
 

 

 

 
Сторінка1 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 10.2016 

 
ВИПУСК 9 

ЖОВТЕНЬ, 2016 



 

 

 

 
Сторінка2 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 10.2016 

Інформаційно-методичний збірник НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

 

 Висвітлює питання, що стосуються організації навчально-виховного процесу в професійно-

технічних навчальних закладах. Головна мета видання - практична методична допомога 
керівникам і педагогічним працівникам сфери профтехосвіти у своїй діяльності. 

 
 

 
 

 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: 

 
Василиненко В.М., директор НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

 
Редакція: Кузь Т.Г., Подчезерцева Л.І.., Головченко С.В., 

 методисти НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
 

Редактор-дизайнер: Гришаєва О.В., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
 

Технічна підтримка: Корнієнко М.М.,заступник директора НМЦ ПТО,  
Здебський А..М., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
НАШІ РЕКВІЗИТИ: 

 
49006, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 36, 

тел/факс +38(0562)-31-25-82, 31-85-26, 32-08-97 
E-mail: onmc@3g.ua; onmc2004@ua.fm 

Web: http://nmc-pto.dp.ua/ 

 

  

Випуск 7 

 

Випуск 7 

 

mailto:onmc2004@ua.fm


 

 

 

 
Сторінка3 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 10.2016 

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ ! 

До вашої уваги НМЦ ПТО пропонує 9-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 професійного свята 

працівників освіти України обласна методична служба ПТО передає свої вітання всім педагогам 

Дніпропетровщини. 

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

Вітаємо вас з Днем працівника 

освіти.  

Професійне свято працівників 

освіти України відзначається щороку в 

першу неділю жовтня. 

Щодня понад п’ять тисяч 

працівників професійно-технічної 

освіти області роблять визначальний 

внесок у економічний розвиток 

України, формують молоді робітничі 

кадри, будують сучасну платформу для 

ефективного функціонування 

інноваційної системи освіти в умовах 

ринкової економіки, наближаючи діяльність галузі до міжнародних стандартів. 

Пишаємося професійною освітянською родиною Дніпропетровщини, її здобутками у 

ствердженні іміджу профтехосвіти регіону. 

Висловлюємо щиру вдячність ветеранам і молодим фахівцям за творчу й самовіддану працю,  

педагогічну майстерність і безкорисливе добро, які повсякчас ви даруєте своїм учням. 

Нехай на цьому благородному шляху вас завжди супроводжують успіхи, щедрою буде доля, а 

ваші серця зігріває людська довіра та любов.  

Натхнення вам, мудрості й терпіння в нелегкій справі навчання та виховання підростаючого 

покоління – майбутнього нашої Батьківщини.  
 

Колектив НМЦ ПТО у Дніпропетровській області  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


 

 

 

 
Сторінка4 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 10.2016 

 № з/п Тема статті, інформації Сторінки 
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проведення атестації керівних кадрів та педагогічних працівників навчальних та 

інших закладів у 2017 році». 

6 

Нові підходи в системі управління ПТО 
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педпрацівників  

Труш В.І., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
10 

3.  Документування управлінської діяльності  

Гурська О.В., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
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4.  Управлінський аспект у роботі заступника директора з НВР зі старшими 

майстрами 

Бідна Н.А., заступник  директора  КПБЛ 
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5.  Умови підвищення якості професійної освіти старших майстрів ПТНЗ  
Мироненко М.Б., заступник директора  КЦППРКБГ 
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Впроваджуємо сучасні технології 

6.  
Педагогічні технології навчання: сутність та основні завдання 

Набоков М.Ф., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
22 

7.  
Проектна діяльність як засіб формування компетентнісної особистості учня  

Гришаєва О.В., методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
29 

8.  
Методичний супровід  впровадження в навчальний процес ПТНЗ сучасних 

виробничих технологій»  

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

36 

9.  
Сучасні підходи до організації навчально-виробничого процесу 

Школяренко Ж.М., Кайда М.В, директор, старший майстер Інгулецького 

професійного ліцею 

38 

10.  
Сучасні підходи до перевірки і оцінювання знань та навичок учнів у системі 

навчального процесу ПТНЗ 

Черепньов Д.В., майстер виробничого навчання  ДВПУ 

40 

11.  

Методична розробка уроку «Харчові добавки – новий продукт сучасної 

технологічної конструкції». 

Баранник Р.П., викладач ДЦППРК 
43 

12.  
Як створити умови для самореалізації особистості у процесі навчання в 

ПТНЗ 

Кузь Т.Г. методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
49 

13.  
Використання технології Web-Quest в  навчально-виховному процесі 

Гончарова  І.П., викладач  інформатики  ДНЗ «МВПУ ПІТ» 
54 

Загальноосвітня підготовка 

14.  
На літературній карті України 

Резниченко Т.М. , викладач  ДВПУБ 
61 

15.  

Творчий підхід до вивчення математики 

Євтушенко О.В., викладач математики Криворізького навчально-виробничого 
центру 

75 
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Виховний процес в ПТНЗ 

17.  
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Таборець С.В., викладач  загальноосвітніх  дисциплін КПТМЛ 
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Пропагування ПТО 

22.  
Розробка проектів та будова робочих моделей приладів з професій через 
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23.  
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24.  
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З  

 01. 09. 2016  м. Дніпро №   475-к/тр   р 

   

Про склад атестаційної комісії та 

проведення атестації керівних кадрів та 
педагогічних працівників навчальних  

та інших закладів у 2017 році 
 

На виконання Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року №. 930 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за №1255/18550 (зі змінами), з метою стимулювання 
підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої 

ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного 
процесу та для організованої роботи атестаційних комісій I, II, III рівнів у 2016/2017 навчальному 

році 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. ПРОВЕСТИ атестацію керівників, їх заступників (далі - керівні кадри), інших 
педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, 

вищих навчальних закладів І- II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм 
власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, 

спеціальних установ для дітей, педагогічних працівників закладів охорони здоров'я, інших 
закладів та установку штаті яких є педагогічні працівники (Далі навчальні та інші заклади).. 

2. Для організації та проведення атестації створити у навчальних та інших закладах, 
органах управління освітою до 20 вересня 2016 року атестаційні комісії І, II, III рівнів, 

призначивши головою атестаційної комісії керівника навчального закладу (органу управління 
освітою), та включити до складу атестаційних комісій всіх рівнів голову профспілкового органу. 

3. Затвердити склад атестаційної комісії Ш рівня департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, що додається 

4. Атестацію, керівних кадрів навчальних та інших закладів, шо перебувають у сфері 
управління департаменту освіти і науки облдержадміністрації, провести атестаційною комісією  

III рівня, навчальних та інших закладів, підпорядкованих управлінням, відділам освіти – 
атестаційними комісіями ІІІ рівня. 
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5. Забезпечити протягом 2016/2017 навчального року атестацію осіб, які призначаються на 

посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів атестаційними комісіями 
ІІ і III рівнів відповідно до повноважень. 

6. При проведенні чергової атестації педагогічних працівників передбачити обов'язкове 
проходження ними підвищення кваліфікації до проведення підсумкового засідання атестаційної 

комісії. 
7. Керівникам навчальних та інших закладів до 10 жовтня 2016 року забезпечити подання 

до відповідних атестаційних. комісій списків педагогічних працівників, які підлягають черговій 
атестації, та, які надали заяви про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, а 

також, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику 
кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної 

діяльності. 
Керівникам відповідних органів управління освітою у цей же термін подати до 

атестаційних комісій списки керівних кадрів навчальних; та інших закладів, які атестуються. . 
8. До 20 жовтня 2016 року атестаційним комісіям І і II рівнів розглянути та затвердити 

списки педагогічних працівників, які атестуються, та, яким буде перенесено строк чергової 
атестації, відповідно до наданих заяв; атестаційним комісіям II і III рівнів - затвердити списки 

керівних кадрів навчальний та інших закладів, які атестуються. 
В цей же термін, у разі необхідності, створити експертні групи для об'єктивного 

оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників, про що видати відповідний наказ. 
9. Атестаційним комісіям всіх рівнів та експертним групам завершити вивчання 

педагогічної діяльності осіб, які атестуються, 15 березня 2016 року, та ознайомити педагогічних 
працівників з атестаційними характеристиками під підпис не пізніш як за 10 днів до проведення 

атестації. 
10. Атестацію педагогічних працівників навчальних та інший закладів провести у такі 

строки: 
 з 21 березня по 31 березня 2017 року - атестаційними комісіями 1 рівня; 

 з 03 квітня по 10 квітня 2017 року - атестаційними комісіями ІІ рівня;  
21 квітня 2017 року - атестаційною комісією III рівня. 

11. За результатами атестації керівникам закладів або органів управління освітою протягом 
5 днів після засідання атестаційної комісії видати відповідні накази. 

12. Атестаційним комісіям всіх рівнів, у разі надходження звернень з питань атестації, 
забезпечити їх своєчасний розгляд. 

13. З метою здійснення департаментом освіти і науки облдержадміністрації контролю за 
роботою атестаційних комісій І-ІІ рівнів та за додержанням порядку проведення атестації керівних 
кадрів і педагогічних працівників у навчальних закладах, надати в атестаційну комісію III рівня 

матеріали від атестаційних комісій І, II рівнів у такі строки: 
копію наказу про проведення атестації та склад атестаційної комісії, графік та тематику 

засідань атестаційних комісій, списки педагогічних працівників, щодо яких буде прийматись 
рішення атестаційною комісією ІІІ рівня, в тому числі, стосовно перенесення строку атестації, - до 

20 жовтня 2016 року; 

клопотання на ім’я голови атестаційної комісії ІІІ рівня, атестаційні листи з атестаційними 

характеристиками у 2-х примірниках, копії посвідчень про підвищення кваліфікації на 
педагогічних працівників та керівні кадри, щодо яких буде прийнято рішення атестаційною 

комісією ІІІ рівня, - до 14 квітня 2017 року; 
копії наказів, виданих за результатами атестації по закладах освіти обласної комунальної 

власності – до 15 квітня 2017 року; 
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узагальнені цифрові звіти за результатами атестації та подання на педагогічних працівників 

, які заслуговують на заохочення за результатами атестації – до 15 травня  2017 року. 
14. Атестаційній комісії ІІІ рівня врегулювати питання чергової атестації у 2017 році осіб з 

повною вищою педагогічною освітою а бо іншою повною вищою освітою, прийнятих на посади 
педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними 

закладами або підготовані у недостатній кількості, відповідно до пункту 3.26. Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників, - до 20 жовтня 2016 року. 

15. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
департаменту Демуру А.Л. та начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 

середньої освіти Середню В.Г., контроль – залишаю за собою. 
 

 
Директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації             О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
 

 
 

 
 

 
СКЛАД 

атестаційної комісії ІІІ рівня департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
 

 
ПОЛТОРАЦЬКИЙ  
Олексій Володимирович 

голова комісії, директор департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації 

 

ДЕМУРА  

Антон Львович 

заступник голови комісії, заступник директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
 

СЕРЕДНЯ 
Валентина Григорівна 

заступник голови комісії, начальник управління 
дошкільної, позашкільної та загальної середньої 

освіти 
 

ЛИМАРЕНКО 
Ольга Василівна 

секретар комісії, головний спеціаліст відділу 
кадрового та організаційно-документального 

забезпечення управління фінансового, 
організаційно-документального та кадрового 

забезпечення департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, голова профспілкового 

комітету департаменту 

 

Ч Л Е Н И   К О М І С І Ї 
 

ЛИТВИНЕНКО 
Наталія Вікторівна 

заступник директора департаменту – начальник 
управління фінансового, організаційно-

документального та кадрового забезпечення 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації 

від 01.09.2016 №__475_-к/тр 
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ШУМІК  
Ірина Володимирівна  

заступник начальника управління науки, вищої та 
професійно-технічної освіти – начальник відділу 

науки, вищої освіти та атестаційної експертизи 
 

ДРОБНА   
Алла Вікторівна 

заступник начальника управління фінансового, 
організаційно-документального та кадрового 

забезпечення – начальник відділу кадрового та 
організаційно-документального забезпечення 

управління фінансового, організаційно-
документального та кадрового забезпечення 

 
ІСАЄВА 

Олена Володимирівна 

начальник відділу дошкільної освіти та 

соціального захисту управління дошкільної, 
позашкільної та загальної середньої освіти 

КУЗНЕЦОВА 
Галина Іванівна 

начальник відділу професійно-технічної освіти та 
ресурсного забезпечення управління науки, вищої 

та професійно-технічної освіти 
 

ФЕДОРЧЕНКО 
Катерина Євгенівна 

завідувач сектору позашкільної освіти та виховної 
роботи управління дошкільної, позашкільної та 

загальної середньої освіти  

 
 

 
Заступник директора департаменту –  

начальник управління фінансового,  
організаційно-документального  

та кадрового забезпечення        Н.В. ЛИТВИНЕНКО 
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РОЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ У ПІДВИЩЕННІ  

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДПРАЦІВНИКІВ  

 

Валентина Труш ,  методист НМЦ 

ПТО у Дніпропетровській області 
 

Одним із завдань методичної служби є забезпечення єдності змісту, 
форм і методів роботи, творчого розвитку, професійного зростання та 

підвищення компетентності педпрацівників. У місті вони реалізуються 
через: 

- організацію підвищення кваліфікації та стажування; 
- роботу навчально-практичних центрів; 

- методичний супровід роботи шкіл, міських методичних секцій; 
- проведення конкурсів професійної майстерності педпрацівників; 

- удосконалення шляхів підвищення методичного та науково-інноваційного розвитку; 
- актуалізацію технічного мислення та розвиток технічної творчості. 

У результаті моніторингу якісного складу визначено, що майже половина педпрацівників   
мають відповідну освіту і професійні навички. Це дає можливість втілювати інноваційні та 

нетрадиційні методи навчання, творчий підхід до розв’язання методичних проблем. 
Методична служба планує і проводить роботу, враховуючи кожну із категорій 

педпрацівників, особливо молодих, використовуючи потенціал досвідчених:  школи професійної 
майстерності, семінари-презентації, майстер-класи. 

На постійному контролі перебуває підвищення кваліфікації педпрацівників, обов’язковість їх 
стажування . 

Довгострокові курси пройшли всі заплановані майстри в/н та викладачі відповідно до 
графіка. 

Анкетування слухачів курсів Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 
показало, що необхідні зміни та доповнення до змісту навчання щодо підвищення професійних 

навичок та новітніх технологій: «хмарних» технологій, методики створення електронних блогів, 
сайтів педпрацівників, електронних засобів навчання; методики проведення тренінгів, майстер-

класів; впровадження корпоративних технологій у навчальний процес. 
Враховуючи побажання слухачів курсів, методична служба запланувала через проведення 

секцій та шкіл вивчення та впровадження інновацій в освіті організацію виставок кращих надбань 
слухачів під час проведення курсів та конференцій після їх закінчення. 

Майстри в/н (30 осіб.) підвищили кваліфікацію в галузевих професійно-технічних 

навчальних закладах України і пройшли стажування (129 осіб) на підприємствах міста. 
Сьогодні велика увага приділяється короткостроковому підвищенню кваліфікації. 

Протягом 2015 року в регіональному навчально-практичному будівельному центрі 6 
педпрацівників отримали сертифікати компанії «Хенкель Баутехнік Україна» і 6 - фірми UDK 

«GAZBETON».  
На базі Центру торгівлі та ресторанного сервісу (КЦПОРКТРС) 21  особа отримала 

сертифікати голандсько-української компанії «Zeelandia». 
31 особа - у навчально-практичному центрі перукарського мистецтва та декоративної 

косметики «Креатив»(КНВЦ).  
Вивчення питання пожежної безпеки на об’єктах закладів освіти з отриманням сертифікатів 

(16 осіб) проводилося на базі ПЗ «Центр професійної освіти і навчання». 



 

 

 

 
Сторінка11 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 10.2016 

Досвід, отриманий педпрацівниками під час навчання в центрах - це підвищення 

професіоналізму, вдосконалення практичних навичок оволодіння сучасними технологіями, 
матеріалами для покращення підготовки учнів із професій. 

Методичною службою проводиться велика робота з підприємствами міста, зокрема з ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Для подальшого росту професіоналізму майстрів виробничого навчання та викладачів 
спецдисциплін заплановано стажування на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». З університетом 

АрселорМіттал Україна узгоджено основні завдання співпраці та плани стажування. 
За підсумками стажування буде проведено круглий стіл разом з працівниками університету 

за темою «Неперервне вдосконалення – якість життя»; розроблено електронні навчальні ресурси; 
видано збірник «Виробничі ситуації та завдання виробничого спрямування при вивченні професії» 

і педпрацівники отримають сертифікати університету АрселорМіттал Україна. 
Методичний супровід підвищення професійної компетентності та наближення професійного 

навчання до потреб та вимог сучасного виробництва проходить через роботу шкіл впровадження 
нових виробничих технологій та шкіл професійної майстерності. За результатами семінару – 

практикуму на виробництві – ТОВ «МК «Монтаж» розроблено та надано для впровадження: 
навчальний фільм «Сучасне автоматичне зварювальне обладнання портального типу» та блок 

відеоматеріалів нових досягнень вітчизняних і зарубіжних виробників у зварюванні.  
Методична служба проводить спільні семінари з виробничниками, що займаються 

підготовкою кадрів, за участю керівників Криворізького міського центру зайнятості, підприємств - 
замовників кадрів, які співпрацюють з навчальними закладами і беруть активну участь у питаннях 

підготовки кадрів. Вони активізують професійну підготовку робітників і сприяють вивченню та 
впровадженню передового виробничого досвіду.  

 Такі семінари проводилися на базах ПТНЗ міста та відділів навчання і розвитку персоналу 
ДП НКК «Кривбасбуд», ТОВ «ЦТОР» та інших. Надзвичайно корисним був досвід ПАТ 

«Південний ГЗК» використання мультимедійних технологій, інтерактивних методів навчання,  
тренінгів, різновидів виробничих ситуацій. 

Методичний супровід проведення конкурсів професійної майстерності має велике значення 
для вдосконалення практичних навичок. 

Міський конкурс професійної майстерності «Майстер виробничого навчання – 2015» став 
важливою умовою готовності педагогічних кадрів до творчого пошуку, інноваційної діяльності та 

створення ситуації успіху майстра виробничого навчання. Учасники змогли оцінити професійні 
знання конкурсантів, рівень методичного забезпечення; застосування сучасних інформаційних, 

педагогічних та виробничих технологій, побачити свій рівень знань і визначити проблеми, над 
якими необхідно працювати.  

Конкурс показав слабкі місця майстрів в/н у технології проведення процесу механізованого 

зварювання та методиці викладання уроків в/н. З цією метою заплановано: 
- майстер-клас (КЦПОММ) «Технологія зварювання в захисних газах», «Технологія 

плазмового зварювання» з відпрацюванням майстрами виробничого навчання міста техніки 
зварювання; 

- конкурс-панорама «Урок майстра» з відеоматеріалами та презентаціями. 
Одним із важливих напрямів роботи методичної служби є виявлення, вивчення, узагальнення 

і поширення передового педагогічного досвіду, зокрема, цього року вивчали досвід майстра 
виробничого навчання КПБЛ Шевченка М.І. «Впровадження виробничих технологій при 

підготовці робітничих професій енергетичного профілю» через демонстрацію професійного 
фільму з циклу «Обслуговування та ремонт устаткування підземних гірничих робіт на 
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підприємствах регіону». Створення фільму обумовлено необхідністю вивчення цієї теми на 

виробництві. Навчальний фільм передано в навчальні заклади для вивчення професій. 
Забезпечення методичного і наукового супроводу інноваційного розвитку в умовах 

реформування відбувається через засідання міських методичних секцій. Під час їх проведення 
присутні знайомляться з досвідом інноваційної діяльності педпрацівників, зокрема, впровадження 

Web-технологій (створення власних сайтів,блогів, портфоліо) для організації мережевої взаємодії 
педагога та учнів. 

З метою обміну досвідом створення блогів заплановано проведення майстер-класу 
викладачем Сурніною Л.І. 

Для підвищення методичного і науково-інноваційного розвитку педагогу необхідно 
розвивати свої творчі, дослідницькі здібності до неперервної освіти, самовдосконалення, 

самоосвіти. 
Методисти кабінету надають індивідуальну допомогу майстрам та викладачам: у підготовці 

до участі в конференціях, роботі експериментальних лабораторій, моделюванні педагогічного 
досвіду, роботи над власними інноваційними розробками; сприяють створенню авторських 

електронних засобів навчання та методичних напрацювань педагогів, забезпечують ефективну 
організаційно-методичну підтримку в  їх розповсюдженні та впровадженні.   

Проводиться робота над створенням і впровадженням навчально-практичних посібників, 
збірників задач, словників термінів і визначень, робочих зошитів, електронних довідників, систем 

тестування, оновлення КМЗ професій з використанням електронних засобів навчання. 
Вивчається з майстрами в/н та викладачами розвиток технічної майстерності учнів і 

педпрацівників, розширення мережі гуртків, клубів, науково-технічних об’єднань та масового 
залучення учнів до технічної творчості. Семінари супроводжуються виставками технічної 

творчості з професій, представленням реальних дипломних робіт випускників, які стимулюють 
інтерес учнів до розвитку технічної творчості, раціоналізаторства і винахідництва.  

З метою подальшого розвитку технічної творчості заплановано участь у фестивалях, 
виставках, екскурсіях та вивчення досвіду роботи з цього питання в центрах позашкільної освіти. 

У питанні підвищення професійної компетентності працівників є ряд проблем, які 
потребують вирішення: 

1. Оновлення комплексно-методичного забезпечення професій відповідно до ДС ПТО. 
2. Забезпечення відповідності професійних освітніх послуг потребам ринку праці. 

Впровадження неформального навчання в ПТНЗ. 
3. Підвищення якості кадрового забезпечення, особливо молодих майстрів в/н. 

4. Використання можливостей підприємств-замовників кадрів та потенціалу центрів 
нових виробничих технологій. 

Отже, методична служба Кривого Рогу працюватиме над підвищенням професійної 

компетентності педпрацівників через: 
1. Підвищення рівня фахової й інформаційно-комунікаційної майстерності через нові 

форми роботи методичних секцій, шкіл нових виробничих технологій та професійної 
майстерності. 

2. Формування педагогічної майстерності, удосконалення і розширення професійних 
функцій через підвищення кваліфікації та стажування. Впровадження системи сертифікації. 

3. Вивчення, узагальнення інноваційного педагогічного досвіду роботи та формування 
готовності педпрацівників до впровадження їх в практику навчально-виробничого процесу. 

4. Наближення професійного навчання до потреб та вимог сучасного виробництва, 
впровадження нових виробничих технологій та передового виробничого досвіду. 
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5. Сприяння розробці і пропагування  авторських інформаційно-методичних матеріалів 

і підвищення інтересу педпрацівників до самовдосконалення й самоосвіти. 
6. Підвищення технічної, раціоналізаторської і винахідницької майстерності через 

розширення мережі гуртків та проведення виставок технічної творчості.  
7. Залучення до науково-дослідної та експериментальної роботи. 

 
 ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Олена Гурська , методист НМЦ ПТО   

у Дніпропетровській області 

 

Документування діяльності професійно-технічних навчальних 

закладів полягає у створенні документів, у яких фіксується інформація про 

управлінську (організаційно-розпорядчу) діяльність та здійснення навчально-

виробничого і виховного процесу. Підставою для створення документів є 

необхідність засвідчення наявності та змісту діяльності, переведення, 

зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно. 

У професійно-технічних навчальних закладах діловодство здійснюється державною мовою. 

Документування управлінської діяльності здійснюється згідно з Типовою інструкцією з 

діловодства в центральних органах виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади, 
затвердженою постановою КМУ №1242 від 30.11.2011р. 

Управлінська діяльність організації, установи знаходить відображення в документах, за 
допомогою яких здійснюються різноманітні функції. Класи управлінської документації 

визначаються згідно з Державним класифікатором управлінської документації (далі - ДКУД). 
Сукупність документів, що застосовуються  в певній сфері діяльності, становить систему 

документації. 
Однією з найпоширеніших є організаційно-розпорядча документація (далі - ОРД), яка  

застосовується в оформленні управлінських рішень. 
Загальна і найбільш характерна властивість усіх документів полягає в тому, що вони є 

джерелами або носіями інформації. Тому документи широко використовуються в нашій 
повсякденній діяльності. Документи є засобом свідчення, доведення певних фактів і, отже, мають 

велике правове значення.  
Документи мають відповідати таким вимогам, як придатність до тривалого зберігання, 

максимальна наочність. Щоб документ мав усі перераховані властивості, він повинен бути 
правильно складеним як за формою, так і за змістом. 

Документи класифікуються за способом фіксації, змістом, найменуванням, способом 
виготовлення, ступенем складності, за місцем складання, терміном виконання, за походженням, 

ступенем гласності, юридичною силою та за призначенням. 
За змістом документи розподіляються на організаційно-розпорядчі, фінансово-

розрахункові, постачальницько-збутові та ін. 
За найменуванням розрізняють багато видів документів. Це  положення, накази, 

розпорядження, інструкції, звіти, акти, записки, листи, ордери, плани, баланси і таке інше. Однак, 
класифікувати їх за вказаною ознакою недоцільно, тому що існує чимало документів одного й того 

ж найменування, але зовсім різного змісту. Наприклад, заява про надання відпустки і заява про 
відкриття розрахункового рахунку в банку належать до різних систем документації, хоча й мають 

одну назву ―Заява‖. 
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За способом виготовлення документи бувають типові, трафаретні та індивідуальні. Типові 

складають заздалегідь і служать текстом-зразком для індивідуальних (типові правила, інструкції 
для однорідних підприємств та організацій, інше). На їх основі складаються конкретні документи 

із збереженням композиції, форми і тексту зразка. 
У трафаретних - частина тексту віддрукована на бланку, а частина вписується при його 

заповненні (складається із постійної та змінної інформації). Ця форма набуває все більшого 
поширення, бо дає можливість складачам економити час і полегшує машинну обробку. 

Індивідуальні документи створюються щоразу заново і важко піддаються трафаретизації, 
тому що складаються довільно (наприклад, доповідні та пояснювальні записки, автобіографії). 

Організаційні і розпорядчі документи. Одним із класів управлінської документації, що 
забезпечує організацію  процесів  управління,  є організаційно-розпорядча документація (ОРД). 

Реквізити організаційно-розпорядчої документації та порядок їх розташування визначаються 
ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система  організаційно-розпорядчої  документації.  Вимоги до 

оформлювання документів" (далі - ДСТУ 4163-2003).  
Органи управління міністерств, відомств, об’єднань, комбінатів, кооперативів, установ, 

підприємств, організацій поряд з актами вищих органів влади та управління керуються у своїй 
діяльності організаційно-правовими документами – положеннями, статутами, інструкціями, 

правилами. У них закріплюються функції, обов’язки і права органів на тривалі строки. 
Так, в чинних статутах ПТНЗ передбачені розділи: цивільна правоздатність навчального 

закладу; навчально-виробничий процес; статус учнів (слухачів); педагогічні працівники; загальне 
управління; фінансування та матеріально-технічна база; міжнародне співробітництво; порядок 

внесення змін до статуту; порядок реорганізації та ліквідації навчального закладу. 
Серед різних форм виконавчо-розпорядчої діяльності установи провідне місце займає 

видання правових актів розпорядчого характеру, що підлягають обов’язковому виконанню. Через 
них реалізуються норми права у процесі керівництва установою, нормалізуються нормативно-

правові відносини.  
До найбільш поширених документів цього виду належать постанови, рішення, 

розпорядження, вказівки, інструкції і статути. 
Інструкція – правовий акт, створюваний органами управління для встановлення правил, 

що регулюються організаційно: науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні 
сторони діяльності установи, певних підрозділів та служб, а також посадових осіб. Вона належить 

до категорії організаційних документів, що видаються установою, є нормативним актом, 
регламентуючим різні питання. 

Існують інструкції посадові, з техніки безпеки, експлуатації  різного устаткування та інші. 
Кожна з них має бути затверджена вищими органами або керівником установи. Інструкції 
затверджуються керівником установи. 

Інструкція, крім грифа про затвердження, має такі реквізити, як найменування її виду, 
короткі формулювання змісту (заголовок), текст, посада і прізвище особи, відповідальної за її 

складання її підпис, дата, номер (індекс) за класифікатором. Текст викладають у логічній 
послідовності, групують за розділами, до яких іноді видають підзаголовки, розбивають на 

параграфи. Найзручніше застосовувати наскрізну нумерацію. В інструкції вживають слова: 
повинен, зобов’язаний, необхідний, не припускається, слід. Розділ об’ємних інструкцій 

позначають римськими цифрами, а пункти – арабськими.  
Текст інструкції має бути коротким, точним, зрозумілим, оскільки вона призначена для 

постійного користування. Його викладають від другої особи. Широкого застосування набули 
посадові інструкції, що розробляються на підприємстві, установі для нових осіб, інженерно-

технічних працівників, службовців. Такі інструкції встановлюють права та обов’язки працівників, 
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коло їх завдань, особисту відповідальність. Після затвердження керівником інструкції стають 

нормативними актами, обов’язковими для виконання певними працівниками установи. 
Положення – це правовий акт, що встановлює основні правила підприємств та установ, їх 

структурних підрозділів. Положення складають переважно при створенні нових підприємств або 
установ. Ці документи можуть бути як типовими, так і індивідуальними. 

Індивідуальні положення для окремих установ, організацій, підприємств розробляються на 
основі типових і затверджуються керівниками підприємств, організацій, установ. Розглянуті 

правові акти розробляються висококваліфікованими спеціалістами. Розробці положення передує 
робота з вивчення різних аспектів діяльності підприємств та установ або їх структурних 

підрозділів. 
Положення може мати такі реквізити: герб, найменування виду документа, назву установи, 

дату, місце видання, заголовок, гриф затвердження, текст. Текст звичайно складається з таких 
розділів: 

1. Загальні положення. 
2. Власність і кошти підприємства. 

3. Виробничо-господарська діяльність. 
4. Права та обов’язки підприємства або його підрозділів. 

5. Структура управління. 
6. Реорганізація і ліквідація установи, організації, підприємства. 

У першому розділі вказують цілі, що послужили підставою для створення підприємства, 
установи, організації або їх структурних підрозділів, головні завдання, функціональні зв’язки з 

іншими організаціями, підрозділами. 
У другому - вказуються основні та обігові кошти, порядок придбання власності, 

амортизовані відрахування та їх призначення, прибуток, відрахування на преміювання робітників 
та службовців, житловий фонд, службові приміщення, порядок розпорядження надлишками 

невикористаних обігових коштів. 
У останніх розділах регламентується виробничо-господарська діяльність підприємства, 

визначаються завдання за якістю виробленої продукції. Залежно від специфіки діяльності можуть 
відображати хід капітального виробництва, винахідництва і раціоналізації, стан матеріального 

забезпечення, трудовий режим, порядок розподілу житлової площі, організацію соціального 
страхування, оплату кредитів та інші. 

Положеннями також визначається правовий статус тимчасово створюваних комісій тощо. 
Правила - це службові документи організаційного характеру, у яких викладаються 

настанови або вимоги, що регламентують певний порядок дій, поведінки. Розрізняють, наприклад, 
правила внутрішнього трудового розпорядку, підготовки документальних матеріалів до здачі в 
архів, правила експлуатації обладнання та інше. 

За формою і змістом правила схожі з інструкціями, іноді їх складовою частиною є правила 
оформлення вихідних документів, які  включаються в інструкцію діловодства. Реквізити правил 

такі: гриф затвердження, вид документа, заголовок, дата і номер, текст, підпис особи, 
відповідальної за складання правил. Виконання правил обов’язкове для всіх, і тому їх можна 

віднести до правових документів. 
Аналогічний характер, а також однакову з інструкціями і правилами юридичну силу мають 

такі поширені нормативні документи, як рекомендації, регламенти, методичні вказівки, пам’ятки.  
Наказ – це правовий акт, що видається на підставі і на виконання діючих законів, указів, 

постанов і рішень уряду, наказів та інструкцій вищих органів. Це означає, що директор може 
видати наказ з усіх питань своєї компетенції. Указаний документ є актом внутрішнього 

управління, дія якого не виходить за межі конкретного підприємства, установи. 
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Наказ, як вольова дія, спрямований на виникнення, змінення або припинення прав і 

обов’язків, викликає різноманітні правові наслідки. Він є актом у одноосібному управлінні, 
оскільки підприємство чи установа очолюється однією особою (генеральним директором, 

директором, начальником), здійснюючи права підприємства, пов’язані з його виробничо-
господарською діяльністю. Керівник організовує всю роботу підприємства і несе за нього повну 

відповідальність. 
У ПТНЗ накази поділяються на: 

- кадрові: довгострокового зберігання (75 років), позначається №__-к/тр; тимчасового 
строку зберігання (5 років), позначається №__- к/тм); 

- з основної діяльності (термін зберігання визначається номенклатурою справ ПТНЗ, 
позначається №__-од); 

- з контингенту: 

а) зарахування учнів, які навчаються за державним замовленням, позначається №__  

«З-УДЗ»; 
б) відрахування учнів, які навчаються за державним замовленням, позначається №__  

«В-УДЗ»; 
в) зарахування учнів, які навчаються за рахунок фізичних, юридичних осіб, позначається 

№__ «З-УФЮ»; 
г) відрахування учнів, які навчаються за рахунок фізичних, юридичних осіб, позначається 

№__ «В-УФЮ»; 
д) зарахування слухачів з числа незайнятого населення, позначається №__ «З-СНН»; 

е) відрахування слухачів з числа незайнятого населення, позначається №__«В-СНН»; 
є) зарахування слухачів з числа працюючого населення, позначається №__«З-СПН»; 

ж) відрахування слухачів з числа працюючого населення, позначається №__«В-СПН»; 
- з адміністративно-господарської діяльності (термін зберігання 5 років, позначається 

№__-аг). 
 Кадровими наказами оформлюють прийом на роботу, переміщення і переведення 

працівників, заохочення, притягнення до дисциплінарної, матеріальної відповідальності. На 
підприємствах, установах з великою кількістю робітників та службовців ці накази уніфікуються. 

Накази з основної діяльності оформлюють рішення керівника, пов’язані з організацією 
роботи, порядком діяльності організації або її структурних підрозділів. Накази видаються і тоді, 

коли необхідно довести до відома працівників певні директивні документи, що надійшли від 
вищих органів. Це робиться, якщо треба продублювати акти інших інстанцій. Практика довела, що 

в багатьох випадках таку роботу можна виконати шляхом ознайомлення виконавців з 
директивними документами та установлення дієвого контролю за реалізацією з боку керівництва 
установи. 

Накази про виконання наказів вищих органів повинні видаватися тоді, коли необхідно 
визначити конкретні заходи, призначити відповідальних осіб і визначити терміни. Накази можуть 

бути нормативними, індивідуальними.  
Важливе значення має процедура складання та оформлення наказу. Вона визначається 

інструкціями з діловодства, правилами про порядок підготовки проекту наказу та іншими 
правовими актами. У них передбачається обов’язкове дотримання ряду вимог і правил, які повинні 

забезпечити юридичну повноцінність документів, оперативне їх виконання, правильне і всебічне 
вирішення питання. 

Проект наказу обов’язково погоджується з усіма зацікавленими особами установи, а в разі 
необхідності інших організацій. Ці особи відповідно до своєї компетенції повинні мати 

відношення до питань, що містяться у проекті наказу. 



 

 

 

 
Сторінка17 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 10.2016 

До проекту наказу додаються документи з обґрунтуванням його доцільності. Він набуває 

чинності з моменту підписання керівником підприємства, якщо інший термін не вказаний у 
самому наказі. У певних випадках дію наказу в часі може бути обмежено законом. Слід зазначити, 

що накази як юридичні акти видають не тільки керівники підприємств, але і державні органи, 
діяльність яких ґрунтується на принципі єдиноначальності. Відповідно до законодавства накази 

видають міністри, керівники центральних відомств, начальники відділів та управлінь виконкомів 
місцевих, районних рад, а також промислових виробничих об’єднань, фірм, організацій і установ. 

Формуляр наказу має такі основні реквізити: назва виду документа, місце видання, номер, 
індекс за класифікатором та номенклатурою справ, дата підписання, заголовок, текст і підпис 

керівника. 
Текст наказу з основної діяльності складається з двох частин: констатуючої та розпорядчої. 

У першій називаються причини, мета видання документа і наводяться для цього відповідні 
підстави, у другій – містяться приписи, які визначають виконавців та термін виконання. 

Розпорядча частина починається словом НАКАЗУЮ і викладається у наказовій формі. 
Правила скорочень у текстах документів 

У документах системи ОРД застосовують різні типи скорочень. Однак усі скорочення 
повинні відповідати вимогам ДСТУ. 

Скорочення виправдані, оскільки вони скорочують час на складання тексту, зменшується 
його обсяг та час виготовлення документа. Прийнято розрізняти скорочення кількох типів: 

1. Буквені (ініціальні) скорочення (абревіатури), які утворені з початкових літер кожного 
слова, наприклад: ДОН ДОДА, МОН, МВС і т. д. Майже всі ініціальні скорочення пишуться з 

великої літери. 
2. Складноскорочені слова змішаного утворення складаються з абревіатур та усічених слів. 

Пишуться вони по-різному, наприклад: ВНДІ вугілля та інші. 
3. Складноскорочені слова складного типу, наприклад, колгосп, теплохід тощо. 

4. Окремі частково скорочені слова, що складаються з частини основи і повного слова, 
відрізняються певними особливостями у розшифруванні, у категорії роду, відмінювані, наприклад, 

зав кадрами, заст. директора, головпошта тощо. 
5. Запозичені з інших мов, наприклад: Бі-Бі-Сі, АПН, лавсан. 

6. Умовні графічні скорочення на позначення посади, географічних понять, відрізків часу, 
кількісних визначень, назв міст, сіл, селищ, областей, районів, вулиць, проспектів. 

Особливість графічних скорочень у тому, що вони не виправляються усною мовою. Після 
такого скорочення обов’язково ставиться крапка, наприклад: м.(місто), с.(село), обл., р-н тощо. 

Графічне скорочення завжди пишеться малими літерами. 
В ОРД не скорочуються реквізити ―заголовок‖, ―автор документа‖, ―підпис‖. 
Нормативно-законодавча база: 

1. Постанова КМУ від 30.11.2011р. №1242 «Про затвердження Типової інструкції з 
діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевих органах виконавчої влади». 
2. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, 

що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, 
інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків збереження документів» від 

12.04.2012р. № 578/5.  
3. Наказ МОН України «Про затвердження Інструкції з діловодства у Міністерстві освіти і 

науки України» від 09.04.2013р. № 424. 
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4. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства 

та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і організаціях» від 18.06.2015р. № 1000/5.  

5. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI (стаття 6 
(частина 8), стаття 15 (частина 2, підпункти 2 і 3 ). 

6. Наказ МОН України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у 
загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 28.08.2013р. № 1239. 

 
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ У РОБОТІ ЗАСТУПНИКА  

ДИРЕКТОРА З НВР ЗІ СТАРШИМИ МАЙСТРАМИ 

 

Наталля Бідна , заст. директора з НВР КПБЛ 
 

Дайте працівникам відчути, що вони цінні для  
                                              колективу, бо виконують необхідну роботу.  

                                 Кожна людина має усвідомити, що її 
                                       робота важлива, що її помітять, оцінять. 

