- Співпраця із соціальними партнерами, територіальною громадою. 

- Волонтерські напрямки роботи. 

- Робота учнівського самоврядування. 

- Проведення анкетування з метою визначення оцінки роботи навчального закладу 

батьками, учнями. 
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Використання методу проектів на уроках англійської мови 
 

 

Подчезерцева Л.І.,  

методист НМЦ ПТО 

 

Головною метою навчання іноземної мови у професійно-

технічному навчальному закладі є розвиток особистості учня, здатного 

використовувати іноземну мову як засіб спілкування в діалозі культур. 

Практичний результат навченості іноземної мови можна отримати 

передусім у процесі особистісно комунікативного навчання, якого можна 

досягти за допомогою методу проектів. 

Викладач іноземної мови навчає учнів способом мовленнєвої 

діяльності, ось чому ми говоримо про комунікативну компетенцію як 

одну з основних цілей навчання іноземної мови, беручи до уваги те, що 

комунікативна компетенція може бути сформована лише на основі 

лінгвістичної компетенції певного рівня. Основною ідеєю такого підходу є те, що потрібно 

перенести акцент з різних видів вправ на активну мисленнєву діяльність учнів, яка потребує для 

свого оформлення володіння певними мовними засобами. 

Тому доцільно звернутись до методу проектів на етапі творчого застосування мовного 

матеріалу. 

Лише він може дозволити вирішити цю дидактичну задачу і відповідно перетворити уроки 

іноземної мови у дискусійний пошуковий клуб, де вирішуються дійсно цікаві, практично значущі і 

доступні учням проблеми, враховуючи особливості культури країни і по можливості на основі 

міжкультурної взаємодії. 

Метод проектів – суть розвивального, особистісно орієнтованого характеру навчання. 

Певна річ, найбільш повно він може використовуватися на будь-якому ступені навчання. Уся 

справа у виборі проблеми, яка вимагає певних мовних засобів для її розробки та рішення. 

Щоб її вирішити, учням необхідно не лише знати мову, а й володіти великим обсягом 

різноманітних предметних знань, достатніх для вирішення проблеми. Крім того, учні мають 

володіти певними інтелектуальними, творчими і комунікативними уміннями. Для грамотного 

використання методу проектів необхідна значна підготовка, яка здійснюється, безперечно, у 

цілісній системі навчання. Підготовча робота має проводитися постійно, систематично і 

паралельно з роботою над проектами. 

Як відомо, основною проблемою вивчення англійської мови є те, що поза уроком учні 

практично не мають можливості спілкуватися мовою. 

Використання проектної методики в процесі навчання дозволяє більшою мірою 

застосовувати мовні знання та мовленнєві навички. 

Виконання завдань проекту виходить за межі уроку і вимагає багато часу, але при цьому 

можна вирішити цілий ряд важливих завдань: 

 учні отримують можливість здійснювати творчу роботу в межах теми, самостійно 

здобувати необхідну інформацію не лише з підручників, а й з інших джерел; 

 учні в проекті взаємодіють один з одним і з викладачем, викладач виступає при цьому 

координатором і консультантом; 

 посилюється індивідуальна і колективна відповідальність учнів за конкретну роботу в 

межах проекту; 

 у проекті враховуються інтереси та індивідуальні здібності учнів. 
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Елемент творчості робить проектну роботу індивідуальною. Працюючи над проектом, учні 

проводять дослідницьку роботу: шукають інформацію у книгах, спілкуються з іншими людьми, 

знаходять ілюстрації, фотографують. Учні різного рівня мовленнєвого розвитку можуть зробити 

свій власний проект оригінально і неповторно, відповідно до рівня своїх знань, можливостей. 

Готуючи розповідь про своє оточення, учні відкривають значення англійської мови як 

міжнародної. У майбутньому доведеться, можливо, розповісти іноземцю про себе, свої інтереси. 

Зосереджуючи свою увагу на темі, що вивчається англійською мовою, учні мають можливість 

ознайомитися з особливостями культур англомовних країн і таким чином збагатити власне 

розуміння інших культур. 

Проектна робота може бути виконана на уроці чи вдома. 

Ключ до успіху – правильна організація і підготовка. Учні вчаться працювати самостійно і 

самостійно планувати свій проект. 

У курсі іноземних мов метод проектів може використовуватись у рамках програмного 

матеріалу практично з будь-якої теми, оскільки відбір тематики проводиться з обліком практичної 

значущості для учнів (людина і її оточення). Головне – це сформулювати проблему, над якою учні 

будуть працювати в процесі роботи над темою програми. На початку року під час ознайомлення 

учнів з програмою, тематикою матеріалу та системою оцінювання, можна запропонувати учням 

тему проектів, які будуть додатково оцінюватись протягом навчального року і визначити 

ініціативні групи. Таким чином, кожна з цих груп буде мати можливість самостійно накопичувати 

матеріал, обдумувати спосіб оброблення і презентації цього матеріалу. 

Основні вимоги до використання методу проекту:  
1. Наявність значущої в дослідженні, творчому плані проблеми, яка вимагає інтегрованих 

знань, дослідницького пошуку для її вирішення (наприклад, дослідження історії виникнення свят 

та їх святкування в англомовних країнах – St. Patrik   sDay, ThanksgivingDay, Christmasetc; 

організація віртуальних подорожей до різних країн).  

2. Практична, теоретична значущість очікуваних результатів.  

3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів на уроці англійської мови. 

4. Структурований зміст частини проекту. 

5. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, обговорення методів 

дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, корекція, висновки. 

Наприклад, підготовлення спільного проекту «Свята та визначні події в англомовних 

країнах». Протягом навчального року під час занять у рамках ознайомлення з традиціями та 

звичаями англомовних народів учням запропоновано матеріал про свята в Англії, Шотландії, 

Уельсі, США та Австралії. Учні самі обирають свято, яке їм найбільше сподобалося, і готують 

презентацію, яка охоплює історію виникнення свята, головні атрибути та декорації, традиції, 

пов’язані з його святкуванням, святкове меню, вбрання і т.ін. 

Розглянемо один із таких проектів. Тип проекту – дослідницький. Тут знадобиться 

інформація історичного та географічного плану. Ситуація пропонується на одному з уроків під час 

ознайомлення з якимось святом в Англії. Викладач просить обговорити, які аспекти треба згадати 

під час розповіді про святкування тієї чи іншої події. Учні згадують історію виникнення свята, 

його атрибути, декорації, святкове меню, розваги тощо.  

На першому етапі викладач ознайомлює з необхідною лексикою. Питання, що 

обговорюються, записані на дошці. Група об’єднується у підгрупи, кожній із яких доручається 

підготувати своє питання.  

На другому етапі вводиться і опрацьовується нова лексика та нові конструкції, призначені 

для активного вживання. Після закріплення кожна група готує усне повідомлення на тему 

«Святкування …». 
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Третій етап. Під час подальшого ознайомлення учнів з одним із свят вони самі ставлять 

запитання в режимі «учень – викладач» або «учень – учень», виявляючи знання необхідної 

інформації. Під час обговорення можна скласти словничок найбільш часто вживаних слів та 

підібрати синоніми. На цьому етапі учням можна запропонувати виконати спільний проект усією 

групою під час заняття. 

Четвертий етап. Учні в групах самі обирають свято для презентації, готують свій проект, 

який будуть захищати в день його святкування. Підготовлений матеріал учні представляють у 

формі стіннівок, плакатів, ІТ-презентацій та календарів. 

Заключний етап. Кожна група захищає свій проект, аргументуючи, чому вибрали те чи 

інше свято. Учасники інших груп запитують виступаючих, шукають плюси і мінуси в проекті. При 

цьому групи під час захисту можуть використовувати як аргументи будь-які засоби наочності, 

спеціально підібрані для цього випадку. На такі уроки бажано запросити експертів (інших 

викладачів або учнів із паралельних груп) для зовнішньої (об’єктивної оцінки проектів). 

Ця робота викликає великий інтерес в учнівської молоді, сприяє систематизації та 

поглибленню знань учнів про культуру і традиції англомовних краї, розвиває творчі здібності, 

естетичний смак і вміння працювати в групах, оскільки метод проектів – це комплексний 

навчальний метод, який дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість учневі 

виявляти самостійність у плануванні, організації та контролі своєї діяльності. 

Під час навчання виникає ряд проблем, які пов’язані з низькою мотивацією навчальної 

діяльності, нерівномірністю загальної підготовки учнів.  

Досвід роботи показує, що в розвитку зацікавленості до предмета не можна покладатися 

лише на зміст навчального матеріалу без залучення учня до активної діяльності. А пробудити таке 

прагнення можна, запропонувавши цікаву і важливу проблему (саме метод проектів дозволяє 

перейти від засвоєння готових знань до їх усвідомленого набуття). Новизна підходу полягає в 

тому, що учням надається можливість самим конструювати зміст спілкування, починаючи з 

першого етапу роботи над проектом. 

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність: індивідуальну, парну, 

групову, яку учні виконують у визначений термін, припускає розв’язування проблеми, яка 

передбачає, з одного боку, використання різноманітних засобів навчання, а з іншого-інтегрування 

знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології. Завдання викладача полягає у тому, щоб 

будувати уроки на основі потреб кожного учня, максимально забезпечити прояв активності, 

самостійності, розвивати ситуацію успіху, творчості, поважати інтереси кожного. Індивідуальні та 

групові проекти розвивають здібності учнів: пошукові, творчі та інші. Тому важливим етапом є 

планування і підготовка до виконання проекту. Викладачу потрібно розробити план проектної 

роботи і продумати систему комунікативних вправ, яка забезпечуватиме її мовний і мовленнєвий 

рівень. Учні мають вільно оволодіти активною лексикою і граматикою в рамках навчальної теми, 

перш ніж переходити до обговорення проблемних питань. Доцільно відбирати такі вправи, як 

«Уяви собі, що…», «Продовж речення…», «Запропонуй свій варіант вирішення проблеми». Учням 

пропонується в прихованому вигляді проблема, яку потрібно виявити, сформулювати, давши 

відповідь на проблемні питання. На цьому етапі обговорюється зміст і характер проекту, способи 

збору інформації, створюються мікрогрупи з урахуванням психологічної сумісності партнерів, 

рівня володіння мовою, можливості лідерства, творчих здібностей тощо. 

Для виконання проектного завдання потрібні загальні знання про англомовну країну, 

знання географії, історії, культури, соціальні і політичні особливості країни, її традиції і звичаї. 

Знання про свою країну дозволяють прищеплювати учням почуття любові до України, відчувати 

гордість за свою країну, формують громадянську позицію. Крім того, учень повинен володіти 

певними компетенціями, а бажання висловитися змушує його ці компетенції вдосконалювати. 
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Нестандартне бачення проблеми допомагає сформувати творчу особистість. Внаслідок 

використання знань з інших галузей, не пов’язаних з англійською мовою, учень розвиває основи 

аналітичного мислення, а виконуючи необхідний мінімум для реалізації проекту, вміння 

спілкуватися, що, без сумніву, стане у пригоді кожній людині в її майбутній професійній 

діяльності. 

Після підготовки настає найбільш трудомісткий і тривалий за часом етап роботи над 

проектом – збір інформації – звернення до вже набутих знань, робота з різними джерелами 

інформації, пошук нових знань, формування особистої думки і погляду на предмет проектування. 

Варто зазначити, що не всі учні одразу і легко включаються в роботу над проектом. Не 

можна пропонувати завдання, яке той чи інший учень не  в змозі виконати. Завдання мають 

відповідати індивідуальному рівню, на якому знаходиться кожен учасник проекту. Необхідно 

допомогти кожному визначитись із конкретною темою, порадити, на що звернути увагу і як 

представити свої результати. 

Саме тут відбувається основна робота викладача зі своїми учнями, обговорюються 

проміжні результати, коректуються помилки у вживанні мовних одиниць. В учнів не виникає 

страх перед англійською мовою, вони краще засвоюють її логічну систему. Подібна робота дає 

багато можливостей використовувати вивчені граматичні явища і структури. Без сумніву, 

опрацьовані в такій ситуації лексичні, граматичні одиниці англійської мови надійніше 

закріплюються в пам’яті учнів. 

У процесі роботи над проектом кожен учень має визначитися з певними обов’язками, які 

йому необхідно буде виконувати для досягнення поставленої перед групою чи окремим учасником 

мети. Здебільшого всі учні ставляться до своїх завдань відповідально. Часто пропонується учням 

саме з різним рівнем підготовки, різними поглядами на проблему об’єднатися для виконання 

проекту. Всім знайдеться робота: більш підготовлені учні зроблять необхідний переклад, 

напишуть твір, вірш, пісню, підготують ребуси, кросворди тощо, інші – із задоволенням художньо 

оформлять проекти, підберуть дизайн, зроблять фотографії, проведуть зйомки кліпів, фільмів, 

знайдуть цікавий додатковий матеріал.  

У роботі над проектом «Моя улюблена страва» на початкових етапах учні засвоюють 

лексико-граматичний матеріал (таблиця 1) . 

Таблиця 1 

Лексико-граматичний матеріал 

Words on topic ―Food‖ Grammar Structures for dialogues 

Apple sweet ice-cream 

Cup tea milk juice 

Glass coffee drink  

Egg porridge meat 

Soup 

Potato tasty buy fruit 

Vegetable carrot food 

Grow different 

Country animal 

without  

Much 

Many 

A lot of 

There is (was) 

There are (were)  

Pass me the salt, please 

I wonder 

I`m very busy 

Would you like to have another cup 

of…? 

I`m hungry 

I`m thirsty 

You look terrible! 

What`s the matter? 

I`m never going to… 

 

Учні створюють діалоги, працюючи в парах. 

1. Група ділиться на дві команди. Кожен учасник команди працює над власним проектом. 
Необхідно придумати власну страву для молодіжного кафе, написати всі інгредієнти цієї страви, 
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придумати оригінальну назву своєму шедевру. До проекту учні можуть додати малюнок або 

аплікацію. 

2. Кожна команда придумує назву для свого кафе і оформлює меню із вибраних страв. Як 
приклад учням пропонується зразок меню, виготовленого їхніми попередниками. 

3. Далі кожна команда готує свій діалог «У кафе». Продовжується удосконалення і 
розширення лексичного запасу, розвиваються навички написання діалогів англійською мовою, 

покращуються і закріплюються основні мовні категорії: граматичні структури, лексичний запас, 

синтаксична побудова речень для передачі своєї ідеї будь-якій людині, яка володіє англійською 

мовою. Обговорюються переваги і недоліки кожного конкретного проекту. Даються поради, 

викладач звертає увагу на те, які моменти доповнити, що змінити, що додати або вилучити. У 

результаті учень усвідомлює, як багато він знає і як багато він може розповісти своїм друзям 

англійською мовою. (таблиця 2) 

 

 

Таблиця 2 

Діалоги з ілюстраціями «Меню» 

 

– Hello! Welcome to our cafe «Sweet 

tooth» 

– Hello! Can I have a menu please? 

… 

– Here you are! 

– Are you ready to order? 

– Yes, I’d like salad «Karabas» and 

ice-cream «Sweet berry». 

– Vanilla, raspberries or strawberries 

ice-cream? 

– Strawberries, please. 

– Would you like marmalade or jam? 

– Orange marmalade, please. 

– Here you are. 

– Thank you. 

– You are welcome 

– Hello! Welcome to our café «Winnie-the-pooh» 

– Hello! Can I have a menu please? 

– Here you are. 

– Are you ready to order? 

– Yes, I’d like fried eggs «Smile Face» and milkshake «Little 

sun» 

– We have vanilla, chocolate, orange, strawberries, raspberries. 

What ice-cream would you like?  

– Orange, please. 

– Orange milk shake with ice? 

– No ice. 

– With cherries, bananas or blackberries? 

– With cherries, please. 

– Here you are. 

– Thank you. 

– You are welcome 

 

Важливою умовою ефективної робити над проектом є підтримання доброзичливої 

атмосфери, яка спонукає до спілкування і дозволяє учням відчувати радість успіху. 

На третьому етапі роботи – презентація – у рамках проектної роботи учні працюють власне 

над технічним виконанням проекту. Використання комп’ютера надає проекту більшої динаміки. 