(Афоризми для управлінців) 
 

Відомо, що управління – це процес планування, організації, 
мотивації, контролю діяльності, необхідний для того, щоб сформулювати цілі педагогічного 

колективу та досягти їх.  
Згідно з управлінською решіткою Моуттона і Блейкера, яка отримала найбільшу 

популярність серед концепцій поведінських теорій лідерства, є зона так званого командного 
керівництва. Ця позиція характеризує тип керівника, який однаково ставиться як до людей, так і 

до самого підприємства. Такий керівник докладає максимум зусиль як у сфері соціальної 
політики, так і в самому виробництві. Вважає, що найкращим способом збільшення 

продуктивності, підвищення якості продукту чи послуги є активне залучення підлеглих у процес 
прийняття рішення. Це дозволяє підвищити задоволеність працею всіх працівників та врахувати 

зміни, що впливають на ефективність діяльності підприємства. 
Вони зробили такий висновок: у різних специфічних умовах кожний зі стилів управління 

може виявитися досить ефективним, але в типовій ситуації розвитку будь-якого підприємства 
найуспішнішим буде застосування командного керівництва. 

Виходячи з цієї позиції, сформований і мій підхід до спільної роботи зі старшими 
майстрами, методистом, майстрами в/н, викладачами спецдисциплін.  

У кожен розділ річного плану роботи ми закладаємо стратегію руху на наступний 

навчальний рік. Значну увагу приділяємо проведенню уроків в/н, організації та проведенню 
конкурсів фахової майстерності серед учнів та майстрів в/н, тижнів або декад робітничих 

професій. 
Результати проведених заходів обговорюються на інструктивно-методичних нарадах, 

семінарах майстрів в/н та засіданнях методичних комісій. 
Проведення, зокрема, конкурсів професійної майстерності серед учнів дає змогу визначити 

ступінь засвоєння учнями програми практичної підготовки, виявити сильні та слабкі сторони в 
опануванні матеріалу уроків спецтехнології та виробничого навчання. Конкурси фахової 

майстерності серед майстрів в/н підвищують професійний рівень, розкривають потенціал молодих 
і перспективних майстрів, показують наші сильні і слабкі сторони та напрямок розвитку. 
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Успішне проведення конкурсів профмайстерності, тижнів робітничих професій було б 

неможливе без системного контролю і тісної взаємодії з методичними комісіями та співпраці зі 
старшими майстрами ліцею. 

Контролю роботи старших майстрів та взаємодії з ними я завжди приділяю велику увагу. 
Особливе значення надаю методичній підготовці, оскільки це потім ланцюжком передається в 

роботі з майстрами в/н. 
Під особливим контролем тримаю діяльність старших майстрів щодо підготовки до 

виробничої практики та виробничого навчання на виробництві. Дієвим засобом контролю є 
поточна звітність старших майстрів про стан проходження практики учнями, стан забезпечення 

робочими місцями, стан виконання навчальних програм. Найбільш важливим вважаю контроль за 
виробничою практикою учнів випускних груп, підбір тем для проведення пробних 

кваліфікаційних робіт.  
Загалом вважаю особистість старшого майстра в навчальному процесі надзвичайно 

важливою, оскільки організацію професійно-практичної підготовки безпосередньо очолює 
старший майстер через широкий спектр повноважень: від організації виробничого навчання та 

практики, створення належних виробничих умов до контролю за впровадженням перспективного 
педагогічного досвіду роботи майстрів в/н. Ефективність цієї роботи значною мірою залежить від 

компетентностей старшого майстра, пріоритетними з яких є: нормативно-правова, управлінська, 
психолого-педагогічна, технологічна, методична, підприємницька та інші. 

Компетентність, у свою чергу, формується на умовах, що передують появі педагогічного 
досвіду: 

1. Спрямована діяльність старшого майстра ПТНЗ на зростання результативності роботи 
педколектива в цілому. 

2. Стимулююча діяльність старшого майстра в питаннях зростання ділової кваліфікації і 
педагогічної майстерності майстрів в/н. 

3. Вивчення і пропагування досягнень та досвіду роботи інших педколективів або майстрів в/н. 
4. Створення комфортної психологічної атмосфери серед майстрів в/н. 

5. Ефективне індивідуальне консультування старшим майстром майстрів в/н з питань 
передового педагогічного та виробничого досвіду. 

 

УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  

СТАРШИХ МАЙСТРІВ ПТНЗ 

 

Марина Мироненко, заст. директора з НВР КЦППРКБГ 

 
Освіта є пріоритетною сферою в соціально-економічному, 

духовному та культурному розвитку української держави. Ключова 

роль у системі освіти належить педагогу. Саме через його 
діяльність реалізується державна політика, спрямована на 

зміцнення інтелектуального та духовного потенціалу нації, 
розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження та примноження культурної спадщини. 

Саме освіта, як найбільш технологічна і рухлива частина культури, по своїй суті, працюючи 
на майбутнє, закладає основи змін у суспільстві, визначаючи його розвиток у прогресивному або, 

навпаки, у регресивному напрямку. 
Останнім часом дуже багато говорять і пишуть про якість освіти, розробляються різні 

моделі і технології оцінки якості підготовки фахівців. Однак у наукових дослідженнях 
відповідного напрямку спостерігається не тільки відсутність єдності розуміння основних термінів, 
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але неоднозначність цілого ряду вихідних положень. Перш ніж обґрунтувати термін «якість 

освіти», слід визначитись з поняттям «освіта». Одні автори зводять якість освіти до якості 
навчання (И.Лернер, В.Краевський, В.Кремень). Інші під якістю освіти розуміють ступінь 

розвиненості особистості (Т.Лукіна, О.Ляшенко). Але ніхто не зазначає, як цю розвиненість 
виміряти, описати, охарактеризувати, через який набір параметрів. 

За словником С.Горчаренка, освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і навичок, 
здобутих індивідом самостійно, або у процесі навчання в спеціальних навчальних закладах; один 

із показників соціального статусу індивіда й один з факторів зміни і відтворення соціальної 
структури суспільства; соціальний інститут, що виконує функції підготовки та включення індивіда 

в різні сфери життєдіяльності суспільства, залучення його до культури даного суспільства. 
Освіта – духовне обличчя людини, що містить моральні й духовні цінності, які складають 

процес виховання, самовиховання. Головним є не обсяг знань, а поєднання їх  з особистісними 
якостями, уміннями самостійно розпоряджатися своїми знаннями. За визначенням, прийнятим 

сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО, під освітою розуміється процес і результат 
удосконалення здібностей та поведінки особистості, при якому вона досягає соціальної зрілості та 

індивідуального зростання; процес і результат засвоєння та систематизації знань, оволодіння 
життєвими і професійними навичками та вміннями, механізми соціалізації в суспільстві; важлива 

соціальна функція суспільства та держави з підготовки людини до життя і праці. 
Система освіти значною мірою визначається характерними ознаками: 

– багатомірність, обумовлена великою кількістю організацій, що входять до її складу, які до 
того ж мають значну територіальну роз’єднаність; 

– багатоцільовий характер функціонування, обумовлений наявністю кінцевих продуктів і 
декількох паралельних процесів діяльності, таких як підготовка фахівців, підготовка кадрів вищої 

кваліфікації, перепідготовка кадрів, проведення фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень; 

– багатофункціональність, обумовлена численністю навчальних спеціальностей і наукових 
напрямків, за якими здійснюється підготовка фахівців і ведуться наукові дослідження. 

Для визначення якості скористаємося концепцією якості продукції Міжнародної організації  
стандартизації (стандарт ISO-8402): якість – це сукупність властивостей та характеристик 

продукції або послуг, що надають їм можливості задовольняти потреби, які є або які будуть. Ці 
стандарти ввели також такі поняття, як забезпечення якості, управління якістю, поклали початок 

сертифікації системи якості, під якою розуміється сукупність організаційних структур, 
відповідальності, процедур, процесів і ресурсів, що забезпечують загальне управління якістю. 

Висунення проблеми якості професійної освіти на перший план визначається такими  
об’єктивними причинами: 
– від якості  людських ресурсів залежить рівень розвитку країни та її глобальна економічна 

конкурентоспроможність; 
– якість професійної освіти набуває все більшого значення в забезпеченні 

конкурентоспроможності випускників ПТНЗ на ринку праці; 
– якість професійної підготовки фахівців - невід’ємна вимога до вітчизняної освіти, якщо вона 

прагне інтегруватись у європейський освітній простір. 
Успіху можна досягти, якщо втілити в життя свою мету, а щоб бути успішним, треба бути 

результативнішим. Наші результати на сьогодні: 

 виконання плану державного замовлення та працевлаштування; 

 успішне соціальне партнерство із ПАТ «Криворіжінстрбуд» та малим і середнім бізнесом; 
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 надання можливостей якісної професійної підготовки в нашому навчальному закладі свідчить 

про те, що державні установи різного рівня охоче укладають з нами договори про виконання 
ремонтних робіт. 

Останнім часом проліцензовано такі нові професії: монтажник систем утеплення будівель, 
робітник зеленого будівництва (дизайн ландшафту), які є дуже актуальними на ринку праці. 

На базі Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної 
галузі працює Криворізький регіональний практичний будівельний центр «Хенкель Бауттехнік. 

Україна» за матеріалами Geresit, де щороку проходять курси підвищення кваліфікації та навчання 
в середньому 300-400 осіб. На його базі проводяться конференції різного рівня, майстри-класи 

тощо. 
Робота Центру була оцінена – I місце в 2013 р. «Прорив року», як найкращий навчально-

практичний будівельний центр в Україні. Одну із важливих ролей відіграє укладення 
міжнародного договору про співпрацю з навчальним закладом м. Мінська у складі УО РІПО 

«Індустріально-педагогічний коледж» від 22.04.2010р.(перепідписання договору 24.10.2014р.), 
щороку обмін делегаціями, укладання договору про співробітництво КЦППРКБГ і Львівським 

професійним ліцеєм дизайну та будівництва від 09.03.2013р. 
Адміністрація постійно відслідковує та впроваджує в навчально-виробничий процес новітні 

технології. Старший майстер є організатором виробничого навчання та практики учнів, відповідає 
за його стан. Він зобов'язаний постійно підвищувати свої знання з організації роботи сучасного 

виробництва, методики виробничого навчання, педагогіки, психології. Старший майстер–це 
людина, від якої залежить, яким буде колектив майстрів, наскільки професійно і методично 

грамотно вони будуть навчати учнів обраних професій. 
Основними напрямами цієї роботи :  

- розвиток особистості учнів через нетрадиційні форми та методи навчання;  
- оволодіння сучасними виробничими технологіями будівельних фірм та впровадження їх у 

навчальний процес;  
- удосконалення методики використання комп’ютерного забезпечення дидактичних матеріалів;  

- впровадження регіонального компоненту та інше.  
У нашому навчальному закладі традиційними стали майстер - класи «Хенкель Бауттехнік» 

Україна для майстрів виробничого навчання міста та області, навчання UDK «Газбетон» заводу з 
виготовлення газобетоннних блоків Дніпро (Швеція), що є однією з умов підвищення освітнього 

рівня  майстрів будівельного профілю та  учнів, продовжується вивчення та впровадження 
продукції «Сараrol Сentr», на завершальному етапі укладання договору з Білоруською компанією 

MAN м. Мінськ. 
Активно впроваджується в навчальний процес вивчення різних новинок у будівництві: 

квітучі шпалери, гнучкий камінь, розумне скло та ін. 
Будь-яка держава і Україна в тому числі, дбає про своє майбутнє, має розробляти стратегію 

і тактику управління якістю освіти. Основою європейських домовленостей у рамках Болонського 
процесу, до якого приєдналася Україна є саме якість освіти. За  його принципами відповідальність  

за якість освіти лежить насамперед на кожному окремому навчальному закладі, й у такий спосіб 
забезпечується можливість перевірки якості системи навчання на національному і міжнародному 

рівнях. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

Микола Набоков, методист НМЦ ПТО  
у Дніпропетровській області 

 

Сутність поняття «педагогічні технології» 

Спеціальний напрям у педагогічній науці - педагогічні технології 

навчання - з'явився в шістдесятих роках минулого століття. Зародився він 

в США та Англії, а згодом отримав своє поширення і в інших країнах. 
Поява цього поняття і дослідницького напрямку в педагогіці - не просто 

випадковість. Спочатку, коли в західних країнах у навчальний процес 
почали впроваджувати техніку, педагогічні технології навчання пов'язували з технічними 

засобами. Пізніше з поняття «технологія навчання» народився термін «педагогічні технології», 
суть якого полягає у змістовній техніці навчального та виховного процесів. 

Сьогодні поняття «педагогічні технології навчання» включає в себе сукупні знання про 
засоби і способи організації та проведення навчального та виховного процесів. Також педагогічні 

технології можна охарактеризувати як вид навчання, який науково обґрунтований і організований 
таким чином, щоб у кінцевому результаті досягти здійснення реальної, конкретної мети в освіті, 

розвитку та вихованні учнів. Приступаючи до розробки технологій навчання, можна 
спрогнозувати як діяльність викладача, так і учня.  

Термін «педагогічні технології навчання» має два значення: 
1) методи, способи обробки, подачі, зміни інформації, передбаченої для навчання; 

2) наука, що вивчає способи впливу на своїх вихованців у ході процесу навчання, який 
проводиться з використанням технічних та інформаційних засобів. 

Таким чином, складові технології навчання - кошти, зміст і методи - взаємопов'язані і 
взаємозумовлені. Майстерність педагога-викладача та майстра виробничого навчання і 

визначається тим, наскільки точно він спланував зміст навчального матеріалу, застосував 
ефективні методи, використовував засоби навчання відповідно до поставлених педагогічних 

завдань. 
Педагогічні технології включають в себе три основні види діяльності: 

- традиційні технології навчання; 
- розвивальні технології; 

- особистісно орієнтовані технології. 
Особливості традиційних технологій навчання 

Традиційний тип навчання існує вже майже півстоліття. Представлений він класно-

урочною системою, обов'язковим елементом якої є урок. Заняття проводяться одночасно з усією 
групою. Роль викладача/майстра при цьому - пояснити зміст навчального матеріалу, передати 

знання, сформувати навички, оцінити результати відтворення вивченого. Тому традиційні 

технології навчання найчастіше носять репродуктивний характер. Викладачу/майстру в цьому 

випадку відводиться головна роль, а його зусилля в основному спрямовані на якісний виклад 
навчальної інформації. У обов'язки ж учня входить відтворення засвоєного матеріалу. 

Традиційний тип навчання представлений пояснювально-ілюстративним методом подачі 
матеріалу. 

Традиційні технології навчання мають свої як позитивні характеристики, так і негативні, 
але повністю відмовлятися від них все ж не варто. 

Особливості застосування технологій навчання 

http://faqukr.ru/osvita/32533-tehnichni-zasobi-navchannja-jak-sposib.html
http://faqukr.ru/osvita/32533-tehnichni-zasobi-navchannja-jak-sposib.html
http://faqukr.ru/article/3630/sredstva-obucheniya-v-sovremennoy-shkole
http://faqukr.ru/osvita/31697-proces-navchannja-vazhliva-skladova-ljudskogo.html
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Планування технології навчання передбачає створення проекту змісту досліджуваної 

дисципліни, підбір навчальних засобів і методів, форм, за допомогою яких буде проведена 
організація освітнього процесу. Отже, технології навчання передбачають структуру навчального 

матеріалу, пропонованого учневі вправи та завдання, що сприяють формуванню як навчальних, 
так і професійних умінь, накопичення початкового досвіду діяльності, пов'язаного з майбутньою 

професією. 
Необхідно зазначити, що технології навчання складаються з: 

- цілей, поставлених перед навчанням; 
- змісту самого навчання; 

- форм, за допомогою яких відбувається організація процесу навчання, засобів 
співробітництва між викладачами/майстрами та учнями, їх взаємної діяльності; 

- результатів діяльності, що визначають ступінь професійної підготовленості. 
Тому технологіями навчання передбачено організацію навчального процесу, управління 

ним, а також контроль над ним. Усі складові цього процесу перебувають у взаємозв'язку і 
взаємозалежності. 

Педагогічні технології особистісно орієнтованого навчання та їх обґрунтування 

Незважаючи на те, що педагогічні технології особистісно орієнтованого навчання є 

порівняно новим явищем, що торкнулися сучасної української освіти, інтерес до них неухильно 
зростає. Це пояснюється не тільки тенденціями до гуманізації та переходу до педагогіки 

співробітництва, але й назріваючою кризою всієї системи освіти. 
Відмінні властивості особистісно орієнтованих технологій навчання 

Чималі надії покладаються на педагогічні технології особистісно орієнтованого навчання 
не випадково. Перевагами даних систем, що вигідно відрізняють їх від попередніх, є: 

1. Надання учневі максимальної можливості самореалізації шляхом розкриття в собі 
творчого, інтелектуального, фізичного потенціалу. 

2. Спілкування між учасниками педагогічного процесу побудоване на взаємній повазі та 
принципах педагогіки співробітництва. Визнання за учнем статусу суб’єкта пізнавальної 

діяльності. 
3. Засвоєння знань - засіб розвитку, а не мета навчання. 

4. Навчально-виховний процес, максимально адаптований до індивідуально-особистісних 
особливостей кожного з учнів (у тому числі - ціннісні орієнтації, індивідуальні особливості 

мислення, пам'яті, течії пізнавальних процесів, сфери інтересів). 
5. Домінування освіченості над навченістю. 

6. Дотримання принципу варіативності з метою можливості урізноманітнити як форми, так 
і зміст навчально-виховного процесу. 

Основні категорії особистісно орієнтованих технології 

Розглядаючи педагогічні технології особистісно орієнтованого навчання, варто відзначити, 
що всередині них існує чимало підкатегорій, що дають більш повне уявлення про їх сутність. 

Технології розвиваючого навчання відрізняються акцентуванням уваги педагога на засвоєння 
досліджуваного матеріалу учнем у прискореному, випереджувальному темпі.  

У основі педагогіки співробітництва лежить посилення гуманних взаємодій між сторонами 
педагогічного процесу.  

Технологія індивідуалізації освітньої діяльності пропонує будувати роботу освітніх 
програм на основі максимального врахування індивідуальних особливостей учня.  

Технології активізації діяльності передбачають використання максимальної кількості 
нестандартних методик - ділових ігор, педагогічних завдань (наприклад, на лекції можуть не лише 

http://faqukr.ru/osvita/36929-sistemi-osviti-za-kordonom-istorija.html
http://faqukr.ru/osvita/32996-pedagogichni-tehnologii-klasifikacii-ta-vidi.html
http://faqukr.ru/osvita/35186-rozvivalne-navchannja-osnovni-principi.html
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розглядатися методи роботи соціального педагога, а й наводитися приклади соціально-

педагогічних завдань, вирішити які пропонується учням). 
Педагогічні технології особистісно-орієнтованого навчання, у тому числі кожна зазначена 

технологія управління організацією навчального процесу та його змістом, спрямовані на всебічне 
вдосконалення та гуманізацію сучасної освітньої системи. 

Сучасні педагогічні технології 

Сучасні педагогічні технології як ніколи затребувані, тому що з їх допомогою можна 

отримати належну освіту. Це сприяє розвитку суспільства. З'являються нові методи і підходи, 
представлені у всіх освітніх установах. 

Сучасні педагогічні технології - це обґрунтовані наукові розробки, які досліджують 
найбільш якісні та максимально раціональні шляхи навчання. Сьогодні освітній процес головним 

чином будується на прогресивних та інноваційних підходах до вивчення предметів, оскільки 
програми традиційного навчання вже не справляються з обсягом знань, накопичених людством. 

Що ж сьогодні можуть запропонувати сучасні педагогічні технології? У першу чергу - це 
пріоритет групової та колективної роботи, яка базується на активній співпраці, а також 

дослідницької роботи з численними джерелами інформації. Це сприяє розвитку самостійного 
критичного мислення та культури спілкування. 

Сучасні педагогічні технології багатогранні. Наприклад, можливий взаємний контакт 
викладача/майстра з учнем, який може носити неконтрольований характер або розімкнутий, з 

аудіовізуальними технічними засобами. Також можлива циклічна взаємодія з наявністю контролю, 
який може бути спрямованим або індивідуальним, або вербальним. Крім цього, взаємодія з 

педагогом може бути повністю автоматизованою, при цьому процес навчання здійснюється за 
допомогою технічних засобів за наявності програмного забезпечення. Сьогодні широко 

використовується багаторічна ефективна циклічна система під назвою «репетитор». 
До найбільш прогресивних технологій належить дистанційне навчання. Тут навчання має 

реальний шанс, використовуючи індивідуальний потенціал та здібності, реалізувати особистісно-
орієнтоване навчання і домогтися значних результатів в широких галузях знань. Ця технологія не 

входить у рамки звичайного навчання, вона  ламає стереотипи і надає можливість додатково 
навчатися педагогам. 

Технологія «навчання у співпраці» - альтернатива багаторічній класно-урочній системі. 
Набула поширення і технологія кооперативного навчання. Суть його полягає в тому, що учні 

об’єднуються  у невеликі групи і працюють над своїм завданням, потім учні обмінюються 
потрібною для роботи інформацією. Такі прийоми часто використовують при дистанційному 

навчанні. 
Педагогами успішно використовуються і такі підходи, як метод телекомунікаційних 

проектів, технології проблемного навчання, індивідуального і диференційованого, дослідницький 

метод і модульне навчання. Велику популярність отримали ігрові та інтернет-орієнтовані 
технології. 

Існують і використовуються нові  прогресивні методики, які покликані враховувати 
більшою мірою особистісні особливості учнів. Ці передові програми поступово замінюють 

недостатньо ефективне вербальне навчання. 
Сучасні педагогічні технології в ПТНЗ вимагають переходу від словесного навчання до 

системно-діяльного. Навчальні заклади давно потребують впровадження нових підходів до 
навчання, і цей метод дозволяє створити нові орієнтири, засновані на гуманно-особистісному 

ставленні до учнів. Кожен педагог - автор і творець своєї нової методики, яка нерідко дає 
неочікувані результати. 

http://faqukr.ru/osvita/32996-pedagogichni-tehnologii-klasifikacii-ta-vidi.html
http://faqukr.ru/novini-ta-suspilstvo/62098-prioritet-ce-vminnja-vidmovitisja.html
http://faqukr.ru/novini-ta-suspilstvo/62098-prioritet-ce-vminnja-vidmovitisja.html
http://faqukr.ru/osvita/34353-individualne-navchannja-i-shho-vono-soboju-javljae.html
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Існують і виправдовують себе такі сучасні педагогічні технології в навчальних закладах, як 

особистісно-орієнтовані, перспективно-випереджальні, колективні та здоров'язберігалювальні. 
Вони підвищують якість освіти, знижують навантаження і дозволяють ефективно використовувати 

навчальний час. Адже тут акцент робиться на рольові ігри, ділові навчальні ігри, учнів об'єднує 
групова робота в команді. 

Сучасні педагогічні технології в ПТНЗ відіграють не менш важливу роль, оскільки саме тут 
учень переживає свій "допитливий робітничий" період життя. Викладач/майстер дає учневі 

відмінний посил на майбутній робітничий успіх, його основне завдання на цьому етапі - зробити 
процес навчання доступним для кожного. Ігрові вправи являють собою сучасні педагогічні 

технології в ПТНЗ. З їх допомогою можна формувати вміння характеризувати основні ознаки 
робітничої професії, предметів, правильно порівнювати їх і визначати їх призначення. Вони 

допомагають учневі розвивати інтелект, формувати живу реакцію, адекватну поведінку і 
самостійно оцінювати свої реальні вчинки. 

Впровадження інновацій у навчально-виховний процес:  

етапи, принципи та алгоритм 

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується не лише відходом від 
тоталітарної уніфікації і стандартизації педагогічного процесу, але й інтенсивним 

переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці навчання і виховання. 
Основу інноваційних процесів в освіті складають дві важливі проблеми педагогіки – 

проблема вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду та проблема 
впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику. 

Результатом інноваційних процесів слугує використання теоретичних і практичних 
нововведень, а також таких, що утворюються на межі теорії і практики. Викладач/майстер може 

виступати автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових педагогічних технологій, 
теорій, концепцій. Управління інноваційним процесом передбачає аналіз та оцінку введених ними 

педагогічних інновацій, створення умов для їх розробки і застосування. 
Професійно-технічний навчальний заклад як один із найважливіших інститутів соціалізації 

людини, підготовки молоді до ролі активних суб’єктів виробництва та майбутніх суспільних 
процесів повинен бути винятково уважним як до нових реалій і тенденцій суспільного розвитку 

майбутнього робітника, так і до нововведень у змісті, формах і методах навчання та виховання. 
Інноваційність має характеризувати професійну діяльність кожного викладача/майстра. 

Нововведення (інновації) не виникають самі по собі, а є результатом наукових пошуків, аналізу, 
узагальнення педагогічного досвіду. Основними джерелами інноваційних ідей розвитку 

навчального закладу є: 
• потреби країни, регіону, конкретного навчального закладу в модернізації освітньої 

(педагогічної) системи; 

• соціальне замовлення ПТНЗ на випускника; 
• директивні та нормативні документи органів влади та управління освітою різних рівнів; 

• досягнення й розробки психолого-педагогічної науки, соціології та інших наук про 
людину; 

• досягнення вітчизняної та зарубіжної педагогічної практики; 
• власний професійний досвід керівників, викладачів та майстрів, інтуїція, креативне 

педагогічне мислення; 
• аналіз результатів і процесу функціонування навчального закладу; 

• аналіз психолого-педагогічної літератури, періодичних видань; 
• інноваційний фонд ідей та розробок. 
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Як правило, на практиці використовуються п’ять основних шляхів оновлення роботи 

навчального закладу:  
1)  розвиток власного досвіду; 

2) запозичення досвіду; 
3) освоєння наукових розробок; 

4) шлях проб та помилок; 
5) експеримент. 

Впроваджуючи інновації, педагоги зіштовхуються із рядом проблем, які можуть бути 
викликані непослідовністю та незнанням процесу їх упровадження та застосування. 

З метою їх уникнення пропонуємо розроблені алгоритми освоєння інновацій. Алгоритм 
освоєння нововведень, що розроблені у межах навчального закладу: 

1. Обґрунтування потреби в розробці нововведення, проведення моніторингу. 
2. Прийняття рішення про розробку. 

3. Власне розробка нововведення. 
4. Попередня експертиза нововведення. 

5. Освоєння нововведення. 
6. Аналіз, контроль і оцінка процесу та результатів нововведення. 

7. Прийняття рішення про продовження, розширення освоєння нововведення чи 
припинення роботи над ним. 

8. Рекомендації нововведення для більш масового освоєння. 
9. Використання нововведення. 

Алгоритм освоєння запозичених нововведень 

1. Визначення існуючої в ПТНЗ проблеми й потреби в її вирішенні.  

2. Обґрунтування необхідності освоєння нововведення.  
3. Пошук нововведень, які відповідають потребам навчального закладу.  

4. Аналіз відповідності нововведення проблемам і потребам навчального закладу, вивчення 
можливості їх освоєння педагогами.  

5. Апробація нововведення.  
6. Адаптація нововведення до особливостей закладу.  

7. Аналіз, контроль і оцінка процесу та результатів нововведення. 
8. Прийняття рішень про продовження чи припинення роботи над упровадженням 

нововведень.  
Результативність упровадження інновацій, насамперед, залежить від уміння адміністрації 

навчального закладу віднайти, представити та обґрунтувати необхідність впровадження інновації 
у навчальному закладі. Тому проблему залучення педагога до інноваційної діяльності можна 
вирішити через: 

– організацію постійно діючого семінару з найактуальніших проблем, над якими працюють 
педагоги навчального закладу;  

– стажування педагогів при вищих навчальних закладах; 
– засідання педагогічних рад, круглі столи, дискусії;  

– ділові, евристичні ігри з генерування нових педагогічних ідей;  
– творчу діяльність педагогів у методичних комісіях;  

– участь у науково-практичних конференціях;  
– узагальнення власного досвіду і досвіду  колег;  

– заняття на спеціальних курсах підвищення кваліфікації;  
– самостійну дослідницьку, творчу роботу над темою, проблемою;  
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– участь у колективній експериментально-дослідницькій роботі в межах спільної 

проблеми, над якою працюють педагоги навчального закладу.  
Впроваджуючи інновації у свою діяльність, педагогічні працівники повинні, насамперед, 

дотримуватись таких принципів:  
1. Принцип інтеграції освіти. Вимагає уваги до кожного учня як особистості, орієнтації на 

формування громадянина з високими інтелектуальними, моральними, фізичними якостями.  
2. Принцип диференціації та індивідуалізації освіти. Потребує забезпечення умов для 

розвитку здібностей кожного учня. Максимальний розвиток здібностей учня, незалежно від 
соціально-економічного та суспільного статусу її сім'ї, статі, національності, віросповідання.  

3. Принцип демократизації освіти. Передбачає створення передумов для розвитку 
активності, ініціативи, творчості учнів та викладачів/майстрів, залучення громадськості до  

управління ПТНЗ.  
Забезпечення дотримання цих принципів передбачає зміну характеру освітньої системи, 

змісту, методів, форм, технологій навчання й виховання.  
Метою освіти за таких умов є вільний розвиток індивідуальних здібностей, мотивів, особистісних 

цінностей різнобічної, творчої особистості.  
Тому педагогічні працівники повинні сьогодні володіти навичками щодо реалізації:  

- довіри до учнів, поваги до їх особистості, гідності;  
- відчуття змін у цінностях освіти;  

- співробітництва;  
- володіння культурою спілкування;  

- діалогізму (уміння слухати учня, цікавитися її думкою, розвивати міжособистісний діалог 
на основі рівності, взаємного розуміння і співтворчості);  

- особистісної позиції (творче самовираження);  
- удосконалення у своїй професії – набуття компетентності, що дає можливість справлятися 

з різними ситуаціями.  
Саме діяльність керівника професійно-технічного навчального закладу супроводжує 

інноваційні процеси в навчальному закладі, дає  можливість реалізовувати творчий потенціал 
педагогічного колективу.  

Головним аспектом у методичній роботі ПТНЗ на етапі впровадження інновацій є надання 
реальної, дієвої допомоги викладачам/майстрам у процесі розвитку їхньої майстерності як 

органічного поєднання професійних знань, умінь і навичок.  
Саме тому для підготовки викладачів/майстрів до інноваційної освітньої діяльності 

адміністрація навчального закладу повинна керуватися такими критеріями:  
- науковість;  
- системність;  

- систематичність; 
- практична спрямованість;  

- конкретність;  
- оптимальне поєднання різних форм та методів роботи;  

- оперативність.  
Під час планування методичної роботи особливе значення необхідно приділяти 

формуванню інноваційних умінь педагогів та підготовці їх до інноваційної діяльності. 
Організаторсько-комунікативні вміння викладачів/майстрів включають такі характеристики:  

- управління навчально-виховною діяльністю учнів за умови запровадження інноваційних 
технологій навчання й виховання;  

- забезпечення організації діяльності учасників інноваційних проектів;  
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- саморегуляція (уміння керувати своєю поведінкою, виявляти вольові якості);  

- доведення розпочатої справи до кінця;  
- співпраця;  

- уміння міжособистісного спілкування з усіма учасниками інноваційного процесу (учнями, 
колегами, батьками, органами управління освітою, спонсорами тощо);  

- відстоювання своєї позиції.  
Сприйняття нових ідей, інновацій у галузі педагогіки – складний багатоетапний процес, 

що триває від першого знайомства людини з інновацією до її кінцевого сприйняття. У ході цього 
процесу виділяють такі основні етапи:  

- етап ознайомлення з інновацією – викладач/майстер вперше чує про інновацію, але ще не 
готовий до отримання додаткової інформації;  

- етап вияву зацікавленості – на цьому етапі викладач/майстер виявляє зацікавленість у 
інновації й починає шукати додаткову інформацію про неї. Ця інформація ще ніяк не окреслена 

мотивами сприйняття (викладач/майстер ще не вирішив: застосовувати чи не застосовувати 
інновацію до власної проблеми). Основне завдання на цьому етапі – отримати якнайбільше 

відомостей про інновацію. Компонент інтересу примушує викладача/майстра активно шукати 
інформацію, а ситуації будуть визначати, де він буде шукати її та яким чином інтерпретувати;  

- етап оцінки – на цьому етапі педагог думкою застосовує інновацію до власної наявної або 
прогнозованої ситуації, а потім вирішує, чи необхідна апробація такої інновації. Якщо він вважає, 

що позитивні риси інновації перевищують негативні, то варто апробувати дану інновацію. Ця 
стадія не так чітко виділяється, найважче піддається емпіричному дослідженню. Найчастіше на 

цьому етапі викладач/майстер шукає спеціалізовану інформацію (поради, консультації) про 
інновацію;  

- етап апробації – на цьому етапі апробують інновацію в порівняно невеликих масштабах, 
щоб вирішити питання про її застосування з метою розв’язання власних проблем у конкретній 

ситуації. Завдання цього етапу – визначити важливість і вагу інновації, тоді як на попередньому 
етапі викладач/майстер тільки думками конструював її. На цьому етапі також тривають пошуки 

спеціалізованої інформації щодо найкращих методів використання інновацій. Результатом цього 
етапу може бути як безумовне сприйняття інновації, так і відмова від неї;  

- етап кінцевого (підсумкового) сприйняття – на цьому етапі викладач/майстер приймає 
остаточне рішення про сприйняття інновації та про продовження її використання в повному 

обсязі.  
Отже, інноваційна педагогічна діяльність є основою оновлення навчальних закладів, 

чинником розвитку освітніх систем. Її результат визначають структурні та змістові зміни в роботі 
закладу, освітньої системи, а за певних умов – створення якісно нової педагогічної практики – 
авторського закладу. 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 

 

Олена Гришаєва , методист НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській  області  

 
Кожна дитина – проект світу. Ми, педагоги, проектувальники 

майбутнього життя дитини. Сьогодні потрібне нове педагогічне 
мислення, інноваційні технології, діалогічне спілкування, нова 

виховна система. Тому наша робота спрямована на те, щоб 
допомогти кожній дитині усвідомити сенс життя, оволодіти 

універсальними константами життєвого всесвіту, навчити мистецтва 
жити. Ми маємо виховувати особистість, яка вміла б самостійно 

приймати рішення й відповідати за них, володіти мистецтвом 
самовиховання, самопізнання, саморозвитку, самоосвіти, самоактуалізації. Навчитись мистецтва 

жити означає оволодіти вмінням і високою майстерністю у творчій побудові свого життя, щоб 
сприяти власному розквіту й уміти діяти, виявляючи незалежність, навчаючи свідомо передбачати 

майбутнє, прогнозувати, визначаючи свій життєвий проект. Учням необхідно оволодіти методами 
рефлексії, діалогу із собою, світом, сучасниками; усвідомити свою життєву місію, мету, знайти 

сенс життя, зробити правильний життєвий вибір, виробляти в собі потребу в безпеці, стабільності, 
захищеності, повазі, свідомо ставитись до головних життєвих проблем. Проектуючи і здійснюючи 

свій життєвий шлях, особистість набуває статусу творця, оскільки творчість стає для неї 
універсальним способом світовідчуття й життєздійснення. Тому ми, педагоги – вихователі, за 

педагогіку розвитку повинні взяти гуманні взаємини з учнями. Бо, як зазначав Л. Виготський, 
«виховувати – значить організовувати життя, у правильному житті правильно ростуть діти». 

Сьогодні педагоги багатьох країн усвідомили необхідність реформування національних 
систем освіти задля того, щоб учень став центральною постаттю навчального процесу, а 

пізнавальна діяльність учня перебувала в центрі уваги педагогів. Випускник сучасного 
навчального закладу, який житиме і працюватиме у XXI столітті, повинен мати такі якості 

особистості: уміти адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях; самостійно здобувати необхідні 
знання й застосовувати їх на практиці для розв'язання різноманітних проблем; бачити труднощі 

реального світу й шукати раціональні шляхи їх подолання; усвідомлювати, де та як саме знання, 
здобуті ним, можуть бути застосовані на практиці; критично і творчо мислити; бути здатним 

генерувати нові ідеї; грамотно працювати з інформацією, уміти збирати її, опрацьовувати; 
установлювати закономірності, формулювати гіпотези й аргументовано обґрунтовувати їх; бути 
комунікабельним у різних соціальних групах; уміти працювати в колективі, запобігаючи 

конфліктним ситуаціям або вміло розв'язуючи їх; працювати над розвитком власної особистості. 
Актуальність методу проектів, як виду дослідницької діяльності учнів, пояснюється тим, що 

проектування перетворилось в найбільш розповсюджений вид інтелектуальної діяльності людини 
у всіх галузях: науці і техніці, економіці, в соціально-просвітницькій, виробничій та культурній 

тощо. 
Творча проектна діяльність не є лише формою засвоєння знань, умінь і навичок, вона 

впливає на формування механізмів довільного регулювання поведінки особистості, забезпечуючи 
самостійне виділення й прийняття основних цілей навчання. 

За способом переважаючої діяльності учнів виділяються: 

• дослідницькі; 

• ігрові; 
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• творчі; 

• практико-орієнтовані; 
• пізнавальні проекти. 

Їх усіх вирізняє те, що вони реалізуються у творчій, самостійній обстановці. 
Дослідницькі проекти орієнтовані на розв’язання наукової проблеми, що включає 

з’ясування актуальності теми дослідження, визначення мети, завдань, предмета і об’єкта 
дослідження, а також сукупності методів дослідження, шляхів розв’язання проблеми, обговорення 

й оформлення отриманих результатів. Вони здійснюються як в урочній, так і в позаурочній 
діяльності. До їхнього числа можна віднести проведення мікросоціологічних досліджень з 

виявлення ставлення населення до певних проблем, розв’язання конкретних екологічних проблем 
свого краю, вивчення етнічних традицій свого регіону. Природно, що учні стикаються з різними 

труднощами. I найбільш складною для викладача є роль незалежного консультанта. Важко 
втриматись від підказок, особливо коли педагог бачить, що учні «йдуть не туди». На 

консультаціях викладачу потрібно тільки відповідати на запитання, що виникають в учнів (а їх у 
ході проектування учні вчаться ставити). Умовами успішного дослідницького проекту є: 

• чіткість і конкретність визначення мети проекту; 
• визначення планованих результатів; 

• констатація вихідних даних. 
Дуже ефективним є застосування невеликих методичних рекомендацій або інструкцій з 

виконання роботи, де вказується необхідна і додаткова література для самоосвіти, вимоги педагога 
до якості виконання проекту. Іноді можна виділити алгоритм проектування або інший поетапний 

поділ діяльності. 
Також ефективним є задіяння у процес творчих батьків. Це дуже правильний 

психологічний хід, тому що процес творчості супроводжується чергуванням свідомих і 
підсвідомих зусиль. Свідомі спроби розв’язати проблему дослідження дають завдання 

підсвідомості - шукати рішення. Асоціації виникають у найбільш несподіваних сполученнях, 
швидко, а в деяких випадках навіть миттєво. Ідеться про інтуїтивний процес мислення, коли 

задача розв’язується на останньому етапі без логічних міркувань, безпосередньо. Спричиняються 
ці процеси дією творчої свідомої задачі. 

I як уже говорилося вище, метод проектів дозволяє формувати деякі особистісні якості, що 
розвиваються лише в діяльності й не можуть бути засвоєні вербально. Це насамперед стосується 

групових проектів, коли працює невеликий колектив і в процесі спільної діяльності з’являється 
спільний продукт (результат) праці. До таких якостей можна віднести вміння працювати в 

колективі, вміння брати відповідальність на себе, здатність відчувати себе членом команди 
(підкоряти свій темперамент, характер, час інтересам загальної справи). 

Якісно змінюється роль викладача в освітньому процесі. Тому, на жаль, сьогодні не кожен 

педагог професійно готовий до прийняття методу проектів у свій арсенал педагогічних технологій. 
В ігрових проектах учні найчастіше підбирають для себе певні ролі, зумовлені характером 

і змістом проекту. Це можуть бути конкретні і вигадані особи, що імітують соціальні, ділові 
відносини, вигадані ситуації, які ускладнюються учасниками. Нерідко в ігрових ситуаціях 

переважає пригодницький сюжет: проектування наукової експедиції з метою комплексного 
вивчення хімічних підприємств місцевості, моніторингу екологічного стану об’єктів тощо. 

Творчі проекти, як і ігрові, не мають повністю завершеної структури спільної діяльності, 
вона лише намічається і підкоряється жанру кінцевого результату в межах логіки інтересів і 

спільної діяльності учасників проекту. Планованими результатами можуть бути створення свята 
наукового хімічного або біологічного журналу, відеофільм, виставка малюнків, комп’ютерних 

презентацій тощо. 
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Пізнавальні проекти спрямовані на збирання інформації про якийсь об’єкт, 

конструювання процесу та явища в конкретних умовах, розробку проектів, спрямованих на 
розв’язання глобальних проблем сучасності. Такі проекти мають чітку структуру. Під час їхнього 

виконання висувається мета, підбирається і аналізується наукова інформація, проводяться 
«мозкові атаки» з метою їх розв’язання. Результат проекту оформляюється у вигляді доповіді, 

схеми, карти, повідомлення, моделі тощо. Усе більша кількість проектів реалізується в сучасному 
робочому процесі за допомогою комп’ютера. Комп’ютер у цьому випадку виступає як необхідний 

інструмент реалізації визначених у проекті задач. 
Практико-орієнтовані проекти спрямовані на конкретний практичний результат та 

пов’язані із соціальними цінностями учнів: очищення водойм, створення планів місцевості, 
моніторинг хімічного складу води малих рік та ін. Як правило, такий проект повинен мати 

зовнішню оцінку з боку інших людей. Ось чому про практичну діяльність учнів важливо 
повідомити всім у навчальному закладі, а можливо і в регіоні. 

За використанням засобів навчання розрізняють проекти, в яких застосовують 
«класичні» дидактичні засоби (підручники, атласи, хрестоматії, науково-популярну та художню 

літературу), наочні (таблиці, схеми, малюнки), технічні засоби і засоби комунікації, що 
дозволяють здійснити збирання, зберігання, обробку, висновок і тиражування всіх видів 

інформації. 
За тривалістю часу проведення проектів їх поділяють на короткострокові (міні-проекти), 

середньострокові та довгострокові. 
Отже, наведені класифікації за різними критеріями свідчать про різноманітність та 

багатогранність проектів, що забезпечує задоволення потреб учнів і викладачів у пізнавальній 
діяльності з урахуванням індивідуальних запитів, нахилів, інтересів. 

Основні положення проектної діяльності учнів 

 Проектна діяльність вимагає продуманого підходу: реально розробити план проекту, критерії 

оцінювання діяльності учня й готового продукту, підібрати методичний матеріал на допомогу 
учневі, проробити варіанти усунення можливих утруднень, спланувати форми проміжного 

оцінювання й самооцінювання учня й багато чого іншого. 
У навчальному закладі мають  бути створені сприятливі умови для реалізації механізму проектної 

технології, що складаються з п’яти основних компонентів. 
1. Перша складова - організація стимулюючого інформаційного простору (предметного, 

соціокультурного, освітнього) для розвитку потенціальних можливостей учня, його  
внутрішнього світу. 

2. Друга складова - організація різноманітних видів діяльності як умова самореалізації 
кожного учня: соціально–комунікативної, суспільно корисної, ігрової, фізично оздоровчої, 
навчально–пізнавальної, науково-дослідницької, художньо-естетичної, туристсько–

краєзнавчої, науково-технічної, декоративно-прикладної, еколого–натуралістичної. 
3. Третя складова – організація продуктивного спілкування як умова соціального розвитку 

учнів, формування позитивної «Я-концепції». Навчити учнів спілкування, культури 
діалогу - це копітка та трудомістка праця, успіху якої сприяють перш за все інтерактивні 

форми роботи, тобто ті форми та методи, які забезпечують продуктивну реалізацію 
проектної технології. 

4. Четверта складова – психолого–педагогічна підтримка вирішення учнями своїх проблем, 
допомога їм у самопізнанні, самооцінці, самовизначенні та самоактуалізації. Ця складова 

потребує системного підходу. 
5. П’ята) складова – підвищення професійної майстерності, проективної культури 

педагогічних кадрів. Основною рушійною силою в реалізації кожного проекту є викладач, 
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який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно турбується за своє особистісне 

та професійне зростання. 
Основні вимоги до використання методу проектів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організовуючи роботу над проектом, визначено основні етапи діяльності викладача та 

учнів: 

Етапи діяльності Зміст діяльності 

1. Підготовка 

Визначення теми і мети проекту 

 

2. Планування: 

а) визначення джерел, засобів, методів 
аналізу інформації, засобів 

представлення результатів 
б) встановлення критеріїв оцінки  

результату і процесу. 
3. Збір інформації (спостереження, 

робота з літературою, анкетування, 
експеримент) 

Учні:обговорення, пошук інформації. 
Викладач: повідомлення роздуму, мотивація, 

допомога у визначенні проблеми 
 

Учні: формують завдання і виробляють план 
дій 

Викладач: спостерігає, непрямо керує 
 

 
Учні: збирають інформацію 

Викладач: корегує, спостерігає, радить 
 

4. Аналіз інформації, формування 

висновків 

5. Подання і оцінка результатів   ( 
усний, письмовий звіт та оцінка 

результатів і процесу дослідження 
завчасно встановлюються 

критеріями) 

Учні: аналізують інформацію 
Викладач: корегує, спостерігає, радить. 

Викладач і учні беруть участь у колективному 
обговоренні. Оцінюють зусилля, використанні 

можливості, творчий підхід 

 

  

Наявність значущої у творчому, дослідницькому плані проблеми 

Уміння викладача ставити ключові та тематичні запитання 

Самостійна робота учнів на уроці або поза уроком 

Структурування змістовної частини проекту ( етапи, завдання, розподіл ролей тощо) 

Використання дослідницьких методів 

Застосування комп’ютерних технологій ( для пошуку інформації, спілкування з 

іншими учасниками проекту) 
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Під час організації роботи над навчальним проектом намагайтесь дотримуватись таких 

вимог щодо змісту проекту та організації проектної діяльності: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність учнів у рамках розробки проекту має бути зосереджена на: 

 

 визначенні проблеми та завдань досліджень 

 висуванні гіпотези їх рішень;проведенні збору матеріалів 

 в аналізі дібраних даних 

 оформленні кінцевих результатів 

 формуванні висновків 

Оцінювання проектної діяльності учнів 

Робота викладача як організатора проектної діяльності учнів є набагато складнішою 

порівняно з традиційною. Під час підготовки проектів викладач виконує роль диригента. Він 
націлює, дає орієнтовані завдання, стежить за підбором інформації, визначає рівень готовності 

учнів до публічних виступів. Педагог не виправляє учнів, не нав’язує їм свою точку зору, а лише 
стежить, щоб вони не відхилялись від теми, і влучними запитаннями підводить їх до формування 

висновків. Відповідно ускладнюється оцінка навчальних досягнень кожного учня. 
Для оцінювання проектної діяльності учнів доцільно користуватись рейтинговою шкалою. 

Можливий варіант поєднання рейтингової оцінної шкали із традиційною 12-бальною.Такий 
варіант оцінювання передбачає визначення середнього балу, урахування результатів роботи над 
проектом оцінюється також за 12- бальною шкалою. 

Етапи оцінювання проектної діяльності. 

Основними етапами роботи над проектом є: підготовчий, дослідницький, підсумковий. 

На етапі підготовки до роботи над проектом може оцінюватись: вдалий вибір теми проекту, 
обґрунтування актуальності проблеми, активність учнів у ході обговорення. 

Проектувати заздалегідь; 

Розробляти з урахуванням навчально-пізнавальних потреб учнів, конкретних умов, 

можливостей та зусиль усіх суб’єктів майбутньої проектної діяльності 

Проект має бути значущим для учнів та їх соціального оточення 

За змістом має містити апарат дослідження та його обґрунтування 

За змістом проект має забезпечувати оволодіння учнями нових знань, умінь і 

компетенцій 

Має практичну спрямованість, відповідає на запитання: навіщо він створений? 

Наскільки новим постає бачення проблеми? Наскільки відповідає вимогам часу? Чи 

придатний він для втілення? Чи завершений, готовий до реалізації? 

Бути публічно переставленим до початку проведення і у процесі захисту проекту 
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На етапі реалізації проекту оцінюється хід формування робочого варіанту портфоліо. 

(таблиця 1). Підготовка до заключного етапу конкурсу ( презентації проектів) є надзвичайно 
важливою для оцінювання проектної діяльності учнів. Вона включає: 

 склад журі; 

 підготовку критеріїв оцінювання презентації; 

 підготовку матеріалів для журі; 

 коротку нараду з членами журі.( таблиця 2) 
Під час усних презентацій (захисту проектів) оцінювання виступів учнів здійснюється 

членами журі ( таблиця 3). Варто чітко дотримуватися регламенту. 
Конкурс портфоліо. Остаточну експертизу завершального варіанту портфоліо здійснює 

журі або викладач – керівник проекту ( таблиця 4). 
Підсумкова оцінка враховує роботу учня на всіх етапах проектної діяльності. При цьому до 

уваги береться також показник рівня самостійності в роботі. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Метод проектів – це спільна робота учня і викладача, яка вимагає інтегрування різних 
методів, засобів навчання, поєднання знань і вмінь із різних галузей науки. Використання 

проектного навчання формує та розвиває пізнавальну активність учнів, сприяє розвитку вмінь 
самостійно здобувати  знання, поєднувати їх у певну систему, використовувати набуті знання в 

реальному житті. Учень стає не пасивним споживачем знань, а долучається до творчої діяльності, 
самостійно обирає її напрямок. Змінюється взаємодія викладача і учня: вони стають партнерами 

(учень визначає мету діяльності - викладач допомагає в цьому; учень відкриває нові знання - 
викладач рекомендує джерела знань; учень вибирає – викладач сприяє прогнозуванню вибору; 

учень відповідає за результати своєї діяльності – викладач допомагає оцінити їх і виявити спосіб 
удосконалення діяльності). Під час роботи над проектом головним є учень, який навчається, а не 

викладач, який вчить. Мета діяльності викладача – розвивати ініціативність, винахідливість, 
творчість, відповідальне ставлення учня до практичної діяльності.  

  

Сценарій презентації: 

 естетичність 

 ясність, грамотність та чіткість 

 відповідність форм і змісту 

 оригінальність 

 відповідність проблемі проекту 

 

Опис проекту: 

 актуальність 

 науковість 

 джерело інформації, методичне забезпечення 

 висвітлення актуальності проекту 

 дотримання норм мови, стилю, друку 

Презентація: 

 чіткість та доступність виступів 

 змістовність відповідей на запитання 

 артистизм, уміння зацікавити аудиторію 

 використання наочності, технічних засобів 

 оригінальність 

Продукт проекту: 

 якість оформлення 

 доступність для розуміння 

 інформаційна цінність 

 практична цінність 
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Таблиця 1  

Протокол самооцінки учнем рівня самостійності своєї роботи 
 

Таблиця 2  
Протокол оцінювання усних презентацій проектів ( творчих та дослідницьких робіт, рефератів) 

Таблиця 3 

Протокол оцінювання конкурсу портфоліо(проектів, творчих робіт, рефератів) 

 

Таблиця 4 

Рейтинг учнів за підсумками роботи над проектом 

Рейтинг 
Прізвище, 
ім’я учня 

Підготовча 
дослідницька 

робота 

усна 

презентація 

конкурс 

портфоліо 

самооцінка 
рівня 

самостійності 

сума 
балів 

колонок 
1,2,3,4 

підсумкова 

оцінка 
(середній 

бал 
колонок) 

1,2,3,4 

      

        

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
учня 

Оцінюється під час перевірки робіт 

відповідн

ість темі 

список 
використаної 

літератури 

якість 
оформле

ння 

обсяг 

роботи 

підсумкова оцінка 

(сума балів) 

0-3 0-3 0-3 0-3 0-12 балів 

       

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

учня 

Оцінюється під час перевірки робіт 

відповідн
ість темі 

список 
використаної 

літератури 

якість 
оформле

ння 

обсяг 
роботи 

підсумкова оцінка 
(сума балів) 

0-3 0-3 0-3 0-3 0-12 балів 

       

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
учня 

пошук 
першо 

джерел 

вибір 
матеріа

лів, 
підгото

вка 
допові

ді 

комп’ютерни

й друк 

графічне 
оформлення 

(малюнки, 
схеми) 

наочність 

самооцінка 
учнем 

своєї 
роботи 

% 
самостій

ності 

% 
самості

йності 

0-% 
самостійності 

0-% 
самостійності 

0-% 
самостій

ності 

0-12 балів 

        



 

 

 

 
Сторінка36 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 10.2016 

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ВИРОБНИЧИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПТНЗ  

 

Тетяна Мавдрик , методист  НМЦ ПТО 
 у Дніпропетровській області 

 

У зв’язку з впровадженням ринкових відносин відбувається 

прискореними темпами формування ринку праці. Відповідно зростають і 
вимоги роботодавців до випускників ПТНЗ як майбутніх 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних, мобільних робітників. 
Технологічні зміни часто випереджають зміст навчальних програм, а 

професійні навички випускників не завжди адаптовані до тих технологій, які вже впроваджено у 
виробництво. 

Тому головне завдання ПТНЗ – забезпечити підвищення якості професійної освіти шляхом 
подолання розриву між тенденціями розвитку сучасної промислової індустрії та змістом 

професійного навчання. А це:  
- створення умов для реалізації принципів випереджувальної освіти та освіти протягом життя 

для робітників і спеціалістів з професій різних галузей виробництва; 
- оновлення змісту освіти відповідно до сучасних вимог ринку праці; 

- оновлення ресурсного забезпечення навчально-виробничого процесу.  
А завдання методичної служби – забезпечити методичний супровід виконання цих 

напрямків. 
В м. Кривий Ріг вже створена певна система впровадження у навчальний процес ПТНЗ міста 

сучасних виробничих технологій через роботу міських методичних секціїй, Школи впровадження 
нових виробничих технологій, Школи професійної майстерності, майстер-класів, піклувальних 

рад, навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням, технологічних екскурсій. 
Методична служба проводить значну організаційну роботу щодо забезпечення навчального 

процесу із зазначеної теми; підвищення кваліфікації та стажування педпрацівників на 
виробництві; сприяння залученню ПТНЗ міста до участі в міських, обласних, всеукраїнських 

конкурсах та виставковій діяльності. 
У місті більшість педпрацівників ПТНЗ (75%) це досвідчені педагоги, які вже протягом 

декількох років активно впроваджують у навчально-виробничий процес сучасні виробничі 
технології.  

Важливо ланкою в роботі методичної служби є робота міських методичних секцій. На їх 
засіданнях постійно розглядаються питання підвищення якості професійної підготовки, 
ефективності впровадження державних стандартів ПТО, пошуку нових підходів до оновлення 

змісту професійної підготовки робітників, зокрема впровадження регіональних та корпоративних 
технологій підприємств Кривбасу тощо. 

Протягом багатьох років у місті працює Школа впровадження нових виробничих 
технологій та Школа професійної майстерності, у рамках роботи яких розглядаються питання 

застосування новітніх галузевих технологій, обладнання та матеріалів через проведення 
практикумів на виробництві. Так, вивчаються сучасні технології та обладнання при проведенні 

електромонтажних та зварювальних робіт під час випуску електротехнічного обладнання, 
виробництво сучасних будівельних оздоблювальних сумішей марки «КБІ», автоматичне ливарне 

та зварювальне обладнання для випуску складного гірничого устаткування.  
Понад 10 років у місті працює регіональний навчально-практичний будівельний центр 

компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» на базі Криворізького центру підготовки та 
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перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі, викладачем та інструктором якого є старший 

майстер навчального закладу. І це не випадково, бо саме старший майстер ПТНЗ повинен бути 
провідником та координатором впровадження в навчальний процес сучасних виробничих 

технологій. 
Близько 6 років регіональний центр має статус єдиного в Україні міжрегіонального 

ресурсного центру компанії «Хенкель Баутехнік» за напрямком «Відновлення та захист 
залізобетонних конструкцій». 

Окрім вивчення технологій матеріалами Ceresit, у стінах центру, під час міських 
методичних заходів вивчаються також новинки сучасного оздоблення будинків. Наприклад, якщо 

"Наливні 3d підлоги", "Рідкі шпалери" можливо вже не здивують будівельників, то використання 
«розумного» скла, «квітучих» шпалер, рідких плиток чи гнучкого каменю, як мінімум зацікавлять. 

Сприяння створенню нових центрів сучасних виробничих технологій  теж є одним із 
головних завдань методичної служби, тому проводиться організаційна та консультативна робота з 

цього питання. 
За два роки в місті створено ще два навчально-практичні центри: центр нових виробничих 

технологій перукарського мистецтва і декоративної косметики ―Креатив‖ (на базі Криворізького 
навчально-виробничого центру) та сфери ресторанного сервісу за технологіями ДП «Zeelandia» (на 

базі Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі і ресторанного сервісу). 
Розпочато співпрацю з новим виробництвом «Єльф-декор». 

Важливим напрямом у роботі методичного центру є виявлення, узагальнення і 
розповсюдження передового педагогічного досвіду впровадження нових виробничих технологій. 

Складовою частиною цього процесу є проведення майстер-класів, де досвідчені старші майстри та 
педпрацівники ПТНЗ діляться досвідом упровадження інноваційних технологій у професійну 

підготовку. 
На регіональному рівні налагоджено соціальне партнерство. Майже всі засідання 

піклувальних рад проходяться на виробництві. Вивчаються корпоративні технології, нове 
обладнання та устаткування, задіяне в технологічному процесі випуску продукції для підприємств 

різних галузей економіки.  
Великі промислові підприємства визначили курс на модернізацію промислової індустрії. 

Зокрема, на виробничі підрозділи ПАТ "Кривбасзалізрудком" надходять сучасні 
високопродуктивні гірничопрохідницькі комплекси провідних зарубіжних фірм, шведської 

компанії "Atlas Copco" та фінської "Sandvik". ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання» 
оснащено сучасним устаткуванням і технологіями ливарного та машинобудівного виробництва. 

Сьогодні підприємство готове стати «промдільницею» для навчальних закладів міста з підготовки  
висококваліфікованих спеціалістів машинобудівної галузі.  

З 2015 року в рамках міської програми розвитку промислового туризму запроваджено 

технологічні екскурсії для педпрацівників ПТНЗ міста. Цікавими і змістовними були технологічні 
екскурсії для викладачів спецдисциплін будівельної галузі та хімії на ПАТ "ХайдельбергЦемент 

Україна" (лабораторія контролю виробництва). Педпрацівники мали можливість детально 
ознайомитися з роботою та сучасним обладнанням лабораторій фізико-механічних випробувань, 

аналітичного контролю якості сировини та готової продукції (вапняку, цементу, гіпсу, шлаку 
тощо) відповідно до ДСТУ та європейського стандарту ISO 9001-2000. Для викладачів гірничої 

справи - на ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «ЦГК».  
На базі Криворізького кабінету НМЦ ПТО у Дніпропетровській області з 2014 року 

працює експериментальна лабораторія «Оновлення змісту професійної підготовки через 
упровадження сучасних виробничих технологій за галузевим спрямуванням» за участю науковців, 
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представників роботодавців, громадських організацій та 10 професійно-технічних навчальних 

закладів міста.  
В рамках діяльності лабораторії:  

- створено два навчально-практичні центри нових виробничих технологій; 
-  здійснюється введення регіонального компоненту в зміст програм професійно-теоретичної 

та професійно-практичної підготовки;  
-  розроблено освітній проект «Оновлення змісту професійної підготовки: регіональний 

компонент», який має на меті модернізацію змісту професійної освіти відповідно до вимог 
державних стандартів ПТО та підприємств-замовників кадрів, запровадження інноваційних 

методів і технологій організації навчально-виробничого процесу, забезпечення якості 
освіти педпрацівників на всіх рівнях відповідно до світових та європейських стандартів 

тощо. 
Спільна робота методичної служби з навчальними закладами в рамках реалізації освітнього 

проекту може дати такі результати: 
 оновлення змісту державних стандартів ПТО з конкретних професій; 

 широке використання регіонального компоненту, корпоративних технологій у змісті 
програм професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з професій; 

 підвищення якості професійної підготовки; 
 розробка науково-методичного забезпечення щодо впровадження сучасних виробничих 

технологій; 
 оновлення змісту навчальних дисциплін з конкретних професій через впровадження 

посібників, комплексів, робочих зошитів, розроблених як методистами, так і педагогами 
ПТНЗ; 

 створення навчально-практичних центрів нових виробничих технологій (консультативних 
пунктів) за галузевим спрямуванням  в інших навчальних закладах міста. 

У реалізації цього проекту в місті вже є певні досягнення. 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

 

Жанна Школяренко , директор ІПЛ, 
                                                                    Марина Кайда., ст. майстер  

 

Сучасні підходи до організації навчально-виробничого процесу 

мають враховувати актуальні проблеми та соціальні вимоги до оновлення 
змісту професійної освіти. Останніми роками посилився тиск з боку 
очікувань громадськості, підвищилися вимоги до ключових показників 

продуктивності, та і учні по-іншому оцінюють навчання. Тому перед 
майстрами виробничого навчання у наш час поставлені такі вимоги: 

- висока професійна компетентність; 
- достатня обізнаність у питаннях  щодо використання новітніх технологій у певній галузі; 

- високі організаторські здібності; 
- необхідність удосконалення сучасних форм і методів навчально-виховної роботи; 

- створення умов для екологічної освіти і виховання молоді. 
У підготовці учнів за фахом «Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник» приділяємо 

велику  уваги пошуковій, дослідницькій роботі учнів, націленої на всебічне вивчення екологічно 
чистих і енергозберігаючих будівельних матеріалів, спрямованих на зниження шкідливого впливу 

на навколишнє середовище і економію енергії. Суспільство все більше турбує стан навколишнього 
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середовища, бо людина, головна дійова особа науково-технічного прогресу, не може існувати без 

чистого довкілля. 
Разом з учнями третього курсу створили проект за темою «Енергозберігаючий будинок. 

Мрія? Чи реальність?», який представлений на VІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 
- 2016». 

Мета проекту: здійснення моніторингових досліджень ефективності застосування 
сучасних будівельних енергозберігаючих екоматеріалів та технологій у будівництві;формування 

екологічного мислення учнів; розвиток пізнавального інтересу учнів, свідомого ставлення до 
здобуття професії, уміння самостійно опрацьовувати різноманітні джерела інформації, 

досліджувати та порівнювати застосування різних будівельних енергозберігаючих екоматеріалів. 
Завдання проекту: 

- проаналізувати витрати енергії в житловому будинку; 
- визначити енергозберігаючі будівельні екоматеріали; 

- ознайомитися з технічними характеристиками будівельних матеріалів; 
- визначити міцність, стійкість, довговічність та вартість матеріалів; 

- визначити термін експлуатації, тривалість будівництва; 
- проаналізувати технічні показники кожного матеріалу; 

- побудувати гістограми, використовуючи технологічні показники матеріалів. 
У роботі розглянуто такі питання: 

- витрати енергії в житловому будинку; 
- будинок із цегли; 

- сендвіч-панелі Сіпеко; 
- газобетонні блоки;  

- проведено дослідницьку роботу «Газобетон, цегла чи сендвіч-панелі?» 

На зміну застарілим будівельним матеріалам приходять нові, більш екологічно безпечні і 

прості у застосуванні. Досліджуючи номенклатуру сучасних будівельних матеріалів, які 
впроваджуються при опоряджувальних роботах в Україні, ми зацікавились продукцією торгової 

української марки «Ельф», яка не поступається рівню провідних зарубіжних фірм. Вперше 
побачили використання цієї продукції у. Львові. Архітектурні і дизайнерські рішення вразили. Ми 

разом з майстрами виробничого навчання вивчили декоративну шпаклівку GROTTO, люміане 
гель, грунт кварцевий. Разом з учнями під час виробничого навчання досліджували сферу їх 

застосування, переваги у використанні, вивчали техніку нанесення.  
Декоративна шпаклівка GROTTO 

Декоративне покриття GROTTO сьогодні широко використовується для декорування 
інтер'єрів і фасадів. Це унікальна можливість створення власного неповторного інтер'єру з різними 
декоративними рішеннями. Завдяки особливому складу можна створити багатопрофільні покриття 

- від грубої «венеціанської штукатурки» до фактурного рельєфу декоративного каменя. 
Застосування додаткових лаків дозволить покриттю чудово виглядати в сучасних інтер'єрах і 

створить неповторну красу оздоблення. Це декоративне покриття створене на основі натурального 
вапна, натуральних мінералів (відкалібрована мармурова крихта 0,2мм) з акриловими 

зв’язуючими на водній основі. Це водорозчинний, нетоксичний, незаймистий, екологічно чистий 
стосовно людини і навколишнього середовища матеріал, стійкий до миття. Склад готовий до 

застосування, але за необхідності додається 10-15% води для доведення до потрібної консистенції. 
Наноситься на поверхню за допомогою сталевого шпателя або фарбопульта. 

Люміане гель 

Склад фарби люміан ідеально підходить для обробки готелів, торгових центрів, офісних 

приміщень, виставкових залів, вілл, ресторанів, житлових приміщень тощо. Наноситься на гладкі і 
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рельєфні поверхні. Матеріал застосовується практично на всіх типах поверхонь, таких як бетон, 

цементні покриття, гіпсокартон, дерев'яні та металеві поверхні, а також на всі олійні покриття і 
покриття на водній основі. Декоративний напівпрозорий гель на основі натуральних смол у водній 

дисперсії з спеціальними металізованими пігментами дозволяє досягати особливих декоративних 
ефектів як при класичному, так і сучасному стилі обробки. До складу фарби люміан входять 

спеціальні наповнювачі перламутру, які здатні змінювати колір залежно від кута зору і освітлення 
поверхні. Нагадує натуральний перламутр і додає приміщенням святковий, сяючий вигляд. 

Для нанесення можна використовувати фарбопульт, шпатель, губку, клапоть матерії тощо 
Залежно від інструменту можна нанести бажаний візерунок, усе це надає необмежені можливості 

хроматичного і естетичного дизайну. Матеріал не шкідливий для організму людини, 
вогнетривкий, водостійкий, має високу адгезію і стійкий до атмосферного забруднення. Може 

бути використаний при зовнішніх оздоблювальних роботах. 
Грунт кварцевий 

Кварцевим він називається завдяки одній із складових - малому кварцевому піску. 
Грунтовки цього типу - водно-дисперсійні. Це означає повну безпеку як у процесі експлуатації 

обробленої поверхні, так і на стадії нанесення грунту. Добавка фунгіцидів надає складу 
антисептичні властивості, дозволяє запобігти появі грибка. Водна дисперсія акрилових смол 

проникає глибоко в основу і зміцнює її, запобігаючи осипанню верхнього шару. 
Призначена для попередньої обробки поверхонь з метою їх зміцнення і збільшення адгезії, 

а також спрощення виконання робіт з нанесення декоративних штукатурок, для консервації 
штукатурок фасадів на зимовий період. Застосовується на поверхнях з бетону, цементно-

вапняних, цементно-піщаних штукатурок, цегли, на гіпсових поверхнях, на стінах і стелях 
всередині і зовні будинків. Білого кольору, на основі синтетичних смол, готова до застосування, 

має високий ступінь покриття, водостійка, екологічно чиста. 
Погоджуємося із словами мудреця: "Немає простих рішень, є тільки розумний вибір". Тому 

практикою в Інгулецькому професійному ліцеї стало системне проведення майстер-класів 
протягом Дня відкритих дверей для учнів шкіл Інгулецького району, на професійно-практичних 

семінарах за участю колег ПТНЗ будівельного профілю та представників підприємств, а також під 
час проведення уроків виробничого навчання. При виборі матеріалів для проведення майстер-

класів звертаємо велику увагу на екологічно чисті опоряджувальні матеріали. 
В сьогоднішніх умовах виникнення глобальних екологічних проблем зростає у всьому світі 

увага до розробки екологічно чистих матеріалів у стосовно людини і навколишнього середовища. 
Не залишилися осторонь і будівельники. Будинок може і повинен бути більш екологічним. Усе 

більшу популярність як на заході, так і в нашій країні набуває так зване «зелене будівництво». 
За давніх часів найбагатшими країнами були ті, природа яких була найбільш щедрою; нині 

найбагатші країни ті, в яких людина найбільш діяльна.  

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК 

УЧНІВ У СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПТНЗ 

 

Дмитро Черепньов , майстер виробничого навчання ДВПУ 
 

І. Аналіз традиційних вимог перевірки та оцінювання знань і навичок учнів у системі 
навчального процесу ПТНЗ 

Аналіз традиційних вимог перевірки та оцінювання знань і навичок учнів у системі 
навчального процесу ПТНЗ показав, що зазвичай, оцінювання навчальних результатів передбачає 

оцінку як результат контролю. Оцінка опосередковано характеризує навчальні досягнення і 
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професійний розвиток учня ПТНЗ, його здібності, ставлення до навчання. Водночас оцінювання - 

це процес, що полягає у визначенні рівня та якості знань учнів, у виявленні прогалин у знаннях, 
тобто це діагностування в системі навчального процесу та його корекції. 

Складовими професійної підготовки учнів ПТНЗ є професійно-теоретична та професійно-
практична. Професійно-теоретична підготовка передбачає вивчення спеціальних предметів, що є 

основним джерелом навчальної інформації для оволодіння певною професією. До професійно-
теоретичної підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ зварювального виробництва належать 

профільні предмети: спеціальні технології або матеріалознавство тощо. Професійно-практична 
підготовка включає: виробниче навчання, виробничу та переддипломну практику, що 

здійснюються в навчальних майстернях ПТНЗ чи безпосередньо на виробництві. 
Професійно-практична підготовка здійснюється протягом усього терміну навчання, 

починаючи з першого року, паралельно з іншими видами підготовки, що забезпечують повну 
загальну середню освіту учню ПТНЗ. Видами оцінювання навчальних досягнень учнів у ПТНЗ 

зварювального виробництва є поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль. Форми і 
методи поточного чи тематичного контролю рівня навчальних досягнень учнів ПТНЗ визначають 

викладачі та майстри виробничого навчання. Періодичність і форми проміжного та вихідного 
контролю регламентовані робочими навчальними планами. Кваліфікаційний розряд, що 

підтверджує рівень знань, умінь і навичок набутих у процесі теоретичного та практичного 
навчання, учні ПТНЗ одержують наприкінці кожного курсу в умовах виробничої практики на 

підприємстві. 
Державними стандартами професійно-технічної освіти передбачено державну 

кваліфікаційну атестацію, що виявляє і підтверджує якість навчання за такими основними 
компонентами: рівень знань, навички самостійної роботи, уміння застосувати набуті знання на 

практиці. Кваліфікаційна атестація проводиться з метою підтвердження (оцінюванням) 
відповідності досягнутого рівня професійних знань та умінь учня ПТНЗ, вимогам освітньо-

кваліфікаційної характеристики. Підтвердження відповідності базується на результатах 
кваліфікаційної атестації, що включає: кваліфікаційний іспит з дисциплін професійно-теоретичної 

підготовки та кваліфікаційної практичної роботи. 
Наприклад, для отримання кваліфікаційного рівня «Електрогазозварник 2 розряду» 

професії "Електрогазозварник" учень виконує практичну роботу, тобто виконує зварювання 
кутових швів на пласких елементах у всіх просторових положеннях, (окрім стельового); 3 розряду 

- зварювання кутових швів у всіх просторових положеннях (стельове включно), 4 розряду - 
зварювання кутових та стикових швів у всіх просторових положеннях; 5 розряду - трубні 

конструкції, трубопроводи, підготовчі стики поворотним способом. Таким чином, учень ПТНЗ 
отримує професію за спеціалізацією та рівнем кваліфікації, за умови успішного проходження 
кваліфікаційної атестації. 

Кваліфікації високого рівня присвоюються випускникам професійно-технічних навчальних 
закладів ІІІ рівня атестації та вищих професійних училищ, які оволоділи необхідним комплексом 

знань, умінь, навичок в процесі поетапної професійної підготовки. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ узагальнює вимоги до змісту 

освіти, професійної кваліфікації та професійної компетентності випускника та є ядром усього 
стандарту. Державний стандарт ПТО визначає професійний мінімум, якому повинні відповідати 

всі працівники, зокрема зварювального виробництва. Тож, результативність професійної освіти 
визначається підготовленістю випускника до виконання визначених виробничих функцій. 

Актуальність проблеми, що розглядається, визначена потужним розвитком використання 
зварювання, динамічним оновленням техніки та технологій зварювального виробництва, яке 

гостро потребує кваліфікованих робітників-зварників. Вирішення цієї проблеми зумовлює тісну 
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співпрацю ПТНЗ з виробництвом (роботодавцем), оновлення діючих кваліфікаційних 

характеристик за кваліфікаційними рівнями, створення необхідних умов для професійної 
підготовки, що сприятиме формуванню професійних, ключових та наскрізних компетенцій 

майбутніх кваліфікованих робітників зварювального виробництва. Також, в сучасних умовах 
суспільного розвитку і виробництва, професійна підготовка має враховувати інтегративні 

підходи у навчанні, бо кваліфікований робітник - це той фахівець, який володіє знаннями 
суміжних професій. Разом з реформуванням професійної освіти вдосконалюється й система 

кваліфікаційного оцінювання. 
ІІ. Аналіз модульних вимог перевірки та оцінювання знань і навичок учнів у системі 

навчального процесу ПТНЗ 

До сучасних підходів у професійній освіті відносять модульно-компетентнісні технології. 

Модульно-компетентнісний підхід передбачає поділ освітньої програми на окремі навчальні 
модулі, кожен з яких має внутрішню структуру. Модульне навчання забезпечує комплексне 

оволодіння необхідними компетенціями. Воно дає можливість: 

- регулярно контролювати успішність освоєння будь-якого навчального модуля чи групи 

модулів на кожному кваліфікаційному рівні; 

- отримати інтегровану оцінку роботи учня за кожним структурним елементом навчального 

модуля; 

- забезпечити передбачуваність оцінки; 

- активізувати навчальну роботу учнів, навчити самостійно управляти власним часом. 

 

Порівняльна таблиця систем професійної підготовки у ПТНЗ 

 

 

 
Освітня функція модульно-компетентнісного підходу навчання забезпечує 

систематизацію знань, коригування результатів навчальної діяльності. Переваги цієї системи у її 
гнучкості: для вивчення і засвоєння учень обирає ті модулі, з яких він не має відповідного 

діюча кредитно-модульна 

Слабкі знання програми компенсуються 
сильними 

Результати кожного модуля повинні 
досягатися 

Акцент на повторення знань в аудиторіях Переважно навчання на робочому місці 

Теоретичні знання не грунтуються на 

потребах ринку праці 
Орієнтація на потреби ринку праці 

Присутнє перевантаження теоретичними 
предметами 

Обсяг теорії і практики визначають 
роботодавці 

Система оцінювання й контролю засвоєння 
знань, вмінь учнів не дозволяє корегувати 

процес навчання 

Конкретні вимоги до результатів навчання 
для формування необхідних компетенцій 

на досягнення завдань модуля 

Організація навчально-пізнавальної діяльності 
без врахування індивідуальних потреб учня 

Організація навчально-пізнавальної 
діяльності за індивідуальною програмою 
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кваліфікаційного підтвердження; підвищується мобільність учнів при переході з однієї 

навчальної програми на іншу; стимулювання учнів щодо якісного освоєння змісту професійної 
освіти; забезпечення об'єктивного визнання результатів навчання на основі уніфікованої шкали 

оцінювання; вимірювання і порівняння підсумків навчання в контексті різних кваліфікацій, 
освітніх програм і умов навчання. 

Перша вимога в системі модульно-компетентнісного підходу до перевірки та оцінювання 
успішності учнів є їх індивідуальний характер, об'єктивність, систематичність, тематична 

спрямованість, єдність вимог, оптимальність, всебічність. 
Оцінювання знань учнів ПТНЗ здійснюється на всіх етапах навчання залежно від 

дидактичної мети і місця в навчальному процесі (попередній, поточний, тематичний, 
періодичний, підсумковий, самоконтроль). Оцінювання успішності учнів у системі модульно-

компетентнісного навчання, передбачає безперервний системний характер засвоєння 
програмного матеріалу на кожному етапі навчальної діяльності, спрямованість контролю на 

визначення знань, умінь і навичок стосовно конкретного модуля. 
Друга вимога до перевірки та оцінки успішності учнів - оптимальність. Ця вимога 

передбачає науково обґрунтований вибір найкращого для даних умов варіанту завдань, форм і 
методів контролю та оцінювання результатів навчання з точки зору певних критеріїв, врахування 

всіх проявів навчальної діяльності, встановлення зв'язку з усіма видами роботи учнів ПТНЗ. 
Систематичне оцінювання маленьких і значних досягнень викладачем і самим учнем 

мотивує до навчання, дозволяє оперативно регулювати і корегувати навчальний процес, ставити 
конкретні дидактичні завдання, спонукати учнів до творчості, самоаналізу, ініціативності, 

реалізувати зворотній зв'язок, забезпечувати ефективність навчання шляхом приведення до 
системи знань, умінь і навичок учнів, самостійного застосування ними здобутих знань на 

практиці. Отже, оцінювання - це важливий структурний компонент навчального процесу, 
взаємопов'язаний з його цілями, змістом і методами. 

Висновки 

Проаналізувавши методи навчання та розглянувши критерії їх вибору, можна зробити 

висновки, що кожний з методів має свої переваги і недоліки, педагог не може надати перевагу 
тому чи іншому методу, а використовує їх у системі, у взаємозв'язку, намагаючись досягнути 

найкращих результатів у засвоєнні учнями знань, формування у них вмінь і навичок, розвитку 
розумової активності. 

Для підвищення ефективності і якості підготовки спеціалістів необхідний аналіз і оцінка 
доцільності кожного методу залежно від конкретного змісту, визначення системи педагогічних 

засобів, побудованої на основі дидактичних принципів. 
Усе це має враховувати педагог, вибираючи найбільш доцільні методи і методичні 

прийоми, визначаючи послідовність їх використання. 

 
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ-ДОСЛІДЖЕННЯ 

«ОБЕРЕЖНО – ХАРЧОВІ ДОБАВКИ!» 

Раїса Баранник , викладач  Дніпродзержинського 

центру підготовки та перепідготовки робітничих 
кадрів  

          
Мета уроку: сприяти формуванню відповідальності, свідомого ставлення до свого здоров’я та 

безпеки життя в суспільстві, формування здорового способу життя, дотримування вимог Закону 
України «Про захист прав споживачів» та основних положень державної системи стандартизації 

України. 
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Цільові освітні установки 

Урок будується на основі хімії, біології, з використанням методів дослідницької і проблемно-
пошукової діяльності. Припускаючи, що знання та навички, отримані учнями, будуть корисними в 

майбутньому вивченні предметів не тільки природничо-наукового профілю, але й для формування 
здорового способу життя. 

Форми реалізації 

Фронтальна, індивідуальна, групова робота, взаємоконтроль. 

Основні методи, що використовуються на уроці 

1. Словесний (бесіда, пояснення). 

2. Наочний (демонстрація презентації). 
3. Практичний (робота з роздатковим матеріалом). 

4. Частково-пошуковий (робота з додатковим матеріалом). 
5. Проблемний (постановка проблемних питань). 