Учні самі набирають тексти своїх творів, вчаться працювати з текстовими і графічними 

редакторами, вдосконалюють навички роботи на комп’ютері, засвоюють використання 

електронних версій англо-українських та українсько-англійських словників. В них також 

з’являється практична можливість використовувати знання і навички, отримані на уроках 

інформатики. 

Ще одним прикладом проектної діяльності, частина якої проходить протягом уроку, може 

бути міжпредметний проект «Кращий переклад». Предмети, знання з яких вимагає цей проект: 

зарубіжна література, українська мова, іноземна мова, образотворче мистецтво (за умови бажання 

учнів ілюструвати збірку перекладів), інформатика (оформлення збірки до презентації). 
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Вихідним продуктом проекту має стати збірка перекладів віршів, ознайомлення з якими 

передбачає програма зарубіжної літератури та іноземної мови. Завдання проекту: виявити і 

розвивати творчі здібності учнів, навички володіння словом, розширювати сферу спілкування. 

Учні мають ознайомитися з кращими зразками перекладацької літератури, перекладачами, 

дізнатися про специфіку роботи перекладача, навчитися перекладати вірші. 

Цей проект складається з індивідуальних, які об’єднуються у збірку. Вона може бути 

ілюстрована малюнками авторів чи юних художників, фотографіями. 

Якщо учні не залучені до активної діяльності, то будь-який змістовий матеріал викличе в 

них споглядальний інтерес до предмета, що не буде пізнавальним інтересом. Щоб підвищити 

мотивацію, розбудити в учнях активну діяльність, їм потрібно запропонувати цікаву і значущу 

проблему 

Метод проектного навчання має свої плюси і мінуси.  

З одного боку, це дуже цікаве, барвисте, часто з елементами театралізації, дійство, викликає 

великий інтерес, розвиток різних здібностей і радість творчості. З іншого – виконання будь-якого 

проектного завдання вимагає більших часових витрат, роботи з великою кількістю джерел і 

більших обсягів. Незважаючи на це, учні віддають превагу проектним завданням перед 

традиційними методами роботи. 

Так чому ж варто займатися проектною роботою? 

– учні самі обирають форми, напрями, види створення проектів; 

– проектна робота заохочує учнів до творчих експериментів, креативного мислення; ця 

робота продуктивно об’єднує дітей різних рівнів підготовки та здібностей; 

– такий вид роботи дозволяє перетворити простий урок на справжнє дійство, де учні 

яскраво презентують свій проект, або замінити звичну контрольну роботу на свято творчості. 

Отже, перевагами методу проектів є: 

 відсутність готових і однозначних рішень (моделювання життєвих ситуацій); 

 розвиток навичок самоосвіти і самоконтролю; 

 розвиток навичок групової діяльності; 

 підвищення інформаційної культури – розвиток навичок пошуку, збору презентації 

інформації; 

 створення комфортного навчання за рахунок можливості кожного учня проявити себе; 

 підвищення мотивації; 

 розвиток самостійності та ініціативи, творчих здібностей, здатності до самооцінки; 

 інтеграція різних предметів. 

Проте у ході роботи над проектом ви можете відчути брак необхідних ресурсів. Звичайно, 

процес дослідження теми потребує не лише часу, а й необхідних матеріалів чи навіть певних 

коштів. 

До недоліків проектної діяльності можна віднести: 

 проблему суб’єктивної оцінки творчої роботи; 

 переоцінку своїх можливостей і створення стресової ситуації через неможливість 

вкластися у визначений час; 

 психологічні комунікативні проблеми: поділ групи на «роботяг» та «баласт»; 

 технічні накладки, які можуть вплинути як на процес роботи, так і на кінцевий 

результат.  

Використання методу проектів на уроках англійської мови допомагає викладачу не лише 

розвивати в учнів мовленнєві навички та уміння, а й формувати в них інтелектуальні й мовленнєві 

здібності. Проектна методика викладання іноземної мови є однією з найсучасніших і 

перспективних методик. Активно розвиваючи інтегровані вміння та знання, ініціативу, 
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співробітництво і взаємну відповідальність, вона справедливо поєднує на практиці 

фундаментальні принципи формування комунікативної компетенції учнів у процесі навчання мови 

із загальними завданнями і цінностями національної та європейської освіти.  

Впровадження проектної роботи в процес навчання дає можливість ознайомити учнів 

ближче і яскравіше з культурою, традиціями та звичками країн, мова яких вивчається. Учні 

перетворюються з пасивних слухачів на активних учасників процесу. Раджу також не забувати про 

таку важливу річ, як позитивне ставлення до кожного учня, заохочування, вдячність за вчасно і 

вдало виконану роботу, що неодмінно надихне учнів на творчі злети, свіжі й неординарні ідеї, 

враховувати індивідуальний психологічний підхід.  

Наприкінці будь-якого проекту слід провести оцінювання і обговорення його учнями: чи 

сподобалося їм працювати за темою, що цікавого та нового вивчили, які завдання виявилися більш 

корисними тощо. 

Проектна робота надає широкий спектр діяльності як невичерпна творчість. Тому ця 

методика буде завжди актуальною. 

 

 

Навчаючи, виховуємо патріотів України 
 

Кичук С.Є.,  

методист Криворізького кабінету НМЦ ПТО   

 

 

Сьогодення вимагає відродження національної свідомості, гідності, 

патріотизму і громадянської позиції кожної людини, її самореалізацію в 

матеріальній і духовній сферах суспільного життя. 

У Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді  

серед виховних напрямків найбільш актуальними є формування в учнів 

ціннісного ставлення до суспільства, держави та до самого себе, відчуття 

своєї належності до України, усвідомлення єдності власної долі з долею 

країни, активної  життєвої позиції. Перед  ПТНЗ постає завдання – виховати із 

своїх учнів громадянина, патріота, професіонала. Сприяє цьому оновлена за змістом 

багатопланова урочна та позаурочна робота у ПТНЗ, сутністю якої є, насамперед, включення 

особистості учня в різноманітні види діяльності, що робить життя підлітків соціально багатим і 

змістовним.  

Криворізький кабінет НМЦ ПТО у Дніпропетровській області веде цілеспрямовану, 

системну роботу щодо підвищення методичного та фахового рівня педагогічних працівників 

ПТНЗ. Тема національно-патріотичного виховання максимально передбачена в ході засідань 

методичних секцій,  Школи класного керівника, клубу творчого педагога «Вулик» тощо.  

Природничо-математичні дисципліни дають унікальні можливості для реалізації цих 

завдань. Так, на засіданнях методичних секцій викладачів протягом навчального року 

розглядалися питання:спільної діяльності педагогів та учнів щодо формування громадянської 

компетентності особистості; використання українознавчих  аспектів на уроках фізики; виховання 

свідомого громадянина України на уроках математики  шляхом використання інноваційних 

технологій навчання; спільна діяльність викладачів природничо-математичного циклу щодо  

формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства, держави, національної самосвідомості. 

Результатом плідної методичної роботи є напрацьований матеріал, який буде широко 
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використовуватися в подальшій практиці:  презентації «Нашого цвіту по всьому світу», альманах 

«Видатні українці» (внесок українських  учених у розвиток космонавтики)» (КНВЦ); збірник 

задач з математики з українознавчим змістом(викладач Криворізького професійного транспортно-

металургійного ліцею); матеріали з життя та діяльності видатних українських учених і 

винахідників. Ознайомлюючись  з іменами учених-українців світової слави,  молодь починає 

усвідомлювати  велич українського народу.  

У рамках предметних тижнів проводяться  тематичні позакласні заходи.  

У ході роботи методичної секції викладачів математики  були заслухані  та визнані кращими 

проекти, що пов’язані з вивченням діяльності відомих українських математиків: «Вивчаємо 

математику, готуємо патріота». Учнівський проект «Геометрія української вишивки» 

(Криворізький  навчально-виробничий центр) був презентований і на форумі лідерських 

патріотичних справ у музеї вишиванки Криворізького професійного ліцею.  

 

 

Вивчаємо математику, виховуємо патріотів 
Євтушенко Олена Василівна,  

викладач математики Криворізького  

навчально-виробничого центру  

Методичні матеріали містять власні розробки уроків та позакласних заходів викладача,  

дослідження учнів, які можуть бути використані  як на уроках математики, так і в позаурочний 

час. 

Заочна мандрівка «Україна у відсотках» 

Тема: Україна у відсотках. 

Мета: формувати відчуття приналежності до України, усвідомлення себе 

українцем,почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу, українців, 

любов до Батьківщини, уміння використовувати професійні навички, застосовувати знання з 

математики в нестандартних умовах. 

Обладнання: ноутбук, 

мультимедійна установка, карта України, 

державні символи України, вишиті 

рушники, колекції одягу, роздатковий 

матеріал з відповідною тематикою задач. 

Хід заходу 

Викладач. У кожної людини є 

велика Батьківщина – країна, де вона 

народилася. Наша Батьківщина – Україна. 

Вона має славну і давню історію, 

прекрасну мелодійну мову, високу 

культуру, звичаї і традиції. Святою для 

кожної людини є земля, де вона зробила 

перші кроки, вимовила перші слова, почула 

мамину колискову. 

Під час конкурсу мап України вперше були озвучені ці віршовані рядки: 

Щедра Україно - мати! 

Ти усім у нас багата. 

Тут є жито і пшениця, 

І усякая пашниця. 
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Ми із злаків кашу варим. 

З льону – платтячка шиємо. 

Буряки дадуть нам цукор, 

А олію - «Добрий кухар». 

В нас вирощують приправи: 

Коріандр, гірчицю, тмин. 

Незамінні і бобові. 

Для краси й здоров’я всім . 

Кавуни і смачні дині 

На Херсонщині вродили. 

Вони славу їй приносять. 

Пригоститись усіх просять. 

Крим лавандою буяє. 

Хай про нас не забуває 

Скоро всі жахи скінчаться. 

В мирі будемо єднаться! 

Так, дійсно,щедра і багата Україна-мати. І саме Україні ми присвячуємо сьогоднішню 

зустріч. Спробуємо поєднати царицю наук – математику з нашою країною, у якій ми народилися і 

зростаємо. А коли вперше в Київському літописі згадується слов’янське слово «Україна»? 

Відповідь на це питання дасть вам математика. Перед вами алгебраїчний вираз:a-(b+c):d+e-c. 

Якщо ви розв’яжете запропоновані задачі, числові значення відповідей підставите у вираз, то 

отриманий результат дасть відповідь на поставлене питання. 

a) Господарство продало державі 836т м’яса, що становить 80% плану поставок. Який 

план поставок м’яса? 

Відповідь: 1045 

b) У процесі перемелювання  пшениці вихід борошна становить 80%. Скільки пшениці 

треба змолотити, щоб отримати 520кг борошна? 

Відповідь: 650 

c) Обсяг продукції молокозаводу «Добряна» зріс за місяць на 20%, а інший – на 25%. 

На скільки відсотків зріс обсяг продукції за два місяці? 

Відповідь: 50 

d)  На скільки відсотків збільшиться реальна зарплата, якщо ціна на всі продовольчі та 

промислові товари зменшити на 20%. 

 

Відповідь: 25 

e)  Корова дала за рік 5,5т молока жирністю 

4%. Скільки масла можна отримати з цієї кількості 

молока? 

Відповідь: 220 

Ключ до знаходження значення виразу: 1045-

(650+50):25+220-50=1187 

Так, саме у 1187 році у Київському літописі вперше 

згадується слово «Україна». 

Як кожна самостійна, суверенна, незалежна 

держава Україна має свою територію, державні символи. 

Згідно з Конституцією України, державними символами України є:  

Державний прапор України; 
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Державний герб України; 

Державний гімн України. 

Державний прапор України – це стяг із двох рівновеликих смуг синього і жовтого кольорів. 

З давніх - давен українська земля була хліборобським краєм. Синє небо над золотою нивою – 

зміст, який нині вкладають у кольори Державного прапора України. До Державного прапора 

України виявляють пошану, схиляючи голову. Військові віддають прапору честь, стаючи на 

коліно і цілують його. 

 

Задача. Співвідношення ширини Державного прапора України до її довжини становить 

40% : 60%. Чому дорівнює довжина  прапора, якщо його ширина дорівнює 110см? 

Відповідь: 165см 

 Про значення України на міжнародному рівні говорить введення у 1996 році грошової 

одиниці «гривні» в різних номіналах. 

Між дробами і відсотками існують певні співвідношення. Ця таблиця допоможе вам 

перевірити правильність співвідношень. 

 

1 2 3 4 5 6 

г р и в н я 

1)   2)    3)   4)   5)   6) 

 

Україна – держава у Східній Європі. Найбільша за площею країна, яка лежить у південно-

західній частині Східноєвропейської рівнини. Межує з Білорусією на півночі, Польщею, 

Словаччиною, Угорщиною – на заході, Росією – на сході і північному сході. На півдні та 

південному сході омивається Чорним і Азовськими морями. 

Задача. Знайдіть площу території України, якщо вона становить 5,7% території Європи. 

(Територія Європи становить 10,6 млн. кв. км) 

Відповідь: 604,2 тис. кв. км 

Україна – щедра земля під волошковим небом. Це широкі поля, унікальні чорноземи, густі 

ліси, гірські вершини, сині озера, річки й лимани. Україна славиться своєю національною кухнею, 

яка створювалась протягом сторіч, багата на традиції, вирізняється розмаїттям страв. Українська 

кулінарія налічує сотні рецептів, що характеризуються простотою приготування і прекрасними 

неповторними смаковими якостями, ароматом, соковитістю. Українці жартують: «У нас просто: 

борщ, каша, третя кваша». Українській кухні властиві різноманітність вживання продуктів та 

комбінування кількох видів теплової кулінарної обробки (смаження, варіння, тушкування, 

запікання). 

Різноманітність і багатство страв української кухні так описав основоположник української 

літератури І.П.Котляревський у знаменитій «Енеїді»: 

Тут їли різнії потрави, 

І все з полив’яних мисок, 

І самі гарнії приправи 

З нових кленових тарілок: 

Свинячу голову до хріну 

І локшину на переміну. 

Потім з підливою індик. 

На закуску куліш і кашу, 

Лемішку, зубці, путрю, квашу 

І з маком медовий шулик… 
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Візитною кулінарною карткою нашої держави є борщ, якому у 2005 році відзначили 300 

років. На острові Хортиця в рамках благочинного 

проекту «Відродимо Запорізьку Січ» на вогнищі 

був зварений «найбільший борщ». 

Представниками української «Книги рекордів» 

офіційно зареєстровано цей рекорд. 

 

Об’єм варива становив 600 л. На 

приготування суперборщу пішло по 150 кг 

картоплі і буряку, 50 кг капусти, стільки ж 

моркви, 30 кг цибулі, 45 кг курятини. Солі 

поклали 8 кг, сала -  6 кг, часнику -  4 кг, томатної 

пасти – 15 кг. Улили 6 л оцту. Приготуванням 

займалися 15 кухарів. Борщ варили просто неба 3 

години. На пригощання борщем витратили 60 літрів сметани. 

Завдання. За цими даними встановіть відсоток вмісту кожного з овочів, відповідь 

округліть до цілих та побудуйте стовпчасту діаграму у програмі «Eхcel». 

Відповідь. Картопля -  150 кг (35%), буряк – 150 кг (35%), морква – 50 кг (11%), 

капуста – 50 кг (11%), цибуля – 30 кг  (7%), часник – 4 кг (1%). 

 

Україна належить до категорії індустріально-аграрних країн. Це держава з розвиненою  

науковою та промисловою базою, член Світової Організації Торгівлі. 

З моменту здобуття незалежності Україна зберегла своє власне космічне агентство, стала 

активним учасником наукового дослідження космічного простору та місій дистанційного 

зондування. 

Народногосподарський комплекс країни включає такі види промисловості, як важке 

машинобудування, чорна та кольорова металургія, суднобудування, виробництво автобусів, 

легкових, вантажних автомобілів, тракторів, тепловозів, верстатів, турбін, авіаційних двигунів  та 

літаків тощо. 