6.  Дослідницький (робота з дослідження поставлених питань та проблем). 
Педагогічні технології, що використовуються 

1. Навчання за допомогою аудіовізуальних технічних засобів, система «малих груп». 
2. Розвивальні. 

3. Асоціативно-рефлекторні. 
4. Інформаційні технології. 

Тематичний зміст заняття, поняття та терміни: 

 харчові домішки 

 барвники 
 консерванти 

 антиокислювач 
 згущувач 

 емульгатори 
 посилювачі смаку 

Список літератури  

Для педагогів: 

1. Дубровский В.И. Валеология: Здоровый образ жизни. – М.: RETORIKA-А: Флинта, 1999. 
2. Косовенко М.С. Технологія приготування їжі. - Львів: Оріяна нова, 1998. 

3. Олійник О.М. Основи фізіології харчування. – Київ, 2001. 
4. Астрейкова А.Л. Сучасний рецептурний кулінарний довідник. – Мінськ, Харвест, 2006. 

5. Федько В.П., Альбеков А.У. Маркировка и сертификация товаров и услуг: Учебное 
пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 1998. 

6. 3. Чечилова С. Трансгенная пища. // Здоровье,2000, №6, с. 20-23. 

7. 4. Шелепов Т.М. Основные правила питания. – М., 1992. – С. 55-59. 
8. Эмануэль Н.М., Заиков Т.Е. Химия и пища. – М.: Серия, 1986. – С. 113-154. 

Для учнів 
1. Прокофьев М.А., Энциклопедический словарь юного химика. М., 1982г. 

2.  Хомченко Г.П., Химия для поступающих в ВУЗы. М., 1995г. 
3.  Шлемов Т.М. Основные правила питания. – М., 1992г. 

4. Скурихин И. М., Нечаев А.П. Всѐ о пище с точки зрения химика. М. «Высшая школа» 
1991. 

Тип уроку: Урок-дослідження. 

Мета уроку: Вивчити вміст харчових домішок у найпопулярніших 

продуктах харчування та визначити ступінь їх небезпеки для здоров’я. 
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Завдання уроку:  

1. Освітні: прищеплювати інтерес до предмета, професії, узагальнити знання про склад їжі, 
диференціювати поняття «продукти харчування» та «поживні речовини». 

2. Розвивальні: розвиток кмітливості, зацікавленості до раціонального та корисного 
харчування.. 

3. Виховні: виховувати повагу до людей, до професії. 
Міжпредметні зв’язки: технологія приготування їжі, технологія виробництва 

кондитерських виробів, товарознавство, фізіологія харчування, хімія і біологія. 
Проблема, що має вирішитись на уроці: Як харчові домішки, що входять до складу продуктів 

харчування, впливають на здоров’я? 
Обладнання: 

1. Проектор, екран, ноутбук, комп’ютери, презентація, програма для перевірки харчових 
домішок, що входять до складу продуктів харчування. 

2. На столах учнів роздатковий матеріал: : упаковки (етикетки від продуктів харчування, які 
найчастіше вживають учні.; друкований матеріал: таблиця кодів харчових домішок, їх 

взаємодії на організм людини, алгоритм виконання практичної роботи. 
3. Інформаційний буклет. 

4. Виставка статей про харчові домішки (з газет, журналів, інтернета) 
5. Виставка продуктів харчування, що не містять харчових домішок. 

6. Подарунки учням (фрукти). 
7. Фільм (Обережно – ЇЖА!» 

Методи навчання: Словесні (бесіда, пояснення); наочні (демонстрація презентації, таблиць, 
обгорток продуктів харчування); практичні (робота з роздатковим матеріалом); частково-

пошуковий (робота з додатковим матеріалом), проблемний (постановка проблемних питань); 
дослідницькі (робота з дослідження поставлених проблем, питань) 

Форми роботи: Фронтальна, індивідуальна, групова робота, взаємоконтроль. 
Основні поняття та терміни уроку: Харчові домішки, барвники, консерванти, антиокислювачі, 

згущувачі, емульгатори, посилювачі смаку. 
Хід уроку 

1. Організаційний момент. Привітання (доброго дня, доброго здоров’я). 

Викладач: Такими словами, вітаючи один одного, ми бажаємо здоров’я. А чи здорові ви, діти? Чи 

хороший у вас сьогодні настрій? Я дуже рада, що у вас все відмінно! У народі кажуть : « 
Здоровому все здорово!» Здорова людина красива, приємна в спілкуванні, легко долає труднощі, 

вміє по-справжньому працювати та відпочівати. 
2. Перевірка знань учнів.  

Викладач: при вивченні нового матеріалу ми звернемось до теми попереднього уроку. 

Завдання1. 

Ми вживаємо різні продукти харчування для того, щоб постачати  організму енергію та поживні 

речовини. А чи знаєте ви різницю між поняттями «харчові продукти» та «поживні речовини»? 
Пропоную 1 варіанту виписати продукти харчування, а другому варіанту поживні речовини: 

А)молоко, б) білки, в) пшоно, г)жири, д) яблука, е) м’ясо, ж)вуглеводи, з)вода, і) мінеральні солі, 
к) риба. 

Відповіді: : 1 )а,в,д,е,к. 
   2) б,г, ж, з, і. 

 

Завдання 2. 
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У продукті харчування переважає одна яка-небудь поживна речовина: жири, білки, вуглеводи. 

Так, у кефірі більше білка – значить він належить до білкової їжі. Таким чином можна поділити всі 
продукти. Пропоную 1 варіанту із списку вибрати продукти з найбільшим вмістом жирів, а  2 

варіанту вуглеводів: 
а) сир, б) капуста, в) хліб, г) рибі, д) виноград, е) ковбаса, ж) гречка, з) сметана, і) горіхи, к) 

картопля. 
Відповіді : 1) а, г, е, з, і. 

   2) б, в, д, ж, к. 
Взаємоперевірка. Учні перевіряють правильність виконання завдання . 

3 Актуалізація знань. 

Гра «Третій зайвий». 

Вилучити зайве. Поясніть, чому ви вилучили саме це поняття. 
БІЛКИ, ХАРЧОВІ ДОМІШКИ , ВУГЛЕВОДИ. 

(Передбачувана відповідь: білки та вуглеводи – основні компоненти їжі, харчові домішки – зайве.) 
Викладач: Відкрийте зошити і запишіть тему уроку: «Харчові домішки та здоров’я людини». 

Спробуйте самостійно сформулювати мету нашого уроку. 
Учні формулюють мету уроку, виходячи з назви теми уроку. 

Мета уроку: Вивчити вміст харчових домішок в найбільш популярних продуктах харчування і 
визначити ступінь їх небезпеки для здоров’я. 

Епіграф уроку: «Ми є те, що ми їмо». 
 Викладач: Ви всі чули вислів : «Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити», але 

ми не завжди замислюємось над цими словами. Я хочу нагадати одну притчу : «Колись до 
Насреддина прийшов хворий зі скаргою на біль у животі. Насреддин спитав його, що він їв. Коли 

хворий відповів, що він з’їв на обід, Насреддин приписав йому очні краплі. На незрозуміле 
питання пацієнта, чому виписано очні краплі, якщо болить живіт. Насреддин відповів:  

«Наступного разу ти будеш бачити, що їси».  
Питання групі: яку роль відіграє харчування у збереженні здоров’я? 

(Передбачувана відповідь : характер харчування впливає на ріст, фізичний розвиток людини, 
особливо в дитячому та підлітковому віці.) 

Викладач: Однією з основних умов здорового харчування є те, що продукти харчування мають 
бути безпечними і відповідати санітарним нормам. Кожен продукт повинен мати свої харчові 

переваги, містити корисні для людини поживні речовини. 
4. Вивчення нового матеріалу.  

Викладач: Ми звикли до того, що кожний продукт має свій неповторний смак і запах. Так було 
завжди, але не сьогодні. Ми живемо в еру впровадження нових харчових технологій, коли будь-
якому продукту можна надати потрібні консистенцію, смак, запах і навіть термін придатності. 

Історія використання харчових добавок налічує тисячоліття.  
Питання до групи: Чи знаєте ви, що таке харчові домішки?  

(Передбачувана відповідь: барвники, консерванти, ароматизатори, посилювачі смаку і тощо).  
Викладач: Спочатку це були всім відомі спеції: сіль, цукор. З розвитком хімічної та харчової 

промисловості в наше життя увійшло багато харчових домішок. Сучасні харчові добавки 
виконують 2 головні задачі: 

- збільшують термін зберігання продуктів харчування, що необхідно для їх транспортування 
та зберігання; 

- надають продуктам харчування необхідні та приємні властивості – апетитний колір, 
привабливий смак та аромат, потрібну консистенцію. 

Розрізняють такі види добавок:  
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- дозволені , які можуть використовуватись тільки тоді, коли їх використання технологічно 

виправдано і не створює небезпеки для здоров’я людини. 
- доповнюючі раціон (біологічно-активні добавки БАДи) концентроване джерело вітамінів 

та мінеральних речовин, які використовуються для доповнення поживних складових у 
нормальному раціоні. 

- Речовини, які використовують при переробці, не вживаються самостійно, як компонент 
харчових продуктів, а вживаються при переробці сировини, які не загрожують впливу на 

готовий продукт.  
Добавки, що використовуються в Європі, маркуються буквою Е , їх близько 400.  

Незважаючи на те, що використання добавок викликає багато нарікань, вони використовуються 
все більше, оскільки значно полегшують технологічний процес і поліпшують споживчі 

властивості продуктів. Використання домішок вигідно виробникам з точки зору здешевлення та 
прискорення технологічного процесу. Жоден виробник не допустить втрат, обумовлених коротким 

терміном природності сировини. Домішки використовуються з метою : 
- покращення характеристик продуктів: подовження терміну природності і забезпечення 

безпечного вживання;  
- уникнення небажаних органолептичних змін – кольору, смаку, запаху, консистенції; 

- заміни дорогих або важкодоступних компонентів на більш дешеві;  
- збільшення споживчої привабливості; 

- заміна небажаних компонентів; 
- досягнення гарантованої якості продуктів; 

- полегшення виробництва, збільшення його ефективності; 
- отримання позитивного ефекту. Наприклад, лецитин - це важлива добавка-емульгатор, без 

якої неможливо виробити шоколад. Він є цінним компонентом, який добре впливає на 
здоров’я. Пектин – драгле утворююча речовина, яка використовується в багатьох плодових 

продуктах і одночасно є цінним компонентом продуктів харчування, що входить до складу 
клітковини і використовується в дієтичних стравах, які сприяють схудненню. 

Питання групі: Коли ви заходите до магазину у пошуках чого-небудь смачненького, яким 
продуктам ви віддаєте перевагу. 

(Передбачувана відповідь: звичайно запакованим у яскраві обгортки, банки або коробки). 
Питання групі: чи звертаєте ви увагу на склад речовин, що входять в даний продукт?  

(Передбачувана відповідь: білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни). 
Викладач: Поряд з переліком всіх зрозумілих складових можна побачити складні назви, загадкові  

для багатьох Е та цифрові позначки , що говорять про тип харчової добавки.  
Е100-199 – БАРВНИКИ (посилюють та відновлюють колір продуктів); 
Е200-299 - КОНСЕРВАНТИ (подовжують термін придатності продукту); 

Е 300 – 399 – АНТИОКИСЛЮВАЧІ (запобігають псуванню продуктів); 
Е400- 499 – СТАБІЛІЗАТОРИ ( зберігають задану консистенцію продуктів); 

Е500-599 – ЕМУЛЬГАТОРИ (підтримують визначену структуру продуктів); 
Е600-699 – ПОСИЛЮВАЧІ СМАКУ ТА АРОМАТУ. 

Викладач: З назви кожного класу харчових домішок ясно, для чого вони використовуються. Але 
зовсім незрозуміло, як ці речовини впливають на здоров’я людини, а особливо на підлітків. 

Вирішальним фактором при використанні домішок є економічний .  
- Основний критерій до вибору добавки – це безпека для здоров’я і доведене обґрунтування 

її використання. 
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- Використання емульгаторів в хлібобулочних виробах полегшує процес приготування тіста, 

впливає на час бродіння, укріплює структуру тіста, поліпшує якість м’якішу, збільшує 
об’єм і затримує процес черствіння випічки. 

Питання учням: Згадуючи урок хімії, визначте, чим небезпечний бензол. 
Передбачувана відповідь: бензол - небезпечний канцероген, який визиває рак, захворювання 

печінки, нирок, пригнічує процес кровообігу.) 
Питання учням: Чим небезпечні солі сірчаної кислоти? 

(Передбачувана відповідь: вони порушують метаболізм клітин і руйнують клітинні оболонки 
мікроорганізмів, визивають алергічний вплив та подразнюючий ефект на хворих астмою.) 

Питання учням: Що ви знаєте про токофероли з уроків біології? 
(Передбачувана відповідь: токофероли викликають розлад травного тракту, впливають на 

метаболізм гормонів, а при частому вживанні спричиняють слабкість і кровотечу.) 
Питання учням: Що вам відомо про аскорбінову кислоту та її вплив? 

(Передбачувана відповідь: аскорбінова кислота (вітамін С) та її солі можуть впливати як 
сечогінний засіб та сприяти утворенню камінців у нирках). 

Викладач: За впливом на організм людини харчові домішки можна визначити так: 
 заборонені, 

 небезпечні, 
 такі, що спричиняють розлад кишковика, 

 такі, що викликають подразнення шкіри, 
  впливають на тиск, 

  шкідливі для шкіри, 
 ракоутворюючі, 

 такі, що підвищують холестерин, 
 впливають на ЦНС та зір. 

Викладач: Останнім часом у магазинах з’явився великий асортимент продуктів, які стали 
невід’ємною частиною нашого харчування: супи та вермішель швидкого приготування, каші-

хвилинки, бульйони, чіпси, сухарики, сосиски, ковбаси. Усі ці продукти містять глютамат натрія 

– посилювач смаку. Чому слід бути обережним з його використанням? Як впливає на здоров’я 

глютамат натрія?  
Відповідь на ці питання ви можете побачити у відеофрагменті фільму «Обережно - їжа!». 

Обговорення фільму: Е621 – шкодить молодому мозку, порушує зір та психіку. Діти не 
отримують потрібних мікроелементів і вітамінів з таких продуктів, бо ці продукти просто не 

містять їх, що призводить до відставання в навчанні, хворобам та гіперактивності. Це відбувається 
навіть після однієї дози, тому що глютамат натрія впливає як наркотик.  

5. Закріплення. 

Викладач: Переходимо до завершального етапу уроку. Учням пропонується обґрунтувати 
рекомендації щодо вживання продуктів харчування. Чия група першою складе рекомендації, 

підніміть руку – на вас чекає приз. 
Рекомендації щодо вживання продуктів харчування: 

1. Уважно читайте написи на етикетці продуктів. 
2. Не купуйте продукти з дуже яскравим забарвленням. 

3. Не купуйте продукти з дуже довгим терміном зберігання. 
4. Обходьтесь без підфарбованої газводи, робіть соки самостійно. 

5. Не вживайте чипси, сухарики, замініть їх горішками і сухофруктами. 
6. Не вживайте супи та каші з пакетиків – готуйте їх самі. 
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7. Відмовтесь від перероблених та законсервованих м’ясних продуктів: ковбаса, сосиски, 

тушонка. 
8. У харчуванні все має бути в міру і різноманітним. 

Переможці нагороджуються призами – грушами. 
7.Підсумок уроку. 

Викладач: Ми дізналися про харчові добавки і тепер можемо відповісти на питання : «Чи 
залежить здоров’я людини від складу продуктів харчування, які ми вживаємо?». 

Передбачувана відповідь: Сьогодні на уроці ми переконались, що більшість харчових добавок 
впливають негативно на здоров’я. 

Оцінювання відповідей учнів на уроці. 
Викладач: На згадку про цей урок я пригощаю вас яблуками. Переможцям за складання 

рекомендацій щодо вживання продуктів харчування я вручила груші. Як ви думаєте, чому я 
вибрала такі подарунки?  

Передбачувана відповідь: Фрукти не містять харчових домішок, вони необхідні для 
повноцінного харчування.  

Викладач: Сподіваюсь, що наш урок не пройшов марно. Слідкуйте за своїм харчуванням. Будьте 
завжди здорові. Урок закінчено. До зустрічі. 

 

ЯК СТВОРИТИ УМОВИ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ  

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В ПТНЗ 

 

Тамара Кузь, методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

 

Сьогодні освітня галузь серйозно турбує наше суспільство. Як 
зазначено в національній доктрині її головним питанням є створення умов для 

розвитку й самореалізації кожної особистості, формування покоління, що 
здатне навчатися впродовж життя, а цього можна досягти за умови якісної 

освіти.  
Поняття «якість освіти» все більше й більше привертає увагу не тільки педагогів, а й 

громадськість. У концептуальному розумінні якість освіти - це комплекс характеристик освітнього 
процесу, що визначають послідовне і практичне ефективне формування компетентності та 

професійної свідомості. Обов’язок педагога ПТНЗ — навчити учня вчитися й переконати його в 
тому, що він сам визначає свою долю. Створення атмосфери турботи й підтримки учнівської 

молоді, задоволення її інтелектуальних, емоційних та соціальних потреб для самореалізації у 
складній реаліях сучасного життя, формування здатності знайти своє покликання, місце в 

життєвому просторі, у системі навчально-виробничої роботи є одним із пріоритетних завдань 
професійно-технічного закладу. Обґрунтовано, що провідна роль у цьому належить педагогові. 

Для того, щоб умови сприяли самореалізації, його робота має бути спрямована на те, аби кожен 
учень міг: 

 розвинути здібності критичного мислення й незалежного висловлювання; 
 поповнити знання у сферах, що цікаві учню та розкривають перед ним нові горизонти 

пізнання; 
 розвивати спроможність приймати самостійні рішення; 

 оволодівати необхідними навичками щодо загальноосвітніх дисциплін та спецпредметів; 
 навчити радіти навчанню й поважати освіту; 

 розвинути свій емоційний інтелект; 
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 отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку; 

 розвинути самосвідомість кожного учня і як самостійної особистості, і як члена колективу; 
 зберегти та зміцнити моральне, фізичне і психічне здоров’я учнівської молоді; 

 сприяти взаємоузгодженню зовнішніх потреб та внутрішніх мотивів до саморозвитку й 
самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Результатом навчання в цьому випадку стає не засвоєння знань, умінь і навичок, а 
формування основних компетентностей, які забезпечують успіх практичної діяльності.  

Робота з учнями викладача української мови і літератури та зарубіжної літератури в ПТНЗ 
будується на використанні у викладанні таких підходів, які переносять акцент не на накопичення 

знань, а на формування технологій розумової праці учнів.  
Власний досвід свідчить, що сприяє розвитку самореалізації особистості, а також 

інтелекту та самовдосконаленню технологія інтерактивного навчання, проектної навчальної 
діяльності, дистанційного навчання, інформаційна освітня технологія, технологія самоосвіти та 

освітніх кейсів і портфоліо Упровадження в повному обсязі чи їх окремих елементів дає 
можливість шляхом тісної співпраці з учнями, партнерства на уроці і постійного створення 

ситуації успіху організувати такі умови, за яких кожен учень відчує свою успішність та 
інтелектуальну спроможність.  

 З огляду на увагу приділяю й формуванню навичок демократичних відносин, управління 
собою, своїм життям у групі, уміння взяти відповідальність за власну діяльність. Практика 

засвідчує, що у процесі самореалізації значну роль відіграють наступні технологічні засоби і 
прийоми розвитку: 

Інтелекту  
 «Синтез думок» (розвиток інтересу до вивченої теми; розвиток креативності; пошук та 

виявлення нових оригінальних варіантів відповідей чи висновків); 
 «Генератори – критики» (для активізації самостійної роботи учнів); 

 «Урок - майстерня» (навчання вмінь виписувати проблеми, творчо шукати відповіді; 
розвиток креативних умінь; виховання впевненості у власних здібностях); 

 «Метод прес» (навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з 
дискусійного питання у виразній та стислій формі, переконувати інших); 

 «Дерево рішень»(допомагає учням проаналізувати і краще зрозуміти механізми прийняття 
складних рішень); 

 «Симуляції або імітаційні ігри» (відтворюють, імітують будь-які явища навколишньої 
дійсності; розвивають увагу й навички критичного мислення, сприяють застосуванню на 

практиці вмінь розв’язувати проблеми). 
Самовдосконалення 

 «Коноп» - контрольне опитування учнів із введенням ігрових елементів (перевірка знань, 

умінь на етапі підсумкового контролю; розвиток інтересу до предмета); 
 «Відгадай до кого говоримо» (розвиток упевненості в собі; вироблення навичок певної 

поведінки в різних ситуаціях); 
 «Атака думок» ( розв’язування наукової чи навчальної проблеми за допомогою об'єднання 

творчих думок учнів, створення «колективного мозку»; розвиток креативності учнів; 
виховання співпраці, законослухняності); 

 «Прийом вільних асоціацій» (для розслаблення, очищення від сторонніх думок); 
 «Аналіз ситуації» (учні засвоюють матеріал, аналізуючи певні ситуації, випадки з життя: 

правові, історичні, моральні, у яких вступають у протиріччя різні життєві погляди, позиції); 
 «Тиха відповідь з місця» (перевірка знань у комфортних умовах, зняття напруги, страху 

перед усною відповіддю). 
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Самореалізація 

 «Дискусія», «Телевізійне ток-шоу» (набуття учнями навичок публічних виступів і вмінь 
вести дискусії, обстоювання власної позиції, формування громадянської позиції); 

 «Ланцюжок» (відпрацювання вмінь, формування навичок співпраці; розвиток згуртованості 
колективу);  

 «Громадські слухання» (моделювання суспільного слухання за допомогою імітаційної гри; 
учні одержують практичний досвід у визначенні та поясненні ідей, інтересів і цінностей, 

пов’язаних з предметом слухання); 
 «Неперервна шкала думок» (розвиток навичок прийняття самостійного рішення та 

вдосконалення вміння аргументувати свою думку).  
Новий час висуває нові вимоги до ПТНЗ. Зважаючи на це, виклад матеріалу з мови й 

літератури зорієнтовую не тільки на розширення обсягу, структурування, інтегрування, 
узагальнення змісту, а й на перетворення суб’єктивного досвіду кожного учня; роботу над 

розвитком усіх учнів, як з низьким (їх у ПТНЗ більшість), так і з високим рівнем навчальних 
можливостей (їх значно менше); активне стимулювання до набуття знань шляхом самоосвіти, 

саморозвитку, самовираження, індивідуальний підхід; урок організовую так, щоб кожен мав 
можливість самостійного вибору способів опрацювання запропонованих завдань. 

Програма для 10-11 класів рівня стандарту дозволяє запровадити в життя дуже важливу 
ідею про те, що вона може бути опанована різними шляхами. Вибір залежить від особливостей 

конкретної особистості. Сама програма орієнтує на пошук найбільш сприятливих умов для 
самореалізації. З огляду на це особливу увагу приділяю дослідницькій роботі. Наведу декілька 

прикладів:     

Українська мова Українська література 

1 курс (10 клас)  

Поглиблення і систематизація найважли-

віших відомостей з орфоепії, фонетики, 

лексикології, фразеології, будови слова, 

словотвору, морфології, стилістики 

* Дослідити складні випадки ненаголошених 
голосних (м’якого знака, апострофа). 

Запропонувати приклади щодо правопису 
літери е – и в назвах будівельних традиційних і 

сучасних матеріалів (покрівельних і стінових). 
* Дослідити роль Інтернету в оволодінні 

мовою й мовленням.  
У формі есею висловити власні 

міркування щодо впливу Інтернету на розвиток 

мовленнєвого складу учнівської молоді.  
2 курс (11 клас) 

Мовленнєва змістова лінія 

* Дослідити молодіжний сленг у сучасному 

просторі масової комунікації  
Або: 

* Сленгові новотвори «Адміністратора. Агента 
з туризму» (Особливості молодіжного сленгу 

«Барменів». Місце сленгової лексики у 
професійному мовленні «Кухаря. Кондитера») 

1 курс (10 клас) 

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» 

* Дослідити еволюцію поведінки Чіпки та 
пояснити психологічними чинниками. 

Іван Франко  

* Дослідити зміну емоційного малюнку збірки 

"Зів'яле листя", відтворивши її кольоровою 
гамою. 

* Дослідити творчість І.Франка у музиці.  
2 курс (11 клас) 

Література рідного краю 

* Дослідити народознавчі мотиви у творчості 
письменників рідного краю.  

* Екологічні мотиви у творчості письменників 
рідного краю. 

* Дослідити репертуар академічного музично-
драматичного театру ім.. Т.Шевченка. 

Розкрити тему «Класика української 
літератури - окраса репертуару нашого 

театру».  
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З’ясовано, що діяльність учнівської молоді ПТНЗ активізує і робота над проектами. Цей 

метод зорієнтований на самостійну роботу, яка реалізується як в індивідуальній, так і в парній, 
груповій діяльності, що завжди передбачає розв'язання проблеми: з одного боку — використання 

сукупності різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого — необхідність інтегрування 
знань, уміння використовувати знання з різних галузей науки, техніки тощо. Результати виконання 

проектів мають бути, що називається, помітними, тобто, якщо це теоретична проблема, то 
конкретне її розв'язання (якщо практична — конкретний результат) готове до використання (на 

уроці, у ПТНЗ, у реальному житті). Метод проектів передбачає сукупність дослідницьких, 
пошукових, проблемних методів, творчих по своїй суті. Результати проектів мають бути 

відповідно оформленими — відеофільм, альбом, бортжурнал, комп'ютерна газета, альманах, 
інсценізація, презентація тощо. Така робота дуже перспективна, оскільки в ній кожен з учасників 

не втрачає свого статусу активної діючої особистості, самореалізується, намагаючись зайняти у 
групі позицію, що відповідає його можливостям: знанням, умінням, здібностям, мисленню тощо. 

Працюючи над проектом, учні спілкуються, співпрацюють, допомагають один одному, 
розвивають соціальні, розумові та комунікативні навички. Цей вид діяльності сприяє здійсненню 

індивідуального підходу у групах з різним рівнем підготовки під час вивчення та засвоєння нового 
матеріалу. На I курсі (10 клас), опрацьовуючи тему «Українська література 10 – х років XX ст.», 

зокрема творчість М.Коцюбинського, пропоную підготувати проекти «Імпресіонізм 
М.Коцюбинського», «Український імпресіонізм у живопису» (М.Бурачек «Овини»).  

Уроки літератури спонукають учнів мислити, висловлювати свою позицію, відстоювати 
власну думку, допомагають їхньому самовираженню, самореалізації. Завдяки ним вони стають 

більш упевненими в собі, не бояться висловлюватися, розв’язувати пізнавальні й життєві 
проблеми, адаптуватися до умов сучасної дійсності . У процесі співпраці використовую рольову 

гру «Інтерв’ю з письменником (літературним героєм, критиком)». За вказівкою учень-журналіст 
складає опитувальник на основі відомих фактів із життя автора, проводить інтерв’ю з 

письменником, роль якого виконує підготовлений.  
Приклад одного з інтерв’ю (1 курс (10 клас), тема «Вступ. Із літератури реалізму». Оноре 

де Бальзак. Життєвий і творчий шлях»): 
- Сучасники говорили про вас: «Він добрий, добрий до глупоти, задля друзів забуває про себе 

самого». А якої думки Ви самі про себе? 
- Ваше дитинство проходило під знаком слави Наполеона. Чи захоплювалися Ви ним? 

- Ви любили ризикувати і навіть хотіли заробити грошей видавничою та друкарською справами, 
чому ж Вам це не вдалося? 

- Літературній праці Ви присвятили все своє життя. І врешті-решт до Вас прийшла слава. 
Безсонними ночами Ви написали багато творів. Один із Ваших сучасників підкреслив з іронією: 
«Натхнення Бальзака дорівнює 50 тисяч чашок кави». Чи було це в дійсності так? 

- «Людську комедію» Ви писали вісімнадцять років. Яку мету поставили перед собою, коли 
працювали над «Людською комедією»? 

- Кого з композиторів вважали побратимом по духу? 
- Ви двічі відвідували Україну, провели тут більше двох років, побували в Бердичеві, Києві й 

інших містах. Що дала вам поїздка на Україну? Чим сподобалася Верхівня? 
Привести учнів ПТНЗ до захоплення творами світової класики, допомогти глибоко 

осмислити їх ідейно-художню сутність допомагають і прийоми «Дивуй» (учні добирають цікаві 
маловідомі факти з біографії автора, творчої історії художніх шедеврів), «Інсценізація на матеріалі 

листування» (за вказівкою викладача учні опрацьовують необхідний матеріал, складають 
сценарій, добирають музичний супровід. Програму представляють ведучий та учасники 

листування), «Інсценізація «Письменник очима друзів, сучасників, критиків, послідовників …» (за 
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завданням і рекомендаціями викладача учні виконують ролі друзів письменника (сучасників, 

критиків, послідовників), опрацьовують необхідний матеріал, готують свої виступи. Під час гри 
викладач представляє тих, хто буде вести мову про письменника. Закінчується розмова 

узагальненнями, які роблять учні-глядачі), «Журналістський звіт» (учні готують звіт про 
презентацію книги, творчий вечір письменника у формі теле- (радіо-) репортажу, газетної статті 

тощо), «Заочна екскурсія визначними місцями, пов’язаними з життям і діяльністю письменника» 
(учні за завданнями та рекомендаціями викладача готують необхідний матеріал, а «екскурсоводи» 

проводять заочний огляд), «Літературний бігборд» (учні створюють і представляють плакат – 
рекламу літературного твору).  

Зокрема, опрацювавши на II курсі (11 клас) тему «Українська література 1920-1930 рр.», 
поняття «розстріляне відродження», використовую прийом «Незакінчене речення»: 

1. «Молоді письменники щиро вірили...»  
2. «Виникнення багатьох угруповань свідчило...»  

3. «Неокласики обстоювали...»  
4. «Партія втручалася в літературний процес тому, що...»  

5. «Для виправдання репресій тодішня влада...»  
6. «Основне питання літературної дискусії полягало...» 

Особливу увагу приділяю рефлексії. Сьогодні це не додаткова частина уроку, а його 
повноправна складова, що вдосконалює навчальний процес і виділяє особистість учня на уроці. Як 

засіб розвитку, практикую написання, створення асоціативних рядів, формулювання запитань, що 
змушують кожного задуматися над тим, чи відповідають його уявлення загальнолюдським: «Чого 

навчає цей твір?», «Як би ви вчинили на місці героя?», «Чи трапляються подібні випадки в наш 
час?». Після закінчення роботи у групах учні оцінюють ефективність колективної роботи. Інколи 

рефлексію проводжу за аналогією з анкетуванням, говорю варіанти відповідей на запитання, а учні 
ставлять потрібну цифру.  

До прикладу: 
- Працюючи у групі, ви спілкувалися. Як це впливало на результат? 

а) робота стала більш ефективною; 
б) це гальмувало процес; 

в) у роботі ми допускали неточності; 
г) не дозволило задіяти ресурси всіх учасників групи. 

Свою діяльність на уроках мови і літератури спрямовую на індивідуальний підхід до 
кожного учня. Використовуючи ці й подібні методи, а також досвід вітчизняних і зарубіжних 

педагогів, власні здобутки, прагну зробити навчання цікавим. Учням потрібно нове. Суттєво 
покращити якість навчання можливо за умови цілеспрямованого вдосконалення уроку, його 
безпосередньої модифікації. Його необхідно ретельно готувати, тоді шляхи до самопізнання й 

самореалізації нададуть можливість усвідомити фактичний матеріал, позитивне й негативне, а 
разом з тим і власні недоліки. Якщо учневі цікаво працювати на уроці, у очах одногрупників він 

матиме змогу реалізувати свій інтелектуальний потенціал. У такому контексті можна очікувати 
позитивних результатів у навчанні.  
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WEB-QUEST В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Ірина Гончарова, викладач інформатики ДНЗ «МВПУ ПІТ» 

 
Інформаційні технології і глобальна мережа Інтернет надають 

багато можливостей для навчання: педагогічні програмні засоби, 
блоги, подкасти (процес створення і поширення звукових або 

відеофайлів в стилі радіо-і телепередач в Інтернеті (мовлення в 
Інтернеті) тощо. Особливу увагу сучасні педагоги відводять 

технології веб-квест (Web-Quest). 
Освітнім WEB-квестом (quest –  від англ. – пошук, шукати) 

називають сайт в Інтернеті, присвячений певній темі і що складається 
з декількох зв'язаних єдиною сюжетною лінією розділів, насичених посиланнями на інші ресурси 

Інтернет.  
Quest у перекладі з англійської мови - тривалий цілеспрямований пошук, який може бути 

пов'язаний з пригодами або грою; також служить для позначення одного з різновидів 
комп'ютерних ігор. 

Web-Quest - модель використання Інтернет-ресурсів у викладанні.  
WEB-квест (web-quest) в педагогіці - проблемне завдання з елементами рольової гри, для 

виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.  
Уперше ця модель проектної діяльності була представлена викладачем університету Сан-Дієго (США) 

Берни Доджем і Томом Марч у 1995 році. Вчителі всього світу використовують цю технологію як один із способів 
успішного використання Інтернету на уроках. 

Технологія веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх у 
навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд компетенцій: 

 використання ІКТ для вирішення професійних завдань (в т.ч. для пошуку необхідної 
інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, веб-

сайтів, баз даних тощо); 
 самонавчання і самоорганізація; 

 робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), тобто 
навички командного рішення проблем; 

 уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш 
раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір; 

 навички публічних виступів. 
Веб-квест є найбільш складним як для учнів, так і для викладача. Веб-квест спрямований на 

розвиток в учнів навичок аналітичного і творчого мислення; викладач, який створює веб-квест, 

повинен володіти високим рівнем предметної, методичної та інфокомунікаційної компетенції. 
Особливістю веб-квестів є те, що частина інформації або вся інформація, представлена на 

сайті для самостійної або групової роботи учнів, знаходиться насправді на різних веб-сайтах. 
завдяки ж гіперпосиланням, учні цього не відчувають, а працюють в єдиному інформаційному 

просторі, для якого не є суттєвим фактором точне місцезнаходження тієї чи іншої порції 
навчальної інформації. Учневі дається завдання зібрати матеріали в Інтернеті по тій або іншій 

темі, вирішити поставлену проблему, використовуючи ці матеріали. Посилання на частину джерел 
даються викладачем, а частину вони можуть знайти самі, користуючись звичайними пошуковими 

системами. По завершенні квесту учні або представляють власні веб-сторінки з даної теми, або 
якісь інші творчі роботи в електронній, друкованій або усній формі.  
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Результат роботи учнів Web-квесту ―Сучасна освіта очима учнів» 

 

Веб-квести можуть охоплювати як окрему проблему, навчальний предмет, тему, так і бути 
міжпредметним. Б. Додж виділяє три принципи класифікації веб-квестів: 

1. По тривалості виконання: короткострокові та довгострокові. 
2. За предметним змістом: монопроекти і міжпредметні веб-квести. 

3. За типом завдань, виконуваних учнями: 

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

новому форматі: створення презентації, плаката, розповіді.  

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

 Самопізнання - будь-які аспекти дослідження особистості. 

 Компіляція - трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення 
книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури. 

 Творче завдання - творча робота в певному жанрі - створення п'єси, відеоролика, 

складання віршів, пісень. 

 Аналітична задача - пошук та систематизація інформації. 

 Детектив, головоломка, таємнича історія - висновки на основі суперечливих фактів. 

 Досягнення консенсусу - вироблення рішення по гострій проблемі. 

 Оцінка - обґрунтування певної точки зору. 

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

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

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

лайн джерел. 
Проведення проектної роботи за допомогою мережевих ресурсів має ряд певних переваг, а 

саме: 

 квести дають викладачу ясний взірець того, як проводити проектну роботу; 
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 модель роботи з веб-квестами використовують величезну кількість викладачів в самих 

різних країнах, тому в мережі можна знайти багато цікавих розробок. Почати можна з 
вибору готового продукту і використовувати його без змін (або злегка змінивши); 

 в Інтернеті є шаблони, які можуть бути корисні викладачам, бажаючим створювати свої 
власні веб-квести, різні завдання, які підходять до запропонованої технології, масу 

методичних порад для викладачів про те, як і де знайти корисні сайти при створенні веб-
квесту, а також список пошукових систем та інструкції щодо їх використання; 

 викладач надає список сайтів, який учні використовують при виконанні проекту.  

Однак існує ряд труднощів і проблем, що виникають під час роботи над квестом: 

 для виконання проекту учні повинні мати доступ до глобальної мережі Інтернет; 

 технологія веб-квестів вимагає від дітей і дорослих певного рівня комп'ютерної 
грамотності;  

 повільний Інтернет може обмежувати тип завантажуваних ресурсів (наприклад, 
відеоматеріалів); 

 багато веб-квестів, які можна знайти в Інтернеті, створені за кордоном, тому їх необхідно 

адаптувати до конкретних умов навчання. 
Веб-квести найкраще підходять для роботи в мінігрупах, однак існують і веб-квести, 

призначені для роботи окремих учнів. Важливою умовою успішної роботи в проектній технології 
квест-уроку є наявність комп'ютерного обладнання з підключенням Інтернет-послуги. Іншою 

умовою є наявність ПК в учнів, що дозволяє в домашніх умовах продовжувати працювати з 
навчальними матеріалами. 

Традиційно виділяють наступні етапи роботи над веб-квестом: 

1. Початковий. На цьому етапі викладач проводить підготовчу роботу, знайомить з темою, 

формулює проблему. Теми підбираються так, щоб при роботі над ними учень поглибив свої 
знання або придбав нові. Теми повинні бути цікавими та корисними для учнів, щоб учень міг 

вибрати собі справу до душі і працювати, усвідомлюючи необхідність вирішення поставленої 
проблеми. Одну й ту ж тему можуть вибрати кілька учнів, тим цікавіше буде обговорення 

результатів, оскільки роботи можуть висвітлювати тему з різних точок зору. Учні знайомляться з 
основними поняттями з обраної теми, матеріалами аналогічних проектів. Розподіляються ролі в 

команді: по 1-4 людини на 1 роль.  
2. Рольовий. Цей етап представляє собою індивідуальну роботу в команді на загальний 

результат. Учасники одночасно, відповідно до обраних ролей, виконують завдання. Всі члени 
команди повинні допомагати один одному і вчити роботі з комп'ютерними програмами. Команда 

спільно підводить підсумки виконання кожного завдання, учасники обмінюються матеріалами для 
досягнення спільної мети. На етапі виконання завдання формуються дослідницькі навички учнів. 

При пошуку відповідей на поставлені питання серед великої кількості наукової інформації 
розвиваються критичне мислення, вміння порівнювати і аналізувати, класифікувати об'єкти та 

явища, мислити абстрактно. Учні здобувають навички трансформувати отриману інформацію для 
вирішення поставлених проблем. Накопичений досвід послідовних дій під керівництвом вчителя 

допоможе кожному в організації своєї подальшої індивідуальної дослідницької діяльності у 
світовому інформаційному просторі.  

3. Завдання. На етапі оформлення результатів діяльності відбувається осмислення 
дослідження, яке вудбулося. Робота передбачає відбір самої значимої інформації і представлення 

її у вигляді web-сайту, html-сторінки, слайд-шоу, буклету, анімації, постера або фоторепортажу. 
На цьому етапі дуже важлива роль викладача як консультанта.  

4. Заключний етап. Обговорення результатів роботи над веб-квестами можна провести у 
вигляді конференції, щоб учні мали можливість показати свою працю, усвідомивши значимість 
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виконаної роботи. Команда висуває людину, яка буде захищати проект. Викладач може 

порекомендувати виступити учневі, чий внесок в роботу мінімальний у силу якихось причин (це 
може бути відсутність вдома комп'ютера або виходу в Інтернет, невпевнена робота в HTML або 

графічних редакторах, слабке логічне та аналітичне мислення). Такий учень, усвідомлюючи 
відповідальність перед усією командою, докладе всіх зусиль, щоб вивчити матеріал, розібратися в 

проблемі, гідно представити проект, і, тим самим, хоч трішки, але підвисіть свої професійні 
компетенціі. На цьому етапі закладаються такі риси особистості як, відповідальність за виконану 

роботу, самокритичність, взаємопідтримка і вміння виступати перед аудиторією. У завершенні 
роботи над проектом, після підведення підсумків, важливо використовувати матеріальне і 

моральне стимулювання високих результатів. 
Високі результати дає даний вид діяльності при підготовці до олімпіад, так як розширює 

кругозір і ерудицію. Веб-квест можна проводити, як на звичайних уроках, так і при проведенні 
уроків виробничого навчання, особливо в групах, що опановують професію «Оператор 

комп’ютерного набору». Реальне розміщення веб-квестів у мережі у вигляді web-сайтів, створених 
самими учнями, дозволяє значно підвищити мотивацію учнів на досягнення найкращих 

навчальних результатів. У завершенні роботи над проектом, після підведення підсумків, важливо 
використовувати матеріальне і моральне стимулювання високих результатів. 

Веб-квести використовуються досить давно і придбали чітку структуру: 
 Вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квесту, попередній план 

роботи, огляд усього квесту. 
 Центральне завдання, яке зрозуміло, цікаво і здійснимо. Чітко визначено підсумковий 

результат самостійної роботи (наприклад, задана серія питань, на які потрібно знайти 
відповіді, прописана проблема, яку потрібно вирішити, визначена позиція, яка повинна 

бути захищена, і зазначена інша діяльність, яка спрямована на переробку і представлення 
результатів, виходячи із зібраної інформації). 

 Список інформаційних ресурсів (в електронному вигляді - на компакт-дисках, відео- та 
аудіо-носіях, у паперовому вигляді, посилання на ресурси в Інтернет, адреси веб-сайтів по 

темі), необхідних для виконання завдання. Цей список повинен бути анотований. 
 Опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учаснику квесту при 

самостійному виконанні завдання (етапи). 
 Опис критеріїв та параметрів оцінки веб-квесту. Критерії оцінки залежать від типу 

навчальних завдань, які вирішуються у веб-квесті. 
 Керівництво до дій (як організувати і представити зібрану інформацію), яке може бути 

представлене у вигляді напрямних питань, які організовують навчальну роботу (наприклад, 
пов'язаних із визначенням часових рамок, загальною концепцією, рекомендаціями по 
використанню електронних джерел, виставленням "заготовок" веб-сторінок тощо). 

 Висновок, де підсумовується досвід, який буде отриманий учасниками під час самостійної 
роботи над веб-квестом. Іноді корисно включити на закінчення риторичні запитання, що 

стимулюють активність учнів продовжити свої досліди в подальшому. 
Для створення бланка оцінки необхідно: 

1. Сформулювати найбільш значущі критерії оцінки. Критерії повинні бути адекватні 
типом завдання, цілям і видам діяльності та в рівній мірі враховувати: 

 досягнення заявленої мети; 

 якість виконання роботи; 

 якість процесу виконання роботи; 

 зміст; 

 складність завдання. 
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2. Визначити шкалу оцінки - наприклад, трьох-, чотирьох-, п'ятибальну. 

3. Підготувати опис параметрів оцінки. Необхідно починати з опису ідеального варіанту 
виконання завдання, а потім переходити до опису можливих недоліків виконання роботи по 

кожному критерію. Вимоги до опису параметрів: 

 мова опису повинна бути зрозумілою учням; 

 опис має дозволяти визначити кількісні відмінності одного параметра від іншого; 

 різниця між кількісними показниками повинна бути приблизно однаковою 

(наприклад, 4 бали ставиться при наявності 1-2 орфографічних помилок,       3 бали - 

за наявності 3-4 помилок і т.д.) 
4. При необхідності можна також вказати значимість кожного критерію в загальній оцінці 

(наприклад, у відсотках). 
Методика веб-квестів активізує навчальний процес, сприяє підвищенню індивідуалізації 

навчання і його якості. 
Веб-квест - одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному 

процесі. 
Веб-квест - проблемне завдання, для виконання якого використовуються інформаційні 

ресурси Інтернету. 
Веб-квест - це формат уроку, орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності 

учнів, на якому значна частина інформації здобувається через ресурси Інтернету.  
Веб-квест – це дидактична структура, в рамках якої викладач удосконалює пошукову 

діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час. Викладач перестає бути 
джерелом знань, але створює необхідні умови для пошуку і обробки інформації.  

Така діяльність перетворює учнів на активних суб'єктів навчальної діяльності, підвищуючи 

не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності 
і їх презентацію. Ця методика є сучасною та перспективною, має ряд переваг, заслуговує на 

широке впровадження в навчально-виховний процес. 
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Приклад критеріїв оцінювання веб-квеста 

Критерії 
Бали 

3 2 1 

Формулювання 

мети і гіпотези 

дослідження 

Сформульована гіпотеза, чітко 
визначені цілі дослідження 

Гіпотеза сформульована, цілі 
дослідження не достатньо чіткі 

Гіпотеза відсутня або сформульована не 
чітко, цілі не продумані 

Виконання 

дослідження 

Проведене дослідження 

відрізняється глибиною, 
самостійністю, творчим підходом, 

застосуванням різних методів 
дослідження 

При проведенні дослідження учасники 

групи використовували кілька методів, 
але проблема розкрита не досить 

глибоко 

Проведене дослідження виконано 

поверхово. Учасники групи не 
проявили самостійності, творчості у 

вирішенні питань 

Пошук інформації 

по темі роботи 

Підібрана велика кількість 
достовірних джерел інформації  

Виконано анотування посилань на 
Інтернет джерела, підібрана достатня 

кількість джерел інформації, але 
достовірність інформації в них не 

завжди очевидна 

Кількість джерел інформації явно не 

достатньо, достовірність їх не 
очевидна 

Відповідність цілей 

і результатів 

роботи 

Проведене дослідження відповідає 
на ключове питання і проблемні 

питання. Всі поставлені цілі 
досягнуті 

Проведене дослідження частково 
відповідає на ключове питання і 

проблемні питання. В основному, 
цілі дослідження досягнуті 

Проведене дослідження слабо 
пов'язано з основним питанням та 

проблемними питаннями. Не всі 
поставлені цілі досягнуті 

Висновки 
Логічні, обґрунтовані, повністю 
відповідають поставленим цілям 

В основному, відповідають цілям, 
однак представлені безсистемно 

Відсутні або не пов'язані з цілями, 
результатами роботи 
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Критерії 
Бали 

3 2 1 

Представлення 

результатів роботи 

Обрано різноманітні форми 
подання результатів дослідження, 

які відповідають цілям 
дослідження, змісту матеріалу, 

демонструють внесок кожного 
учасника групи. Всі матеріали 

створені з дотриманням 
авторських прав 

Обрано кілька форм подання 

результатів вибір не досить 
продуманий. Вибрані форми не 

завжди дозволяють побачити внесок 
кожного учасника групи. Матеріали 

створені з дотриманням авторських 
прав 

Обрано 1-2 форми подання 
результатів дослідження, які погано 

відповідають цілям дослідження, 
змісту матеріалу, не демонструють 

внесок кожного учасника групи 

Захист роботи 

Відрізняється послідовністю, 

логікою викладу, культурою мови. 
Учасники групи демонструють 

вміння стисло і повно розкрити 
зміст дослідження, аргументовано 

обгрунтувати прийняті рішення. 
Відповіді на питання чіткі та 

повні. Демонстраційний матеріал 
доречно підтримує виступ. Виступ 

легко сприймається аудиторією. 

Виступ відповідає проведеним 

дослідженням, відрізняється 
послідовністю, логікою викладу, 

культурою мови, але учасникам не 
вистачає вміння стисло і повно 

розкрити зміст. Обсяг 
демонстраційного матеріалу не 

оптимальний (не достатній або 
надлишковий). В основному, виступ 

викликає інтерес в аудиторії. 

Усний виступ сприймається аудиторією 

складно. Учасники передають зміст 
роботи, але не демонструють вміння 

виявляти головне в дослідженні. 
Демонстраційний матеріал 

використаний не ефективно. 
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НА ЛІТЕРАТУРНІЙ КАРТІ УКРАЇНИ 

 
Тетяна Резніченко, викладач української мови і літератури 

Дніпропетровського вищого професійного училища будівництва 
На літературній карті України 

Кожний рік для України - це чергова сторінка її історії, яку пише 
наш вільнолюбний народ, що свято береже та примножує традиції славних 

пращурів, виховує молодь на кращих прикладах громадянської мужності та 
впевненості у світлому майбутньому. Українцям є ким пишатися, на 

прикладі чийого життя виховувати майбутнє покоління. Мова народу, 
література завжди була і є дзеркалом душі нашого народу. 2016 рік багатий 

на знаменні дати. Цей рік Указом Президента проголошений роком 
ушанування пам’яті великого Каменяра Івана Франка з нагоди відзначення 

пам'ятних дат - 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті . 
Цього ж року відзначається 145 років від дня народження славної співачки досвітніх 

огнів, поліської Мавки Лесі Українки та 202 роки від дня народження великого українського поета 
Тараса Шевченка, який свій талант присвятив служінню народові. 

Ще одна особливість цього року - проголошення його роком англійської мови, що 
розширює доступ до освітніх і культурних можливостей, які відкривають знання та використання 

англійської мови для забезпечення інтеграції України до науково-освітнього простору, створюють 
умови щодо ознайомлення молоді з творами українських митців у перекладі англійською мовою 

та популяризації української літератури у світі. 
Розкрити сторінки знаменних подій ми пропонуємо шляхом подорожі по літературній 

Україні. Для цього скористаємося залізничним транспортом . 
Наш потяг відправляється від станції «Дніпропетровськ», а кожна наступна зупинка – це 

сторінка життя і творчості видатних поетів - Лесі Українки, Івана Франка, Тараса Шевченка. 
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Через художнє слово проймаємося драматизмом життя цих великих людей, відчуваємо 

нерозривний зв'язок їх особистого з долею рідного народу та України. Залучаємо учнів до творчої 
пошукової діяльності, разом учимося бути мужніми патріотами своєї держави, мати силу волі в 

досягненні мети. 
Протягом подорожі звучать сучасна українська пісня та пісні на слова Т.Шевченка і 

І.Франка, читаються поезії українською й англійською мовами, інсценізуються уривки із творів І. 
Франка, Л.Українки, Т.Шевченка. 

Проїхавши мальовничими місцями України, що пов’язані з долями світочів нашої 
літератури, ми повертаємося до рідного міста, де милуємося поезією сучасного Дніпропетровська, 

завершуючи літературну подорож віршем Сергія Бурлакова «Скільки літ в протистоянні…», у 
якому він закликає до МИРУ, ЗЛАГОДИ, ЛЮБОВІ. 

 

На літературній карті України 
Ведучий: Чи подорожували ви по Україні? Чи пролітали ви над її неозорими рівнинами, що 

розкинулися від Полісся до Чорного й Азовського морів, від Карпат і до Донецького кряжа? 
Розташована ця давня слов’янська земля на Південно-Західній і Східноєвропейській 

рівнинах: «Головою до Чумацького Возу (Великої Ведмедиці), ногами до синього моря» - як 
співали колись кобзарі та лірники. Україна славиться багатствами надр, кращими у світі 

чорноземами, працьовитими й талановитими людьми. 

Звучить українська пісня «Україна – це ми» 

Сьогодні ми здійснимо коротку «подорож» по літературній Україні. А для цього 
скористаємось послугами залізничного транспорту (сигнал відправлення потягу, демонструються 

слайди «На Поліссі») 
Ось ми і на Західній Україні! Милий серцю волинський край! Край предковічних дубів, 

незайманих борів, таємничих озер зі смарагдовими облудними берегами. 
Край, який дав світові ніжну й чарівну Мавку, горду й незалежну Касандру, нескореного 

Неофіта й одержиму Міріам, розповів людям «Осінню казку» і проспівав «Лісову пісню». 
Край володарки ночей, яка серед темряви засвітила провідну зірку свободи, кинула клич 

відчаю й болю. 
Село Колодяжне розкинулося обабіч шосе Ковель - Луцьк, у одному з чарівних куточків 

Волинського Полісся (Західна Україна). І, можливо, не було б воно так широко відоме, не стояло б 
на перехресті літературних доріг, якби не було позначене генієм славетної поетеси - Лесі Українки 

(Лариси Петрівни Косач), якій 25 лютого 2016 року виповнилося 145 років від дня народження. 
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Це наша Леся. Ота іскра великого багаття, ота вогненна зірка Прометея, яка довго освітлює 

шлях майбутніх поколінь. Наш вірний Орфей, що несе на крилах своїх пісень людям віру, надію, 
любов. 

Мріяла бути художником, бо гарно малювала; музикантом, бо мала дар Божий до музики. І 
не знала дівчинка, що в серці її вже поселилась Муза, яка зробить у майбутньому поезію цієї 

невгамовної мрійниці оздобою української літератури. 
Невблаганна доля відміряла їй короткий вік – усього 42 роки. Але це було прекрасне життя 

мужньої й сильної духом людини. 
Учениця:  

На шлях я вийшла ранньою весною  
І тихий спів несмілий заспівала. 

А хто стрічався на шляху зо мною, 
Того я щирим серденьком вітала. 

Учениця:  
Хто вам сказав, що я слабка, 

Що я корюся долі? 
Хіба тремтить моя рука, 

Чи пісня й думка кволі? 
Учениця:  

Тільки – життя за життя! Мріє, станься живою! 
Слово, коли ти живе, статися тілом пора. 

Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, 
той не вмре, не здобувши нового добра. 

Учениця:  
Як я умру, на світі запалає 

Покинутий вогонь моїх пісень, 
І стримуваний пломінь засіяє, 

Вночі запалений, горітиме удень. 
Ведучий: Схиляємось перед мужністю поетеси, яка творила, щодня долаючи фізичний 

біль, гнітючий настрій, зумовлений недугою. Леся намагалася не виносити на суд людський 
фізичного болю. Але вона була звичайною людиною, ніжною, тендітною жінкою. А постійні 

нестерпні болі завдавали їй величезних мук. І тоді важка 
туга, розпач, пекучий біль виливалися в поезії.  

Учениця:  
Душа моя плаче, душа моя рветься, 
Та сльози не ринуть потоком буйним, 

Мені до очей не доходять ті сльози, 
Бо сушить їх туга вогнем запальним. 

Хотіла б я вийти у чистеє поле, 
Припасти лицем до сирої землі  

І так заридати, щоб зорі почули, 
Щоб люди вжахнулись на сльози мої. 

Ведучий: Ніжна і вразлива душею, Леся тонко 
відчувала красу й гармонію природи, бо виросла серед 

мальовничих волинських лісів. Її цікавив фольклор: 
мавки, русалки, усі ті істоти, які жили в народних 

переказах і повір’ях. Природа була для Лесі дивним 
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світом, у якому перепліталися добро і зло, радість і страждання. Саме тому вона створює свою 

лебедину пісню, свій шедевр — драму-феєрію «Лісова пісня». Цей твір — гімн єднанню людини і 
природи, щира, велична пісня про велич духовного, про порив людини до щастя, про складні 

болісні шляхи до нього. 

Звучить музика П. Чайковського «Пори року. Весна». Інсценізація уривка з твору 

«Лісова пісня». 
Ведучий: А можливо, «Лісову пісню» створило її безмежне і трагічне кохання до Сергія 

Мержинського... Доля була безжальною до двох талановитих людей, наділивши їх страшною 
хворобою - туберкульозом. Однієї березневої ночі 1902 р. Сергій Мержинський помирає на руках 

у Лесі, залишивши їй горе, сльози й відчай. 
Учениця:  

Уста говорять: «Він навіки згинув!» 
А серце каже: «Ні, він не покинув! 

Ти чуєш, як бринить струна 
Якась тремтяча 

Тремтить - бринить, немов сльоза гаряча. 
Тут в глибині і б’ється враз зі мною: 

«Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» 
І кожний раз, як стане він бриніти, 

Тремтять в моєму серці тії квіти, 
Що ти не міг їх за життя зірвати, 

Що ти не хтів їх у труну сховати, 
Тремтять і промовляють враз зо мною: 

«Тебе нема, але я все з тобою!» 
Ведучий: Усе тяжчим і тяжчим був хрест, якого несла поетеса до своєї Голгофи. До останньої 

хвилини свого життя не залишала своєї зброї - вірного слова. Хіба жила на світі ще така жінка, у 
серці якої поєдналися б така мужність, геніальність, такий вогонь і розум, пристрасна любов і 

відданість народові та Батьківщині. Горить-палає на світі вогонь Лесиних пісень, освітлює наші 
душі, робить їх чистішими. І ми, п’ючи воду її джерел, з вірою йдемо в майбутнє, віддаючи честь 

дочці Прометея. 
Учениця:  

До тебе, Україно, наша бездольная мати, 
Струна моя перша озветься. 

І буде струна урочисто і тихо лунати, 
І пісня від серця поллється. 
І, може, тоді завітає та доля жадана 

До нашої рідної хати, 
До тебе, моя ти Україно мила, кохана, 

Моя безталанная мати! 
Ведучий: Героїзм, з яким поетеса переборювала свої муки, непримиренність до угодовства й 

компромісів робили Лесю Українку наймужнішою серед численних тогочасних поетів. Свого часу 
Іван Франко зробив висновок, що «… Леся Українка — трохи чи не єдиний мужчина на всю 

сьогочасну соборну Україну». А ми говоримо: «Єдина! На всю Україну! На весь світ!» 
Усе життя поетеса була борцем, бійцем, воїном, що начертав на своєму щиті слова «умру — не 

здамся» і проголосила серед стогонів і зойків різного роду нитиків «Contra Spem Spero!» 

Учениця:  

Гетьте, думи, ви, хмари осінні! 
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Тож тепера весна золота! 

Чи то так у жалю, в голосінні 
Проминуть молодії літа? 

Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 

Без надії таки сподіватись, 
Жити хочу! Геть думи сумні! 

Я на вбогім сумнім перелозі. 
Буду сіять барвисті квітки, 

Буду сіять квітки на морозі, 
Буду лить на них сльози гіркі. 

І від сліз тих гарячих розтане 
Та кора льодовая,міцна, 

Може, квіти зійдуть – і настане 
Ще й для мене весела весна. 

Я на гору круту крем’яную 
Буду камінь важкий підіймать 

І, несучи вагу ту страшную, 
Буду пісню веселу співать. 

В довгу, темную нічку невидну 
Не стулю ні на хвильку очей, 

Все шукатиму зірку провідну, 
Ясну владарку темних ночей. 

Так! Я буду крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 

Без надії таки сподіватись, 
Буду жити! Геть думи сумні! 

Ведучий: Слово Лесі Українки живе й сьогодні і крокує з нами. 
Учениця:  

 В тую країну, де щастя і горе однаково милі, 
В тую країну, де усміх і сльози однаково ясні, 

В тую країну, де чола підводять похилі, 
Де не сльозами, а співом ридають нещасні. 

Я не журюся,що рано, чи пізно загину, 
Я не журюся, що світ сей хороший покину, 
Я не журюся – нехай там життя моє гасне. 

Зоре моя! В тебе світло повік буде ясне. 
Інші будуть співці по мені, 

Інші будуть лунати пісні, 
Вільні, гучні, одважні та горді, 

Поєднаються в яснім акорді 
І полинуть у ті небеса, 

Де сіяє одвічна краса, 
Там на їх обізветься луною 

Пісня та, що не згине зо мною. 
Ведучий: І знову в дорогу. 
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Сигнал відправлення, демонструються слайди «На Галичині» - краєвиди Галичини, 

будинок - музей І.Франка в Нагуєвичах, звучить трембіта) 
Ведучий: Ми на Галичині Мальовниче село Нагуєвичі на Дрогобиччині (нині Івано-Франківська 

область). У сім’ї сільського коваля Якова Франка 27 серпня 1856 року народився син Іван, якому 
судилося стати гордістю України. 2016 рік Указом президента України проголошений роком 

ушанування пам’яті Франка. 27 серпня виповнюється 160 років від дня народження Великого 
Каменяра, 28 травня – 100 років від дня смерті. 

Учень:  

Я не люблю безпредметно тужити, 

Ні шуму в власних слухати вухах.  
Поки живий, я хочу справді жити,  

І боротьби життя мені не страх. 
Я син народу, що вгору йде, 

Хоч був запертий в льох. 
Мій поклик: праця, щастя і свобода. 

Я є мужик, пролог, не епілог. 
 Ведучий: Галичина дала світові багато визначних людей. Серед них яскравою постаттю є 

Іван Франко - класик української літератури, геніальний письменник, перекладач, публіцист, 
громадський і просвітницький діяч, який своєю невтомною працею будив і зміцнював національну 

свідомість українців. 
Іван Франко - європейський геній - устає сьогодні з нами за збереження Української 

держави, яку він будував своєю титанічною, каменярською працею. За обсягом знань, багатством 
лексичного запасу він був енциклопедією, а за працьовитістю, результативністю та глибиною 

мислення його величають титаном думки і праці. Людству він залишив понад 5 тисяч 
оригінальних і перекладних творів, статей, рецензій. 

«Вогонь в одежі слова» Франковими словами найкраще можна назвати Франкову творчість, 
полум'яну й пристрасну, роздмухану найголовнішими вітрами життя і звернену сяючими 

сполохами своїми вперед, у наступне, у завтра. Пильним, активним поглядом у майбутнє є вся 
творчість геніального мислителя-письменника - ученого, прокладача шляхів, рубача нетрів і 

знищувача скель – того, кого народ заслужено назвав славним іменем «Великого Каменяра». 
Учень: 

Лиш діло робіть! Не по ваших словах  
Колись вас судитимуть люди; 

Лиш трудом запічним мурований шлях  
Заслугою вашою хай буде! 
Ведучий: полум’яною синівською любов’ю Іван Франко любив рідну Україну. Він 

присвятив їй не тільки перлини своєї поезії, а й усе життя. Франко завжди думав про свій народ, 
віщував йому славне майбутнє. 

Під супровід мелодії М. Скорика учень читає поезію «Розвивайся ти, високий дубе». 
 Ведучий: Франко борець, але ж він людина. Він, як і всі, закохувався, страждав. З 

невимовного болю Франкової душі постала збірка «Зів'яле листя». Саме тому пісні в ній – «то 
голосні ридання», «підстрелені пташки», зойки враженого серця.  

Учень: 

Як почуєш вночі край свойого вікна,  

Що щось плаче і хлипає важко,  
Не тривожся зовсім, не збавляй собі сна,  

Не дивися в той бік, моя пташко!  
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Се не та сирота, що без мами блука,  

Не голодний жебрак, моя зірко;  
Се розпука моя, невтишима тоска,  

Се любов моя плаче так гірко.  
Ведучий: Ці вірші писалися серцем, були переповнені словами невимовного болю і 

хвилями-рядочками безмежного щастя. «Тричі мені являлася любов», - зізнається поет, і три 
жмутки віршів із збірки «Зів’яле листя» стали неперевершеними шедеврами світової любовної 

лірики. 
Іван Франко і пісня – невіддільні. Лагідна неньчина пісня, дзвінка пісня батькового 

ковальського молота, пісня лісу й річки, пісні рідного Прикарпаття, народжували в серці поета все 
нові й нові, уже власні пісні-вірші. Поезія Івана Франка – це воістину пісня, народжена у глибинах 

його пристрасної та щедрої душі. 
Франкові пісні – це тиха зажура і спалах сердець, що кохають, жмутки зів’ялого листя, що 

летять-осипаються над чиєюсь долею. 

Учень виконує пісню «Чого являєшся мені у сні?» 

«Якщо син селянина, вигодуваний твердим селянським хлібом, я почуваю себе до 
обов’язку віддати працю свого життя тому простому народові» (І. Франко) 

Тому доля галицького селянства є невід’ємною частиною багатьох його творів. 

Інсценізація уривка із драми «Украдене щастя». 

Понад 40 років працював Іван Франко на терені української і світової літератури та науки. 
Якби зібрати всі твори, перекладені Франком (знав 15 мов і робив з них переклади) можна, було б 

укласти багатотомну антологію світової поезії. За обсягом перекладених творів з різних літератур; 
Іван Франко не має собі рівного у світовій літературі. 

Та попри все - Франко запишається Франком. Стоїть у нашій культурі-як людська совість, 
як наш національний докір. Він був і залишається Вічним Революціонером для нас, що вічно 

бунтуємо і ніяк не можемо заспокоїтись, для всіх скривджених і принижених. Навіть сьогодні. 
Франко жив і творив, випереджаючи час. Велика філософія життя, розгорнена у його 

творах, до кінця ще не збагнена. Як актуально й сьогодні звучать слова Каменяра! 
«Тож вчімося і знаймо стільки, як Франко. Працюймо стільки й так, як Франко. Бентежмося 

й мучмося, як Франко. І тим ми втішимо його велику українську душу, яка споглядає на нас із 
свого безсмертя». (І. Драч)  

Учень: 

Стирає час міста і роки, 

Як невгамована ріка, 
Але не може стерти кроки 
 у вічність велета Франка. 

 
Його суремне й переможне «Нам пора!» 

Розбурхало вершини і низини. 
Яка від їх удару встояла зоря?! 

Яка б не розкололася крижина?! 
 

Франка шануючи, себе питаймо ми, 
Чому ще не прозріли після льоху, 

Лінуємось і словом сильним, і кістьми 
Його гостинець вимести від моху? 
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Ні Вашингтон, ані Москва, і ні титан, 

Лиш ми самі збудуєм хату. 
Про це нагадує щоразу нам Іван, 

Коли ідем до нього, мов на свято. 

Сигнал відправлення потягу. 

Ведучий: Подорожуємо далі, на схід. Гостинно нас зустрічає Черкащина - батьківщина на-
шого Кобзаря, Гулака-Артемовського, Нечуя-Левицького, Тодося Осьмачки... (слайди «По 

Шевченківських місцях» )  
 Черкащина простяглась упродовж Славутича-Дніпра. Незрівнянно мальовничий край: 

кручі, стрімкі урвища, лісисті пагорби, привільні заливні луки. Яких тільки цілющих трав і якого 
кольору квітів тут немає! Славиться талантами ця земля. Вона подарувала нам Великого Кобзаря! 

Учень: 

Благословен той день і час, 

Коли прослалась килимами 
Земля, яку сходив Тарас 

 Малими, босими ногами. 
Земля, яку скропив Тарас 

Дрібними росами-сльозами. 
Ведучий: У історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам’ятає й шанує 

людство. До них належить і ім’я великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. 
Увесь свій могутній талант він присвятив служінню народові. «Історія мого життя, — писав поет, 

— становить частину історії моєї Батьківщини». 
Шевченко вийшов з народу, жив народом, і не тільки думкою, а й обставинами життя був з 

ним міцно і кровно зв’язаний. 
Шевченків «Кобзар»... Це Біблія українського народу, це книга, якій судилося бути 

безсмертною, бо сам народ визнав її своєю книгою. Народ, який має такого поета, як Шевченко, і 
таку вічну книгу, як «Кобзар» — безсмертний. У цій книзі переплелися доля селянки-кріпачки з 

долею всієї неньки - України, боротьба гайдамаків та козаків з боротьбою народу за щастя й волю. 
Автор зібрав у ній кожну сльозину, найменший стогін болю кріпака. Духовну велич і красу 

народу він підніс на найвищу височінь, чим і збагатив увесь світ. 
У багатьох хатах українців сьогодні побачиш портрет Тараса Шевченка заквітчаний 

вишитим рушником, А на столі, поряд з хлібом, лежить його книга поезій — «Кобзар». 
Учень: 

Дивлюся, аж світає. 
Край неба палає, 
Соловейко в темнім гаї 

Сонце зустрічає. 
Тихесенько вітер віє, 

Степи, лани мріють, 
Між ярами над ставами 

Верби зеленіють. 
Сади рясні похилились, 

Тополі по волі 
Стоять собі, мов сторожа, 

Розмовляють з полем. 

На фоні пісні «Думи мої» виходить учень – Шевченко. 

Учень-Шевченко: 
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Думи мої, думи мої! 

Лихо мені з вами! 
Нащо стали на папері  

Сумними рядами? 
Думи мої, думи мої, 

Квіти мої, діти! 
Виростав вас, доглядав вас, — 

Де ж мені вас діти? 
В Україну ідіть, діти, 

В нашу Україну. 
Дід:  

Тяжка наша доля у кріпацькому ярмі, Тарасе! 
Селянин:  

Пани — кати... 
Латану свитину з каліки знімають. 

З шкурою знімають, бо нічим обуть 
Княжат недорослих! 

Дівчина: 

А он розпинають вдову за подушне... А сина кують, 

Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію! У військо оддають! 
Жінка: 

А онде під тином 

Опухла дитина — голоднеє мре, 
А мати пшеницю на панщині жне... 

Дід:  

Чи Бог бачить із-за хмари  

Наші сльози, горе? 

Дівчина:  

Чи довго ще на сім світі катам панувати? 

Шевченко: 
Пани, пани! 
Схаменіться! Будьте люде! 

Бо лихо вам буде! 
Розкуються незабаром  

Заковані люде, 
Настане суд, заговорять  

І Дніпро, і гори! 
І потече сторіками  

Кров у синє море  
Дітей ваших... 

 
Учень: 

Мені однаково, чи буду 
 Я жить в Україні, чи ні. 

Чи хто згадає, чи забуде 
 Мене в снігу на чужині — 

Однаковісінько мені, 
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Іі не пом’яне батько з сином, 

Не скаже синові: «Молись, 
Молися, сину: за Вкраїну 

 Його замучили колись». 
Мені однаково, чи буде 

 Той син молитися, чи ні. 
Та не однаково мені, 

Як Україну злії люди  
Присплять, лукаві, і в огні 

 її, окраденую, збудять... 
Ох, не однаково мені. 

Учень: 

Я так її, я так люблю 

 Мою Україну убогу, 
Що проклену святого бога, 

За неї душу погублю. 
Схаменіться, недолюди, 

Діти юродиві! 
Подивіться на рай тихий, 

На свою країну, 
Полюбіте щирим серцем Велику руїну. 

Розкуйтеся, братайтеся! 
У чужому краю Не шукайте, не питайте  

Того, що немає 
І на небі, а не тільки  

На чужому полі. 
В своїй хаті своя й правда, 

І сила, і воля. 
Нема в світі України, 

Немає другого Дніпра, 
А ви претеся на чужину  

Шукати доброго добра.  
Полюбіте щирим серцем  

Велику руїну! 
 

Учень: 

У нас воля виростала, 
Дніпром умивалась, 

У голови гори слала, 
Степом укривалась! 

Кров’ю вона умивалась, 
А спала на купах, 

На козацьких вольних трупах,  
Окрадених трупах! 

Подивіться лишень добре, 
 Прочитайте знову  

Тую славу. Та читайте  
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Од слова до слова, 

Не минайте ані титли, 
Ніже тії коми, 

Все розберіть... та й спитайте  
Тоді себе: що ми? 

Чиї сини? яких батьків? 
Доборолась Україна  

До самого краю. 
Гірше ляха свої діти  

її розпинають. 
Учень: 

У всякого своя доля  
У свій шлях широкий: 

Той мурує, той руйнує, 
Той неситим оком — 

За край світа зазирає, 
Чи нема країни, 

Щоб загарбать і з собою  
Взять у домовину. 

Той тузами обирає  
Свата в його хаті, 

А той нишком у куточку  
Гострить ніж на брата. 

А той, тихий та тверезий  
Богобоязливий, 

Як кішечка, підкрадеться,  
Вижде нещасливий  

У тебе час та й запустить  
Пазури в печінки, — 

І не благай: не вимолять  
Ні діти, ні жінка. 

А той, щедрий та розкошний, 
 Все храми мурує 

 Та отечество так любить, 
Так за ним бідкує, 
Так із його, сердешного,  

Кров, як воду, точить! 
А братія мовчить собі, і  

Витріщивши очі! 
 Як ягнята: «Нехай, каже,  

Може так і треба!» 
Так і треба! Бо немає  

Господа на небі! 
Учень: 

Якби ви вчились так, як треба,  
То й мудрість би була своя. 

Учітеся, читайте, 
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І чужому научайтесь, 

Й свого не цурайтесь, 
Бо хто матір забуває, 

Того бог карає, 
Того діти цураються, 

В хату не пускають. 
Чужі люде проганяють, 

І немає злому 
На всій землі безконечній 

Веселого дому. 
Учень: 

Роботящим умам, 
Роботящим рукам,  

Перелоги орать, 
Думать, сіять, не ждать 

І посіяне жать 
Роботящим рукам. 

Ведучий: Шевченко з’явився на світ весною, щоб стати совістю України, її весною. Він 
народився 9 березня 1814 року. 

А 9 березня 1914 року, незважаючи на заборону російських сатрапів столітнього ювілею 
— загрозу тюремного ув’язнення, — патріарх грузинської культури Акакій Церетелі скликав 

грузинських митців. Б’є восьма вечора, вирує столичний театр опери й балету, асистенти-учні під 
руки вводять сімдесятичотирьохрічного Церетелі на сцену, зал затихає: патріарх прямує до центру 

сцени, де в обрамленні квітів висить портрет Великого Кобзаря України. Церетелі просить 
допомогти йому опуститися перед ним на коліна, і завмерлий зал чує, що вуста великого мужа 

Грузії промовляють слова, які відразу стають крилатими: «Спасибі тобі, Батьку Тарасе, що ти 
навчив мене любити Грузію». 

Під звуки кобзи входять на авансцену із залу «Письменники». 
Учень: Я, Іван Франко, український письменник. Я обожнюю Шевченка. Він був сином 

мужика — і став володарем у царстві духа. 
Він був кріпаком — і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком — і 

вказав нові, світлі й вільні шляхи професорам і книжним ученим. 
Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив 

більше, ніж десять переможних армій. 
Учениця: Я, Юлія Віргінія, німецький перекладач, переклала твори Шевченка німецькою 

мовою й уважаю, якщо Котляревський на межі XVIII і XIX століть підніс українську мову до рівня 

літературної, то велика заслуга Шевченка в тому, що він відкрив усю її велич і красу. Цим, а також 
оспівуванням героїчного минулого, пробудженням давніх ідеалів свободи, вихованням 

національної свідомості, Шевченко врятував свій народ від загибелі й заклав міцну основу для 
його славного культурного розвитку. Значення поезії Т.Шевченка — не скороминуще, воно 

постійне, тому що він поет не тільки пригнобленого українського народу, а й усього багатостраж-
дального людства. 

Учень: Великий Кобзар, який із титанічною силою висловив віковічні думи й сподівання 
талановитого, красивого душею, могутнього українського люду, безмежно дорогий нам, 

монголам, велелюбною поезією, непохитною вірою в сонячне майбутнє трудового народу. Я, 
Лхамсурен, сучасний монгольський поет. 

Учень: Я, Альфред Курелла, німецький письменник, стверджую, що Тарас Шевченко немає 
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собі рівних у світовій літературі. Жодна країна не висунула такого поета, народного у справ-

жньому розумінні цього слова, поета, який так повно, так правдиво і так безпосередньо передав 
настрої й думки широких мас поневоленого народу. Своєрідність поета саме в тому, що він, 

будучи дійсно зв’язаним із простим народом, не поривав цього зв’язку протягом усього життя, хоч 
досяг вершин наук того часу. 

Учень: Я, Рокуел Кент - американський художник, американець плоттю і кров’ю, але те, що 
я бачив із творів Шевченка — художника, і те, що я знаю про нього як про поета, викликає 

найглибші чуття щирого захоплення його талантом і творчістю. Я пишаюся цими творами, 
немовби я сам українець. Ваш Шевченко — це мій Шевченко. Я люблю й ціную Шевченка. 

Учень: Я, Назим Хікмет, турецький письменник, вважаю: до того часу, поки народи будуть 
воювати за свою національну незалежність і демократичні права, вірші Шевченка читатимуться 

різними мовами. 

Учень читає вірш англійською мовою. 

My Testament 

When I am dead, bury me 

In my beloved Ukraine, 
My tomb upon a grave mound high 

Amid the spreading plain, 
So that the fields, the boundless steppes, 

The Dnieper’s plunging shore 
My eyes could see, my ears could hear 

The mighty river roar. 

When from Ukraine the Dnieper bears 

Into the deep blue sea 
The blood of foes … then will I leave 

These hills and fertile fields – 
I’ll leave them all and fly away 

To the abode of God, 
And then I’ll pray …. But till that day 

I nothing know of God. 

Oh bury me, then rise ye up 

And break your heavy chains 
And water with the tyrants’ blood 

The freedom you have gained. 
And in the great new family, 

The family of the free, 
With softly spoken, kindly word 

Remember also me. 

В ед уч ий:  Пісні «Реве та стогне Дніпр широкий» і «Заповіт» стали символами пам’яті 

про Шевченка. Вони для нас святі. І не виконуються просто так, будь-де. 
Минуло 202 роки від дня народження Тараса Григоровича Шевченка — славного сина 

українського народу, але й сьогодні його слово живе між нами. Шевченко — це наша душа, наша 
мудрість, це наша сила. Які б нещастя й муки не випадали на долю нашого народу, він вистоїть, 

якщо з ним буде Тарас Шевченко, його «Заповіт». Він завжди підтримував і підтримуватиме нас, 
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додаватиме наснаги. 

Тож нехай «Заповіт» Великого Кобзаря стане заповітом для нас — зберегти мову народу, 
його звичаї, його пісні і пронести все це через віки. 

Нехай вогонь його душі запалить у ваших серцях іскру Віри, Надії, Любові до рідної землі, 
свого народу. 

Звучить пісня «Заповіт». 
Ведучий: Сьогодні до нього, нашого Пророка, звертаємо свої погляди. З його ідеалами, 

помислами звіряємо свої кроки в утвердженні української держави. Віримо, що здійсняться 
пророчі Тарасові слова: 

 І на оновленій землі 
 Врага не буде супостата, 

А буде син, і буде мати, 
І будуть люде на землі. 

Сигнал відправлення потягу. 
В ед уч ий:Ч ас  п о в ер т ати сь  до дом у  

Д емо н ст р уют ь ся  сла йд и  з  ви д ам и  Дн іп ро п ет р о всь ка.  
В ед уч ий:   

Безсонна дорога – позаду. 
Я знову у рідному краї. 

Знайомий будинок вокзалу… 
Обценьками серце стикає. 

Дніпропетровськ - індустріальне серце моєї держави. Тут живуть працьовиті, талановиті 
люди. З нашим містом пов’язані імена класиків української літератури Олеся Гончара, П. 

Загребельного, В. Підмогильного, І. Манжури, Г. Епіка, сучасних поетів і письменників – Л. 
Степовички, С. Бурлакова, В. Савченка та багатьох інших.  

Завершуємо нашу подорож поезією С. Бурлакова 
Учень: 

Скільки літ в протистоянні! 
Де ж знайти високий лад? 

Просто вийти на світанні 
І відчути: квітне сад! 

І побачити: зорею  
Пломенить троянди цвіт, 

І звисає над землею  
Хмелю ніжний живопліт. 

Закриває стіни сірі, 
Рясно китиці снує. 

Все в ясній квітує вірі, 
В щедрім світлі постає. 

Прагне злагоди, гармоній, 
Щоб не згризла все черва, 

Щоб просився плід в долоні, 
Добрі думи - у слова. 

І чого протистояти? 
Світ же праведний - один! - 

Сиву долю просить Мати, 
Щоб живим вернувся Син, 
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Щоб сім’я не знала 6‘олю, 

Не обсіла душу тля, 
Щоб не стала полем бою 

З Сонцем вінчана Земля. 
 

ТВОРЧИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Олена Євтушенко , викладач математики 
Криворізького навчально-виробничого 

центру 
 

Професійно-технічна освіта, як складова частина системи освіти 
України, спрямована на формування в учнів професійних знань, умінь, 

навичок, розвиток їхньої духовності і культури, відповідного технічного, 
технологічного, економічного, професійного мислення. 

Головне завдання викладача математика ПТНЗ полягало в тому, щоб дати учням не лише 
знання програмового матеріалу, а і вміння застосовувати їх у професійній діяльності, реальному 

житті. Інакше кажучи, математики треба так навчати, щоб учні вміли її застосовувати. 
Значні вимоги до володіння математикою у розв’язуванні практичних задач ставлять 

сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти,продовження освіти на подальших  
етапах. 

Розвиток ініціативи і творчості у професійному становленні учня при вивченні математики 
стало системою роботи викладачів математики Криворізького навчально-виробничого центру. 

Написання творчих учнівських робіт «Математика в моїй професії» дало змогу видати 
збірник залікових робіт «Математика і професія», рецензований Інститутом профтехосвіти НАПН 

України, Криворізьким державним педагогічним університетом і представлений на Міжнародній 
педагогічній виставці «Сучасні заклади освіти 2013», нагороджений срібною медаллю. 

Цікавою і перспективною демонстрацією зв’язку математики з іншими предметами є 
проведення бінарних, інтегрованих уроків. 

Так, проводячи бінарний урок математики і технології приготування їжі  «Застосування 
інтеграла у приготуванні каші», учні за допомогою інтеграла довели, що співвідношення води і 

крупи для приготування каші потрібно взяти як 3 до 1. 
Інтегрований урок «Секрети приготування борщу»  сприяв розширенню кругозору учнів, 

змістовному аналізу цієї кулінарної страви з точки зору математики, фізики, хімії, історії, біології, 
технології приготування їжі і навіть англійської мови. 

Урок-практикум з математики і перукарської справи «Приготування розчину для 

фарбування волосся» тісно пов’язав знання учнями відсоткових співвідношень у математиці, 
концентрацію розчину в хімії та використання хімічних барвників у перукарській справі. Кожен 

учень отримав конкретну задачу на концентрацію заданого розчину, приготував його і пофарбував 
волосся на манекенах, пасмах-зразках одержаним препаратом . 

Широке впровадження в навчальний процес комп’ютеризації , оволодіння новими 
інноваційними технологіями, програмами Microsoft, Power Point, Microsoft Excel, Publisher, 

методом проектів дає можливість залучати учнів до дослідницької діяльності, уміння самостійно 
здобувати знання та передавати їх іншим, формування ділового професійного мовлення. 

Проект «Прикладне спрямування математики» змістовно відобразив застосування інтеграла 
та похідної в різних галузях народного господарства, а проект «Геометричні криві і перетворення 
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у перукарській справі» поєднав фундаментальні знання з математики з красою перукарського 

мистецтва. 
Ця робота значно розширює кругозір учнів, збагачує їх життєвий досвід, вчить аналізувати, 

зіставляти, робити висновки, підвищує математичну культуру. 
Звернення до історичних фактів розвитку людства розвиває творчу уяву учнів, вміння 

працювати з науковою літературою, у системі Інтернет. 
2015-2016 н. р. був проголошений роком патріотичного виховання. 

Тому патріотичне виховання стало одним із пріоритетних напрямків вивчення математики. 
Учні знайшли цікаві відомості про видатних українських учених-математиків та їх внесок в 

розвиток науки, про авторів наших підручників, підібрали і розв’язали старовинні задачі, 
встановили співвідношення між народними і сучасними одиницями вимірювання величин, 

дослідили геометрію української вишивки. 
  Ці матеріали увійшли до творчого доробку «Вивчаємо математику, виховуємо патріотів», 

який був представлений на Міжнародній педагогічній виставці «Сучасні заклади освіти 2016» і в 
номінації «Пошуково-дослідницький підхід у вивченні навчальних предметів в умовах 

становлення інформаційного суспільства» був нагороджений золотою медаллю . Гончаренко Інна, 
автор роботи «Геометрія українські вишивки», посіла перше місце  на обласному конкурсі 

національно-патріотичного виховання «Ми діти твої, Україно!». 
Однією із особливостей викладання математики у 2016-2017н.р. є індивідуальні 

завдання з теми, які обов’язково перевіряються, оцінюються викладачем і захищаються 

учнем. 

Їх бажано пропонувати на завершальному етапі вивчення теми для самостійного 
опрацювання після всіх контрольних заходів. 

Враховуючи певний досвід роботи нашого навчального закладу в цьому аспекті, ми 
заздалегідь запропоновували учням орієнтовний перелік творчих завдань з кожної теми (реферати, 

проекти, дослідницькі роботи), розробили зразки оформлення цих робіт. Також можна додати 
виготовлення моделей, макетів, складання кросвордів, ребусів тощо. 

Головне, щоб учням було цікаво, коефіцієнт корисної дії був високий, і щоб вони дійсно 
переконалися, що де б вони не були, який би предмет не вивчали, у якій би галузі не працювали, 

скрізь потрібні знання з математики. 
Презентація проекту «Геометричні перетворення і криві у перукарській справі» 

Створюючи різноманітні зачіски,стрижки та навіть фарбуючи волосся, ми постійно маємо 
справу з різноманітними кривими та геометричними перетвореннями. 

Як пов’язані між собою геометричні перетворення і криві з перукарською справою, 
вирішили дослідити учні групи перукарів. 

Геометричні перетворення поділяють на два види: рухи і подібність. При рухах 

зберігаються форма і розміри фігури, а при подібності – тільки форма фігури. 
Осьову симетрію ми простежуємо у стрижці «Каре», яка передбачає наявність прямого 

проділу.  
Символом України завжди була дівоча коса, а дівчата часто заплітали дві коси, прикрашали 

їх стрічками та квітами. 
Однією з таких квіток є квітка гортензія, названа на честь першої французької жінки-

математика Гортензії Лепот. 
У багатьох стрижках використовується центральна симетрія: у зачісці знаменитої 

французької співачки Мірей Матьє . Серед українських козаків досить поширеною була стрижка 
«Горщик», а також знаменитий «Оселедець». Зачіску головного героя роману Панаса Мирного 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні» Чіпки й досі полюбляють багато наших малюків.  
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У перукарській справі досить поширеною є асиметрія. Асиметричні зачіски та стрижки є 

більш стильними, вишуканими, елегантними. Але, при створенні таких шедеврів слід 
дотримуватися золотої пропорції 62:38, яку Кеплер назвав коштовним каменем математики.  

Елементи повороту використовують у стрижках способом «Пасмо на пасмо». Застосовуючи 
спосіб стрижки «Пасмо на пасмо», визначають контрольне пасмо, наступні відчисуються та 

накладаються на контрольне, зрізуються на рівні його довжини. Кут відтягування пасом, тобто кут 
повороту може бути різним. 

Паралельне перенесення лежить у основі накручування на бігуді, коклюшки, при 
міліруванні, а також у славнозвісних локонах. 

У перукарській справі локон - це пасмо волосся, завите у трубочки та викладене у формі 
спіралі. У математиці під локоном розуміють криву, яка задається рівнянням y(x

2
 +a

2
) = a

2
. Цю 

криву називають локон Аньєзі, на честь Марії Геатана Аньєзі, яка викладала математику в 
Болонському університеті. 

У більшості царських зачісок, високопоставлених осіб минулого спостерігаємо гомотетичні 
перетворення, які додають їм величі, граціозності. 

Використовуючи геометричні фігури у формі лекал, досягають більш вражаючого ефекту 
при сучасному фарбуванні волосся.   

Лінія, яка за формою нагадує вісімку, називається Лемніската Бернуллі. У античному Римі 
так називали бантик, за допомогою якого прикріплювали вінок до голови переможця на 

спортивних іграх. У вигляді цієї кривої можна викласти попередньо заплетену косу. 
Назва цієї кривої походить від грецьких слів «kardia» - серце, «eiclos» - вид. Кардіоїду, або 

серцевидну спостерігаємо у вертикальному перерізі зачісок , які були досить поширеними у 60-х 
роках минулого століття. 

Конхоїда або равлик Паскаля має схоже назву і у перукарів. Ці криві лежать в основі 
зачіски, яка так і називається «Равлик». 

Спіралі – це плоскі криві, які багатократно обходять одну з точок на площині, яку 
називають полюсом, досить широко використовують у перукарському мистецтві. Це і спіраль 

Архімеда, і буклі , і різноманітні форми накручування. 
Циклоїда, яка походить від грецького «Kyloeides» - кругоподібний, лежить у основі зачіски 

«Повітряна петля». Як бачимо, красу перукарської справи можна глибше пізнати, узявши на 
озброєння закони математики. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ І ПОРАДИ МОЛОДИМ ФАХІВЦЯМ 

 

Людмила Подчезерцева  

. методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 

 
Сучасний педагогічний процес вимагає принципової зміни ролі 

педагога. Приділяється велика увага професійній компетентності 
викладача, яку потрібно підтримувати на високому рівні та постійно 

займатися самовдосконаленням. Це стосується і молодих фахівців, яких 
необхідно спрямувати у роботі. 

 

Пріоритетні напрямки роботи філолога-початківця: 

1. Поглиблення знань з теорії та методики навчання й виховання. 
2. Опрацювання основних нормативних документів. 
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3. Вивчення й використання в практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та 

перспективного педагогічного досвіду. 
4. Розвиток ініціативи і творчості. 

5. Підвищення професійного рівня молодих фахівців, які здатні самостійно оцінити власні 
досягнення. 

6. Освоєння принципів календарно-тематичного, поурочного планування навчально-
виховного процесу в ПТНЗ відповідно до свого предмета. 

7. Формування практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи. 

Етапи професійного розвитку 

Хочу виділити найбільш суттєві етапи, якими проходить викладач на шляху до 
професіоналізму:  

 самовизначення - етап адаптації до своєї професії: первинне засвоєння норм, 
необхідних прийомів, технік, технологій; 

 самоосвіта - етап самоактуалізації у професії: усвідомлення своїх можливостей 
виконання професійних норм, своїх індивідуальних особливостей, саморозвиток 

засобами професії, цілеспрямоване посилення своїх позитивних якостей, 
утвердження індивідуального стилю; це постійна діяльність викладача, спрямована 

на розширення і поглиблення знань і вмінь, підвищення рівня предметної 
підготовки. 

 самоаналіз, самооцінка - етап вільного володіння професією на рівні 
майстерності, гармонізації з професією: засвоєння державних стандартів, 

застосування кращих методичних розробок інших викладачів;  
 самореалізація - етап вільного володіння професією на рівні творчості: 

збагачення досвіду своєї професії за рахунок особистого творчого внеску, 
впровадження авторських знахідок, удосконалень у власній праці.  

Відповідно, оволодіння професіоналізмом – це послідовне сходження по зазначених сходинках. 
Психолог С. Рубінштейн вважав, що головною ознакою людини як особистості є не те, 

якою вона є нині, а те, якою вона хоче стати у майбутньому. Це стосується передусім педагога, 
який прагне досягти вершин педагогічної майстерності. У педагогічній освіті, як у жодній іншій 

освітній галузі вимогою часу є неперервна професійна освіта, сутність якої втілилася у відомому 
слогані «Освіта не на все життя, а впродовж усього життя». 

Саморозвиток — це усвідомлений і керований особистістю процес, у результаті якого 
відбувається удосконалення її фізичних, розумових і моральних якостей, професійних і 

особистісних компетентностей, розгортання її індивідуальності. Для того, щоб саморозвиток 
розпочався, необхідно, щоб педагог замислився над тим, як він живе і працює. Наприклад, 
принциповими питаннями є такі: Чи задовольняє мене рівень цієї освіти? Чому слова викладача не 

доходять до учня? Що мені потрібно зробити, щоб досягти успіху у взаємодії з учнями, щоб вони 
не лише слухали, але й чули мене? Що у зв’язку з цим слід змінити у собі? 

Межі вдосконалення немає. Головне, щоб воно відбувалося правильним шляхом. 
Професійно-педагогічне самовдосконалення можна визначити як процес і результат 

цілеспрямованого самотворення, що досягається завдяки самоосвіті й самовихованню, і забезпечує 
постійне підвищення майстерності викладача та його творчу професійну самореалізацію. 

Рекомендації щодо підготовки до уроку 
1. Сформулюйте задум уроку, дайте відповідь на запитання, чого б ви хотіли досягти в 

результаті його проведення, сформулюйте мету уроку (навчальну, розвивальну, виховну). 
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2. Уявіть колектив групи уявно намалюйте конкретних учнів. Уявіть психологію цих учнів; 

використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайтеся окреслити їхні дії на шляху 
до досягнення мети. 

3. Виберіть з усього арсеналу методичних прийомів найбільш оптимальні для цього 
матеріалу і цих учнів. 

4. Зіставте обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюйте свої дії на цьому уроці. 
5. Продумайте структуру уроку і зафіксуйте все у плані-конспекті. 

6. Підготуйте наочні й навчальні посібники, не забудьте підготувати і перевірити 
справність ТЗН, комп'ютерної техніки. 

7. Повторіть подумки або вголос вузлові елементи плану, продумайте непередбачувані 
обставини, знайдіть і зафіксуйте записані варіанти. 

8. Запитайте себе: «Чи готовий я до уроку?». 
9. Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає зайвих предметів біля дошки, 

чи чисто у кабінеті. 
10. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку. 

11. Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні 
форми перевірки. Застосовуйте систему взаємоперевірки. 

12. Поясніть учням мету та завдання уроку. 
13. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся виокремити проблеми, пропонуйте учням 

вирішувати їх самостійно. 
14. Не поспішайте виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять одногрупники. 

Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці — пропонуйте їм більше писати, 
виконувати завдання. 

15. На уроці кожен учень має перебувати в полі зору, до кожного шукайте індивідуальний 
підхід. 

16. Під час використання технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, наочності не 
марнуйте часу, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно. 

17. Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів. 
Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивального навчання. 

18. Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, зібраність. 
19. Домашнє завдання давайте з поясненням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після 

дзвінка. 
20. Пам'ятайте! Кожен новий урок має бути не схожим на попередній. 

Шановні колеги, пізнавайте свої можливості, реалізуйте свої потреби і отримуйте 

задоволення від руху вперед на шляху до вершин професіоналізму! 

 

КОЗАЦЬКІ ТРАДИЦІЇ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Олена Гришаєва, методист НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області 
 

Одним із пріоритетних напрямків в сучасній державі є патріотичне 
виховання, орієнтоване на підготовку молоді до того, щоб стати відповідальним 

громадянином своєї країни, брати активну участь у політичному житті. Вирішити 
цю проблему складно, але необхідно. За словами американського педагога Гораса 

Манна, «велика духовна потреба брати участь в управлінні країною не може бути 
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вихована в людині за один день; якщо з дитинства не виховувати цю якість, не слід чекати, що вона 

з'явиться у дорослого». Перед педагогами, класними керівниками сьогодні постає проблема вибору 
оптимальних форм реалізації патріотичного виховання на різних вікових етапах. На мій погляд, 

вирішувати це завдання необхідно шляхом використання активних методів і форм роботи, що 
забезпечують реалізацію суб'єктної позиції учнів, без якої є неможливим становлення активної 

громадянської позиції. 
Важливою складовою духовності українського юнацтва є кращі традиції українського, 

зокрема, запорізького, козацтва, які поєднують як традиції минулого, так і той сучасний досвід 
виховання, що в майбутньому може перетворитися в стійкий феномен (традицію) 

загальнонаціональної виховної системи. 
Основою системи виховання в сучасній Україні має стати національна ідея консолідації всіх 

верств населення в сучасну українську політичну націю, підґрунтям життєдіяльності якої є процес 
творення держави як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної та правової. Саме в 

такому напрямку і вели свою боротьбу за створення незалежної держави кращі сини запорозького 
козацтва у минулому. 

Досвід роботи, накопичений останніми роками в місті Запоріжжі, у школі «Джур» (В. 
Наріжний), «Молодій Січі» (А. Шеремет), школі «Спас» (К. Рижов), «Січовому колегіумі», 

навчально-виховному центрі «Запорозька Січ» показує високу ефективність козацького виховання.  
Різноманітні спортивні, рукопашні ігри, розваги та змагання, які проводяться в школах і літніх 

козацьких таборах, гартують волю і характер молоді, розвивають духовність та інтелект, 
виховують витримку, наполегливість, уміння доводити справу до кінця. Спортивно-фізичні ігри 

прямо та опосередковано впливають на формування інтелектуального рівня юного українця, на 
розумовий і фізичний розвиток особистості. 

У козацькому світогляді провідними були ідеї Бога, Батьківщини, переконання у торжестві 
народної правди, добра над злом і кривдою, ідеали незалежності України, свободи особистості. 

Зраду Батьківщини, рідної землі, лицарського товариства козаки вважали найтяжчим злочином 
перед громадою, народом. Козацький світогляд плекав ідеали братства, побратимства, єдності для 

досягнення шляхетних цінностей. Саме такий світогляд і такий козацький характер формують 
сучасні козацькі запорізькі організації. 

У народній пам’яті, у свідомості і реальному житті збереглися такі правила, які стали 
законами кодексу лицарської честі для сучасних козацьких шкіл. 

Любов до батьків, рідної мови, вірність у коханні, дружбі, побратимстві, товаришуванні, 
ставлення до Батьківщини, України, ввічливе ставлення до дівчини, жінки, бабусі; готовність 

захищати слабших, турбуватися про молодших, уболівати за дітей, їхню долю, непохитна вірність 
ідеям, принципам народної моралі, духовності (правдивість і справедливість, скромність і 
працьовитість, культ волелюбних заповідей батьків і дідів, ушанування пам’яті загиблих та ін.); 

відстоювання повної свободи і незалежності особистості, народу, держави; турбота про розвиток 
національних традицій, звичаїв, обрядів, бережливе ставлення до рідної природи, землі; прагнення 

робити пожертвування на будівництво храмів, навчально-виховних і культурних закладів; 
цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, волі, постійне самовдосконалення і 

самореалізація в ім’я підвищення добробуту народу; уміння чинити благородно, шляхетно, 
проявляти доброзичливість і доброчинність, інші чесноти. 

 Головна мета козацької педагогіки сьогодні - виховання в родині, у навчальному закладі, 
у повсякденному житті козака-лицаря, патріота, сміливого громадянина незалежної України, 

майбутнього захисника рідної землі з національною самосвідомістю, високим рівнем моралі й 
духовності. 
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 Враховуючи зазначене, можемо окреслити основні завдання козацької педагогіки щодо 

виховання підростаючого покоління: 
• сприяти вихованню українського козацького характеру, формуванню національної 

свідомості; 
• плекати фізично та духовно загартованих синів і доньок незалежної України, її 

захисників; сприяти оволодінню підлітками військово-спортивним мистецтвом козаків, формувати 
високі лицарські якості, шляхетність, моральні чесноти; 

• виховувати силу волі і силу духу, вчити боротися зі злом і перемагати його в будь-яких 
життєвих обставинах; плекати віру, любов і надію, готовність творити добро і красу в собі і в 

довкіллі. 
 Якщо говорити про певні форми організації різних видів діяльності в межах навчального 

закладу, пропоную такі: 
1. Співпраця з громадськими організаціями козацького напрямку та створення на базі 

навчальних закладів козацьких формувань, які б функціонували, керуючись багатогранними 
козацькими традиціями. 

2. Поширення  знань  серед  вихованців  та  їх  родин  про  козацький національно-
визвольний рух, про заслуги козаків у цій боротьбі (найкраща школа патріотизму – сім’я, тож 

особлива увага має звертатися на положення, що характеризують дерево роду: священні знаки та 
символи роду, імена предків, їхня мова, обряди та звичаї, рід занять предків, міфологічні та 

історичні перекази, легенди). 
3. Дослідження славної історії українського козацтва, зокрема, вивчення історії Запорізької 

Січі (величезний виховний потенціал має вивчення героїчного життя, подвижницької діяльності, 
високого військового мистецтва гетьманів, кошових отаманів, керівників повстань на матеріалі 

легенд, оповідань, переказів тощо). Високими взірцями українського лицарства для підростаючих 
громадян незалежної Української держави є гетьмани, полковники, кошові отамани Дмитро 

Вишневецький, Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Пилип Орлик, Павло 
Полуботок, Петро Калнишевський та інші. Це все можна організовувати як на уроках курсу 

«Захист Вітчизни», історії України, так і в позаурочний час. Найбільш ефективними методичними 
формами роботи в цьому випадку може стати проектна технологія навчання або технологія веб-

квест. 
4. Дослідження і практичне відродження військово-спортивного мистецтва наших предків. 

Сучасних дітей захоплює військова стратегія і тактика козаків, їхнє озброєння, майстерність у 
спорудженні фортець. І ці матеріали можна вивчати і доносити до учнів через проектну діяльність 

при вивченні Захисту Вітчизни, історії, позакласну роботу. 
5. Доцільною буде практична діяльність щодо вивчення та опанування козацьких видів 

спорту: плавання, подолання природних перешкод, різні види боротьби, володіння деякими 

видами козацької зброї (при цьому, звісно, необхідно максимально дотримуватися вимог і норм 
техніки безпеки ). Це все можна організовувати як на уроках Захисту Вітчизни, фізичної культури, 

так і в позаурочний час. Найбільш ефективними методичними формами роботи в цьому випадку 
можуть стати заходи змагального характеру.  

6. Вивчення і відновлення таких козацьких справ, як: кобзарство, гуртовий спів, ремесла і 
промисли: гончарство, ковальство, стельмахування тощо. З цією метою доцільно організувати 

різноманітні мистецько-трудові гуртки, майстерні, залучати на допомогу педагогам народних 
майстрів, спеціалістів. При цьому важливо, щоб кожен з учнів міг виготовити самостійно деталі 

козацького одягу, символіки, атрибутики тощо. Вивчення і застосування на практиці козацьких 
знань – народної медицини, астрономії,  метеорології,  кулінарії.   
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7. Також було б добре оформити кімнату Запорізького козацтва з портретами гетьманів, 

атрибутами того часу (булавою, бунчуками, одягом тих часів тощо), або куточок козацької слави з 
необхідними матеріалами та літературою про життя козаків, їх традиції, культуру та побут. 

8. Формування в учнів природоохоронного світогляду, підвищення рівня їхньої екологічної 
культури, вироблення навичок взаємодії з природою. Виховання екологічно свідомої особистості 

відбувається через організацію різноманітних природоохоронних справ, екологічних акцій 
(наприклад, екологічні рейди «Чиста місцина», «Весняна толока з озеленення та благоустрою», 

екологічні заходи до Дня довкілля та Всесвітнього дня землі), туристичні походи, екскурсії, 
прогулянки в паркових зонах, які дозволяють учням усвідомити себе частиною простору, у якому 

ми живемо. Усі ці заходи можуть бути організовані викладачем екології або класними 
керівниками з  координуванням заступника директора з НВР. 

9. Туристично-краєзнавча робота: екскурсії до краєзнавчого музею, музею історії та 
козацтва, туристичні походи, прогулянки козацькими стежками, екскурсії вулицями рідного міста, 

фотовиставки, тематичні експозиції робіт учнів, свята, традиційні змагання «Козацькі забави», 
«Сокіл (Джура)», фольклорні свята - вікторини, рольові ігри, конкурси. 

На мою думку, завдяки таким підходам до реалізації козацької педагогіки у навчальному 
закладі в учнів має формуватися національний характер, повага до культури своєї країни, її 

традицій, до історичного минулого. Отже, якщо продовжувати використовувати в нинішніх 
умовах козацькі традиції і звичаї, сучасна молодь України зростатиме фізично здоровою та 

сильною, морально чистою і духовно багатою, відданою національним інтересам і 
загальнолюдським цінностям. 

 

Сценарій до Дня захисника України  

Пісня «Сім вітрів» 

(голос за сценою) 

Було колись в Україні – ревіли гармати: 
Було колись – запорожці вміли панувати. 

Панували, добували і славу, і волю. 
Забула вже Європа ту силу молоду, 

Що біля Конотопа розбила вщент орду. 
Забули тугодуми, як воля січова 

Творила віщі думи, збирала в кров слова. 
А ми сьогодні нагадаймо, що слава козацька – жива! 

Ведучий 1. 

Як відомо, людина нерозривно пов’язана з минулим свого народу, його історією, і сьогодні ми 
перегорнемо одну із сторінок нашого славного минулого. 

 

Ведучий 1. 

Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а вміло захищала 
себе від ворогів. Був час, коли всю нашу землю загарбали й поділили між собою сусідні держави. 

Нестерпно було жити українському народу в неволі. І почав він утікати в пониззя Дніпра, за 
пороги, де були дикі степи. Утікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. На островах, 

що лежали посеред Дніпрової води, вони заснували Запорозьку Січ. 
Ведучий 1. 

Сьогодні великої ваги набуває відродження українського козацтва, бо це і відродження України. 
Указом Президента України 14 жовтня оголошено Днем українського козацтва. Таким чином, 

Покрова святкуватиметься в нас не тільки як народно- релігійне, а й національне свято.  
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Ведучий 1. 

Україна! Країна смутку і печалі, краси і радості; різних звичаїв і обрядів, гучної української пісні, 
швидкого танцю, чарівної природи, а головне – добрих, щирих, гостинних людей. 

Україно! Ти - моя молитва! 
Ти моя розлука вікова. 

Гримотить над світом люта битва 
За твоє життя, твої права. 

Україно – ти для мене диво! 
І нехай пливе за роком рік, 

Буду, ненько, горда і вродлива, 
З тебе дивуватися повік. 

Чорне море – наше море, 
Наші і Карпати, 

Гей, яка ж ти, Україно, 
Пишна та багата! 

Лети вітер з полонини 
Та понад степами, 

Рознеси ти нашу славу 
Широко світами 

Ведучий 1. 

Усе частіше ми звертаємося до витоків: історії нашої країни, рідної мови, козацької вольниці. 

Звертаємося до минулого, щоб зрозуміти сучасне. 
Ведучий 1. 

Корені нашої духовності в минулому, коли була ненька-мати – Запорозька славна Січ. Вона – 
праматір української державності і реальна військово-політична сила України, яка впродовж 

століть протидіяла спробам турецьких султанів, кримських ханів та польської шляхти поставити 
український народ на коліна. 

Ведучий 1. 

Запорізька Січ! Козацтво – легендарне минуле українського народу, його святиня. Синонім 

свободи, людської та національної гідності і талановитості. 
Ведучий 1. 

Козацтво України вважало Пресвяту Богородицю своєю покровителькою і заступницею.  
(Сценка) 

 1.Вед. Коли осінь вступає у свої права…І все навкруги покриває вона різнобарвним золотим 
покривалом… 
2.Вед. Приходить до нас свято Покрова Божої матері. З давніх часів наш народ вірить, що 

українську землю захищає Божа матір, красиво розпростерши над нею свій небесний покров. Як 
свою заступницю особливо почитали її козаки. 

1.Вед Перегорнімо сторінку історії. Згадаймо про славний рід козацький. Про його героїв 
отаманів, гетьманів. 

2.Вед. Тож, вітаємо всіх хто прийшов на свято козацької слави! Сьогодні на вас чекає захоплива 
мандрівка історією українського козацтва. 

(Учні сидять на пеньках біля багаття, варять юшку в казані і ведуть розмову) 
1учень. Існує думка, що в Запорізькі козаки приймали всіх, хто приходив на Січ і вмів 

перехреститися. Проте це не так. 
2учень.Мій дідусь розповідав, щоб стати справжнім козаком, потрібно було пройти суворі іспити. 
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1учень.А я чула, що їх приймали спочатку в «молодики». Ти уявляєш собі, що молодик 7 років 

учився фехтувати, влучно стріляти, а на коні, мов реп’ях сидіти?! 
2учень.А ще до цього розвивати силу і спритність. 

1учень.. Які ж були вродливі були козаки! Я б у них закохалася. 
2учень.Вони навчалися  в досвідчених полководців, загартовувалися в морських походах на 

Туреччину, виконуючи обов’язок зброєносця. 
1учень.Тобі смакує український борщ? 

2учень. Так, особливо коли його приготує моя матуся з квасолею, із сметаною тай ще й з салом 
затовченим. 

1учень.А кандидат у козаки мав лише тоді звання запоріжця, коли з’їсть миску наперченого 
борщу. 

2учень.Це – справжній козак «з перцем»! Але на цьому ще не закінчувалися випробування. 
1учень.Потрібно було пройти по колоді, перекинутій поміж скелями на березі Дніпра, й не впасти 

у воду. 
2учень.Перевіряли новачка на такі якості, як кмітливість, товариськість. Уміння не розгубитися у 

складних ситуаціях. 
1.Вед. Мабуть, кожен з вас бажав би стати козаком. А чи знаєте ви, що для цього було потрібно? 

Подивіться, будь ласка, сценку, як приймали у козаки, та згадайте умови прийому на Січ. 
Сценка «Як приймали у козаки" 

Дійові особи : 
 кошовий  

 козак-писар  
 парубок 

 (Козаки сидять за столом та пишуть листа, входить парубок) 
Парубок. Добрий день, люди добрі! 

Кошовий. Гей побратиме, а хто це до нас на С іч  забрів? 
Козак-писар. Та це, мабуть, батьку, чолов'яга прийшов у козаки проситися! 

Кошовий. Підійди ближче, чоловіче! Не бійся! Так! Звідкіля ти такий? Розкажи нам.  
Парубок. З Тверської я, батьку, здалеку. Довго добирався, йшов пішки, плив човном через пороги 

Дніпра. 
Кошовий. Ну добре, добре. У бога віриш? 

Парубок. Вірю. 
Кошовий. А ну перехрестись! (парубок хреститься ). А горілку п`єш?  

Парубок. П'ю. 
Кошовий. Виходить, ти  вільний  парубок? Дружини не маєш? Гуляєш вільно, як вітер по степу!  
Парубок. Та вільний, хоч мав пута в подобі жінки.  

Кошовий. То ти покинув жінку? Еге - ге, недобре це діло, чоловіче! 
Парубок. Кинув батьку, як тільки побралися, бо вона борщ не  в м іє  варити. Як можна з такою 

жити? 
Кошовий. О, то ти справжній козак! (плескає козака по плечу). Запиши його, писарю. 

Писар. Як кличуть тебе, хлопче? 
Кошовий. Та не питай його, а так і пиши - козак Борщ! 

 
 Пісня «Козацькому роду…» 

Ведучий 1. З глибини віків, із давніх давен доходять до нас легенди про воїнів- звитяжців, які не 
жаліючи життя свого, боронили рідну землю-неньку Україну. 

Ведучий 2. Де Дніпро наш котить хвилі 
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    Рве стрімкі пороги 

    Там країна вся зелена 
    Славний край розлогий. 

    Там козацтво виростало, 
    Слави, волі здобувало. 

    Україно, Україно  
   Славний край козачий. 

Ведучий 1. Служити в козацькому війську вважалось,  у народі найпочеснішою справою, навіть ті 
матері, що в звичайний час благали синів не ходити на Запорожжя, під час великого Походу 

відряджали дітей у військо… і чекали. 
Учень 

 ― Було у мене чотири сини 
  Полетіли, соколики , не вернулися. 

  У мене вже не весна , минулися весни… 
  Їх колись на своїх крилах лелеченьки несли 

  А сини мої весняне поле скородили , 
  А лелеченьки босоніж по полю ходили… 

  Висять трави на бантині, 
  Опівночі рвані , синам моїм, 

  Соколикам на болючі рани. 
  Вилітали з сонця золотії бджоли, 

  Замерзали сльозами на сивих вишнях. 
  Іване.., Степане.., Дмитре.., Миколо! 

  Ні душі, тільки тиша… 
  Чула від людей, душі стають лелеками і літають… 

  …Тільки до мене не повертають… 
  Ой чом же ви, лелеченьки – босоногі діти! 

  Не хочете до хатоньки рідної летіти 
  Ой чом же ви, сини мої – сини молоденькі!    

   Не вернетесь додомоньку, до рідної неньки… 
   А чаєчка все квилить на ковилу сиву, 

   А прислухаєшся, кличе: ― Сину ти, мій сину!‖ 
 Ведучий 2. І все ж таки, хоч загинули запорожці , та не загинула їхня слава великих героїв, 

могутніх велетів, котрі поклали свої голови за віру, за народ, за людські права, за безцінну волю. 
Танок зі стрічками «Це моя земля» 

Ведучий 1. 

Зродились ми великої години 
З пожеж війни і з полум’я вогнів. 

Плекав нас біль по втраті України, 
Кормив нас гніт і гнів на ворогів. 

Ведучий 2. 

Доволі нам руїни і незгоди, 

Не сміє брат на брата йти у бій, 
Під синьо-жовтим прапором свободи 

З’єднаєм весь великий народ свій. 
Ведучий 1. 
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І ось ідемо в бою життєвому. 

Тверді, міцні, незламні, мов граніт, 
Бо плач не дав свободи ще нікому, 

А хто борець, той здобуває світ. 
Ведучий 2. 

Велику правду для усіх єдину, 
Наш гордий клич народові несе: 

Батьківщині будь вірний до загину, 
Нам Україна вище понад все! 

Ведучий 1. 

Дякуємо за подвиг і вірність Україні нашим захисникам. 

Слово надається ____________________________________________________. 

 

(Виступ гостей) 
Ведучий 1. 

Боротьба за незалежність України продовжується і зараз . На Донеччині і Луганщині, на 
превеликий жаль, гинуть наші патріоти - добровольці та воїни української армії. У цій страшній 

борні наш народ і наша армія мужніє, удосконалюється і перемагає. 
Ведучий 2. 

Схилімо голови низько перед пам’яттю і подвигом славних синів України -  героів УПА, героїв 
небесної сотні і героїв АТО і промовимо молитву за душі загиблих. 

(Хвилина мовчання ) 
Пісня «Пливе кача» 

Учень  
Пам’ятайте про тих, що безвісті пропали, 

Пам’ятайте про тих, що не встали, як впали. 
Пам’ятайте про тих, що згоріли як зорі,- 

Такі чисті і чесні, як повітря прозоре. 
Пам’ятайте про тих, що за правду повстали, 

Пам’ятайте про тих, що лягли на заставах. 
Пам’ятайте про тих, що стрибали під танки… 

Є в місцях невідомих невідомі останки. 
Є в лісах, є у горах, і є під горою – 

Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. 
Пам’ятайте про них і у праці, і в пісні – 
Хай відомими стануть всі герої безвісні. 

Пісня «Ми всі діти твої, Україно!» 

Ведучий 1. 

Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, 
Бо ти єдина, Україно, бо ти на всіх у нас одна. 

Одна від Заходу й до Сходу, володарка земель і вод – 
Ведучий 2. 

Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. 
Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, 

Бо ти єдина, Україно, бо ти на світі в нас одна. 
Ведучий 1. 

День захисника Вкраїни, 
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Мужності й геройства свято. 

І ми вклоняємося тим, 
Хто літ тому назад багато 

Ведучий 2. 

І тим, хто нині з автоматом 

Наш спокій береже і захищає, 
Всю нашу велику родину, 

Рідну землю свою - Україну. 
Ведучий 1. 

Хай змилостивиться над нами доля, 
Хай майбутнє буде без війни, 

Щоб не з фронту, а з заводу, з поля 
Батька виглядали всі сини. 

Ведучий 1. 

І нехай же квітне ваше щастя, 

І дзвінкі для вас звучать пісні, 
Стелиться всім шлях сонячний й квітчастий, 

В ранок завтрашній чудовий і ясний. 
Ведучий 2. 

Відчайдушні, вольові, сильні воїни-захисники! 
Сьогодні свято – в вашу честь! 

Пісня « Мирне небо» 

Ведучий 1. На цьому наш захід завершено, дякуємо за увагу. 

 
РОЛЬ ВИХОВАТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ  ОСОБИСТОСТІ  

В УМОВАХ ГУРТОЖИТКУ 

 

Тамара Керницька , методист  НМЦ 

ПТО у Дніпропетровській області 
 

Сучасний вихователь – це професіонал, духовний посередник між 

суспільством і дитиною, фахівець, який володіє педагогічними технологіями, 
що відповідають новим суспільним цілям і рівню розвитку науки про дитину. 

Бути вихователем зараз дуже нелегко. У складний час політичних і 
соціально-економічних змін важко вести ефективну виховну роботу з 

учнями. Та попри все, хочеться зустріти такого вихователя, який скаже: «Які 
прекрасні учні живуть у нашому гуртожитку!» Такого вихователя, який 

відразу зможе розповісти практично все про успіхи і невдачі кожного учня, зможе побачити, 
зрозуміти і прийняти особливості кожного учня, допомогти йому стати самим собою, запобігти 

конфліктам із своїм внутрішнім «я» і оточуючими. 
Аналізуючи контингент учнів гуртожитку, можна з упевненістю сказати, що 70-80 % - це 

учні з проблемних сімей, які потребують підвищеної педагогічної уваги. Як наслідок, маємо  
велику кількість сформованих негативних якостей особистості, що ведуть до суттєвих проблем у 

подальшому вихованні. 
З якими ж проблемами зустрічаються вихователі в роботі з такими учнями? Це:  

- прогалини в духовному та культурному вихованні учнів; 
- брутальність мови; 

- шкідливі звички (особливо тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв); 
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- завищена самооцінка і низький рівень відповідальності учнів; 

- висока потреба в матеріальних благах (обовязково швидко і якомога легше, без докладання 
зусиль їх досягти) тощо. 

Як же працювати з такими учнями?  
Перш за все, організовуючи роботу, вихователь має пам’ятати про вікові особливості 

підлітків та шукати індивідуальний підхід до кожного учня. Він має коригувати якості 
особистості, негативні – викорінювати, позитивні – розвивати, спрямовувати. Проте, трапляються 

випадки, коли в учнів узагалі відсутні певні якості – тоді необхідно їх формувати. Так, ми 
зустрічаємося з учнями, у яких відсутні навички самообслуговування чи особистої гігієни. Тоді 

вихователь на певний період стає «мамою чи татом» і навчає їх цього. 
Специфікою гуртожитку ПТНЗ є те, що в ньому проживають діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, у роботі з якими без допомоги психологічної служби не обійтися. Адже 
це особлива, складна категорія учнів з різними психічними порушеннями. Цим учням властива 

своєрідна поведінка. Вони  часто  імпульсивні, не завжди можуть керувати своїми діями, постійно 
звинувачують інших у своїх негараздах, мають низький рівень інтелектуального розвитку, 

високий рівень тривожності, схильність до суїциду, шкідливі звички, недостатньо володіють 
досвідом інтимно-особистісного спілкування тощо. І взагалі, спілкування учнів означеної категорії 

з оточуючими формується на принципі «нам заборгували». 
Отже, учні, позбавлені батьківського піклування, значно відрізняються від своїх однолітків. 

Вони живуть з постійним відчуттям дискомфорту. Тому їх виховання - це спільний процес 
вихователя і практичного психолога (соціального педагога). 