У країні працює державне підприємство «Антонов» - авіабудівний концерн, що об’єднує 

конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод і випробувальний 

комплекс з розробки та сертифікації літаків. Співробітниками концерну в 1984 році було створено 

транспортний літак АН 225 «Мрія» - найбільший, найважчий і найбільш вантажопідйомний літак 

у світі з будь-коли побудованих. А для будівництва літаків, ракет звичайно потрібен метал. 

Кривий Ріг вважають залізним серцем України. Тут видобувають близько 65 %  усієї 

української залізної руди, яку переробляють на п’яти гірничозбагачувальних комбінатах. Одним із 

таких підприємств є Центральний гірничозбагачувальний комбінат, руду для якого постачають з 



 

 

 

 
Сторінка64 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 07.2016 

Глеюватського, Петрівського, Артемівського кар’єрів  та шахти ім. Орджонікідзе. На 

збагачувальній фабриці руду змішують, застосовують відповідні технологічні процеси й  

отримують залізний концентрат, із якого на металургійних комбінатах виплавляють метал. 

Задача. Який відсоток заліза буде в руді, якщо змішали 25 т руди з Петрівського кар’єру з 

вмістом заліза 22 % і 50 т руди з Артемівського кар’єру з вмістом заліза 25 % ? 

Відповідь. 24% 

Сільське господарство України – одна з провідних галузей економіки країни, базова 

складова аграрного сектору України. 

Крім стабільного забезпечення власного населення якісним, безпечним, доступним 

продовольством, сільське господарство України є вагомим внеском і на світовому  ринку. Його 

потенціал виробництва значно перевищує внутрішні потреби ринку. 

Задача. Загальний земельний фонд країни становить 60 млн. га. Сільськогосподарські 

угіддя займають 70 % загального фонду країни, 79 % сільськогосподарських угідь – орні землі, 13 

% - пасовища, решта – сіножаті. Скільки гектарів займають сільськогосподарські угіддя, орні 

землі, пасовища і сіножаті? 

Відповідь. Сільськогосподарські угіддя займають 42 млн. га, орні землі – 33,18 млн. га, 

пасовища – 5,46 млн. га, сіножаті – 3,36 млн. га. 

Підвищення рівня життя, інтенсивний розвиток виробництва, стрімкий розвиток науково-

технічного прогресу та опановування космосу згубно впливають на навколишнє середовище. 

Виникає парадокс: чим краще ми живемо, тим більше накопичується екологічних проблем. Це і 

забруднення повітря, водних середовищ, накопичення твердих побутових відходів. 

   Сьогодні в Україні накопичено 40 млрд. т. промислових та побутових відходів.  

   Завдання: за даними цієї таблиці в програмі «Eхcel» побудуйте гістограму.  

№з/п Компоненти Відсоток Маса 

1.  Харчові відходи 34% 13,6 млрд. т. 

2.  Папір та картон 28% 1,2 млрд. т. 

3.  Полімери 10% 4 млрд. т. 

4.  Текстиль 7% 2,8 млрд. т. 

5.  Скло 5% 2 млрд. т. 

6.  Шкіра, гума взуття 4% 1,6 млрд. т. 

7.  Чорні метали 3,5% 1; млрд. т.  

8.  Дерево 3% 1.2 млрд. т.  

9.  Фаянс 2,7% 1, 08 млрд. т. 

10.  Кістки 2,5% 1 млрд. т. 

11.  Кольорові метали 0,3% 0,12 млрд. т.  
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З метою покращення екологічної ситуації в країні будуються сміттєпереробні комбінати, 

переходять на енергозберігаючі системи опалення, використовують потужні фільтри для 

очищення води, повітря від шкідливих викидів у промисловості, висаджують дерева, накладають 

штрафні санкції на порушників. Наше завдання берегти Землю, на якій ми живемо  для себе й   

наступних поколінь. 

 Останнім часом  в Україні трапилося ще одне лихо: війна на сході. Українці всім чим 

можуть допомагають нашим бійцям зупинити цю безглузду та незрозумілу війну. 

 Учні нашого навчального закладу теж комплектували й направляли на передову 

продовольчі набори, шили одяг для учасників АТО. 

 

 

 

 

      

Задача:  військовий костюм у роздрібній торгівлі коштує 400 грн. Учні КНВЦ пошили його за 290 

грн. Який відсоток економії було отримано закладом?  

Відповідь: 27,5 %. 

Так нелегкі часи переживає Україна. Але свого часу М. Т. Рильський писав:  

« Я є народ, якого правди й сила ніким звойована ще не була!» 

     Україна – наш спільний дім. Тож маємо дбати всі, щоб були в ній добробут і лад, мир і 

злагода. Національним багатством України є її родючі чорноземи, на яких вирощують високі 

врожаї хліба, злакових і технічних культур, овочів і фруктів. Українці мають свої традиції, що 

споконвіку шанують і бережуть: батьківська хата, мамина пісня, вишитий рушник, дивовижна 

писанка, вірний своєму краю лелека. Своєрідним оберегом домашнього затишку є вінок.  
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Задача:  

Побудуйте кругову діаграму, якщо для вінка використали – 25%, барвінок – 20%, 

любисток – 15%, волошки – 10% - ромашки – 15%, чорнобривці – 5%, маки – 10%.  ( 

вставити кругову діаграму). 

 
 Тож будьте гідними своїх предків, любіть рідну Землю, як заповідав великий Тарас, 

бережіть волю та незалежність України, примножуйте її національні багатства, поважайте свій 

народ та його мелодійну мову. Шануймо себе і шановані будемо іншими! 

  ( звучить пісня « Мова єднання»). 

Урок – дослідження «Геометрія української вишивки» 

(Професія: «Кравець») 

 

Тема: Геометрія української вишивки  

Мета:  

навчальна: ознайомити учнів із 

символами української вишивки, показати 

зв'язок математики з вишивкою, 

систематизувати знання учнів про  геометричні 

фігури, які зустрічаються в українській  

вишивці. Формувати вміння аналізувати й  

узагальнювати програмовий матеріал, знаходити 

необхідну інформацію в мережі «Internet» та 

створювати презентації за допомогою 

комп’ютерних технологій.  

розвивальна: розвивати інтелект учнів; 

 алгоритмічну культуру, як здатність діяти за 

даним алгоритмом; вміння логічно аргументувати та формулювати висновок, чітко будувати свою 

відповідь. 

виховна : виховувати національну самосвідомість, любов до рідного краю й народу, 

зацікавленість у пізнанні його історії та традицій, підвищити інтерес до вивчення математики та  

історії  України й народознавства. 

Тип уроку: урок - дослідження  

Вид уроку: нестандартний  
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Професія: кравець  

Міжпредметні і міжгалузеві зв’язки: математика, технологія виготовлення одягу, народні 

промисли, історія, література, музика, народознавство.  

Методи проведення: презентація, практичний показ, аналіз набутих навичок і вмінь, 

робота в групах. 

Матеріально-технічне забезпечення: мультимедійна установка, зразки вишивки, 

українські вишиванки, моделі одягу з української вишивки, музичний супровід. 

Хід уроку 

Викладач. Шановні учні! Наш навчальний заклад поряд з іншими професіями готує 

кравців - справжніх майстрів сучасного жіночого та чоловічого одягу. Гордістю став театр мод 

«Едем», неодноразовий учасник і призер різноманітних престижних конкурсів, фестивалів. 

Колекції одягу досить різноманітні. Оригінальною серед них стала колекція «Полум’я 

червоних маків», у основі якої лежить оздоблення аплікацією. Модними тенденціями в сучасному 

українському одязі є оздоблення його вишивкою різними техніками. Саме про вишивку, як 

символ-оберіг українського народу, буде йти мова сьогодні на уроці. 

 

Виступи груп математиків, народознавства, істориків. 

Виступи супроводжуються презентацією про українську вишивку. 

Група народознавців 

У народному прислів’ї говориться: 

«Без верби і калини нема України». До 

сказаного слід додати: «І без вишивки». 

Вишитий рушник і вишита сорочка давно 

стали українськими народними 

символами-оберегами. Мамина пісня, 

батькова хата, дідусева казка, бабусина 

вишиванка, добре слово сусідів, традиції 

та звичаї – це родовідна пам'ять, символи 

нашої  історії.  

Нас, українців, за вишиванками й 

чарівними рушниками-оберегами 

впізнають у всьому світі.  

Українська вишиванка, як і 

українська пісня, є знаковою для нашої 

традиційної культури. Без любові до 

української пісні, без розуміння символіки української вишивки не станеш справжнім українцем,  

навіть не зрозумієш українську душу. 

Українська народна вишивка – унікальне явище духовно-матеріальної культури нашого 

народу. Упродовж тисячоліть у народній вишивці знаходили відображення думки та настрою  

людини, яка її творила, красу природи, світ думок майстринь, їхні сподівання на кращу долю,  

людські вірування, оберегову символіку речей, позначених візерунком нитки й голки. 

Вишивка – один із давніх і найпоширеніших видів народного декоративно-прикладного 

мистецтва. Археологи стверджують, що на теренах України вишивка існує ще з часів трипільської 

культури.  
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Група істориків  

У селі Мартинівка Черкаської області було знайдено скарб, що датують VI століттям нової 

ери. З-поміж усяких речей тут виявлено срібні бляшки з фігурками чоловіків, одягнених у широкі 

сорочки з вишивкою на грудях, - саме так одягалися українські селяни.  

Арабський мандрівник Ібн-Фадлан у своїй оповіді про русів Х ст. зазначає, що вони мали 

вишитий одяг. 

У часи Київської Русі мистецтво художньої вишивки цінували дуже високо. Сестра 

Володимира Мономаха Анна-Янка організувала в Києві, у Андріївському монастирі, школу, де 

молоді дівчата вчилися вишивати золотом і сріблом.  

Французький мандрівник Жільбер де Лануа, який перебував у ХVст. на території України, 

згадував, що рукавиці й шапки руські були оздоблені вишивкою.  

На малюнках та іконах того часу бачимо зображення людей у вишиваному одязі, які своїми 

візерунками мало чим відрізняються від сучасних орнаментів певних місцевостей.  

Найпоширенішими кольорами української вишивки є червоний і чорний, їх символіка 

відображена у відомій пісні «Два кольори» на слова українського поета Дмитра Павлика.  

 

Група народознавців  

За  мотивами орнаменти вишивок діляться на три групи: геометричні (абстрактні), рослині, 

зооморфні (тваринні).  

Геометричні орнаменти притаманні всій слов’янській міфології. Вони дуже прості: 

кружальця, трикутники, ромби, кривульки, лінії, хрести (прості й подвійні). 

У основу рослинного орнаменту покладено прагнення народу перенести у вишивку красу 

природи, рослинного світу.  В українській вишивці нерідко використовують такі мотиви як 

«хміль», «виноград», «дубове листя», «барвінок» тощо. Вони є відбитком стародавніх 

символічних уявлень. Так, мотив «барвінок» є символом немеркнучого життя, узор «яблуневе 

коло», поділений на чотири сектори з вишиванням протилежних частин у одному кольорі – 

символом кохання.  

У різних регіонах України використовувалися свої узори, техніки вишивання.  

На Полтавщині сорочки вишивають переважно білими нитками, зрідка червоними та 

сірими. Візерунок обводять чорними або кольоровими смугами. Техніка вишивання – стебнівка, 

хрестик, шов «позад голки». 

Техніці вишивання Харківської області властиві поліхромні орнаменти, що виконують 

півхрестиком чи хрестиком. Ці орнаменти здебільшого вишивають грубою ниткою, завдяки чому 

узори справляють враження рельєфних зображень.  

Вишивки Полісся й чіткі за композицією: ламану лінію геометричного мотиву повторюють 

кілька разів. Вишивка червоною ниткою по біло-сірому фоні лляного полотна графічно чітка.  

Своєрідною вишивкою здавна відома Волинь. Візерунки геометричні, дуже чіткі й прості за 

композицією. Чіткість ритму посилюється одноколірністю вишивок, виконаних червоною ниткою 

на біло-сірому тлі полотна. 

Для Чернігівщини характерні білі вишивки. Геометричний або рослинний орнамент 

вишивають білими нитками або з вкраплення червоного та чорного. 

Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометричний орнамент зі стилізованими    

ґронами винограду, цвіту хмелю, восьмипелюстковими розетками, ромбами, квадратами. 

Основні кольори вишивок – білий, коралово-червоний, відтінений чорним.  

У південних районах України техніка вишивання має багато спільного з вишивкою 

центральних областей, але їй властиві й цілком своєрідні поліхромні орнаменти, які виконують 

півхрестиком чи хрестиком.  
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Подільські вишивки виділяються серед багатої мистецької спадщини вишивок усієї 

України своїм колоритом та орнаментикою, складною технікою виконання. Орнамент подолян 

геометричний, густий, різний за складними комбінаціями фігур. 

На Тернопільщині типовою є вишивка вовняними нитками зі згущеними стібками. Окремі 

елементи обводять кольоровими нитками, що забезпечує високий рельєф та кольоровий ефект. 

Різноманітність технік вишивання характерна для Вінниччини: низь, хрестик, стебнівка, 

настилування, верхоплут, зерновий вивід, вирізування; різноманітні види чорних, білих та 

кольорових мережок. 

Характерною рисою етнографічного району Карпат і Прикарпаття є велика кількість 

окремих складових частин регіону зі своїм колоритом. Кожне село відрізняється своєрідністю 

вишивання, багатством орнаментальних композицій та неповторністю кольорів. 

У народній вишивці Львівської області використовують різноманітні типи узорів. У 

південних районах орнамент вишивок геометричний, біле тло не заповнюється, що надає узорам 

ефекту прозорості й легкості. 

На Буковині, крім рослинних та геометричних мотивів, використовують зооморфні, що 

вишивають лише гладдю (білою), дрібним хрестиком, кружевним швом. 

Гуцульські вишивки характеризуються різноманітністю геометричних та рослинних 

візерунків, розмаїтістю композицій, багатством кольорових поєднань, здебільшого червоного з 

жовтим та зеленим. 

На Закарпатті для вишиванок характерним є мотив «кривуля» в різних техніках виконання. 

Кольорова тема вишивок широка – червоне поєднується з чорним, використовують як білі так і 

багатоколірні орнаменти. 

Група математиків 

Математика – це не тільки чітка система законів, теорем і задач, але й унікальний засіб 

пізнання краси. Математичні закономірності дають однаковий ефект у кристалах і живих 

організмах, у атомі й у Всесвіті, витворах мистецтва й наукових відкриттях. У вишивці яскраво й  

повно розкривається душа народу, споконвічне прагнення до прекрасного, високорозвинене 

почуття ритму в побудові орнаменту, гармонії кольорових поєднань. Це давнє й вічно молоде 

мистецтво. Секрет його молодості в єдності людини з природою,  умінні протягом століть 

зберігати і примножувати красу, дарувати людям радість зустрічі з прекрасним. 

Геометричний орнамент є найбільш поширеним в українській вишивці, загальним для всіх 

східнослов’янських народів. Саме ромби за стародавнім слов’янським повір’ям символізували 

богиню землі й були охоронним символом, який приносить щастя та сприяє родючості. 

Уособлення родючості пояснює широке розповсюдження оберегового орнаменту в обрядовому 

одязі. На жіночому одязі вишивку розташовували на головних уборах, грудях і на наплічнику, а на 

чоловічому - на наплічнику, рукавах і подолі сорочки-вишиванки. 

Разом із ромбом геометричний орнамент включає й інші прості мотиви, складні фігурні 

елементи, поєднані в горизонтальному або вертикальному напрямках. 

Опуклості на вишивках є простими й концентрованими, переважно з перетином ліній і 

променів. У орнаменті присутні священні зображення календарних циклів сонця й сонячних 

променів; хрестів (простих і подвійних) уписаних у коло тощо. Зиґзаґи та спіралі на вишивці 

символізували безперервність плинності часу, зв'язок між володарем вишивки й ланцюгом 

родинних традицій. Такі геометричні фігури, як квадрати, ромби, багатокутники є символами 

землі, вогню та каменю. 

Коло 

Коло пов’язане з небесними світилами: Сонцем, Місяцем тощо. Для прадавніх українців 

Сонце було символом усевидящого божества, центру всесвіту, моральної чистоти та духовного 
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світла. Місяць у віруваннях пращурів є володарем царства зірок, він пробуджує на землі життя, 

створюючи росу, яка рятує врожай від посухи. У місяці закладено символ світлих богів – 

рівносторонній хрест, променями якого є чотири тижні місяця. У орнаментах кола поєднують із 

квадратами, променями, восьмикутними зірками. Коло – символ єдності, цілісності, 

нескінченності. 