Однак, незважаючи на зазначені проблеми, вихователь має здійснювати спрямовану 
педагогічну діяльність з колективом учнів. Ця робота має бути організована таким чином, щоб про 

неї можна було судити по тому, що залишилось у серці кожного учня.  
Педагог-гуманіст В.О. Сухомлинський писав: «Кожна миттєвість роботи, яка зветься 

вихованням, - це творіння майбутнього…» 
Таким чином, майбутнє залежить від виховання, і вихователь відіграє основну роль: 

організатора, витівника, помічника, опікуна, координатора, консультанта, а головне – він творча 
людина, яка призначена створити всі умови для самореалізації учнів. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ПРАКТИКУ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ПТНЗ 

 

Станіслав Буравов  , методист НМЦ 
ПТО у Дніпропетровській області 

 
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні 2012-2021 

років, яка передбачає модернізацію освіти і науки з урахуванням нових 
тенденцій у освіті в області розвитку базової фізичної культури і спорту, 

визначено проблему оздоровлення учнів як одну з найголовніших.  
З позиції валеології „здоров’я – це процес збереження і розвитку 

біологічних, фізіологічних функцій, оптимальної працездатності та 
соціальної активності людини при максимальній тривалості її активного 

життя‖. 
Здоровий спосіб життя людини – це великий комплекс біологічно та соціально 

цілеспрямованих і доцільних методів, засобів життєдіяльності, що відповідають потребам і 
можливостям людини, яких вона свідомо дотримується з метою забезпечення формування, 
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збереження та зміцнення здоров’я, здатності до продовження роду і досягнення активного 

довголіття. 
Здоровий спосіб життя населення – це такий спосіб, який забезпечує поєднання 

повноцінної біологічної і соціальної адаптації кожної людини з можливістю максимального 
самовираження народу, нації, соціальної групи в конкретних умовах життя і який зумовлює і 

забезпечує подальший розвиток суспільства. 
Методи і засоби здорового способу життя включають цілий комплекс суб’єктивних і 

об’єктивних умов та факторів, від яких залежить здоров’я індивіда і суспільства. 
До суб’єктивних методів і засобів належать: 

- дотримання особистої гігієни, режиму праці і відпочинку, сну і бадьорості, харчування; 
- регулярне підтримання чистоти тіла; 

- регулярні заняття фізичною культурою, використання методів і засобів 
загартовування організму; 

- зловживання шкідливими звичками: наркотиками, токсикантами, алкоголем, 
курінням; 

- рівень культури особистості. 
До об’єктивних методів і засобів належать: 

 матеріальне забезпечення особистості, обумовлене рівнем освіти, професійною 
приналежністю, наявністю та характером роботи, рівнем оплати, наявністю сім’ї, житлові умови; 

 забезпеченість холодним і гарячим водопостачанням у побуті й на виробництві; 

 психогігієнічний мікроклімат у взаєминах з громадськістю, трудовим колективом, у 

сім’ї тощо; 

 повноцінність, достатність, збалансованість, різноманітність харчування; 

 відповідність гігієнічним вимогам побутового та виробничого одягу і взуття, 

індивідуальних засобів захисту на виробництві; 

 відповідність гігієнічним вимогам важкості, інтенсивності, напруженості праці, 

факторів виробничого середовища. 
Головною метою у вихованні в учнів мотивації до здорового способу життя для всіх 

педагогічних працівників ПТНЗ є:  

- удосконалення методичного арсеналу для формування самоосвітньої компетентності 

учнів; 
- сприяння формуванню в учнів загальнолюдських цінностей через участь у 

фізкультурно-оздоровчих заходах; 
- приділення особливої уваги професійній компетентності та високій загальній 

культурі учнів. 
  Аналіз роботи, яку проводять педагогічні колективи ПТНЗ області, дає можливість 

узагальнити причини, які негативно впливають на здоров’я учнівської молоді. Зокрема, були 

виділені такі: 

- нездоровий, а нерідко й асоціальний спосіб життя батьків, відсутність родинного 
виховання; 

- обмежені матеріальні можливості учнів та їх батьків; 
- недосконалість профілактичної роботи в системі охорони здоров’я. 

Необхідно зазначити, що специфіка педагогічного впливу на учнів у фізкультурно-
оздоровчій роботі ґрунтується на вікових особливостях. Так, науковці вказують на те, що 

підліткова популяція народжує свої специфічні норми поведінки і свої цінності незалежно від 
культури дорослих. Е. Берн зазначає, що підлітки не завжди схильні до сприйняття інформації, 

наданої батьками. Слід зауважити, що інформація, отримана із досвідченого джерела, здатна 
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проходити через усі рівні психологічного захисту та фільтри сприйняття. Повідомлення ж, які 

були передані не значущим для підлітків джерелом, оцінюється як кривда та ігнорується. У цьому 
віці великого значення набуває увага оточення, з’являється прагнення бути почутими, особливу 

роль відіграє ступінь довіри до особистості, яка надає інформацію. 
Таким чином, педагогічним колективам необхідно проводити фізкультурно-оздоровчу 

роботу з урахуванням того, що самі педагоги повинні бути прикладом ведення здорового способу 
життя. 

Класний керівник – це той, хто допомагає учням знайти своє місце в житті, зрозуміти 
прагнення, інтереси, дати можливість розвивати їх індивідуальність, тобто сприяти запобіганню 

злочинності і правопорушень. Проводячи тематичні виховні години, класний керівник звертає 
увагу учнів на те, що сильна людина рідше хворіє, легше переносить життєві негаразди. 

Звертаючись до традицій і звичаїв українського народу, які пропагують компоненти 
здорового способу життя, педагог надає допомогу учням у виборі раціонального харчування, 

відпочинку, особистої гігієни, культури рухів.  
У роботі з учнівською молоддю при проведенні днів здоров’я,  гри «Козацький гарт», 

туристичних походів, спортивно-інтелектуальних ігор класний керівник надає учням основи знань 
про духовні, моральні та культурні цінності, про духовну культуру української та інших 

національностей, які живуть у нашому регіоні. 
При організації розваг, дозвілля, відпочинку учнів класному керівникові важливо 

пам’ятати: 
- відпочинок може бути пасивним і активним (пасивний відпочинок не повинен 

забирати багато вільного часу); 
- телебачення привчає до пасивності (телевізор розважає, навчає, не вимагаючи ніяких 

зусиль, творчої активності); 
- дозвілля має придавати бадьорості, а не забирати час та сили; 

- пропаганда нав’язує, а просвіта дає можливість прийняти розумне рішення. 
Усі люди можуть піддаватися емоціям. Ще в давньому Китаї виділялось п’ять основних 

хворобливих настроїв:  
- гнів і дратівливість; 

- затьмареність переживаннями; 
- занепокоєність, зневіра, нудьга; 

- печаль, журба, смуток; 
- страх і тривожність; 

Уміння пробачати позитивно відбивається на емоційному стані: зменшує стрес, 
стурбованість та пригніченість. Отже, покращується духовне, а це означає і тілесне здоров’я. 
Людина може мати успіх лише тоді, коли ставить перед собою позитивну  мету, творить добро. 

Фізична культура має велике значення для збереження і зміцнення здоров’я кожної 
людини та для профілактики гіподинамії. Фізичні вправи впливають на кору головного мозку та 

підкоркові центри, створюють урівноважений нервово-психічний стан, викликають відчуття 
бадьорості, стимулюють розвиток м'язової і серцево-судинної систем організму. 

Фізична культура включає: 

- ранкову зарядку для відновлення фізичної активності і працездатності після сну; 

- фізкультурні паузи під час трудового дня на виробництві для підвищення 
працездатності; 

- фізичні вправи у вільний від навчання чи роботи час. 
Збереження здоров'я – це широке поняття, пов'язане зі специфічними умовами 

життєдіяльності (використання комп'ютерних мереж, зростання інформаційного навантаження, що 
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відбувається на тлі економічних та екологічних проблем), з традиціями, місцевими звичаями й 

культурними стосунками як у малому середовищі, так і в суспільстві загалом.  
Тож, щоб зберегти здоров'я молодого покоління, батьки, навчальні заклади мають створити 

середовище, сприятливе для здоров'я, навчити учнів дбати про нього. На цьому фоні дуже дивно 
та малопереконливо виглядає ствердження про те, що усі недоліки фізкультурної роботи в 

професійно-технічних навчальних закладах можна подолати за допомогою посилення 
тренувальної спрямованості занять. Слід підкреслити, що велику шкоду фізичному вихованню 

завдає пріоритет нормативного підходу, коли в навчальному процесі головним ставлять не 
особистість учня, а його зовнішні показники. Таким чином, аналіз ситуації, яка склалася у процесі 

фізичного виховання, висуває на перший план протиріччя між інтелектуалізацією, гуманізацією, 
гуманітаризацією навчання та низьким загальнокультурним, естетичним і освітнім рівнями 

фізичного виховання, яке має формувати одну з базових культур людини – фізичну культуру 
особистості. 

У зв'язку з цим виникає питання, як зробити щасливою людину, щоб вона виросла 
морально і фізично здоровою? Певною мірою це залежить від спадковості. Якщо лікарі добре 

лікуватимуть усі без винятку хвороби, то здоров'я людини збережеться лише на 8-10, максимум 
15-17%. Якщо людина житиме і працюватиме в ідеальних умовах, то її здоров'я поліпшиться ще на 

20-50%. Наступні 50% залежать від життєвого рівня, а точніше від того, наскільки вона сама і її 
сім'я приділятимуть увагу оздоровчим заходам. Рухи, фізичні вправи - закономірна потреба 

організму, що розвивається, тренується і, навпаки, від бездіяльності – ослаблюється. 
Коли людина довго перебуває в статичному (нерухомому) положенні (довго сидить, стоїть, 

грає в одній позі тощо), то навантаження припадає на одні й ті самі групи м'язів і відповідні їм 
нервові центри, які швидко втомлюються. 

Чи задумуються батьки, педагоги над тим, як виробити у молоді потребу в рухах? 
Чи використовуються такі відомі засоби, як спільні прогулянки й екскурсії у природу, 

походи на далекі відстані, рухливі ігри? 
Чи прагнуть залучити учнів до видів спорту, доступних віку і фізичним можливостям? 

У наш час є достатньо корисної інформації та рекомендацій, які дають змогу досягти 
високого рівня фізичного розвитку як дорослого, так і дитячого організму, а завдання класного 

керівника – допомогти батькам та учням у оволодінні цими знаннями через організацію 
просвітницької роботи та самоосвіти. 

Особливістю фізичного виховання у професійно-технічних навчальних закладах є те, 
що поряд з вирішенням загальних завдань є ще розділ професійно-прикладної фізичної 

підготовки. Мета його полягає в розвитку фізичних якостей, важливих для обраної професії, 
вироблення відповідних рухових навичок та підвищення опірності організму впливам 
різноманітних професійно-виробничих чинників. 

Тому в систему взаємопов’язаних організаційних форм фізичного виховання додатково 
включають спеціальні фізичні вправи. 

Ранкову гігієнічну гімнастику проводять протягом 20-30 хв., з яких 5-7 хв. відводять на 
професійно-прикладну фізичну підготовку. 

Перед початком занять у навчальних закладах ПТО та на виробництві виконують вступну 
гімнастику з метою прискорення процесу входження в навчальну або виробничу діяльність, яка 

триває 10-12 хв. Один раз на тиждень замість неї проводять спеціальну гімнастику, яка включає 
лише ті вправи, що розвивають професійно важливі фізичні якості і рухові навички. 

Під час фізкультурних хвилинок, які проводить викладач на 25-й хвилині кожного 
теоретичного заняття, виконують 3-5 загальних вправ і 1-2 вправи спеціального характеру. 

Через 2-2,5 год. виробничого навчання проводять фізкультурну паузу тривалістю 5-10 хв. 



 

 

 

 
Сторінка92 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 10.2016 

Спортивно-масову роботу в позанавчальний час, як форму фізичного виховання, проводять 

у процесі занять у спортивних секціях і на спортивних змаганнях. 
Під час виробничої практики суттєвим доповненням є самостійні заняття фізичною 

культурою. 
Враховуючи зазначене, класному керівникові слід залучати до роботи з колективом групи 

щодо мотивації здорового способу життя викладача фізичної культури, керівника фізичного 
виховання, проаналізувати зайнятість учнів у спортивних секціях, самостійні заняття фізичною 

культурою і спортом. 
 

ПЛАНУВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ПТНЗ: НОВІ ПІДХОДИ 

 

Тереса Бабич , методист  НМЦ ПТО 
 у Дніпропетровській області 

 
Питання формування контингенту на 2016-2017 навчальний рік є 

одним з пріоритетних для кожного ПТНЗ. Час вимагає нових підходів до цієї 
роботи.  

Роботу з профорієнтації в ПТНЗ потрібно переформатувати, 
спланувати її так, щоб вона була спрямована на особистість, професійне 

самовизначення випускника школи у виборі професії та навчального закладу 
і носила не циклічний, а системний характер. 

 
Тож нові завдання, які стоять перед ПТНЗ :  

1. Формування соціальної привабливості робітничих професій. 
2. Підготовка кадрів з дефіцитних професій у регіоні, області. 

 Розпочинати планування профорієнтаційної роботи на наступний рік потрібно вже із жовтня. У 
річному плані роботи ПТНЗ є розділ «Профорієнтаційна робота», де мають міститися такі 

напрямки роботи: 
1. Організаційно-методична робота. Інформаційно-аналітична діяльність. 

2. Робота з педкадрами (відповідальні за профорієнтаційну роботу в ПТНЗ, ЗСШ). 
3. Робота з учнями ЗСШ. 

4. Спільна робота ПТНЗ, ЗСШ, служби зайнятості, підприємств-замовників кадрів. 
5. Організація роботи з батьками учнів шкіл. 

6. Моніторинг якості профорієнтаційної роботи. 
Разом з тим, у відповідальних за профорієнтаційну роботу в ПТНЗ мають бути враховані 

всі напрямки роботи, які є в річному плані з профорієнтації, спільні заходи за планами НМЦ ПТО, 

ЦЗ та міськими службами. 
Основними є: 

- декади робітничих професій за галузевим спрямуванням; 
- екскурсії на виробництва (активне залучення роботодавців до цієї роботи); 

- виставки технічної та художньої творчості; 
- дні відкритих дверей;  

- учнівські конференції «Я і моя майбутня професія»;  
- спільні заходи з міським центром зайнятості (за окремим графіком). 

 Якість профорієнтаційної роботи визначає подальше існування ПТНЗ. Тож, вважаю, що 
треба змінювати управління профорієнтаційною роботою. Мною було здійснено ряд виїздів з 

метою ознайомлення та надання методичної допомоги в роботі приймальних комісій . Досвід 



 

 

 

 
Сторінка93 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 10.2016 

показує, що не все гаразд на місцях. У більшості закладів це обладнані приміщення з інформацією  

про професії, за якими здійснюють підготовку в ПТНЗ. 
У приймальних комісіях необхідно створити центри профорієнтації або інформаційно-

консультативні центри, де учні шкіл та їх батьки зможуть отримати дані про:  
- професії ПТНЗ; 

- тенденції на ринку праці; 
- підприємства – замовників кадрів; 

- тенденції розвитку малого та середнього бізнесу; 
- правові основи створення своєї справи; 

- інформацію про ВНЗ, де можна продовжити навчання; 
- використання в роботі порталу профконсультування молоді (мережа інтернет, сайт ПТНЗ); 

- створення та поповнення даних інформаційного банку «Професії ПТНЗ» за діючими 
ліцензіями; 

- психологічну та соціальну підтримку; 
- діагностичні матеріали (тести , анкети, тренінги). 

У навчальному закладі  необхідно створити циклову комісію з питань профорієнтації, щоб 
реалізувати заплановані заходи і надати допомогу молодим педагогам з питань профорієнтаційної 

роботи з молоддю.  
Робота буде ефективною за умови вивчення перспективного досвіду роботи інших 

навчальних закладів міста, області, формування позитивного іміджу ПТНЗ через засоби масової 
інформації, соціальної реклами. 

Чітко спланована система профорієнтаційної роботи забезпечить виконання плану прийому 
молоді на навчання в ПТНЗ.  

 
ЯК ДОБРЕ, ЩО ВИ Є, МОЇ УЧНІ! 

 
(матеріали конкурсу «Мій учень» Дніпропетровської 

обласної педагогічної газети «Джерело») 

 

Світлана Таборовець , викладач математики  
Криворізького професійного транспортно-

металургійного ліцею 
 

 
Не можу не розповісти вам про долю свого 

випускника. 

Матвієнко Денис закінчив Криворізький професійний транспортно–металургійний ліцей у 
2000 році, отримавши диплом з відзнакою за професією «Слюсар з ремонту автомобілів». Денис 

завжди був цілеспрямованим, допитливим, закоханим у 
свою професію. Після закінчення КПТМЛ працював на 

металургійному комбінаті «Арселор Міттал Кривий 
Ріг», цех пасажирського автотранспорту, де 

продовжував розширювати та удосконалювати свої 
професійні навички спеціаліста з експлуатації, 

технічного обслуговування та ремонту автомобілів. 
Отримані практичні навички спонукали його  не 

зупинятися на досягнутому. У 2007 р. він закінчив 
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Харківський національний автодорожний університет.  

Денис має різні захоплення, ще з дитинства займався спортом - легкою атлетикою, 
футболом. Працюючи на металургійному комбінаті, продовжував займатися спортом. Його 

команда стала призером вищої ліги з мініфутболу. Крім основної роботи, серед багатьох його 
захоплень - автокрос або, як ще говорять, «гонки на виживання». Ми добре знаємо, що якість 

гонки залежить від вправності самого гонщика і від механіка, що підготував автомобіль. 
Понад 10 років Денис як механік, готував для участі у 

змаганнях автомобіль під номером 18, де за кермом був Грежинець 
Сергій Іванович. Якість спільної роботи у їхніх нагородах. 

Сьогодні Денис – дорослий,  цілеспрямований чоловік, має 
сім’ю – коханих дружину Ольгу і синочка Микитку. 

Змінюється час, змінюється наша країна. Та Денис 
залишається таким же уважним, чуйним, справжнім  патріотом  

рідного краю. 
Зараз він приватний підприємець, займається 

автоперевезеннями. Попри свою зайнятість, завжди знаходить 
момент сказати добре, привітне слово класному керівнику, 

викладачам, завжди готовий прийти на допомогу.  
За покликом серця він підтримує волонтерський рух. Ми 

знаємо точно, що гуманітарна допомога його одногрупнику, 
Бондаренку Володимиру та його побратимам в АТО, доставлена вчасно. 

Я пишаюсь своїм випускником і впевнена, що такі чуйні, вимогливі до себе й  оточуючих 
люди, виховають достойне підростаюче покоління для майбутнього  процвітання України. 

Як добре, що ви є, мої учні! 
 

РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ ТА БУДОВА РОБОЧИХ МОДЕЛЕЙ ПРИЛАДІВ З ПРОФЕСІЙ 

ЧЕРЕЗ НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ МЦППВ 

 

Сергій Баштаненко ,  

викладач спецдисциплін  МЦППВ 
 

Формування конкурентоздатного робітника розпочинається з 
надання йому ґрунтовних теоретичних знань з професії та практичного 

досвіду виконання робіт. Підготовка ж висококваліфікованих спеціалістів, 
які дійсно затребувані на підприємствах, полягає в оволодінні 
робітниками декількома суміжними спеціальностями, наприклад, слюсар 

з ремонту автомобілів – електрогазозварник, слюсар з ремонту 
автомобілів – майстер з діагностики і налагоджування електронного та електричного устаткування 

автомобілів, електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. 
Освоєння декількох професій передбачає збільшений термін навчання учнів, а також 

відкриває можливість залучення їх до науково-технічної творчості. 
Виконання творчих робіт дозволяє учням ознайомитись з основами науково-технічної 

діяльності, проводити аналіз наукових розробок і літературних джерел, допомагає розробляти 
проекти та будувати робочі моделі приладів. 

Учнями успішно реалізовані такі проекти:  
 Модель електролізера газу Брауна (ННО) 
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На практиці паливо у двигуні зовнішнього згоряння згорає не повністю. Це пов’язано з 

недостатньою швидкістю горіння палива, яке не встигає згоріти за час робочого ходу поршня. При 
додаванні газу ННО безпосередньо в камеру згоряння разом із робочим зарядом швидкість горіння 

паливної суміші збільшується у десять разів. Крім того, газ вигідно вирізняється і своєю більшою 
детонаційною стійкістю. При мінімальних добавках газу (до 5%) в робочий заряд, час згоряння 

останнього істотно скорочується, оскільки водень, змішуючись попередньо з порцією робочого 
заряду, що потрапляє в камеру згоряння і згораючи сам, ефективно підпалює суміш у повному 

обсязі. 
Газ має достатню кількість кисню у своєму складі і може горіти навіть у вакуумі, що 

дозволяє застосовувати газогенератори в автомобілях без їх переобладнання. 
Використання генератора газу ННО в автомобілях дозволяє: збільшити потужність двигуна 

на 15%; підвищується крутний момент на 25%, зменшується витрата палива на  25…35%. 
Компоненти приладу розташовуються під капотом автомобіля, тому вони мають бути 

безпечними, компактними, легкими і міцними, щоб не впливати на роботу стандартних систем 
автомобіля. Окрім того, конструкція приладу повинна враховувати брак простору під капотом 

сучасних автомобілів і допускати компонування складових приладу як у вигляді моноблоку, так і 
на відстані один від одного. 

Як складові приладу використовуються модернізовані частини сучасних автомобілів, що 
були спеціально спроектовані для роботи в них.  

 Діюча модель охоронної системи з інформаційним GSM каналом 

На основі проведеного аналізу, враховуючи нові тенденції в сучасній електроніці, як 

базовий елемент діючої моделі було обрано «GSM-модуль». 
«GSM-модуль» — це електронна збірка, основним елементом якої є мікроконтролер. Крім 

цього, потрібні додаткові компоненти: джерело живлення, інтерфейси зв’язку з іншими 
елементами блоку. Основна перевага такого блоку — можливість інтеграції його в будь-який 

нестандартний пристрій. Тому було вирішено використати «GSM-модуль» при побудові діючої 
моделі охоронної системи з інформаційним «GSM-каналом». 

Пристрій має незначну кількість деталей (30 шт.), що для апаратів подібного рівня дуже 
мало. Основним елементом, який виконує всі функції в управлінні приладом та мобільним 

телефоном, є сучасний 8-розрядний мікроконтролер фірми MSCROCHIP. Ця мікросхема має 
практично всі модулі, необхідні для побудови даного охоронного приладу. 

Під час роботи приладу використовуються такі апаратні ресурси мікроконтролера: 
синхронні інтерфейси зв’язку, універсальні цифрові порти увід/вивід, таймер-рахівник.  

Для програмного забезпечення була розроблена спеціальна програма, а для програмування 
контролера виготовлений програмник. 

 Підсилювач з удосконаленим тепловим режимом 

На відміну від інших зразків підсилювачів, представлений підсилювач має мінімальну 
кількість пасивних елементів, що значно знижує ймовірність його виходу з ладу при максимальній 

потужності. Основним елементом підсилювача є ІМС ТDА 7294. 
Дані підсилювачі класу АВ призначені для використання в Hi-Fi апаратурі, мають захист 

від перенапруги, тепловий захист від короткого замикання. 
У мікросхемі вмонтована функція MUTE та STANDBY, що дає можливість 

використовувати дистанційне керування підсилювача без характерних шумів при ввімкненні та 
вимкненні живлення. 

Трансформатор живлення розрахований та виготовлений на потужність 150Вт. 
Також було встановлено, що режим охолодження найбільш оптимальний для підсилювача 

при створенні примусового повітряного потоку з використанням кулера, який монтується в 
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корпусі підсилювача. Використання такого способу охолодження дає можливість працювати 

підсилювачу у значно більших межах температур без виникнення значних нелінійних перешкод. 
Під час виконання творчих робіт учні набули значного досвіду у проектуванні і створенні 

нових приладів, що зробило їх більш привабливими на ринку праці. 
Як приклад, можна навести зацікавленість нашими випускниками компанією ТОВ 

«Універсальні мобільні технології», що займається встановленням, налагоджуванням і 
обслуговуванням додаткового електронного обладнання (GPS датчиків, датчиків рівня палива) на 

транспортні засоби. До обов’язків робітника входить монтаж обладнання та його під’єднання до 
електронної системи транспортних засобів, калібрування датчиків, а також налагодження 

передавання даних через супутник. Також спеціалісти компанії створюють нові та покращують 
уже існуючі датчики. 

Ця компанія самостійно навчає своїх робітників і проводить їх стажування, але для 
зменшення трудових і матеріальних витрат їм більше підходять робітники, які вже володіють 

суміжними професіями та мають досвід у наукових розробках. Саме таких учнів було направлено 
на стажування до цієї компанії. 

 

ПІДГОТОВКА ПРОФЕСІЙНО-МОБІЛЬНОГО КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА ЧЕРЕЗ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

 

Наталія Мараховська., 
викладач спецдисциплін КПГМЛ 

 
Сучасна людина живе й діє в умовах, які вимагають високого 

професіоналізму й значних інтелектуальних зусиль.  
Модернізація виробництва вимагає підготовки працівників, які 

швидко пристосовуються до змін. Вони зобов'язані бути готовими 
впоратися з новими професійними функціями сучасного виробництва. Тож сьогодні потрібен 

професійно мобільний кваліфікований робітник, готовий повноцінно жити і працювати навіть у 
стані невизначеності й непередбачуваності, готовий до саморозвитку й самовдосконалення. 

Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей значну увагу приділяє 
формуванню професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників через розвиток 

технічного мислення. 
" У кожного учня - підкреслював В.Сухомлинський, - є задатки якихось здібностей. Ці 

задатки - як порох, щоб їх запалити, потрібна іскра". 
Розвиток творчого мислення учнів, їх пізнавальної діяльності, прагнення до пошуків 

досліджень - одна з важливих проблем оптимізації навчання і комплексного підходу до навчально-

виховної роботи, до використання у навчально-виховному процесі різних форм, позаурочних 
заходів, зокрема гуртків. 

Гурткова робота розвиває естетичні та художні смаки учнів, поглиблює їх знання, розвиває 
творчі здібності, виховує почуття краси. 

Правильно спланована гурткова робота не перевантажує учнів. Навпаки, вона значно 
полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу на уроках, допомагає учням працювати за 

покликанням. У процесі роботи педагог має змогу глибше пізнати особистість кожного учня, 
допомогти йому самовизначитись. Вона нерозривно пов'язана з навчально-виховним процесом, що 

здійснюється на уроках і ґрунтується на знаннях і навичках, набутих учнями на заняттях. 
Характерною особливістю є те, що вона не регламентується обов'язковими програмами, а це надає 

їй гнучкості і дозволяє краще враховувати прагнення кожного учня. 
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Наш ліцей готує робітничі кадри для гірничодобувної промисловості міста. Провідними 

професіями ліцею є :  

 Гірничі професії  

 Електрогазозварник 

 Електрослюсар  

 Електромонтер  

У закладі працюють технічні гуртки за напрямками професій: 
  «Гірник». Керівник гуртка викладач вищої категорії спеціальних дисциплін Скорик 

Світлана Іванівна. 
 «Зварник». Керівник гуртка викладач вищої категорії спеціальних дисциплін 

Мараховська Наталя Сергіївна. 
  «Енергія». Керівник гуртка викладач першої категорії спеціальних дисциплін 

Совдагарова Людмила Борисівна. 
Мета роботи гуртків - зацікавити, створити і закріпити творче ставлення учнів до 

професійної діяльності. Таке навчання сприяє підвищенню інтересу до своєї професії, потребу в 
постійному пошуку невикористаних ресурсів. 

Досвід роботи гуртків технічної творчості засвідчив, що необхідно створювати умови для 
технічного мислення учнів, а також сприяти накопиченню досвіду технічної творчої діяльності, 

що дуже важливо для майбутнього робітника. 
Таке навчання підвищує інтерес до професії, потребує пошуку резерву й удосконалення 

технології роботи, яку виконують учні, спонукає до створення виробів за власними проектами, 
сприяє залученню їх до участі в конкурсах технічної творчості. 

Зміст роботи гуртків визначається планом і програмою, які розробляє викладач обов’язково 
з урахуванням побажань учасників гуртків. 

У навчальному закладі робота гуртків здійснюється поетапно. 
План гуртка має включати теоретичну і практичну роботу. На першому занятті керівник 

ознайомлює з ним учнів. Це дасть їм змогу  вибрати те, що найбільше приваблює. План, складений 
з активною участю гуртківців, буде найбільш реальним, він стане справою кожного з них.  

На основі річного плану керівник розробляє план окремих занять. У процесі підготовки до 
кожного заняття він продумує зміст роботи, вибирає необхідні інструменти, матеріали, літературу. 

Інколи у процесі роботи виникає необхідність змінити зміст того чи іншого заняття, скоротити чи 
збільшити обсяг матеріалу з будь-якої теми, чи навіть увести нову тему, до якої у членів гуртка 

виник підвищений інтерес. При активній і цілеспрямованій роботі такі зміни у плані цілком 
можливі і доступні.  

Пояснення нового матеріалу відбувається різноманітними способами. Частіше інформація 
подається в ході вступної бесіди з демонструванням наочних посібників, моделей, поясненням   і 

показом прийомів і способів виконання практичних дій чи застосування інструментів. 
Постійно розвивається інтерес учнів до занять, і педагог намагається вибрати таку форму їх 

проведення, при якій надається можливість самостійно, творчо підходити до створення вибору за 
зразком чи у створенні своїх зразків. Вони залучають до пошуку нових форм, проявляють 

фантазію в оформленні роботи. 
Надаючи учням якомога більше самостійності, викладач спрямовує їх на творчу діяльність, 

а це сприяє розвитку здібностей, художнього смаку, інтересів, формує вміння та навички 
практичної діяльності. 

Пояснення теоретичного матеріалу і практичних завдань супроводжується демонстрацією 
різного наочного матеріалу. Демонстрація послідовності виконання керівником гуртка 
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конкретного завдання дає найбільш повне уявлення про процес роботи над виробом, про його 

зовнішній вигляд, форму, оформлення. 
Результати роботи гуртківців технічної творчості можна побачити на постійно діючій 

виставці в навчальному закладі, обласній виставці «Наш пошук і творчість тобі, Україно», при 
проведенні декад робітничих професій, днів відкритих дверей.  

Учнями були виготовлені такі роботи: 
Гурток технічної творчості «Гірник»   

Діюча модель « Навантаження гірничої маси в підземних умовах скреперною лебідкою». 
Робота виконання учнями професій «Прохідник» та «Електрослюсар (слюсар) черговий та з 

ремонту електроустаткування. Електрогазозварник. Стропальник». Експонат дозволяє учням 
бачити роботу скреперної лебідки, працювати над збиранням електричної схеми. 

 Діюча модель «Відвантаження рудникової маси на поверхні шахти». Дає поняття про 
розміщення надшахтних будівель і споруд, процес відвантаження рудної маси на поверхні шахти. 

 Реальна модель «Металеве арочне кріплення» Виконана учнями професії «Прохідник». Ця 
робота дає змогу учням гірничих професій наблизитися до умов виробництва, виконати реальні 

виробничі операції; використати свої раціоналізаторські та винахідницькі здібності. 
Гурток технічної творчості «Зварник»  

 Діюча модель «Осцилятор для збудження дуги при зварюванні вольфрамовим електродом у 
середовищі інертного газу аргону». Робота виконана учнями професій «Електрогазозварник. 

Газорізальник» і «Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту електроустаткування. 
Електрогазозварник. Стропальник» Модель дає змогу учням побачити збудження дуги 

короткочасним імпульсом високої напруги, а також попрацювати над збиранням електричної 
схеми. 

 Діюча модель «Однофазний трансформатор». Дає поняття будови, принципу роботи 
трансформатора, а також можливість відпрацьовувати набутті знання та навички на практиці. 

Окрасою кожної виставки є вироби художнього зварювання: це і букет квітів, і різного роду 
підставки, і різноманітні цікаві вироби. 

Гурток технічної творчості «Енергія»  
 Наочна діюча модель «Зварювальний трансформатор» виконана учнями професії 

«Електрогазозварник. Газорізальник» та «Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту 
електроустаткування. Електрогазозварник. Стропальник». Дає можливість електрослюсарям 

відпрацьовувати навички отриманих знань та умінь на практиці, зварювальникам – навчитися 
відпрацьовувати навички підтримування електричної дуги. 

 Наочна діюча модель «Вітряний генератор». Пристрій призначений для перетворення 
енергії вітрового потоку в механічну енергію обертання ротора з перетворенням її в електричну 
енергію. Використовується при вивченні тем про альтернативні джерела отримання електроенергії 

та будову вітрових електростанцій. 
Відомо, що якість підготовки спеціаліста визначається рівнем професійних знань, умінь і 

навичок. Кваліфікованим фахівцям на сучасному етапі необхідні, крім професійних знань  
інформаційна грамотність, нестандартне мислення, вирішення проблем і прийняття рішень, робота 

в команді, ефективне спілкування, творчий підхід до справи, висока працездатність. 
Ринок праці очікує грамотних фахівців, які вміють аналізувати, удосконалювати і 

втілювати економічно обґрунтовані рішення та творчі замисли в реальні проекти. 
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ НА УРОКАХ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ МЕДІАОСВІТИ 

Наталія Муха., методист НМЦ ПТО  

у Дніпропетровській області 

Сьогодні медіа значно впливають на наше 

розуміння світу. Тож і медіаграмотність – вміння 
знаходити потрібну інформацію і переконуватися 

у її достовірності, відокремлювати пропаганду 
від фактів, фільтрувати інформацію в ситуаціях 

конфлікту – є життєво необхідною навичкою у 
контексті російської інформаційної агресії. Інформаційно-пропагандистська війна  Росії проти 

України вже внесла істотні зміни до мотивації та змісту медіаосвіти. Тож багато освітянських 
заходів  сфокусовані на тому, як навчити учнів механізмам критичного мислення та вмінню 

розпізнавати пропаганду і маніпуляції. 
З  Концепції медіаосвіти 

Медіа потужно й суперечливо впливають на освіту молодого покоління, часто 
перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного соціального навчання, стають 

засобом дистанційної і джерелом неформальної освіти. До цього додаються недосконалий захист 
дитини від медіаконтенту, що може шкодити її здоров’ю та розвитку, відсутність механізмів 

ефективної саморегуляції інформаційного ринку, які не допускали б недоброякісної 
медіапродукції, низькоморальних ідеологем та цінностей, інших соціально шкідливих 

інформаційних впливів. Загострення потреби в інтенсифікації розвитку медіаосвіти зумовлено 
необхідністю протистояти зовнішній інформаційній агресії. Медіаосвіта  стає одним з головних 

чинників забезпечення відкритості освіти щодо сучасних швидко змінюваних знань і наближення 
змісту освіти до потреб повсякденного життя людини. Медіаосвіта – не тільки шлях до 

ефективності діяльності людини в системі трудових відносин, але і спосіб залишатися самим 
собою, цілісною особистістю, здатною до самовираження і людяності. Не втрачають значення 

традиційні завдання медіаосвіти, які полягають у запобіганні вразливості людини до 
медіаманіпуляцій і медіанасильства, втечі від реальності, у профілактиці поширення 

медіазалежностей…У цих умовах медіаосвіта стає фундаментальною складовою інформаційної 
безпеки країни, відіграє стратегічну роль у вихованні патріотизму молоді, формуванні української 

ідентичності. 
Але що робити педагогам (зокрема викладачам суспільних дисциплін, особливо історикам) коли в 

умовах нашої реальності необхідно вирішувати зазначену навчальну проблему. Викладачі, 
вихователі, психологи пропонують кілька шляхів: 

- самоосвіта; неформальна освіта; розробка власної концепції медіаосвіти в міжатестаційний період 
підвищення кваліфікації);  

- формування в учнів медіазнань на основі інтегрованого підходу, міжпредметних зв’язків;  

- організація медіагуртків, постійно діючих дискусійних історичних медіа – кіноклубів; 
- вивчення педагогічного досвіду європейських країн (де напрацьовано систему на основі інтеграції 

ініціатив суб’єктів освітнього процесу і широкої громадськості) щодо формування медіазнань та 
навичок учнів в умовах масових інформаційних процесів;  

- навчання  співпрацювати з громадськістю в умовах створення ефективної національної 
медіаосвітньої системи. 
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Методичний супровід формування медіаграмотності викладача історії 

   1. Знаковою подією реформування освіти є схвалення президією Національної академії 
педагогічних наук України  нової редакції Концепції впровадження медіаосвіти,(постанова 

президії НАПН України від 21.04.16р№1-2/7-110) як важливої складової модернізації освіти, що 
сприятиме побудові у країні інформаційного суспільства, розвитку економіки знань, становленню 

громадянського суспільства. 
  2.Основні терміни (з Концепції ), які мають знати як викладачі, так і учні. Викладач має 

формувати навчальні завдання на розвиток  в учнів зазначених компетенцій  (уміння знаходити 
потрібну інформацію і переконуватися в її достовірності, відокремлювати пропаганду від фактів, 

фільтрувати інформацію ( фейки, джинса, реклама… маніпуляції та пропаганду ) у ситуаціях.   
  3.Медіадиктанти на термінологію, складання  кросвордів на закріплення понять, термінів, 

розробка завдань, медіаситуацій, предметного спрямування на виявлення знань термінологічного 
формату (чи сформовано медіаповедінку в дії за прикладом викладача; перегляд відео, 

кіноматеріалів на формування медіаінформаційної безпеки особистості,  медіаімунітету  ) 
4.Використання сайтів:  

http://osvita.mediasapiens.ua/     
 Інформація з вказаного сайту. 

Академія української преси  підготувала посібник для вчителя «Медіаграмотність та 

критичне мислення на уроках суспільствознавства». Нове видання втілює прагнення авторів 

зробити медіаосвіту складником викладання суспільствознавства. 
Посібник є сучасним джерелом медіаосвіти і відповідає інноваційним підходам до навчання: 

пропонується інтерактивний, творчий підхід до реалізації освітніх завдань уроку. «Сьогодні 
соціалізація молодих людей відбувається переважно через медіа, тож це видання допоможе 

вчителеві суспільствознавчих дисциплін озброїтися інструментарієм для формування 
медіаосвітньої компетентності учнів, необхідної для життя в сучасному демократичному 

суспільстві».  
Посібник - засіб візуалізації складних філософських і наукових положень курсу «Людина і 

світ». Вправи і завдання, що покликані навчити учнів аналізувати медіатексти, критично мислити 
та декодувати їх, допоможуть у майбутньому житті не загубитися в інформаційному потоці та 

навчать відбирати корисну і правдиву інформацію. Вони також можуть бути використані під час 
вивчення курсів за вибором, факультативних курсів, виховних годин, занять гуртків юних 

істориків і журналістів. 
З електронною версією посібника можна ознайомитися за посиланням.  

Зараз АУП працює над дистанційним курсом до посібника. Нагадуємо, що на початку червня 
в Україні  ввели  дистанційний курс та онлайн гру з медіаграмотності. Курс та гра спрямовані на 
те, аби користувачі навчились самостійно розпізнавати фейки, маніпуляції та 

пропаганду. Навчальна програма дистанційного курсу та онлайн гри базується на матеріалах 
посібника з медіаграмотності громадян, який є результатом співпраці між трьома організаціями: 

IREX, Академія української преси та StopFake. http://irex.mocotms.com/ml_web/story.html 
Media Sapiens 

предмет «Людина і світ» 
http://www.aup.com.ua/uploads/MO_na_yrokax_syspilstvoznavstva_2016_1.pdf  

 «Посібник медіаграмотності для викладачів суспільних дисциплін» 
http://www.aup.com.ua/upd/mo.pdf      

5. Глосарій 

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві 

медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою 

http://osvita.mediasapiens.ua/
http://www.aup.com.ua/mediagramotnist-ta-kritichne-mislen/
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/v_ukraini_zapustili_distantsiyniy_kurs_ta_onlayn_gru_z_mediagramotnosti/
http://osvita.mediasapiens.ua/view/media_sapiens/
http://www.aup.com.ua/uploads/MO_na_yrokax_syspilstvoznavstva_2016_1.pdf
http://www.aup.com.ua/upd/mo.pdf
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мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні 

(комп’ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

Медіакультура 
…На особистісному рівні медіакультура означає здатність людини ефективно взаємодіяти з 

мас-медіа, адекватно поводитися в інформаційному середовищі, здійснювати ціннісно-вольову 
рефлексивну регуляцію інформаційної поведінки. 