Точки 

За допомогою точок майстрині вишивали Зорі, що є дітьми Сонця та Місяця. Це янголи, які 

сидять на небі із запаленими свічками в руках. Кожна людина має свого янгола-охоронця. 

Хрест 

Хрест є давнім сакральним символом, відомим із дохристиянських часів. Дві перехрещені 

лінії символізують небесне та земне. Цей знак також є початком відліку для чотирьох напрямків 

усесвіту: Півночі, Півдня, Сходу й Заходу. Хрест також є символом вогню й життя. 

Трикутник 

Трикутник – це символ вузької брами, що веде до вічного життя. Ця фігура є символом 

єдності трьох світів: земного або явного, підземного або невидимого, небесного або духовного. Це 

три стихії – вода, вогонь та повітря. Це також мати, батько й дитина. Різновидом трикутника є 

тризуб, він символізує мир і творчу працю, спорідненість поколінь. 

Лінії 

За допомогою прямої горизонтальної лінії майстрині зображали землю, горизонтальними 

хвилястими лініями описували воду, а вертикальними хвилястими – дощ. 

Меандр 

Цей візерунок у вигляді ламаної або кривої лінії зі звивинами є прадавнім орнаментом. 

Меандр є символом води, вічності безкінечної зміни дня ніччю, зміни пір року. У буковинських та 

галицьких узорах зустрічаються половинки меандрів. Меандрами зображали воду, що є символом 

морального й духовного очищення. 

Спіраль - давній символ сили Сонця та Місяця, природної енергії – повітря, води, вогню та 

вітру. 

Квадрат 

Квадрат символізує землю, цілісність, повноту і справедливість. Він асоціює чотири 

сторони світу; чотири стану доби: ранок, день, вечір та ніч; пори року; дитинство, юність, зрілість, 

старість. 

Ромб 

Ромб є улюбленим символом українців. У орнаменті він зустрічається найчастіше. Ромб 

перекреслений двома лініями – знак плодовитості та родючості. Іноді зовнішній контур ромба 

збагачений гострими зубцями, гачкоподібними елементами у вигляді кучерів та ріг, у середину 

ромба вписують восьмикутну зірку або хрест, який ділиться на 4 частини, символізуючи засіяне 

поле. 

Майже в кожній українській вишиванці застосовано геометричні перетворення: паралельне 

перенесення, поворот, центральну та осьові симетрії. 

Ученими були розроблені методи опису складних симетричних зображень-орнаментів 

української вишиванки, які базуються на алгоритмах перетворень зображень на основі осьових 

симетрій, опис мінімальних рисунків та алгоритмів формалізації рапортів. Принципова 

можливість моделювання української вишивки обумовлена тим, що в її основі лежить побудова 

симетричних структур. Математична формалізація дозволяє розробити інформаційну модель 

побудови орнаментів української вишивки й редактор зображень-орнаментів. Математична 

модель вишивки забезпечує можливість створення нового та економічного зберігання наявних 
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зображень-орнаментів, автоматизацію процесу створення й редагування вишивок для відтворення 

їх у натуральному вигляді на тканині. 

Можна сказати, що прадавні майстрині додумались до піксельного зображення. Принцип, 

який використовують для побудови вишивки хрестиком, ідентичний побудові піксельної графіки. 

Піксель – неподільний прямокутний об’єкт, який має певний колір. Пікселі розташовані в 

рядках і стовпцях, утворюють комп’ютерне зображення. Від кількості пікселів залежить 

детальність зображення. 

 

ІV. ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Ведучий. Вишиті рушники, одяг, різноманітні речі повсякденного і святкового вжитку, 

предмети релігійного культу – майже всього торкнулися руки вишивальниці. У такий нехитрий 

спосіб створювали красу й затишок у оселі, оберігали тіло від «злого ока». 

Ми повинні пам’ятати, що народна вишивка – це мистецтво, яке постійно розвивається. Це 

величезне багатство, створене впродовж віків тисячами безіменних талановитих народних 

майстринь. Наше завдання – не розгубити його, передати це іскристе диво наступним поколінням. 

Сьогодні ми переконались, що існують орнаменти вишивок, які підпорядковані математичним 

законам. 

Мереживом виткане наше життя, 

Душею свій час відчуваєш. 

І буде настільки цікавим життя, 

Які в нього нитки вплітаєш. 

Ведуча. Хай у ваших оселях розквітне калина, оживуть птахи і квіти на полотнах! Ми – 

українці, яких об’єднує у велику родину любов до рідної землі, пісні, вишивки. 

Нехай слова і пісні милозвучні 

Для вас лунають знов і знов. 

Хай будуть у серці нерозлучні 

Добро, надія, віра і любов! 

Хай вам сміється доля журавлина, 

Поля розлогі колосом цвітуть, 

Нехай червоні ягоди калини 

На вишиванках осявають путь. 

 

Народні міри вимірювання величин 

У різних народів за різних часів існували свої міри вимірювання величин. Міряли 

поперечниками макових зерняток, суглобами великого пальця, ліктями, руками, ступнями і т.д. 

Майже 700 років тому англійський король Генріх І видав грамоту, у якій говорилося, що 

віднині зразком міри буде королівська рука. Саме тому лікоть ще називають королівською мірою. 

Пальма - ширина долоні. 

Маковий сажень - відстань між пальцями розведених рук. Сажень походить від слова 

сягати й означає досягти до чогось. Сажнем також називали інструмент для вимірювання 

земельних ділянок. Відстань між кінцями планок дорівнювала 1 сажню. 

Наші прадіди користувалися гривнею, що була грошовою й ваговою одиницею. Це злиток 

срібла, вага якого дорівнювала одному фунту. Майже 200 років тому гривну почали розрубувати, а 

новий злиток срібла отримав назву рубль. 

Поряд із старими слов’янськими мірами в Україні користувалися деякими англійськими. 

Вагу визначали в пудах, фунтах, долях, а місткість у бочках, відрах, штофах, пляшках, сотках. 

Довжину - у верстах, саженях, аршинах і т.д. 
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Верста - давня міра великих відстаней, якою користувалися в Росії, Україні, Білорусії, 

Польщі. У різні часи верста мала різну довжину: від 500 до 1000 сажень. Нею користувалися до 

метричної системи мір. 

Але, такий підхід до вимірювання величин створював певні незручності. 1 січня 1922 р. 

перейшли на міжнародну метричну систему мір. Однак,  у народі й до цих пір часто зернові 

міряють пудами, відрами, рідину – стопками, площі земельних ділянок – сотками, тощо. 

Народні вимірювання мають такий вигляд: 

Міри маси 

Золотник – 4 грами 

Гривна – 400 грам 

Пуд – 40 гривен або 16 кілограмів 

Корець – 1 центнер 

Ласт – 72 пуди 

Гилетка – 25 кілограм 

Фунт – 400 грам 

1 пуд = 16, 38 кілограма 

1 фунт = 409, 51 грама 

1 лот = 12,80 грама 

1 золотник = 4, 27 грама 

1 доля = 44, 43 міліграма 

Міри об’єму 

1 куб. метр = 0, 10 куб. сажня 

1 куб. метр = 2, 78 куб. аршина 

1 куб. метр =35, 31 куб. фута 

1 куб. сантиметр = 0, 01 куб. вершка 

1 куб. сантиметр = 0,06 куб. дюйма 

1 літр = 0, 8 відра 

1 літр = 0.4 четверті 

Міри довжини 

1 верста = 1, 07 кілометра 

1 сажень = 2, 13 метра 

1 аршин = 71, 12 сантиметра 

1 вершок = 4,45 сантиметра 

1 фут = 30,48 сантиметра 

1 кілометр = 0, 94 версти 

1 метр = 0,47 сажня 

1 метр = 1, 41 аршина 

1 метр = 22,50 вершка 

1 метр = 3, 28 фута 

1 метр = 39,37 дюйма 

1 географічна миля = 6, 96 версти = 7,42 кілометра 

1 морська миля = 1, 74 версти = 1,85 кілометра 

Лікоть – 56 см 

П’ядь – 20 см 

Дюйм – 2 см5 мм 

Міри площі 

1 гектар = 0, 92 десятини 
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1 кв. метр = 0, 22 кв. сажня 

1 кв. метр = 1,98 кв. аршина 

1 кв. метр = 10, 76 кв. фута 

 

 

Про залучення учнівської молоді  ПТНЗ до творчої діяльності 

можливостями Малої академії наук учнівської молоді 
 

Кузь Т.Г.,  

методист НМЦ ПТО  

 

Навчальний процес у закладах професійно-технічної освіти  

спрямований на підготовку освіченого робітника, який уміє ініціативно, 

творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх 

у майбутній діяльності. Щоб виконати завдання, які постали перед ПТНЗ 

сьогодні, потрібно вдосконалювати навчально-виховний процес, 

розробляти нові методи та форми взаємодії викладача, майстра  й учня, 

стимулювати самостійну навчальну діяльність молоді, оскільки саме життя довело, що тільки ті 

знання, які людина набула самостійно, завдяки власному досвіду, думці й діям, стають справді її 

здобутком. Тому на передньому плані в державній політиці стоїть проблема обдарованості, 

творчості, інтелекту, пошуку, а також навчання й виховання такої молоді. 

Що таке обдарованість? Обдарованість - це вияв природних можливостей організму 

людини, що значно перевищують середній рівень. Матеріальною основою цих можливостей, або 

задатків, є особливості будови та функціональні властивості головного мозку й окремих його 

аналізаторів. Це зумовлено тим, що найбільших успіхів людина досягає тоді, коли її здібності і 

схильності вчасно виявлені й розвинуті. Тому професійна спрямованість, професійний відбір і 

професійна освіта мають відповідати здібностям і схильностям людини. Отже, обдарованість -  

індивідуальна потенціальна своєрідність задатків особистості, завдяки яким вона може досягти 

значних успіхів у певній галузі діяльності. Такі учні у ПТНЗ повинні мати сприятливі морально-

психологічні умови, а для активізації навчальної діяльності мають виконувати більшу за обсягом 

та інтенсивністю роботу пошукового, творчого та дослідницького характеру. Її організація під 

силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета викладачам. Серед методів навчання з 

такою молоддю перевагу мають самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до 

засвоєних знань, умінь і навичок. 

Окремим напрямком роботи у нашій області стала співпраця з комунальним 

позашкільним навчальним закладом «Мала академія наук учнівської молоді».  У 2015-2016 

навчальному році  навчально-методичним центром професійно-технічної освіти складено угоду 

щодо співпраці, розроблено план спільних заходів. У рамках співпраці цьогоріч професійно-

технічні заклади взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Майбутнє України». Із 17 заявлених 

до участі 9 були учнями ПТНЗ (Межівське професійно-технічне училище, Криворізький 

професійний гірничо-металургійний ліцей, Криворізький професійний гірничо-технологічний 

ліцей, Царичанський аграрний професійний ліцей, Дніпропетровський центр професійно-технічної 

освіти, Дніпропетровський професійний залізничний ліцей, Нікопольський центр професійної 

освіти, Професійно-технічне училище №6 та Професійно-технічне училище №74). За підсумками 

журі II місце посіла Богомолова Русіна (Межівське професійно-технічне училище),  IIIмісце – 

Сердюков Ігор (Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей).  



 

 

 

 
Сторінка74 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 07.2016 

Учні Межівського професійно-технічного училища, Нікопольського центру професійної 

освіти, Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, Професійно-технічного 

училища №6, Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти, Апостолівського центру 

підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, Міжрегіонального вищого професійного 

училища з поліграфії та інформаційних технологій,  Дніпродзержинського центру підготовки 

робітничих кадрів будівництва і автотранспорту та Дніпропетровського центру професійно-

технічної освіти, Дніпропетровського професійного залізничного ліцею, професійно-технічного 

училища №74 та професійно-технічного училища №6 узяли участь у XV Всеукраїнському 

відкритому конкурсі молодих учених та енергетиків «Молодь – енергетиці України 2015». Він 

тривав упродовж всього року. Підсумки засвідчили зростання інтересу молоді Дніпропетровщини 

до енергетичної галузі. На Конкурс подано 88 робіт, з них 14 належали учням ПТНЗ 

Дніпропетровщини. Усі посіли призові місця. 

У номінації «Екологія» 1 місце  вибороли учні Межівського професійно-технічного 

училища, Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних 

технологій; 2 – Нікопольського центру професійної освіти, Дніпропетровського професійного 

залізничного ліцею та професійно-технічного училища №74;  3 - Дніпродзержинського центру 

підготовки робітничих кадрів будівництва і автотранспорту та Дніпропетровського центру 

професійно-технічної освіти. 

У номінації «Енергозбереження» 1 та 2 місце  здобули учні Криворізького професійного 

гірничо-технологічного ліцею, 3 - професійно-технічного училища №6. 

У номінації «Есе» 1 місце  посіли  учні Апостолівського центру підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів. 

Проведенню конкурсу сприяло Міненерговугілля України, Міністерство освіти і науки 

України і відбувся він у рамках Малої академії наук учнівської молоді. Усім переможцям Рада 

ветеранів праці енергетики надіслала  дипломи. 

Окрім того, у рамках спільних заходів з МАН проведено  декілька відеоконсультувань, 

науково-теоретичний семінар для відповідальних за участь учнів закладів професійно-технічної 

іосвіти в дослідницько-експериментальній діяльності «Організація роботи з обдарованою 

молоддю в закладах ПТНЗ», на якому слухалися питання «Особливості роботи з обдарованими та 

творчими учнями у професійно-технічних навчальних закладах», «Формування позитивної 

мотивації учнів до пошуково-дослідницької діяльності в секціях МАН», «Психологічний супровід 

обдарованих учнів у навчальних закладах», методи роботи з творчою  та обдарованою молоддю.  

            У 2015-2016 навчальному році до Дніпропетровського відділення Малої академії наук 

учнівської молоді слухачами зараховано  50 учнів з 19 ПТНЗ області (див. таблицю 1). 

ОПТУ (50) - 9 

ДПЗЛ  (58)- 7 

ПТУ-2 – 6 

КПГТЛ (30) - 5 

ПТУ – 81 – 3 

МПЛ (  ) – 3 

ДЦПТОТС (54) – 3 

ПТУ – 88 – 2 

СПЛ (38) – 1                 ПТУ -74 - 1 

КЦПОММ (45) – 1      ВПУ – 75 - 1               

ПТУ – 79 – 1                ДРЦПТО (ДНВЦ - 2)- 1 

ДВПУБ (5) – 1             ДЦПТО (11) – 1 

МПТУ (76) – 1             КЦПРКТРС (62) – 1 

КЦППРКБГ (14) – 1             

ДЦПО (63) - 1 
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Таблиця 1.  

Участь учнів ПТНЗ  у МАН 

  

№
 

в
ід

д
іл

ен
я

 

Назва наукового відділення Кількість учасників 

2014-2015 2015-2016 

I Літературознавство, 

фольклористика та 

мистецтвознавство 

 ОПТУ –  3, ДПЗЛ – 2, ПТУ 

№81 – 1 

Усього: 6 учнів 

II Мовознавство МВПУ ПІТ- 1 

Усього: 1 учень 

ПТУ №81 – 1, ОПТУ –  1 

Усього: 2 учнів 

III Філософія  та  суспільствознавство МВПУ ПІТ- 7 

Усього: 7 учнів 

ОПТУ –  3 

Усього: 3 учнів 

IV Історія 

 
КЦПОММ-1 

Усього: 1 учень 

ПТУ № 88 – 2, КЦПОММ – 

1, СПЛ - 1 

Усього: 4 учнів 

V Наук про Землю   

VI Технічні науки 

 

 КПГТЛ – 3, ПТУ №79 – 2, 

МПЛ – 3,  

Усього: 8 учнів 

VII Комп’ютерні науки МВПУ ПІТ- 1 

Усього: 1 учень 

ПТУ №2 – 6,     ДВПУБ – 1, 

ВПУ №75 – 1,   ОПТУ-  2, 

ДПЗЛ – 1  Усього:11 учнів 

VIII Математики   

IX Фізики та астрономії   

X Економіка  ДРЦПТО - 1 

Усього: 1 учень 

XI Хімія та біологія СПЛ-1 

Усього: 1 учень 

ДЦПО – 1,  

ПТУ №81 – 1,  

ДЦПТО – 1,  

ДЦПТОТС – 3 

Усього: 6 учнів 

XII Екологія та аграрні науки  ДПЗЛ – 4, ПТУ  

№74 – 1,  

КЦПТОРКТРС – 1,  

МПТУ – 1,  

КПГТЛ – 2,  

Усього: 9 учнів 

  Усього прийнято 

 слухачами – 11 

учнів 

Усього прийнято 

 слухачами – 50 учнів 

 

      У 2014-2015 навчальному році  в п’яти  відділеннях з дванадцяти (мовознавство, історія, 

філософія та суспільствознавство,  хімія та біологія, комп’ютерні науки) з 55 ПТНЗ слухачами 

МАН були 11 учнів (див. таблицю 3): 
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Таблиця 3. 

Зараховані на навчання у 2014-2015 навчальному році. 

 

КЦПОММ -1                                          СПЛ – 1                                           МВПУ ПІТ – 9  

 

У 2015-2016 навчальному році  в дев’яти  відділеннях з дванадцяти (Літературознавство, 

фольклористика та мистецтвознавство, мовознавство, філософія  та  суспільствознавство,  історія, 

технічні науки, комп’ютерні науки, економіка, хімія та біологія, екологія та аграрні науки) з 53 

ПТНЗ слухачами МАН стали 50 учнів (див. таблицю 4): 

Таблиця 4. 

Зараховані на навчання у 2015-2016 навчальному році. 

 

ОПТУ (50) - 9 

ДПЗЛ  (58)- 7 

ПТУ-2 – 6 

КПГТЛ (30) - 5 

ПТУ – 81 – 3 

МПЛ (  ) – 3 

ДЦПТОТС (54) – 3 

ПТУ – 88 – 2 

СПЛ (38) – 1                 ПТУ -74 - 1 

КЦПОММ (45) – 1      ВПУ – 75 - 1               

ПТУ – 79 – 1                ДРЦПТО (ДНВЦ - 2)- 1 

ДВПУБ (5) – 1             ДЦПТО (11) – 1 

МПТУ (76) – 1             КЦПРКТРС (62) – 1 

КЦППРКБГ (14) – 1             

ДЦПО (63) - 1 

 

Навчальний процес у Малій академії наук учнівської молоді складається з трьох етапів. На 

першому етапі учні-слухачі МАН 31.10.2015 та 07.11.2015 відвідали установчу осінню сесію, 

05.12.2015 та 12.12.2015 зимову. Протягом першого семестру вони працювали над науково-

дослідницькими роботами, виконували контрольні роботи, слухачі відділення комп’ютерних і 

технічних наук та економіки брали участь у online курсах з математики, фізики та інформатики, 

додатково організованих МАН.             З числа досвідчених викладачів ДЦПО, ПТУ №6, ДВПУБ, 

МВПУПІТ, ПТУ №2, ВПУ №17, ДРЦПТО, ДЦПТОТС на виконання наказу Міністерства освіти і 

науки від 24.03.2014 «Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України» було створено творчу 

групу, які розробили контрольні роботи з базових дисциплін для учнів-слухачів МАН.    

Згідно наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації від 15.10.2015 №674/0/212-15 «Про терміни проведення I (міського, районного) та  II 

(обласного) етапів Усеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2015-2016 навчальному році» у період з 14.12.2015 до 28.12.2015 

відбувся I (міський, районний) етап Усеукраїнського конкурсу-захисту. Згідно з графіком у 

режимі online відбулися контрольні роботи з базових дисциплін. Цікавим став той факт, що 

побувавши на сесії, ознайомившись зі змістом контрольних робіт, 12 учнів відмовилася від участі, 

1 (КПГТЛ) перейшов навчатися до школи, 2 (ПТУ №2) є учнями 3 курсу і через завантаженість та 

виробничу практику в умовах підприємства не знайшли доцільності працювати над науково-

дослідницькою роботою (див. таблицю 5). 

Таблиця 5. 

Втрата контингенту учнів ПТНЗ у МАН . 

 

ОПТУ (50) – з 9  - 2 

ДПЗЛ  (58) - з 7 - 6 

КПГТЛ (30) – 5 - 1 

 

 

ПТУ-2 – з 6 - 3 

ДЦПТОТС (54) – з 3 - 3 

 

Усього: 15 учнів 
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Після виконання конкурсних контрольних робіт відбувся  публічний захист науково-

дослідницьких проектів на базі НМЦ ПТО та МВПУПІТ. Для цього було створено компетентне 

журі, яке очолили методисти НМЦ ПТО.                     

 Для участі у Всеукраїнському конкурсі з 50 зарахованих залишилося  36 учнів, але 3 

(КПГТЛ-1, ПТУ №79-2),  виконавши конкурсну контрольну роботу, відмовилися від участі в 

публічному захисті.  Журі, заслухавши дослідження учнів, рекомендації для участі у II обласному 

етапі Всеукраїнського конкурсу журі надало право 17 учням, що складає 0,47% (див. таблицю 6): 

 

Таблиця 6. 

 Результати II обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково дослідницьких робіт. 

 

ПТУ №81 – 1 

ДЦПТО – 1 

ДПЗЛ – 1 

ПТУ №74 - 1 

КЦПОРКТРС – 1 

КПЛ – 1 

КПГТЛ – 2 

 

ПТУ №88 – 2 

КЦПОММ – 1 

ДВПУБ – 1 

ДРЦПТО – 1 

ДЦПО - 1 

МПТУ – 2 

ОПТУ – 1 

Усього: 17 учнів 

 

Протягом грудня згідно з наказом департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації від 15.10.2015 №674/0/212-15 «Про терміни проведення I 

(міського, районного) та  II (обласного) етапів Усеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2015-2016 навчальному році» 

кожної п’ятниці, суботи та неділі на базі вищих навчальних закладів (Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського національного університету ім. 

Олеся Гончара, Дніпропетровського національного гірничого університету, Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету, Дніпропетровської медичної академії та палацу 

культури студентів) відбувається II (обласний) етап  Усеукраїнського конкурсу-захисту. Учні 

писали контрольні роботи, здійснювали публічний захист перед журі, доцентами, кандидатами 

наук, професорами вищих навчальних закладів.  

Які ж результати на цьому етапі? Усі учні отримали диплом учасника II (обласного) етапу 

конкурсу-захисту, вони показали високий рівень дослідницької роботи, але мали низькі показники 

за виконання контрольної  роботи з базової дисципліни. На цьому етапі з 17 рекомендованих 2 

учнів не взяли участі у публічному захисті дослідницької роботи  (ДЦПТО та МПТУ). 

Єдиних рекомендацій щодо навчання обдарованих учнів не існує й не може існувати, 

адже кожен учень - це унікальна особистість зі своїми перевагами й недоліками. Тому головним є 

пошук ключа - індивідуального підходу до кожного учня, зокрема учня обдарованого, з 

вираженою індивідуальністю, незалежністю. 

Отож, організувавши участь учнів ПТНЗ області у Всеукраїнському конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт МАН, здійснюючи методичний супровід та згідно з вимогами 

виконуючи управлінські функції, НМЦ ПТО виявив, що відібравши учнів для участі, після 

зарахування їх слухачами, починається відсіювання контингенту щоразу, як доводиться 

виконувати контрольні роботи, писати наукові дослідження, захищати свої бачення з обраної 

теми.  

У чому ж проблема? Вона  не одна, їх багато: 
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1. Учні психологічно не готові до навантажень, додаткової роботи з джерелами, додаткових 

спілкувань із відповідно досліджень спеціалістами. У них спостерігається почуття боязні, 

несміливість. Ці учні потребують не тільки уваги, але й підтримки педагога. 

2. У навчальних закладах робота з творчою та обдарованою молоддю проводиться не 

систематично. Здебільшого на рівні олімпіад та професійних конкурсів час від часу. 

3. Під час складання плану на рік заходи щодо роботи з творчою та обдарованою молоддю 

плануються, не звертаючи уваги на логічну їх послідовність. 

4. Не призначається (не завжди призначається відповідальна особа з числа адміністрації) за цю 

ланку роботи.  

5. До роботи з творчою та обдарованою молоддю не залучаються психологи. Вони працюють і 

добре працюють, але з учнями девіантної поведінки, забуваючи, що творчі учні виснажують свої 

фізичні можливості тим, що їх у закладах ПТНЗ ніким замінити (одні й ті ж беруть участь у 

мовно-літературних конкурсах, олімпіадах з екології, математики, а ще є слухачами МАН 

відділення, наприклад,  комп’ютерних наук). 

6. У закладах ПТНЗ необхідно не тільки виявити творчого учня, а й  заохотити його займатися 

дослідженнями, наполегливо працювати з додатковими джерелами і т.п. і надати методичну 

допомогу педагогу-куратору наукового проекту. Це черговий раз повертає до плану роботи 

закладу та розділу «Робота з творчою й обдарованою учнівською молоддю». 

У педагогічній діяльності творчість викладача займає особливе місце й лише 

неформальне, творче ставлення до своїх обов’язків може дати позитивні результати. Отож, 

викладача слід теж готувати до роботи з обдарованими учнями: 

 підтримка фахово-інформаційного рівня роботи з обдарованими учнями (курси, семінари, 

конференції тощо);  

 вивчення методики роботи з обдарованими учнями (індивідуальна робота методиста з 

викладачами, робота у групах тощо);  

 ознайомлення з психологічними аспектами талановитих.  

Робота викладача з обдарованими не повинна носити хаотичний, епізодичний характер, 

вона має бути системною, неперервною, спланованою на перспективу. Створення системи 

розвитку обдарованої особистості - необхідна умова досягнення успіху. 

У 2016-2017 навчальному році необхідно забезпечити пошук і відбір обдарованих та 

створення умов для розвитку їх творчого потенціалу. 

А така цілеспрямована, систематична робота можлива лише за умови створення та поетапної 

реалізації спеціально розроблених програм пошуку, навчання, виховання й розвитку обдарованих 

учнів. Програми розробляються на підставі власних психолого-педагогічних досліджень, 

порівняльного аналізу. Тому навчальним закладам професійно-технічної освіти необхідно 

створити таку програму, методичному центру розробити рекомендації щодо складання таких 

програм та окремого розділу «Робота з творчою і обдарованою молоддю». 

Ураховуючи вищевикладене у 2016-2017 навчальному році планується: 

 вивчити та узагальнити кращий  досвід  роботи з обдарованими учнями ПТНЗ  області, 

інших областей України й  використати в роботі; 

 організувати вебінари з НМЦ ПТО Тернопільської, Сумської, Закарпатської та 

Миколаївської областей) щодо організації роботи з творчою та обдарованою молоддю ПТНЗ (з 

Чернігівською, Черкаською та Одеськими областями вже обмінялися досвідом); 

 організувати участь ПТНЗ області у заходах МАН (МАНівському зорепаді, наукових 

пікніках, біологічному квесті, науково - практичних лекторіях, у Всеукраїнському конкурсі 

«Майбутнє України», Усеукраїнському конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт); 
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 провести спільний з кураторами наукових проектів та психологами ПТНЗ теоретичний 

семінар «Особливості роботи з творчою молоддю. Психологічні  підходи  в  організації роботи». 

 

 

Формування професійної компетентності учнів ПТНЗ Кривого Рогу 

через розвиток технічної творчості 
 

Труш В.І.,  

методист Криворізького кабінету НМЦ ПТО  

 

Сучасна професійно-технічна освіта, що діє в умовах швидкого 

розвитку науки, зростання обсягу нової технічної інформації, повинна 

підготувати активних, самостійних, професійно компетентних робітників, 

які б мали високі творчі здібності та володіли умінням гнучко 

перебудовувати зміст своєї діяльності відповідно до вимог виробництва.  

Професійна компетентність – це підготовленість, наявність 

позитивних ставлень і сформованих якостей учнів та їх готовність до професійної діяльності.  

Вона формується у процесі набуття професійної освіти, актуалізується, розвивається й 

удосконалюється у процесі практичної професійної діяльності.  

Технічна творчість є засобом упровадження практичних знань, особливостей їх дії в умовах 

техніки та матеріального виробництва.  

Успішний професійний розвиток випускників професійно-технічних навчальних закладів у  

Криворізькому промисловому регіоні забезпечується формуванням у навчально-виробничому 

процесі знань учнів, спрямованих на розвиток ключових компетенцій, технічної творчості, 

раціоналізаторства та винахідництва як основи професійної мобільності майбутніх робітників, їх 

готовності на професійному рівні виконувати свої посадові і спеціальні обов’язки відповідно до 

вимог виробництва.  

Тому перед навчальними закладами міста постали завдання:  

 розвиток раціоналізаторської діяльності та технічної творчості учнів; 

 розширення мережі гуртків технічної творчості; 

 упровадження на завершальному етапі навчання виконання учнями творчих реальних 

(дипломних) робіт; 

 участь у обласних та Всеукраїнських виставках. 

Ми, як методична служба, повинні забезпечити методичний супровід виконання цих 

завдань, який передбачає:  

 надання методичних рекомендацій;  

 поширення кращого досвіду роботи; 

 консультування керівників гуртків. 

Не секрет, що починаючи з 90-х років питання технічної творчості та раціоналізаторства не 

бралося до уваги, не розвивалось. Біля  5 років пройшло з того часу, як ми почали приділяти 

посилену увагу цьому питанню, тому що ПТО, по своїй сутті і змісту, не може не займатися 

технічною творчістю. Я з радістю констатую, що сьогодні створена певна система роботи щодо 

напрямку технічної творчості та раціоналізаторської  діяльності серед учнів і педпрацівників 

професійно-технічних  навчальних закладів міста. Цьому передували певні етапи:  

 робочі наради педпрацівників – керівників гуртків технічної творчості; 
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 проведення круглих столів, міських методичних секцій, технічних конференцій, шкіл 

професійної майстерності, майстер-класів, олімпіад серед учнів за різними професіями; 

 засідань галузевих піклувальних рад. 

Розпочали цю роботу з призначення відповідального в навчальному закладі за технічну 

творчість з числа керівного складу, для яких провели нараду: «Розвиток раціоналізаторської 

діяльності та технічної творчості учнів і педпрацівників». Криворізький професійний гірничо-

технологічний ліцей невипадково вибрано місцем для наради. Тут уже було сформовано 

позитивний досвід і певні наробки з технічної творчості.   

Розглядались питання: 

 нормативна база щодо розвитку дитячих обдарувань; 

 план заходів розвитку технічної творчості та раціоналізаторської діяльності; 

 зміст планів роботи гуртків; 

 розробка творчих реальних (дипломних) робіт учнів; 

 участь у міських, обласних виставках з науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Присутні ознайомились з діючою виставкою учнівської технічної творчості Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею «Підземний Кривбас».  

На базі Криворізького професійного гірничо-електромеханічного ліцею провели круглий 

стіл «Технічна творчість як умова формування професійної компетентності учнів», маючи на меті 

вивчити досвід роботи керівників гуртків технічної творчості та декоративно-прикладного 

мистецтва міста. Учасники  продемонстрували розроблені діючі моделі, макети, відзначили, що 

учні, які відвідують гуртки, краще засвоюють вивчений матеріал, вчаться критично мислити, 

відстоювати власну думку.  

Одним із позитивних факторів гурткової роботи є спілкування «на рівних», а не лише 

передача та отримання інформації. Він сприяє виховному впливу на учнів, передусім реалізується 

в колективній діяльності. Не кожен учень здатен придумати нове, а якщо зібралися колективом, то 

думка народиться.  

У розвитку технічної творчості значне місце займає виконання учнями творчих реальних 

(дипломних) робіт.  

На увагу заслуговує досвід роботи з цього напрямку учнів і викладачів Криворізького 

професійного будівельного ліцею та Криворізького центру професійної освіти металургії та 

машинобудування. Протягом  декількох років учні тут виконують роботи спільно зі студентами 

Національної Металургійної Академії України. Це надає можливість учням отримувати додаткові 

знання й максимально їх застосовувати, розкривати свої здібності та перспективи творчого шляху. 