Медіаграмотність – …складова медіакультури, яка стосується вміння користуватися 
інформаційно-комунікаційною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, 

успішно здобувати необхідну інформацію, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, 
отриману з різних медіа, відділяти реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти 

реальність, сконструйовану медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, 
які вони культивують. 

Медіаінформаційна безпека особистості  – . залежить від здійснення запобіжних заходів у 
медіаінформаційному полі з боку держави, а також від здатності кожної окремої особистості 

чинити опір деструктивним медіаінформаційним впливам – психологічним технологіям впливу. 
Деструктивний медіаінформаційний вплив – вплив різноманітного медіаконтенту 

(інформація та деструктивно спрямовані способи її подання), специфічною ознакою якого є 
психологічно руйнівний, травматичний, небезпечний зміст повідомлення та/або форми 

передавання, які мають високий рівень медіаризиків, тобто можуть завдати шкоди здоров’ю, 
розвитку та психологічному благополуччю людини, зокрема дитини певного віку. 

Медіаімунітет особистості, який робить її здатною протистояти агресивному 
медіасередовищу і деструктивним медіа-інформаційним впливам, забезпечує психологічне 

благополуччя при споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміння обирати 
потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від потенційно шкідливої 

інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів. 
Рефлексія і критичне мислення як психологічні механізми, які забезпечують свідоме 

споживання медіапродукції і саморегуляцію взаємодії з медіа на основі ефективного орієнтування 
в медіапросторі та осмислення власних медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання 

змісту, джерела, форми і якості надання інформації, її повноцінного і критичного тлумачення з 
урахуванням особливостей сприймання мови різних медіа, розвивають здатність протистояти 

зовнішній інформаційній агресії і пропаганді, деструктивним медіаінформаційним впливам. 
6. Основні принципи, на яких   формується медіаграмотність на уроках історії 

(правознавства , економіки, Людина і світ).  
Пошанування національних традицій. Медіаосвіта базується на врахуванні національної 

та етнолінгвістичної специфіки медіапотреб учнів і педагогів, забезпечуючи паритетність їхньої 

взаємодії і конструктивність діалогу. Медіаосвіта спрямована на розвиток національної культури, 
сприяє зростанню престижності україномовного спілкування. 

Патріотизм. Передбачає забезпечення процесу національно - патріотичного виховання 
молоді за допомогою застосування різноформатного медіаконтенту патріотичного змісту та 

формування інструментальних умінь критичного сприймання, аналітичного опрацювання 
медійних повідомлень, оцінювання їх достовірності та об’єктивності, а також набуття нового 

змісту, зміцнення патріотичних почуттів. Розвинена медіаінформаційна грамотність стає 
невід’ємною складовою конструктивного патріотичного світогляду особистості в умовах 

інформаційної доби. 
Викладач акцентує увагу на формуванні вмінь і навичок медіаграмотного учня.   
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Тож, шановні викладачі, беремо курс на оволодіння медіаграмотністю.  Ваше завдання в 

контексті постійно діючого семінару при НМЦ ПТО для викладачів суспільних дисциплін 
«Формування медіаграмотності  як важливої компетенції в  професійній діяльності викладача 

історії»: 
читаємо посібники, проходимо дистанційне навчання,  беремо участь у постійно діючому 

семінарі в межах самоосвіти. У вашому плані самоосвіти  має бути питання  про оволодіння 
медіаграмотністю та навчання учнів. 

Серед основних напрямків і перспектив розвитку медіаосвіти можна визначити три 
головних  у рамках «Українського медійного проекту «У-Медіа»    (umedia.kiev.ua),  

1) Організаційний, що полягає у всебічній адміністративній підтримці впровадження МО в 
освітній процес у різних формах (як окремої дисципліни, інтеграції, поширення на молодші класи) 

з боку адміністрацій шкіл і Міністерства освіти та науки. 
2) Методичний, що полягає в розробці та розповсюдженні методичних матеріалів: 

підручників, навчальних програм, зошитів для учнів, методичних розробок та інтерактивних 
додатків, мультимедійного матеріалу та практичних кейсів для викладання МО в ЗОНЗ. 

3) Комунікативний – створення умов і можливостей для інтенсивного обміну досвідом, 
навчання, спілкування професіоналів, що викладають МО. 

Фокус-групові дискусії 
У рамках дослідження було проведено фокус-групові дискусії з учнями шкіл, які мають 

досвід вивчення медіаосвіти та є учасниками національного/регіонального експерименту. Їх було 
проведено у восьми населених пунктах України: містах Дніпрі, Миколаєві, Полтаві, Львові, с. 

Хотів у Київській області, с. Погоріловому в Миколаївській області, смт. Козельці у Чернігівській 
області та м. Смілі Черкаської області.  

Серед підтем фокус-груп були, зокрема, такі: 
Розуміння учнями  мети й завдань курсу медіаосвіти 

Респонденти доволі легко формулюють мету та завдання вивчення курсу: «Більше знати 
про ЗМК, як ними користуватися, щоб ми володіли ними, а не вони нами»  (с. Погорілове). У всіх 

групах учні розуміють та визнають необхідність й актуальність такого 
знання: «Ми постійно перебуваємо в медіасередовищі, а тому повинні розбиратися в цих 

речах» (с. Хотів), «Без цього зараз ніяк. Ми йдемо в ногу із часом, за МО – майбутнє» (м. Дніпро). 
Серед переваг, які має медіаосвіта, учні визначають такі: 

  Уміння працювати з інформацією: «Відсіювати, вибирати, обробляти 
інформацію» (с. Хотів). 

 Правильно поводитися з інформацією: «Предмет, на якому здобуваємо навички й 
знання про те, як поводитися з інформацією» (с. Хотів). 
Уміння захищатись від неправдивої інформації: «Щоб на тебе не впливала реклама,не піддаватися 

спокусам» (м. Львів), «Уміння фільтрувати те, що треба, і те, що не треба» (м. Сміла). 
  Розвиток критичного мислення: «Це розвиток критичного мислення та його 

ставлення до інформаційного середовища» (м. Полтава). 
  Формування медіакультури: «Здатність людини використовувати медіапродукти 

робить людину більш медіаграмотною» (м. Дніпро). 
Аналіз медіапродукції та її технічних властивостей: «Аналізувати медіапродукти, відрізняти те, 

що створено у віртуальній реальності, від того, що існує насправді" (м. Дніпро). 
  Можливість творчої самореалізації: «Можна творчо себе реалізувати – як спосіб 

самовираження, знімати відео, писати сценарії» (м. Миколаїв), «Це розвиток особистості» (смт. 
Козелець). 
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  Можливість дізнатися про історію медіа – кіно, фотографії  «Як це все виникало и 

почало діяти…» (м. Сміла). 
 Знати та використовувати правила поводження в інтернеті та в соціальних мережах. 

Формати навчання 
Урок медіаосвіти в більшості шкіл проходить раз на тиждень, зазвичай першим 

чи останнім. Учні визнають, що такої кількості занять недостатньо, але збільшити їх  кількість із 
предмета, який цікавить, за рахунок інших навряд чи погодились би. 

Лише в школах, де активно залучають учнів до практичних завдань (м. Дніпро, Миколаїв), 
зацікавлення щодо збільшення кількості занять надзвичайно високе. 

Це також підтверджує думку попереднього дослідження про те, що для успішного  
впровадження медіаосвіти у школах потрібне зацікавлення та включення самих учителів, які 

зможуть зацікавити учнів. 
Здебільшого учні приєднуються до думки, висловленої в попередньому дослідженні, щодо 

більш раннього впровадження медіаосвіти, починаючи з 5 класу. Ті, що почали вивчати 
медіаосвіту з 8 класу й мають уже трирічний досвід навчання, демонструють набагато кращі 

знання та обізнаність у предметі. 
Поступовий рух здобування учнями знань від загальних теоретичних, історичних основ 

знайомства з медіа до реалізації власних знань на практиці в підготовці медіапродукції 
підтверджується кращим володінням матеріалом, демонстрацією обізнаності в різних аспектах 

функціонування медіа тими учнями, які пройшли такий шлях здобування медіаосвіти. 
Форми подачі й домашні завдання 

Слід зазначити, що більшість уроків медіаосвіти відбуваються у форматі 
проблемних дискусій та обговорень. На уроках активно застосовують технічні засоби: 

комп’ютери, медіапроектори, інтерактивні дошки – залежно від рівня технічної оснащеності 
та можливостей школи. Часто у великому обсязі використовують фото- й відеоматеріали з 

подальшим їх аналізом та обговоренням у класі. Пошук інформації за темою, підготовка 
презентацій, аналіз відеосюжетів, розробка власної медіапродукції – звичайні завдання з 

дисципліни. 
Активно застосовують групові методики організації навчального процесу. Особливо під 

час підготовки домашніх завдань, які найчастіше мають вигляд розробки власних медіапродуктів: 
рекламних роликів, стіннівок, відеоматеріалів, колажів, проведення опитувань: «Ми знімали 

фільми, брали інтерв’ю, робили рекламу про школу. А ще було завдання розповісти про те, чим 
займався клас, куди їздив і що робив за рік. Ми захищали цей проект перед всією школою…Там 

були всі від 5 до 11 класу» (м. Сміла). 
Як зазначають учні, вони перебувають у ситуації конкуренції не лише між собою, а й з 

попередніми поколіннями тих, що здобували медіаосвіту. Наприклад, досвід попередніх учнів та 

їхні проекти стимулюють до творчих пошуків. 
Цікаві теми 

Респонденти легко згадують теми уроків, іноді відтворюючи чи не всю програму 
курсу. У тих учнів, у навчанні яких домінує теоретична підготовка, більшу цікавість викликають 

теми, пов’язані з маніпуляцією інформацією та захистом від неї: «Засоби захисту від неправдивої 
інформації» (м. Львів). Учні, що дістають також практичну підготовку, захоплено пригадують 

власні проекти: «Найцікавіше – як робити новини», «Створення відео. Відкритий урок, 
присвячений підготовці репортажу про сам урок" (м. Миколаїв), «Книга – наш друг як тема 

створення соціальної реклами» (м. Дніпро),  «Робити політичну рекламу про Україну мені 
сподобалось найбільше» (м. Сміла), «Мені було цікаво робити соціальну рекламу про запобігання 

дитячому суїциду, пов’язаному із соціальними мережами й неувагою батьків» (смт. 
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Козелець), «Зробити кліп із малюнків як ілюстрацію поезії виявилось важко, але дуже цікаво» (м. 

Сміла), «Репортаж «Мовна проблема в Україні» дав нам можливість поспілкуватися з людьми на 
вулицях. Ми побачили, що люди бояться камер» (смт. Козелець). 

Серед інших тем також згадували історію формування засобів масової 
інформації, походження радіо, ТБ, інтернет, типи соціальної інформації, ефекти 

медіакультури, розвиток медіатехнологій, спецефекти в кінематографі, рекламу та її 
спрямованість, рекламу і пропаганду. Респонденти зазначали, що особливо важко їм дається 

термінологія, складно запам’ятовуються спеціальні терміни.Учні вважають, що сам предмет 
медіаосвіти є цікавим для всіх, але зауважують:«Дуже часто потрібно себе примусити щось 

робити, лише тоді можна дістати задоволення від творчого процессу» (м. Дніпро). Саме тому 
потрібні не лише ентузіазм і здатність запалити учнів бажанням навчатися від учителя, а й 

вимогливість і контроль з його боку. 
Усвідомлення користі від МО/МГ 

Учні висловлюють різні думки з приводу того, яку користь вони отримують від 
вивчення курсу медіаосвіти. Найчастіше така користь пояснюється потребами й 

вимогами сучасності, у яких медіаосвіта перетворюється на одну з найважливіших 
наук: «Без медіакультури сьогодні неможливо вижити» (м. Миколаїв). 

Найчастіше усвідомлення користі під час здобування медіаосвіти учні пов’язують із 
такими можливостями: 

 Запобігання маніпулюванням інформацією: «Звертаю увагу на неточності та 
перебільшення в подачі інформації на ТБ та в інтернеті» (с. Хотів), «Основна мета – це не 

піддаватися маніпулятивним засобам, які використовуються ЗМІ»(м. Полтава). 

 Запобігання кіберзлочинності: «Не потрапити на злочинців у мережі», «Не 

викладати фото, не викладати інформацію про себе, не погрожувати людям, не шантажувати, не 
переходити за невідомими посиланнями» (м. Полтава). 

 Уміння шукати й працювати з інформацією: «Коли заходжу в інтернет, умію шукати 
й сприймати інформацію» (с. Хотів), «Збільшується якість сприйняття інформації, збільшується 

кількість вільного часу» (м. Миколаїв). 

 Розрізнення видів і способів подачі інформації: «Під час перегляду новин цікаво 

дивитись і розуміти, які способи передачі інформації застосовують», «Під час спілкування з 

людьми розрізняю різні типи інформації» (с. Хотів). 

 Уміння спілкуватись, дискутувати, висловлювати та аргументувати власні 

думки: «Вчимося висловлювати власну думку, спілкуватися». (с. Хотів). 

 Стимул для створення чогось нового, творчого, власного: «Дуже захоплює, хочеться 

створювати щось нове, дуже цікаво» (с. Погорілове), «Брали участь у конкурсі журналістів. Був 
фестиваль медіашкіл, де виставляли роботи школярів з усього міста» (м. Дніпро). 

 Здобування нових знань через освоєння комп'ютерних програм для обробки 

інформації: «Ознайомлення з програмами для створення відео та реклами, освоєння 
фоторедакторів, створення колажів» (с. Погорілове). 

  Формування критичного підходу до аналізу інформації та критичного мислення: 
«Перевірка кількох джерел, дізнатися про те, хто цю інформацію готував» (м. Миколаїв), «Ті, хто 

не вивчає, утрачають критичність мислення, об’єктивність, захищеність від неправдивої 
інформації» (м. Миколаїв). 

Порівнюючи свої здобуті знання з курсу медіаосвіти зі знаннями своїх однолітків, які не 
мали можливості ознайомлення з таким курсом, учні визнають, що знають набагато більше, ніж 

інші школярі, але також розуміють, що знають ще недостатньо, набагато менше, ніж 
професіонали. Водночас висловлювали думки, що стати медіаграмотним можна й самотужки, не 



 

 

 

 
Сторінка105 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 10.2016 

вивчаючи предмет у школі, важливо мати бажання: «Користь, звісно, є, але все залежить від самої 

людини. Якщо вона зацікавлена чимось, необов’язково це вивчати в школі.  Учні тих шкіл, де МО 
нема, можуть стати медіаосвіченими й самі, знайти спосіб вивчити це…» (смт. Козелець). 

Серед учнів старших класів дуже чітко лунає думка про те, що вивчати та займатись медіа 
можна все життя, і не в останню чергу тому, що вони постійно змінюються й 

розвиваються: «Неосяжна кількість прийомів створення медіапродукції. Медіа розвивається з 
кожним роком, це потрібно вивчати та вчитися застосовувати» (м. Дніпрок). «Ми маємо бути 

обізнаними у сфері інформаційних технологій, які оточують нас щодня» (середня школа в с. 
Хотів). 

Необхідність таких знань добре усвідомлюють учні, оскільки медіа – це вже невід'ємна 
частина нашого повсякденного життя, від якого ми не зможемо позбавитися. Саме тому потрібно 

навчитись використовувати їх. Із функціонуванням медіа пов’язана й більшість сучасних 
професій: «Сучасні професії пов’язані з медіа та вмінням працювати з ним» (м. Дніпро). Важливо 

відзначити, що учні розуміють меж досконалості у вивченні й здобуванні навичок роботи з 
медіасферою фактично немає: «Кожен день з'являється щось нове, тому потрібно більше 

пізнавати, удосконалювати свої вміння» (м. Миколаїв).У цьому виявилась найбільша відмінність 
від результатів торішнього дослідження, за яким перевага здобуття медіаосвіти концентрувалась 

навколо питання запобігання маніпулятивному впливу медіа. 
Звіт підготувала європейська дослідницька асоціація (ERA) в рамках українського 

медійного проекту «У-Медіа» (umedia.kiev.ua), що здійснюється за підтримки агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID). Результати дослідження є виключно відповідальністю ERA й 

необов’язково відображають думки Інтерньюз та USAID. Вересень 2016 року 
 

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ 

 

Володимир Попов , практичний  психолог Межівського 
професійно-технічного училища  

 
Моє кредо – спрямування свого мислення, спілкування та інтуїції до 

успіху разом з усіма. 
Часткова втрата навчальної мотивації 

Професійна навчальна мотивація зароджується в дітей ще за 
професійної мрії і підсилюється першим кроком до спеціального 

навчального закладу. Та нерідко наші мрії не співпадають з нашими 
якостями, які мають відповідати вимогам професійної діяльності.  

Але доцільно доцільно звернути увагу на антитетичну ситуацію, коли природа юної 

особистості не повною мірою відповідає вимогам обраної професії, реклами, а потім виявляється, 
що база навчального закладу відстає від вимог сучасності (підприємства укомплектовані більш 

досконалими засобами виробництва та технологіями, ніж можливості навчального закладу). Тобто 
навчальна пропозиція не відповідає попиту учнів, очікуванням особистості, розходиться з 

очікуваннями виробництва.  
Саме невідповідність пропозиції попиту викликає в глибинах свідомості учня протиріччя 

між вагомим та його долею в оволодінні цим вагомим, точніше, між вагомим та марною працею 
учня. Тоді виникає внутрішній конфлікт в самій особистості і настає втрата навчальної 

мотивації.  
Мозок складається з безлічі нейронних зв'язків, залежно від яких одні  стають міцнішими та 

ефективнішими, а інші послаблюються. Цей ефект називають нейропластичністю. 
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Людина, яка творчо працює, встановлює міцніші  зв'язки між обома півкулями головного 

мозку. Практично будь-який талант можливо розвинути за допомогою тренувань. Точно так 
працюють раціональна й емоційна стійкість, що представлені нейронними зв'язками, які можна 

зміцнювати.  
Особливі нейрони механізмів захисту і нейромедіатори запускають захисні механізми, коли 

ми відчуваємо, що наші думки потрібно захистити від впливу інших людей, Якщо в такому стані 
ми стикаємося з думками інших людей, що відрізняються від нашої власної думки, в мозок 

надходять хімічні речовини, які забезпечують наше виживання в небезпечних ситуаціях, тобто 
надходить у мозок нерадреналін. У цьому стані більш примітивна частина мозку втручається в 

раціональне мислення і наша лінгвістична система може заблокувати більшу частину нашої 
короткочасної пам'яті, викликаючи фізичну обумовленість обмеження нашого мислення. Це явище 

можна спостерігати при залякуваннях або впертості в суперечці людей. Якою б цінною не була 
пропонована нам ідея, у такому стані наш мозок просто не здатний її обробити. На нейронному 

рівні мозок сприймає цю ідею як загрозу, навіть якщо вона являє собою нешкідливі факти або 
думки тих людей, з якими в іншому випадку ми могли б погодитися. 

Але коли ми висловлюємо свою думку і вона отримує високу оцінку, рівень захисних 
речовин у мозку знижується, і подача дофаміну активує нейрони заохочення, при цьому ми 

відчуваємо силу і впевненість у собі. Наші переконання впливають на хімічні процеси нашого 
тіла. Саме на цьому обґрунтовано ефект плацебо. Самооцінка і впевненість у собі нерозривно 

пов'язані з нейромедіаторами серотоніну. Нестача серотоніну часто викликає у  людей депресію, 
деструктивну поведінки, навіть самогубство. Визнання з боку суспільства підвищує рівень 

серотоніну в мозку. Це дозволяє нам звільнитися від емоційної фіксації і полегшує процес  
самоосмислення  дій. 

Свідомість і дзеркальні нейрони 

Потреба людини відповідати своєму середовищу – нормальне явище. У зв'язку з цим 

доцільно звернутися до емпатичних дзеркальних нейронів. Коли ми щось здійснюємо або 
відчуваємо певні емоції, у мозку включаються певні нейрони. А коли ми бачимо, як ці дії виконує 

хтось інший або уявляємо їх собі, то в нашому мозку спрацьовують ті ж нейрони, немов ми 
виконуємо ці дії самі в своєму середовищі. Тому ми постійно знаходимося в стані роздвоєності. Ці 

емпатичні нейрони пов'язують нас з іншими людьми і сприяють відчуттю того, що відчувають 
інші. Оскільки ці нейрони діють на нашу уяву, ми отримуємо від них ту ж віддачу, що й від іншої 

людини, Ця система робить можливим робити самоаналіз. 
Дзеркальні нейрони не здатні відрізняти себе від інших, тому ми так залежимо від 

оточуючих,  і саме звідси виникає потреба відповідати своєму середовищу. Ми постійно 
знаходимося у стані роздвоєності між тим, як ми уявляємо самі себе і тим, як нас представляють 
оточуючі. Це може призводити до неправильної самооцінки і самосприйняття власної особистості.  

Наша емоційна сфера в усьому голова. Не співпадання інформації, яка доходить до уже 
сформованого переконання учня, викликає в нього негативні емоції, імпульси яких вмикають 

захисні механізми, тобто емоційну фіксацію психічних процесів (короткочасну пам’ять та 
мислення) і тоді цей учень не може осмислити та сприйняти поданий матеріал. Тому так важливо 

працювати над переформуванням переконань людини. 
Тобто спрацьовує емоційна сфера, учень втрачає впевненість у майбутнє. А якщо додати 

неможливість отримати роботу за наявності професії – настає повна зневіра, розпач і депресія. 
Далі доцільно провести відповідні розрахунки для доказу правильності подібних суджень. 

Скористаємося математичним виразом зворотної пропорційності У = К/X = 9/X.  

У – навчальна мотивація та успішність у навчанні 

Х – гострота протиріччя 
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 Умовно приймаємо десятибальну систему критеріїв як для мотивації, так і для гостроти протиріч. 

В успішності використовуємо дванадцятибальну систему. Для побудови графіка проводимо 
розрахунок і отримані дані зводимо в таблицю: 

 

 Х =1  Х = 2  Х = 3 Х = 4  Х = 5  Х = 6  Х = 7  Х = 8  Х = 9 Х = 10 

 У = 9 У= 4,5  У= 3 У=2,25 У= 1,8 У= 1,5 У=1,28 У=1,12  У = 1 У= 0,9 

  
У системі координат викреслюється ілюстрація наслідків, відкриваються шляхи 

подальшого підвищення навчальної мотивації та успішності в навчанні. 
Примітка: розрахунок з успішності в статті не приводиться, друга табличка будується 

подібно до наведеної вище. 

 
Чим гостріші протиріччя, тим яскравіший внутрішній конфлікт у свідомості учня, це 

викликає розчарування, падіння навчальної мотивації та зниження успішності. Тому інноваційною 
сутністю в сучасному професійно-технічному освітньому середовищі потрібно вважати таку 

сутність критеріїв, яка б забезпечувала бажання отримати професію відповідно до наявності 
якостей в учня, а й спрямовування до відповідних професій та підіймала б надійність ресурсу 

розумових здібностей зі знанням сучасних засобів виробництва. Ефективним є підхід, в основі 
якого лежить використання функцій людського організму, надання їм відповідних якостей.  

Ми маємо чимало позитивних зрушень у професійному, фізичному, соціальному та 
духовному формуванні кваліфікованих, компетентних працівників. Мотивування, активізація та 

застосування відповідних засобів навчання ще не вирішують цього питання. Більш ефективним є 
цілісний підхід, у основі якого використання психолого-фізіологічнх функцій людського 

організму, впливу на них та  удосконалення їх.  
Складність питання наповнення інноваційним змістом професійної компетентності 

робітника в сучасному освітньому середовищі - у типах людей. Викладачам та майстрам 
виробничого навчання пропонується умовно поділити учнів групи за  такими ознаками: 

 вдумливі на самоті, схильні до теоретичних суджень, дискусій, полеміки, наділені від 
природи виснажливим типом нервової системи, схильні до індивідуальної творчої праці, довірливі 

та такі, що легко підпорядковуються авторитетним для них особам; 
 активні, наполегливі при вирішенні завдань. Ці учні задовольняються у фізичних 

навантаженнях та життєздатні в авторитарних ситуаціях. Вони краще працюють з помічником; 
 учні, які краще себе почувають у комфорті та спілкуванні, їх метою є жити для  інших 

людей. Їх мислення, спілкування та інтуїція призводять до розвитку разом з усіма та 
підпорядкування усіх своїй волі. Вони ризикувати не будуть, підуть на компроміс та усунуть 

конфлікт; 
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 учні грайливі, рухливі, граціозні, наділені від природи логічним мисленням та логічним 

сприйняттям оточуючого середовища, схильні до фізики, математики, конструктивних ігор. Цих 
учнів природа щедро наділила добрими організаторськими, дослідницькими та класифікаційними 

здібностями. Це ділові, практичні люди; 
 учні тихі, спокійні, стримані, малорухливі, наділених від природи образним мисленням та 

образним сприйняттям оточуючого середовища, схильні до гуманітарних наук. 
Таким чином, ми поділили за відповідними ознаками учнів однієї групи на п’ять ланок, 

цього достатньо для успішного застосування індивідуальних, групових, диференційованих, 
фронтальних підходів та засобів. 

Виникає питання: «Що спонукало дітей залишити рідну школу, друзів, улюблених 
вчителів, теплу домівку і відправитись до віддаленої професійної школи?» 

Мотиваційна спрямованість цих учнів розкривається опорною схемою мотиваційної сфери. 
Далі наведено дані мотиваційної сфери та психофізіологічні особливості учнів МПТУ.  

Мотиваційна сфера 

 

За перший семестр навчального року проведено обстеження 112 учнів першого курсу ( у 
подальшому мова буде іти тільки про цих учнів). На всіх схемах числа показують кількість учнів, 

а не проценти. 
1. Професійна мотивація – 47 учнів. 

2. Мотивація престижу – 24 
3. Соціальна мотивація – 20 

4. Комунікативна мотивація – 11 
5. навчально-пізнавальна мотивація – 6 

6. Мотивація уникнення – 4 
 

Психофізіологічний стан учнів 

 
 

Серед обстежених:  
1. Холериків – 30 учнів 
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2. Сангвініків – 44 

3. Амбовертів – 3 
4. Флегматиків – 6 

5. Меланхоліків – 29 
Кого цікавлять конкретні дані окремо взятої людини з розкриттям внутрішніх психічних 

актів та станів, для тих адреса для звернень у назві навчального закладу та мобільний телефон 

066-777-19-37. 

Виходячи з позицій психології фаху, що знаходиться на перетині психології праці та 
фізіології людини, можна виділити певні етапи розвитку критеріїв формування робітника, 

спираючись на індивідуальні особливості кожного окремо взятого учня і отримати результати в 
навчанні. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ  

(з досвіду роботи) 

 

Валерія Нечитайло , зав.  бібліотеки ДЦППРКБА 

 

Діяльність бібліотеки сьогоднішні неможливо уявити 
без використання Інтернет, оскільки для бібліотекаря та 

користувачів це, перш за все, – свобода надання і отримання 
інформації. Завдяки виходу в Інтернет бібліотека отримала 

можливість підвищити престиж, якість послуг, 
комфортність користування.  

У роботі з молоддю бібліотекарем  ДЦППРКБА 
відпрацьовано такий стиль спілкування, який передбачає 

використання всіх можливостей Інтернет простору: 
соціальні мережі, блоги, сайти, форуми та інше. 

Нові інформаційно-комунікаційні технології дають можливість розширити потенціал 
бібліотеки, активно використовувати інтернет - ресурси.  

Упровадження ІКТ у діяльність бібліотеки закладу дозволяє створювати власні 
інформаційні продукти, які допомагають користувачу і орієнтуватися в інформаційно-освітньому 

просторі: 
  - довідкові бази даних; 

  - рекомендаційні списки літератури; 
  - списки для самостійного читання; 
  - пам'ятки, буклети; 

  - книжкові огляди та інше. 
Такі ресурси створюються за допомогою традиційних додатків Microsoft, наприклад, MS 

PowerPoint, MS Excel, MS Publisher. 
  Для задоволення запиту користувачів щодо використання Інтернет - простору бібліотека 

робить певні кроки: 
- створює робочі місця для оперативного пошуку інформації; 

- надає користувачам можливості розміщувати інформацію в Інтернеті;  
- допомагає в творчому використанні засобів Інтернету для освіти та професійного розвитку;  

- проводить уроки із загальної комп’ютерної грамотності та використання інтернет-технологій;  
- надає користувачам можливість вільного безкоштовного доступу до мережі Інтернет;  

- сприяє поширенню та обміну інформацією.  
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   Використовуючи Інтернет, бібліотека робить інформаційний сервіс більш насиченим і 

різноманітним, підвищується статус, стверджується позитивний імідж, забезпечується можливість 
користувачам отримувати в своє розпорядження багатства, накопичені бібліотеками всього світу.  

 У бібліотеці нашого центру широко використовуються такі інтернет-видання, що 
презентують матеріали, спрямовані на розвиток інтересу до літератури: 

- «Бібліотечний інформаційно-освітній Портал»‖ – професійно-комунікаційний інтернет-
ресурс для бібліотекарів, бібліотекознавців та інших зацікавлених користувачів України і 

україномовного зарубіжжя. 
- Сайт Української бібліотечної асоціації - незалежної всеукраїнської громадської 

організації, 
- Спеціалізовані інтернет-сайти з літератури, історії, музеїв та картинних галерей України і 

світу. 
- Електронні енциклопедії, довідники та словники.  

Електронні журнали: 
- Арион http://magazines.russ.ru/arion/ - журнал поезії 

- Авторевю http://www.autoreview.ru/ - журнал про автомобілі. 
- Автоцентр http://www.autocentre.ua/ - журнал, присвячений світу автомобілів.  

- Архитектура и строительство http://www.ais.by - видання про архітектуру, 
будівництво, дизайн інтер’єру..  

- Історія.Філософія.Релігієзнавствоhttp://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ifr/index.html - 
Науковий журнал.  

- Искусство http://www.iskusstvo-info.ru/index.html - журнал вміщує матеріали, статті, 
наукові коментарі про історію мистецтва. 

- Українознавство http://www.ualogos.kiev.ua/index.html та інші. 
Активно використовується освітній портал Міністерства освіти і науки України.    

Особливою увагою користується сайт навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 
у Дніпропетровській області, де зібрані матеріали, які відповідають потребам педагогічного 

колективу ПТНЗ. 
На сторінках сайту розташоване нормативно-

правове забезпечення діяльності ПТНЗ, новини у сфері 
ПТО, важливі події в освіті України та хроніка подій у 

ПТО області, питання з охорони праці, моніторингові 
дослідження, методичні розробки, рекомендації, відео 

та фотоматеріали діяльності ПТО тощо. Електронна 
бібліотека методичних напрацювань корисна та зручна 

у користуванні, 

дозволяє швидко 
і змістовно 

ознайомитись з досвідом роботи та методичними порадами 
колег. 

Ще одним корисним джерелом інформації є журнал - 
інновація Шкільний бібліотечно-інформаційний центр, який 

містить публікації для забезпечення навчально-виховного 
процесу, управління закладом, бібліотечно-інформаційного 

обслуговування, нові форми і засоби роботи з інформацією. 

http://librportal.org.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://ula.org.ua/
http://magazines.russ.ru/arion/
http://www.biblioteka.com.ua/modules.php?name=Web_Links&op=visit&lid=155%20rel=
http://www.autoreview.ru/
http://www.autocentre.ua/
http://www.ais.by/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ifr/index.html
http://www.iskusstvo-info.ru/index.html
http://www.ualogos.kiev.ua/index.html
http://www.ualogos.kiev.ua/index.html
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Додаються бібліографічні списки, картки, компакт-диски. Електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» 

забезпечує педагогічних працівників накопиченою базою даних для методичного забезпечення 
навчально-виховного процесу.  

ДЦППРКБА вже багато років співпрацює з фірмою KNAUF, яка надає електронні наочні 
матеріали для використання у процесі формування професійних навичок учнів з метою підготовки 

фахівців високого рівня та підвищення ефективності навчального процесу. Інформаційний центр 
не тільки накопичує ці матеріали, а й систематизує, використовуючи інформаційні технології.  

Викладачі та майстри виробничого навчання надають до інформаційного центру власні 
методичні розробки, посібники, які також систематизуються та надаються для використання та 

обміну досвідом між колегами. 
Навчальний заклад має офіційний сайт, на якому створено сторінку інформаційного центру 

та електронну бібліотеку для того, щоб зробити свої фонди широкодоступними, наблизити їх до 
користувача, навчити його орієнтуватися в них, виокремити з величезного потоку інформації 

тільки найнеобхідніше. На сторінці розміщена візитка бібліотеки, паспорт, інформація про заходи 
й посилання на блог, який веде бібліотекар та читацький актив.  

Простим і зручним інструментом комунікації 
стали блоги, які сьогодні виступають активною 

креативною формою оперативного інформування та 
спілкування з віддаленими користувачами. 

Мета ведення блогу - створити дієвий 
інструмент, що забезпечує якісно нову організацію 

інформування та освіти засобами інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Блог налічує 13 сторінок, на яких розміщена 
інформація про діяльність інформаційного центру, 

поради та посилання для користувачів, новини. Адреса блогу: icdcpprkba.blogspot.com.  
Ще одна форма роботи, яка донедавна здавалася фантастикою – електронна бібліотека.  

Електронна бібліотека, яку створили бібліотечні працівники нашого центру, має досить 
великий фонд. Це підручники загальноосвітніх дисциплін, підручники із спеціальних предметів, 

технічна література, методичні матеріали та посилання, статті для саморозвитку та матеріали з 
підготовки до ДПА, ЗНО, художня література.  

Якщо у бібліотечному фонді відсутня книга на паперовому носії, користувач має можливість 
скопіювати даний електронний продукт та використовувати його в будь-якому зручному місці: у 

читальному залі за допомогою комп’ютера, планшету або смартфону, вдома тощо.  
Ще одне з головних завдань нашої бібліотеки - розвиток самодостатньої особистості, 

здатної до самовизначення та самореалізації.  

Бібліотека центру завжди не лише 
сприяла виявленню творчих здібностей 

користувачів, але й надавала можливість 
проявити себе. І це є дуже важливий 

напрямок нашої діяльності. 
Учні, які пишуть власні художні 

твори, завжди знаходять у бібліотеці 
підтримку та можливість саморозвитку.  

У цьому ж напрямку продовжує свою 
роботу проект «Дніпродзержинськ очима 

молоді ДЦППРКБА» - це великий 
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внутрішньоучилищний, виховний, довготривалий, дослідницько-художній проект.  

Найефективнішими з огляду на розвиток навичок мислення, пізнавальної діяльності учнів 
та навичок самостійної дослідницької діяльності є засоби, які проектуються і розробляються 

учнями, тому проект надав їм можливість розкрити свої здібності, уподобання, створив умови для 
їх подальшого розвитку як особистостей так і колективу. 

Завданням нашої бібліотеки залишається не тільки забезпечення можливостей доступу 
користувачів до інформаційних ресурсів, а й виховання інформаційної культури, перетворення 

бібліотеки в центр інтелектуального розвитку учнів. 
Так, наша бібліотека використовує сучасні інформаційні технології та впроваджує в роботу 

різні новації. Бібліотечні інновації – це результат творчого пошуку бібліотечними працівниками 
нестандартних рішень. Використання нових ІКТ у роботі – шлях до оптимізації трудового процесу 

бібліотекаря, покращення обслуговування користувачів, а відтак – до якісної освіти.  
 

ЯКІ  ПРОФЕСІЇ  БУДУТЬ ЗАТРЕБУВАНІ ЧЕРЕЗ 30 РОКІВ 
 

  
 

 

 

 

 

Як виглядатиме ярмарок вакансій вже в 2030 році? Усі припущення дослідників були 

засновані на екологічних, соціальних і технологічних тенденціях, що відбуваються в суспільстві. 
Ось які професії можуть бути актуальними в найближчому майбутньому. 

1. Аквапонічний рибовод 

У зв'язку зі скороченням популяції риби в її природному 

середовищі існування, на допомогу природі в недалекому 
майбутньому може прийти аквапоніка, що об'єднує мистецтво 

вирощування риб та рослин. Вона надасть людям інформацію, як і 
коли ласувати морепродуктами і смачною рибою. 

 

2. Сміттєвий дизайнер 

Якщо практика апціклінга або перетворення відходів на 

дорогий і якісний продукт дійсно вкорениться, тоді, цілком 
можливо, зросте попит на сміттєвих дизайнерів. Люди цієї професії 

будуть винаходити творчі способи створення нових речей зі сміття. 
Вони також будуть відповідати за те, щоб нові матеріали наприкінці 

їхнього терміну служби залишали після себе мінімум відходів. 
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3. Медичний навігатор 

Медичний навігатор буде давати консультації пацієнтам та 
їхнім родинам і допомагати їм орієнтуватися в складній системі 

охорони здоров'я. У цій роботі можуть бути задіяні як колишні 
медсестри, так і новачки. Подібна нова професія чимось 

нагадуватиме вже існуючу посаду адвоката пацієнтів. 
 

4. Офіцер сусідського дозору 

Люди цієї професії будуть покликані стежити за активністю підозрілих осіб і виникненням 
потенційних загорянь у будинках, що знаходяться в довіреному їм житловому районі. 

 

5. Ностальгісти 

Ностальгіст не буде нічим відрізнятися від звичайного 
дизайнера інтер'єру за винятком того, що він буде зобов'язаний 

відтворювати антураж конкретного місця або епохи. Забезпечені 
мешканці притулків для старих матимуть можливість проживати у 

приміщеннях, декорованих у стилі їх улюбленого десятиліття 
(наприклад, вітальня 1970-х або кімната в гуртожитку 1980-х). 

 

6. Ревайлдер 

Раніше ревайлдера могли б просто назвати звичайним 

фермером. Однак ця професія поєднує в собі обов'язки 
фермера з пост-апокаліптичним відтінком: якщо довкіллю 

буде завдано непоправної шкоди, то на місце прибуде 
ревайлдер і все виправить. У його посадові обов'язки будуть 

входити найрізноманітніші завдання: від відновлення лісів та 
природних басейнів до збереження екологічної рівноваги 

навколишнього середовища. 

 

7. Консультант з роботів 

Оскільки незабаром роботи замінять деяких робітників, то, 
ймовірно, з'явиться попит на фахівців, які будуть контролювати їх 

роботу. Консультант з роботів допомагатиме потенційним клієнтам 
обирати таку модель, яка відповідає їхнім потребам і вимогам 

(наприклад, робот-слуга або робот-няня). Він буде необхідний і тоді, 
коли робот не підійшов або став причиною конфлікту в сім'ї. 

 

8. Експерт з простоти 

Ці фахівці стануть опорою для компаній, що бажають 
спростити всі бізнес-процеси і прискорити ведення справ, одночасно 

скорочуючи час на телефонні дзвінки, непотрібну паперову роботу 
тощо. 
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9. Спеціаліст із сонячних технологій 

Якщо у світі встановлення сонячних батарей матиме 

більший попит, то фахівці цієї галузі будуть вельми затребувані. 
 

 

10. Телехірургія 

Роботизована хірургія в медицині вже не є новиною, однак 

дослідники не виключають, що найближчим часом лікарі будуть 
проводити хірургічні операції віддалено за допомогою Інтернету. У 

цьому їм допомагатимуть роботи, спеціальні відеокамери та 
контролери. Телехірургія буде необхідна у тих випадках, коли 

хворого з яких-небудь причин неможливо вчасно доставити до 
клініки. 
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