На засіданнях міських семінарів-практикумів, шкіл професійної майстерності 

обговорюються методи формування готовності учнів до професійної діяльності через розвиток 

технічної творчості, раціоналізаторства й винахідництва. Такі семінари обов’язково 

супроводжуються виставками учнівської технічної творчості.  

Однією з головних ланок роботи методичної служби є вивчення передового 

перспективного педагогічного та виробничого досвіду з цього напрямку й упровадження його в 

навчальні заклади.  

З цією метою проведена конференція «Технічна творчість та раціоналізаторська діяльність 

учнів». Криворізький професійний будівельний ліцей представив модель організації роботи з 

технічної творчості. Керівники й учасники гуртків навчальних закладів міста поділились досвідом 

залучення обдарованої молоді до роботи та виготовлення експонатів. Відвідали виставку виробів 

технічної творчості й декоративно-прикладного мистецтва.  

Сьогодні у Кривому Розі діє 62 гуртки технічної творчості та декоративно-прикладного 

мистецтва за напрямками професій. Їх відвідують 654 учні, по суті це кожний сьомий учень ПТНЗ.  
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Виготовлені експонати представляються на творчих виставках-ярмарках міського, 

обласного та Всеукраїнського рівнів, науково-практичних конференціях, заключних концертах 

художньої самодіяльності, ювілейних святах профтехосвіти.  

Два роки поспіль навчальні заклади міста приймають участь у обласній виставці науково-

технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» 

Призерами стали діючі моделі, макети, електрифіковані стенди, експонати з елементами 

технічного моделювання та конструювання, дистанційні системи сигналізації, технічні навчальні 

посібники, вироби декоративно-прикладного мистецтва з 8-ми професійно-технічних навчальних 

закладів.  

Методична служба й надалі планує вивчати та поширювати передовий перспективний 

досвід роботи щодо питання технічної творчості; виявлення й залучення обдарованих учнів до 

роботи в гуртках; виготовлення діючих моделей, еталонів навчально-виробничих робіт для 

майстерень і кабінетів.  

Зараз перед нами постає завдання, спрямувати учнівські проекти на практичне 

застосування й використання.  

Висновок: 

Технічна творчість – це ще одна ланка самопізнання, саморозвитку та самовдосконалення 

професійних умінь учнів ПТНЗ. Саме тут вони реалізують творчий потенціал, мають можливість 

проявити свою винятковість, індивідуальність, фантазію. Це сприяє розвитку творчих здібностей 

учнів та формуванню їх професійної компетентності.  

 

Реалізація концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді засобами педагогічного  проектування та особистісно-

орієнтованих технологій навчання 
 

Муха Н.О.  

 методист   НМЦ ПТО 

 

 

У сучасній педагогіці проекти класифікуються відповідно до певної 

домінуючої типологічної ознаки. Відповідно до методу чи виду 

діяльності дослідники розрізняють: 

 прикладні проекти, що відрізняються чітко визначеним 

результатом діяльності їх учасників (наприклад, проект 

документа, словник, аргументоване пояснення будь-якого явища 

тощо). Такі проекти передбачають ґрунтовне осмислення 

структури, розподіл функцій між учасниками, оформлення 

результатів діяльності, їх подальшу презентацію та зовнішнє 

рецензування; 

 дослідницькі проекти мають на меті організацію діяльності учнів, спрямовану на 

розв'язання творчих завдань із заздалегідь невідомим результатом і передбачають наявність 

певних етапів роботи (обґрунтування актуальності теми дослідження, предмета та об'єкта, 

визначення мети й завдань, виявлення методів пошуку та джерел інформації, висунення 

гіпотези, визначення шляхів розв'язання проблеми, збір даних, їх аналіз і синтез, 

обговорення та оформлення отриманих результатів, виступ із повідомленням чи доповіддю, 

визначення нових проблем для подальшого аналізу); 
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 інформаційні проекти, скеровані на вивчення характеристик будь-яких процесів, явищ і  

об'єктів передбачають аналіз та узагальнення виявлених фактів. Структура такого проекту 

схожа на структуру дослідницького, що часто є основою для їх інтеграції; 

 рольово-ігрові проекти, у яких учасники виконують визначені ролі (літературних 

персонажів чи вигаданих героїв), зумовлені характером і змістом проекту, імітують 

соціальні чи ділові відносини, ускладнені гіпотетичними ігровими ситуаціями. Структура 

таких проектів лише окреслюється й залишається відкритою до завершення роботи. 

На практиці здебільшого застосовуються змішані типи проектів, де поєднуються ознаки 

кількох типів, що є практично-орієнтованими. Такі проекти не лише дозволяють отримати нові 

знання, вони сприяють формуванню певного соціального досвіду. 

            Національно-патріотичний проект «Ми діти твої, Україно», розроблений   НМЦ ПТО за 

участю творчих викладачів обласної методичної секції суспільних дисциплін, бібліотекарів, 

методистів та учнів ПТНЗ у 2015р. – 2016 рр. За типологією – це змішаний проект. Він 

підготовлений на основі Концепції національно - патріотичного виховання дітей та молоді. (Наказ 

МОН № 641 від 16.06.2015р., рішення НМР НМЦ ПТО пр. № 6 від 18.08.2015р., Лист НМЦ ПТО 

від 18.08.2015 № 13/4 – 193, Наказ НМЦ ПТО про підсумки впровадження проекту № 19, від 

14.04.16р.) 

            Застосування проектної методики забезпечує  дієвість і  результативність заходу.  

Сучасне патріотичне виховання має бути в певній мірі  випереджувальним у системі діяльності 

навчального закладу та основою навчально-виховного процесу. Це ключовий  засіб відродження 

національної культури, припинення соціальної деградації, стимул щодо пробудження таких 

моральних якостей як совість, людяність, почуття власної гідності;  самоорганізація й особистісна 

відповідальність; гарант громадянського миру і злагоди в суспільстві. Головною тенденцією 

патріотичного виховання має бути  формування ціннісного ставлення особистості до народу, 

Батьківщини, держави й нації. Процес формування ціннісних орієнтацій є невід’ємною складовою 

частиною розвитку підростаючої особистості, її соціального становлення, тому в підлітковому (15-

16 р.) віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і 

дієвість. Підлітки не лише ідентифікують себе з українським народом, але й прагнуть жити в 

Україні, пов’язують з нею свою долю, служінням Батьківщині  на шляху її національного 

демократичного відродження; вони бажають чесно працювати на її благо, захищати її; поважати 

Конституцію і дотримуватися законів; бережно ставитись до етно-етичної культури народів 

України; володіти рідною та державною мовою; визнавати пріоритети прав людини, поважати 

свободу, демократію, справедливість. Опитування (у межах обласної методичної секції викладачів 

правознавства), що проводилося серед учнів ПТНЗ (респондентами були 900 осіб) показало, що 

близько 80 % вважають себе патріотами України й бажають жити в Україні.  20% учнівської 

молоді потребують допомоги й педагогічного впливу.    НМЦ ПТО було запропоновано 

педагогічним працівникам та учням  узяти участь у національно - патріотичному проекті «Ми діти 

твої, Україно»  та присвятити  Захисникам України. Проект було розміщено на сайті НМЦ ПТО 

(розділ «Методичний кабінет»). Більше 30 навчальних закладів області організували свою роботу 

на базі методичних кабінетів.  Здійснювався методичний супровід на всіх його етапах методистом  

Мухою Н.О. Методисти, голови методичних комісій   здійснювали координацію й методичний 

супровід на основі рекомендацій НМЦПТО. 

Патріотична ідея об’єднала  викладачів: суспільних дисциплін, філологів, курсу «Захист 

Вітчизни», бібліотекарів, керівників, громадські організації, захисників України різних періодів 

історії, учасників та ветеранів  АТО,  волонтерів, батьків. У основу реалізації задумів було 

покладено діяльнісний підхід. Спільна робота педагогів та учнів  сприяла формуванню соціальної 

активності і  громадянському патріотизму. 
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 На першому етапі його реалізації було охоплено  значну частину викладачів та учнів. На 

реальних прикладах молодь засвоювала уроки  свідомого патріотизму. Координували творчу 

роботу учнів понад 100 педагогів і 18 бібліотекарів. Представлено  54 роботи (106 учнів)  у формі 

презентацій, відеороликів, звітів, словників нових історичних термінів, електронних відео-

словників, меседжів, розповідей, радіо та аудіо передач. Понад 70% конкурсантів присвятили свої 

роботи свідченням учасників подій у зоні АТО та волонтерам рідного краю. Очевидно, що 

підростаюче покоління турбує майбутнє рідної землі, де їх родинне коріння.  

   Журі учнівського конкурсу визначило кращими  31 індивідуальну та 16 колективних 

творчих робіт. Учні  отримали сертифікати, а  педагогічні колективи подяки НМЦ ПТО.  

                У процесі виконання програми проекту педагоги удосконалювали традиційні  та 

опановували нові, ефективні (цікаві для учнів ) форми патріотичного виховання учнівської молоді 

на уроках та позаурочній роботі:  

 Реалізували діяльнісний підхід у проектуванні. 

 Координували пошуково-дослідницьку учнівську роботу . 

 Практикували застосовування міжпредметних знань (правознавство, історія, економіка , 

інформатика, філологія, література, Захист Вітчизни). 

 Формували уміння обробки зібраної  інформації (свідчення, медіа інформація, фото, 

документи). 

 Учили створювати  патріотичні учнівські проекти.  

 Формували життєві компетенції через активну громадянську позицію (діяльність у 

соціальному середовищі). 

 Застосовували індивідуальні та колективні форми роботи (патріотичні відеоролики, 

презентації, звіти , словники, радіо аудіо передачі ). 

 Проводили нетрадиційні патріотичні заходи: флеш-моби, волонтерська 

діяльність,благочинні та патріотичні учнівські акції. 

 Задіяли питання Міжнародної співпраця. 

 Створили он-лайн середовище учасників проекту. 

 Узяли участь у Всеукраїнських проєвропейських он-лайн опитуваннях. 

 Залучили до учнівських проектів фахівців, громадськість, батьків, незалежних експертів. 

 Формували уміння пошуку нових джерел достовірної інформації . 

 При НМЦ ПТО було створено методичний меседж у вигляді «Щоденника» .  Це стисла  

форма вираження ефективних досягнень педагогів та учнів у проекті. (англ. Message – головне 

повідомлення — важлива думка чи ідея, виражена вербальним або невербальним способом, якщо 

вкладений у неї зміст забезпечує взаємозалежність між учасниками комунікативної взаємодії як 

аспекту соціальних відносин на основі притаманних їй усталених історичних, духовно-

ментальних, соціокультурних форм).  З січня по травень 2016р. на сайті НМЦ ПТО розміщено  7 

номерів щоденника проекту «Ми діти твої, Україно». Це досвід патріотичного виховання 

учнівської молоді в нових умовах. У основу покладена діяльність педагогів та учнів, орієнтована 

на конкретний результат. Щоденник представляє собою збірку  достовірної  інформації про 

форми і методи  впровадження програми проекту у навчальних закладах. Зміст  є відповіддю на 

питання яким має бути   сучасне патріотичне виховання та якими шляхами воно має 

реалізовуватися. Доповненням до цього, як елемента співпраці навчальних закладів, є також 

матеріали розміщені на сайтах ПТНЗ в розділах (новини, методична робота , проектна 

діяльність): НПЛ, МВПУ ПІТ, ЗДЦПТО, ЗДПЛ, МПЛ, КПБЛ, КНВЦ, ТПАЛ, НЦПО, ЦАПЛ, 

ПТУ-6, ОПТУ, ДВПУ, ДПЛ, ВПУ-75, ДПЗЛ. Проявили новаторство у навчально-виховному 

процесі та виконали програму найкраще:   МВПУПІТ,  ТПАЛ, ДПЛ , НПЛ, ДПЗЛ, КНВЦ , МПЛ, 

КПБЛ,  ЗДПЛ, ЗДЦ ПТО.   
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  Педагогічна спільнота профтехосвіти області (20 ПТНЗ, які безпосередньо не брали 

участі ) має можливість систематично вивчати   діяльність учасників проекту та використовувати 

напрацьований  досвід. 

   У «Щоденнику» ( випуск № 7, 13.05.2016р. сайт , розділ методичний кабінет) розміщено 

адреси узагальненого досвіду проектної діяльності ПТНЗ. Він призначений  безпосередньо для тих 

педагогічних колективів, які ще не розпочали роботу в контексті нової Концепції національно – 

патріотичного  виховання дітей та молоді з огляду на сучасні реалії.  Як методична пам’ятка може 

він може бути використаним у індивідуальній роботі викладачів, методистів, голів методичних 

комісій; як підсумковий матеріал проведення тематичних тижнів, єдиного методичного дня та 

інших творчих заходів на патріотичну тематику. Адреса Щоденника співпраці НМЦ ПТО і ПТНЗ 

у  проекті відображені на сайті  http://nmc-pto.dp.ua/р. методичний кабінет; розділ «Електронна 

бібліотека методичних напрацювань», підрозділ «Загальноосвітня підготовка», папка «Суспільні 

дисципліни».  

   Досвід застосування методу проектів є актуальним. Самоосвіта викладачів орієнтована 

на оволодіння  методом проектів та впровадження у професійній діяльності.   

 

Контрольно-аналітична діяльність та внутрішньоучилищний 

контроль у професійно-технічному навчальному закладі 
 

Красильніков А.В, 

методист НМЦ ПТО  

 

Контрольно-аналітична діяльність (КАД)- одна із основних 

функцій внутрішнього управління професійно-технічних навчальних 

закладів, що спрямована на отримання інформації про стан навчально-

виховного процесу та його результати. Це система спостереження та 

перевірки відповідності процесу функціонування об'єктів прийнятим 

управлінським рішенням, різних рівнів управління ПТО (державним, 

регіональним, локальним) — законам, планам, нормам, стандартам, 

правилам, наказам тощо; виявлення результатів впливу суб’єкту управління на об'єкт - освітню 

систему. Вона забезпечує успішне досягнення поставленої мети. Процес контролю складається з 

установлення стандартів, виміру фактично досягнутих успіхів і проведення корекції у випадку, 

якщо отримані результати істотно відрізняються від установлених. 

Функція контролю дає можливість вчасно виявити проблеми і запобігти розвитку 

негативних тенденцій 

Контроль  - основний елемент управління. Сучасна педагогічна наука орієнтується на 

створення в кожному професійно-технічному навчальному закладі чіткої системи контролю за 

навчально-виробничим процесом, яка базується на таких засадах як:  

1.Узгодження управління закладами освіти із загальною концепцією розбудови 

національної освіти.  

2.Чітке визначення стратегічної мети розвитку навчального закладу, тактичних завдань, 

проміжних та кінцевих результатів. 

3. Розробка програм контрольно-аналітичної діяльності ПТНЗ  з точним визначенням 

критеріїв якості та ефективності управління. 

4. Використання самоаналізу, самодіагностики та відповідного педагогічного 

інструментарію у  практиці внутрішнього контролю. 

http://nmc-pto.dp.ua/
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Складовою частиною цільового контролю є експертиза управління освітнім процесом у 

професійно-технічному навчальному закладі, що спрямована на підвищення її ефективності, 

координацію діяльності педагогічних кадрів з єдиною метою, надання  їм адресної допомоги.  

Якісна й ефективна контрольно-аналітична діяльність керівників ПТНЗ дозволяє 

реалізувати системний підхід до процесу контролю,  як функції управління та забезпечення умови 

високої фахової та педагогічної майстерності педагога, його методичної, етичної,  технічної 

підготовки, а також впливу на становлення особистості учня ПТНЗ. 

Контрольно-аналітична діяльність керівника ПТНЗ здійснюється за такими 

етапами: 

1. Визначення мети та задач контролю, планування контролю.  

2. Організація і проведення перевірки, отримання інформації. 

3. Аналіз інформації, висновки про результати перевірки. 

4. Напрацювання пропозицій з удосконалення роботи. 

Процес внутрішньоучилищного контролю включає в себе й поодинокі перевірки та різні 

спостереження. Його мета диференціюється та конкретизується в поставлених завданнях. Серед 

них найбільш важливими є : 

o перевірка якості теоретичного і виробничого навчання учнів, виявлення рівня їх 

знань, умінь та навичок; 

o вплив на навчально-виховний  процес шляхом надання допомоги  викладачам та 

майстрам виробничого навчання з метою підвищення його ефективності; 

o виявлення кращого досвіду роботи з метою його вивчення та поширення в 

педагогічному колективі. 

Планування контролю здійснюється на основі повного аналізу всього освітнього процесу 

за попередній навчальний рік, ураховуючи професійні таособистісні якості викладачів і майстрів 

виробничого навчання. 

Кожен керівник складає свій план контролю і вже на основі індивідуальних планів 

контролю розробляється загальний план, що охоплює всі сторони діяльності викладачів та 

майстрів виробничого навчання. 

Внутрішньоучилищний контроль  є окремим розділом у річному плані роботи ПТНЗ.  

Вивчення нового контингенту учнів, яке здійснюється на початку нового навчального року, а 

також стан знань, умінь та навичок учнів другого та третього курсів на тому рівні, на якому вони 

були наприкінці минулого року – одна з важливих його складових. Ця робота проводиться 

протягом 2-3-х тижнів з метою виявлення реального рівня знань, умінь і навичок учнів у формі 

контрольних зрізів знань, бесід, тестів та ін. 

Питання щодо контролю за навчально-виховним процесом, що є складовою  плану  

училища, виносяться у вигляді графіка і розподілені за днями тижня. Це дає можливість зробити 

контроль систематичним, конкретним, економить час та забезпечує обізнаність про знання 

фактичного стану навчально-виховного процесу в училищі.  Плани контролю уроків теоретичного 

й виробничого навчання можуть складатися на основі річного плану і плану на місяць у вигляді 

графіка відвідування уроків та занять викладачів, майстрів виробничого навчання. 

При його складанні необхідно врахувати, що під час відвідування уроків викладачів або 

майстрів виробничого навчання керівники всебічно знайомляться з їхньою роботою.  Для цього 

планується не одне відвідування, а цілий комплекс. Робота молодих викладачів та майстрів 

виробничого навчання знаходиться під постійним контролем. 

Для перевірки досвідчених викладачів визначаються найбільш складні теми з тим, щоб 

якнайкраще вивчити їхню майстерність. Відбір уроків проводиться за участю голів методичних 

комісій на основі програм та перспективно-тематичих планів. Кількість відвіданих у окремих 
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викладачів протягом року може бути різною в залежності від рівня їх підготовки та ступеня 

вивчення. Якість роботи окремого викладача, майстра виробничого навчання, рівень його 

педагогічної та професійної майстерності впливає на результати роботи колективу в цілому. 

Вивчення діяльності  кожного педагогічного працівника дозволить скоригувати його роботу  на 

конкретну методичну і практичну допомогу, що у свою чергу, підвищить рівень знань, | умінь та 

навичок учнів. 

З метою оцінювання контрольно-аналітичної діяльності у професійно-технічному 

навчальному закладі пропонується кваліметрична модель діагностики стану контролю аналітичної 

діяльності (КАД) ПТНЗ, організації внутрішньоучилищного контролю. 

Об'єкти контролю у ПТНЗ: 

Навчально-виробничий процес: 

♦ Виконання ДСПТО, навчальних програм. 

♦ Рівень навчальних досягнень учнів. 

♦ Продуктивність роботи викладача та майстра виробничого навчання. 

♦ Індивідуальна  робота  з  обдарованими. 

♦ Розвиток освітніх компетентностей учнів. 

♦ Стан викладання предметів загальної професійної та професійно-теоретичної    

        підготовки.  

♦ Стан викладання предметів професійно-практичної підготовки (виробниче  

навчання, виробнича практика).  

Виховний процес:  

♦ Рівень вихованості учнів.  

♦ Рівень активності учнів.  

♦ Якість роботи класних керівників.  

♦ Участь батьків у виховному процесі.  

♦ Якість загальноучилищних заходів   

♦ Здоров'я і фізична підготовка учнів. 

♦ Якість профілактичної роботи з педагогічно занедбаними.  

Методична робота: 

♦ Методичний рівень кожного педагога. 

♦ Методичний рівень кожного класного керівника та майстра виробничого навчання. 

♦ Підвищення кваліфікації педагогів. 

♦ Комплексно-методичне забезпечення предметів та професій. 

♦ Наукова та експериментальна діяльність: 

♦ Відповідність цій діяльності концепції розвитку ПТНЗ. 

♦ Ступінь наукової обґрунтованості нововведень. 

♦ Результативність нововведень. 

♦ Рівень наукової підготовки педагогів. 

♦ Науково-дослідницька діяльність учнів. 

♦ Морально-психологічний клімат у колективі: 

♦ Ступінь психологічного комфорту учнів та викладачів. 

♦ Психологічна готовність колективу до вирішення будь-якої проблеми,  введення будь-якої 

інноваційної структури, програми тощо. 

Умови навчально-виробничого процесу: 

♦ Охорона праці та безпека життєдіяльності учнів і педагогів. 

♦ Санітарно-гігієнічні умови приміщень ПТНЗ. 

♦ Забезпеченість навчальною і методичною літературою. 
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♦ Забезпеченість обладнанням, пристосуваннями, інструментами та іншими засобами 

навчання. 

♦ Комп'ютерна оснащеність ПТНЗ та інформатизація навчально-виробничого   процесу. 

Основними предметами  внутрішньо училищного  контролю  

у ПТНЗ можуть бути: 
♦           Контроль за здійсненням обов'язкового рівня освіти. 

♦ Контроль за станом викладання та рівнем знань, умінь і навичок учнів. 

♦ Контроль за станом виховної роботи та рівнем вихованості учнів. 

♦ Контроль за підвищенням науково-теоретичного та методичного рівня педагогів. 

♦ Контроль за веденням ділової документації. 

♦ Контроль за виконанням державних законодавчих актів, рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України, інспекторських перевірок, програм та навчальних планів, рішень педагогічної ради 

та наказів навчального закладу. 

♦ Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки, охорони праці, 

пожежної безпеки, за роботою щодо попередження травматизму. 

♦ Контроль за станом навчально-матеріальної та фінансово-господарської діяльності. 

Цільовими об'єктами контролю є: 

- перебіг певних процесів у закладі освіти; 

- результати перебігу певних процесів у закладі освіти; 

- діяльність окремих суб'єктів: форми, методи, технології, зміст; 

- результати діяльності окремих суб'єктів. 

За логічною послідовністю контроль може бути: 

♦ Поточним. 

♦ Попереджувальним.             . 

♦ Проміжним. 

♦ Підсумковим. 

♦ Перспективним. 

Будь-який контроль здійснюється в певній послідовності: 

1. Обґрунтування перевірки (чому перевіряємо). 

2. Формулювання мети (що хочемо отримати, для чого потрібна інформація). 

3. Розробка алгоритму, структури, схеми перевірок.  

4. Збір і обробка інформації про стан об'єкту, що перевіряється, за розробленою схемою. 

5. Оформлення основних висновків за результатами перевірки:  

         а) розкриваються основні причини недоліків (успіхів); 

б)визначаються рекомендації; 

в)застосовуються управлінські рішення (вивчення досвіду, догана тощо); 

г)визначаються терміни наступного контролю (за необхідності).  

6. Обговорюються наслідки перевірки (на педраді, засіданні МК, зборах учнів, батьків). 

Основні форми суб'єктного контролю 

1. Адміністративний (експертні оцінки для атестації, визначення рейтингу). 

2. Колективний (разом з представниками профспілкового комітету; МК, методичної ради, групи 

викладачів тощо). 

3. Взаємний контроль, наставництво.  

4. Самоконтроль. 
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Громадський огляд знань, творчий звіт (бажано практикувати після курсу, перепідготовки).

  

Основні методи суб'єктного контролю: 

1. Спостереження.  

2. Перевірка документації. 

3. Аналіз і самоаналіз уроку, проведеного заходу. 

4. Бесіда.  

5. Письмові перевірки. 

6. Графічна перевірка.  

7. Анкетування. 

8. Тестування. День опитування. 

Основні вимоги до контролю: 

1. Цілеспрямованість, багатоаспектність, оперативність. 

2. Принциповість, об'єктивність, колегіальність; компетентність у оцінці діяльності учасників 

процесу навчання та виховання.  

3. Диференційованість та індивідуальний підхід до педагогів.   

4. Наукова обґрунтованість, точність, глибина, повнота і конкретність  рекомендацій та пропозицій. 
5. Дієвість, вимогливість, ефективність (перевіряється реальний стан навчально-виробничого 

процесу, його вплив на розвиток особистості й підвищення знань учня відповідно до його 

пізнавальних можливостей). 

6. Гласність (результати перевірок бажано відображати як письмово, так і у формі словесних 

зауважень). 

7. Виховна й мотиваційна значущість проведеного контролю (для учнів і педагогів). 

Орієнтовна програма внутрішньоучилищного контролю на навчальний рік 

1. Обладнання уроків.  

2.  Доцільність, ефективність використання наочності, технічних засобів (ТЗН), електронних 
засобів навчального призначення (ЕЗНП). 

3. Система домашніх завдань: 
       - наступність між класною і домашньою роботою;  

       - зв'язок з життям; 

       - обсяг; 

       - виховний і розвивальний характер; 

       - мотивація виконання домашніх завдань. 

4. Санітарно-гігієнічний режим на уроці. 

5. Дотримання педагогом єдиних вимог до учнів. 
11. Насиченість уроку, темп, раціональне використання часу. 

12. Ступінь оволодіння учнями знаннями, уміннями та навичками. Обсяг знань. 
13. Система письмових робіт учнів, якість їх виконання. 
14.Організація педагогом позакласної роботи, використання різних джерел 

Основні види і типи аналізу уроку. 

Загальні вимоги до аналізу уроків 

1. Науковість.  

2. Об'єктивність. 
3. Доказовість. 
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4. Систематичність і системність. 
5. Конструктивність. 
6. Демократичність. 
7. Доброзичливість. 
8. Гуманність.  

9. Гласність. 
Типи аналізу уроків 

Повний, комплексний - вивчає якість (ефективність) уроку.  

Аспектний - визначає рівень засвоєння учнями програми (результати), установлює рівень 

викладання. 

Короткий - застосовується у виняткових випадках і зумовлений відсутністю достатнього часу 

для аналізу. 

Повний аналіз уроку-проводиться з метою контролю за якістю організації навчально-

виховного процесу  для вивчення стилю діяльності, досвіду роботи педагога. Він є найбільш 

складним типом, тому що включає аналіз усіх аспектів уроку - змістового, дидактичного і 

психологічного. Такий аналіз розкриває  найповнішу картину уроку. 

Комплексний аналіз передбачає всебічність єдності і взаємозв'язку мети, змісту, форм та 

методів організації уроку. Цей аналіз за характером близький до повного, найчастіше 

застосовується під час аналізу кількох уроків з однієї теми та навчальної мети.  

Аспектний аналіз може бути аналізом виховної частини уроку або тільки  психологічної чи 

організаційної. Такий аналіз, як правило, проводиться в обмежений проміжок часу з глибоким 

вивченням та аналізом якоїсь сторони уроку з метою виявлення недоліків і встановлення 

ефективності певних прийомів діяльності педагога.  

Короткий аналіз проводять з метою загальної оцінки якості роботи,  науково-теоретичного 

рівня. Він відображає тільки основні дидактичні категорії (чи досягнуто  основну мету уроку, чи 

виконано завдання, чи дотримано план уроку). 

Кожний з цих аналізів (повний, комплексний, аспектний чи короткий) може мати види: 

дидактичний, психологічний, виховний, методичний, організаційний. 

Види аналізу уроків 

1. Дидактичний аналіз передбачає аналіз уроку за основними дидактичними категоріями 

(постановка мети уроку, дотримання дидактичних принципів технології використання навчальних 

засобів і методів навчання, питання активізації пізнавальної діяльності учнів, організації 

самостійної роботи, реалізації принципу єдності навчання та виховання).   

2.Психологічний аналіз передбачає вивчення головним чином психології мети на уроці, 

стосунків між педагогом і учнями, питань педагогічного такту, ступеня його особистого впливу на 

учнів, або характеру взаємин особистостей: симпатії, антипатії, гумору, наявності інтересу учнів 

до теми уроку, мети, емоційного настрою учнів. 

3. Виховний аналіз проводиться з метою вивчення ступеня виховного впливу на учнів. Часто 

педагог, намагаючись досягти дидактичної мети уроку, не використовує виховних можливостей 

навчального матеріалу й не застосовує прийоми  впливу на учнів.  

4. Методичний аналіз уроку передбачає вивчення діяльності педагога та учнів,  

їх взаємодію в основних структурних компонентах уроку. Той,  хто проводить аналіз, повинен 

розглядати сукупність прийомів і методів у діяльності педагога та учнів на етапі актуалізації знань 

або тільки на стадії формування поняття їх дій.  

5. Організаційний аналіз уроку передбачає вивчення прийомів організації занять, 

обладнання уроку наочними посібниками, ведення педагогом документації, раціональності 

використання часу уроку, виконання санітарно-гігієнічного режиму. 
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Висновки повинні: 

1. Відповідати меті відвідування. 

2. Розкривати шляхи досягнення позитивних результатів і причини недоліків. 
3. Характеризувати тенденції змін, які відбуваються в роботі педагога. 
4. Відповідати фактичному стану справ. 
5. Ураховувати досягнення науки та передового педагогічного досвіду. 
6. Бути доказовими і переконливими.  

Пропозиції повинні: 

1. Адресуватися конкретним особам і відповідати висновкам та  меті 
відвідування. 

2. Розвивати досвід педагога.  
3. Спрямовуватися на ліквідацію причин, які породжують недоліки. 
4. Враховувати реальність їх виконання у встановлені терміни. 

      5. Бути конкретними та лаконічними. 

      6. Надавати  оцінку. 

 

Організація створення та робота творчих груп в ПТНЗ 
 

Набоков М.Ф. 

методист НМЦ ПТО 

 

Методична робота є основним компонентом системи підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів, важливою ланкою системи безперервної 

освіти. Як один із засобів управління навчально-виробничим процесом, 

вона повинна забезпечувати: 

 поінформованість про результати наукових досліджень і передового 

досвіду в галузі педагогіки, психології, теорії викладання предмета; 

 ознайомлення із застосуванням методів навчально-виховної роботи та надання допомоги в 

удосконаленні професійної підготовки.  

Зміст методичної роботи визначається як загальними цілями, так і конкретними 

завданнями, що випливають із аналізу результатів діяльності кожного педагогічного колективу, 

окремих педагогів, стану й ефективності навчально-виробничого процесу. 

 Сьогодні в багатьох ПТНЗ педагогічні колективи, що працюють творчо й дбають про 

ефективне впровадження досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду у 

професійну практику, усе частіше знаходить місце така форма методичної роботи, як творчі 

(проблемні, ініціативні, профільні) групи педагогічних працівників – викладачів і майстрів 

виробничого навчання. 

 Творчі групи – це організовані невеликі колективи передових, найбільш досвідчених 

творчих працівників, які поглиблено вивчають розв’язану педагогічною наукою проблему і 

забезпечують творче впровадження її у практичну діяльність закладу.  

Існує два види творчих груп: 

- працюють над упровадженням результатів досліджень за відповідною методичною 

проблемою; 

- працюють над вивченням і впровадженням уже відомого в регіоні передового 

педагогічного досвіду. 
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       Необхідно зазначити, що творча група не дублює діяльність обласного навчально-

методичного центру ПТО, методичного кабінету, які здійснюють підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів за напрямками чи методичний супровід. Вона глибоко й усебічно 

зосереджується на випереджуючому вивченні досягнень педагогічної науки або передового 

досвіду з однієї проблеми і стає провідником упровадження такої у професійну практику. 

Робота творчої групи над однією відповідною проблемою дає змогу її членам поглиблено 

вивчати рекомендації педагогічної науки, апробувати їх, уносити необхідні корективи, 

накопичувати досвід їх реалізації, цілеспрямовано впливати на навчально-виробничий процес. 

Необхідність створення творчої групи зумовлена тим, що весь педагогічний колектив 

ПТНЗ не може водночас перебудувати свою роботу, упроваджуючи у практику досягнення 

педагогічної науки. Потрібно, щоб хтось прокладав шлях, розробив і апробував на практиці 

рекомендації, де чітко було б визначено, що і як необхідно впроваджувати. 

До складу творчої групи входять (на добровільних засадах) найбільш досвідчені й 

теоретично підготовлені педагогічні працівники, які виявили інтерес і бажання працювати над 

відповідною педагогічною проблемою. Виправдовує себе невеликий кількісний склад творчої групи 

(3-7 осіб), оскільки є необхідність у постійному обміні думками, мобільності. 

Керує творчою групою визнаний педагогічною громадськістю педагог або один з 

керівників ПТНЗ – заступники директора з НР, НВЧ і НВР чи старший майстер. 

Алгоритм діяльності творчої групи з питань упровадження у практику досягнень науки 

орієнтовно може бути таким: 

1. Підготовчий етап. Аналіз професійної практики, якісного складу педагогічних 

кадрів. Вивчення комплексної методичної теми. Розподіл обов’язків та визначення теми для 

кожного члена групи. 

2. Цілеспрямована теоретична підготовка. Психологічна підготовка до сприйняття 

нового. Глибоке колективне й індивідуальне вивчення науково-педагогічної літератури з 

визначеної проблеми, засвоєння наявного досвіду, з’ясування ідеї, сутності впроваджуваного. 

3. Складання програми діяльності. Обґрунтування вибору теми та визначення 

конкретних цілей і завдань. Розробка моделей, схем, рекомендацій, щодо застосування досягнень 

науки й передового досвіду. Розробка змісту та діяльності творчої групи. 

4. Визначення можливого розв’язання проблеми. Колективне обговорення гіпотез. 

Створення і пробне впровадження передового педагогічного досвіду з проблеми. 

5. Аналіз і підсумки результатів. Апробація набутого досвіду на основі нових 

педагогічних ідей. Апробація рекомендацій, розроблених творчою групою. Узагальнення 

передового педагогічного досвіду. 

6. Запровадження досвіду творчої групи у практику. Поширення досвіду (виступ з 

лекціями, публікації у пресі, упровадження у  практику), надання допомоги викладачам і майстрам 

виробничого навчання та консультування під час проведення семінарів-практикумів, науково-

практичних конференцій тощо. 

Алгоритм діяльності творчої групи, яка створюється для вивчення й  упровадження вже 

відомого в регіоні передового педагогічного досвіду: 

1. Моделювання – цілеспрямована творча діяльність  групи, що розробляє відповідну 

модель передового педагогічного досвіду. 

2. Оформлення моделі – відтворення відповідної системи способів педагогічної, 

управлінської, методичної діяльності або окремих її елементів. 

3. Упровадження досвіду – організація дій, які сприятимуть засвоєнню положень моделі 

та її впровадження в педагогічну діяльність. 
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4. Упровадження досвіду в масову педагогічну практику – створення системи   

відповідних методичних і організаційних заходів. 

Члени творчої групи глибоко й усебічно вивчають науково-педагогічну літературу з 

проблеми, напрацьований вже досвід, консультуються з науковцями та методистами, глибоко 

проникають в зміст  проблеми. 

Досягнувши високого рівня компетентності, вони розробляють моделі, схеми, рекомендації 

щодо застосування нових знань на практиці. 

Творча група покликана конкретизувати й деталізувати дії стосовно методики і специфіки 

педагогічної діяльності в даному ПТНЗ. При цьому важливо, щоб вона не спрощувала ідеї науки 

та  передового досвіду,  не зводила рекомендації до рівня рецептів. 

Рекомендації, розроблені спочатку на основі теоретичних положень, у ході формування  

досвіду апробуються, корегуються, уточнюються. Важливе значення має розповсюдження 

створеного досліду.  

Організовують творчі групи і спрямовують їх роботу керівники ПТНЗ і методичні служби.  

З метою уникнення дублювання, забезпечення ефективності діяльності творчих груп 

методичні служби визначають їх конкретні завдання, координують роботу. 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПЛАНУ “КОНСУЛЬТАЦІЇ‖ 

ДЛЯ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ: 

1. Особливості змісту та методики вступного інструктажу, якщо відповідний матеріал не 

вивчено на уроках спеціальних предметів 

2. Способи активізації мислення учнів при проведенні вступного інструктажу. 

3. Організація вправ учнів із застосуванням тренажерів або тренувальних пристроїв. 

4. Планування організації та методики поточного інструктажу учнів на основі аналізу їх типових 

помилок.  

5. Розподілення навчальних робіт  між групами учнів. 
6. Шляхи і способи виховання учнів на уроках виробничого навчання 

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ: 

1. Продуктивний характер опитування учнів на уроці 
2. Способи активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення нового матеріалу та 

виконанні домашнього завдання. 

3. Способи вирішення виховних задач на уроці 
4. Зв’язок спеціальних, загальнотехнічних та загальноосвітніх предметів з виробничим 

навчанням як умова активізації навчання учнів. 

5. Методика проведення лабораторно-практичних занять, семінарів, навчальних конференцій, 

екскурсій тощо. 

6. Способи підвищення ефективності застосування наочних посібників і технічних засобів 
навчання  на уроках. 

7. Удосконалення організації та методики перевірки знань і вмінь учнів 

Примітка: 

Консультації необхідно проходити у формі співбесіди між керівниками та педагогами 

Тема консультацій визначається заздалегідь.  

Мета консультацій – виправити недоліки, змінити напрямки роботи деяких майстрів в/н або 

викладачів, внести нові елементи, повідомити педагогічних працівників про нові технології. 

НАСТАВНИЦТВО ЯК ФОРМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: 

1. Спорідненість предметів і професій наставника і фахівця. 
2. Добровільність та бажання співпрацювати. 
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3. Систематичність у  межах визначеного часу. 

4. Плановість змісту. 
5. Керівництво і контроль з боку керівників навчального закладу 

НАПРЯМКИ НАСТАВНИЦТВА: 
1. Спільне вивчення навчальних планів, програм та іншої документації. 
2. Спільне складання поурочно-тематичних планів. 

3. Допомога в підготовці до уроку 

4. Допомога в комплексному методичному забезпеченні навчально-виробничого процесу 

5. Допомога у плануванні, підготовці та проведенні позаурочних заходів. 

6. Взаємовідвідування та аналіз уроків і позаурочних заходів. 

7. Допомога в самоосвіті, оволодінні інноваційними методами.  
САМООСВІТА 

Самоосвіта дає бажані результати тільки тоді, коли вона проводиться цілеспрямовано, 

систематично  як важливий напрямок в удосконаленні педагогічної майстерності 

 Самоосвіта починається там, де з прочитаного, побаченого, почутого викладач, майстер в/н 

збагачує свою педагогічну ерудицію:  

1. Вдалий вибір джерел для самоосвіти. 

2. Організація проведення циклів лекцій за визначеними питаннями педагогічної теорії, новітніх 

технологій тощо. 

3. Організація обміну досвідом самоосвіти серед педагогічних працівників. 

4. Допомога у складанні планів самоосвіти. 

5. Організація семінарів і консультацій щодо роботи з  нормативною, педагогічною, методичною 
та технічною літературою. 

6. Облік і контроль процесу і результатів самоосвіти. 

СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ 

Це одна із форм колективного педагогічного наставництва. До тематики занять входять 

постійно діючий семінар-практикум (проблемний семінар), де розглядаються  питання які 

допомагають молодим майстрам в/н і викладачам швидко оволодіти плануванням 

навчального процесу, ефективно використовувати різні форми і методи навчання та 

виховання учнів: 

- складання поурочно-тематичних планів; 

- організація проведення теоретичних занять; 

- організація проведення виробничого навчання; 

- організація проведення лабораторно-практичних занять; 

- розробка інструкційно-технологічної документації; 

- складання планів виховної роботи; 

- організація і методика опитування; 

- методика і організація викладання нового навчального матеріалу; 

- самостійна робота учнів з підручником; 

- методика показу трудових прийомів; 

- використання на уроках наочних посібників; 

- методика використання технічних засобів навчання. 

Навчання педагогічних працівників на семінарах-практикумах необхідно проводити 

диференційовано, з урахуванням їх педагогічного досвіду та професійно-технічної 

підготовки. 

Для викладачів загальнотехнічної підготовки необхідно організовувати семінари-

практикуми, на яких давати мінімум професійно-технічних знань. Знайомити їх з : 
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- кваліфікаційними характеристиками; 

- програмами професійно-технічної підготовки; 

- програмами виробничого навчання; 

- обладнанням та інструментом; 

- технологією виробництва; 

- досвідом новаторів виробництва; 

- технічною термінологією. 

Для викладачів спеціальних предметів та майстрів виробничого навчання проводяться  

семінари-практикуми – ознайомлення з основами: 

- педагогіки; 

- психології; 

- методики навчання; 

- практичного оволодіння педагогічною майстерністю. 

 

С Х Е М А 

методичної розробки з теми (виробниче навчання) для майстрів в/н 

1. Характеристика теми: Місце теми в загальній структурі виробничого навчання;  навчально-

виробничі завдання; обсяг та рівень умінь і навичок. 

2. Планування вивчення теми: розподіл матеріалу теми на уроки; графік переміщення ланок; 

графік вивчення теми; матеріально-технічне оснащення. 

3. Рекомендації з відбору навчально-виробничих робіт, вихідні положення та особливості: 

основні навчально-технічні вимоги; орієнтовний перелік робіт. 

 

4. Навчально-технічна документація: документація письмового інструктажу; документація  

самоконтролю; інструкційні та інструкційно-технологічні картки; застосування критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

5. Методичні рекомендації з проведення занять у навчальних майстернях (з основних 

предметів). 

Вступний інструктаж: вузлові питання змісту; способи зв’язку з матеріалами теорії; 

методика показу основних прийомів праці; способи контролю засвоєння матеріалів 

інструктажу; способи вирішення  виховних задач. 

Вправи, самостійна робота учнів:поточний інструктаж; зміст і методика керівництва 

вправами; способи навчання учнів самоконтролю; способи вивчення передових прийомів; 

організація вправ на тренажерах; способи вирішення виховних задач; способи поточного та 

заключного інструктажу. 

6. Методичні рекомендації з проведення занять в умовах виробництва і виробничої 

практики: форми організації проведення; характеристика типових робочих місць; 

характеристика типових об'єктів робіт; графік переміщення учнів по робочих місцях; 

організація і методи керівництва роботою учнів; способи вирішення виховних завдань; 

примірна програма виробничої практики; способи засвоєння передових прийомів праці; зв'язки 

з робочими колективами; робота з наставниками учнів; особливості керівництва групою з 

інтегрованої професії. 

С Х Е М А 

методичної розробки з теми (теоретичне навчання) для викладачів 

1. Характеристика теми: місце теми в навчальному плані, предметі; навчально-виробничі 

завдання теми; обсяг і рівень засвоєння знань та умінь. 
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2. Поурочно-тематичний план вивчення теми: тема і короткий зміст уроків; навчально-

виробнича мета уроків; методична характеристика уроків; міжпредметні зв'язки; матеріально-

технічне забезпечення уроків. 

3. Рекомендації з повідомлення та сприйняття нового навчального матеріалу: організація 

вивчення; методичні прийоми ефективного викладання; прийоми використання ТЗН і наочних 

посібників; організація самостійної роботи з підручником; організація й методика проведення 

евристичної бесіди; способи здійснення міжпредметних зв'язків; способи здійснення виховних 

завдань. 

4. Рекомендації щодо закріплення, удосконалення та застосування знань і вмінь: завдання для 

вправ; завдання для самостійних робіт; питання для закріплення і повторення; зразки карток-

завдань; методика керівництва вправами і самостійною роботою учнів; тематика й 

рекомендації з організації семінарських занять; способи вирішення виховних завдань. 

5. Рекомендації з контролю знань умінь та навичок учнів: основні контрольні питання; зразки 

завдань для контрольних робіт; зразки контрольних карток-завдань; методичні прийоми 

контролю. 

6. Домашнє завдання: продуктивні задачі; узагальнюючі таблиці; міжпредметні завдання; аналіз 

і розробка технологічних процесів; завдання для самостійної роботи з підручником; таблиці 

для оформлення дослідно-експериментальніх робіт тощо. 

7. Рекомендації з проведення ЛПЗ: графік проведення; завдання-інструкції; форми звітів; 

рекомендації щодо виконання звітів. 

8. Список літератури. 

ШКОЛИ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ 

(рекомендована тематика для розгляду на ШПД) 

 Школа передового досвіду – це група працівників навчального закладу, що об’єднались 

навколо кваліфікованого педагогічного працівника ПТНЗ або новатора виробництва – 

керівника школи, який передає їм досвід своєї роботи.  

1. Розробка поурочно-тематичних планів та вивчення навчального програмного матеріалу. 

2. Підготовка та планування уроків теоретичного і виробничого навчання. 

3. Методика та організація проведення вправ учнями на тренажерах. 

4. Методика та організація демонстрації складних трудових прийомів, способів виконання 

навчально-виробничих робіт. 

5. Методика та організація проведення уроків з комплексного використання технічних засобів 

навчання. 

6. Планування, організація та облік результатів праці учнів на виробничих ділянках 

підприємства. 

7. Раціональна організація праці та робочого місця при виконанні ЛПЗ і проведенні виробничого 
навчання. 

8. Вивчення передових прийомів праці та використання високопродуктивних пристроїв при 
виконанні типових навчально-виробничих робіт. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

Ретрофотографії професій, які зникли 

До винаходу електроенергії, газових плит, холодильників та інших складних 

автоматизованих систем майже всі роботи виконувалися вручну. Деякі з них були настільки 

небезпечними, що лише жінкам та дітям довіряли їх виконувати. Пропонуємо вашій увазі 9 

найбільш незвичайних професій минулого, які можуть здивувати й навіть розвеселити вас. Важко 

собі уявити, але колись вони були дуже актуальними. 

1.Службовець у кегельбані 
Задовго  до того, як з’явилися кеглеустановчі машини, кеглі для боулінгу розставляли 

вручну. Здебільшого  цю роботу у вечірній час виконували підлітки. Вони були частково зайняті, 

але за виконану роботу їм платили вкрай мало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Людина - будильник 

Ця професія існувала в Англії та Ірландії ще в часи  промислової революції (1920-ті роки). 

Отримуючи кілька центів на тиждень,ця людина щоранку будила  клієнтів. Аби прокинулися 

жителі верхніх поверхів,користувалися бамбуковими палицями. Ними працівники стукали у вікно 

доти, доки клієнт не показав, що він прокинувся. Зазвичай робітниками цієї професії були жінки  

та  люди похилого віку. Вони не мали змоги працювати на заводах.  
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3.Різник льоду 

.Ці працівники розрізали лід на озерах. Брили доставлялися замовникам для зберігання 

продуктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Людина - радар 
До винаходу радара секретні служби користувалися дзеркалами й акустичними пристроями 

для прослуховування, аби вловити звук двигунів тих літаків, що наближаються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ловець щурів 

У Європі приділялася особлива увага контролю над популяцією щурів, які знищують 

запаси продуктів і є рознощиками таких хвороб, як чума. 
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6.Ліхтарник 

У містах за допомогою довгих палиць з гнотом люди цієї професії увечері запалювали ліхтарі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Плотогон - сплавник 

Плотогон–сплавник – це людина, який займається перегонкою плотів по річках. Плотогони 

мали кермувати рухом плота на річках з неспокійною течією, швидко ліквідовувати затори, що 

виникали. Ризикуючи бути розчавленими або покаліченими, вони перестрибували з однієї зв'язки 

на іншу. 

 

7. Телефоністка 

У телекомунікаційній індустрії 30 років тому важливу роль відігравали телефоністки. До 

винаходу АТС ці працівниці здійснювали комутацію на телефонній станції. 
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8. Читець 

Читці наймалися фабрикантами за рахунок коштів робітників для того, щоб розважати їх 

під час виконання монотонної роботи. Тоді існували навіть певні програми: історія, твори 

класичної літератури. Іноді з розважальною метою читали газети. 

 


