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Шановний читачу!
До вашої уваги НМЦ ПТО пропонує 12-й номер інформаційно-методичного збірника
«Методичний вісник».
Зміст збірника складається за основними напрямками діяльності професійно-технічних
навчальних закладів. Матеріали статей мають

прикладний характер і

спрямовані на

допомогу педагогічним працівникам у їх навчальній та виховній роботі. Ми висвітлюємо на
сторінках цього збірника новинки у сфері ПТО, кращий досвід роботи педагогів ПТНЗ
області, надаємо корисні поради, ознайомлюємо вас з аналітичними матеріалами

за

підсумками 2016-2017 навчального року та з пріоритети на 2017-2018 навчальний рік.
Ви можете прокоментувати розміщені матеріалам та надавати нам свої цікаві матеріали,
які будуть розглянуті та розміщені у наступному номері збірника.
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Професійно-технічна освіта, як складова
сфери освіти, готуючись до

1 вересня аналізує,

свої результати і формує пріоритети 2017-2018
навчального року.
Минулий рік приніс певні досягнення, «розкрив» нові проблеми, помилки, недоліки.
Ресурси досягнень визначені результатами Державної кваліфікаційної атестації,
задоволенням потреб ринку праці, трьома призовими місцями із п’яти у Всеукраїнських
конкурсах професійної майстерності серед учнів ПТНЗ, оголошених Міністерством освіти і
науки,

золоті, срібні і

бронзові медалі на Міжнародних виставках, призові місця в

Міжнародних конкурсах профмайстерності.
До позитивних результатів діяльності професійно-технічних навчальних закладів
області слід віднести поширення стосунків з ПТО держав дального зарубіжжя.
«Фішкою» профтехосвіти Дніпропетровщини є створення двох центрів нових
технологій. На базі Дніпропетровського вищого училища будівництва з професії сантехнік
за рахунок Швейцарської конференції та ГебертІнтернешилСейлзаг, навчально-практичного
центру на базі Покровського ВПУ-75 з професії тракторист-машиніст за рахунок цільових
коштів Кабінету Міністрів України.
Говорячи про фінансове утримання закладів, не можна обійти увагою стабільність
функціонування державних закладів на етапі зміни процедури фінансування.
Профтехосвіта області активно реагує на пріоритети МОН України й виклики
роботодавців. Запроваджується вхідний контроль для бажаючих підвищити кваліфікацію.
Вхідний контроль – це,по-перше, зручність особі, яка вирішила отримати певний рівень
кваліфікації робітника, по-друге – здешевлення навчання.
Профтехосвіта регіону є пілотною в реалізації проектів Європейського

фонду

освіти, була удостоєна права презентувати своїнаробки на Всеукраїнській конференції з
питань співпраці з Європейським Союзом 3-4 квітня цього року за участю прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана.
Методична служба ПТО області разом з досвідченими педагогами закладів є
активним розробником і такою, що веде апробацію стандартів ПТО базованих на рівнях
компетенції.
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Значна кількість навчальних закладів поширює свої функції.Наприклад, сприяє
вирішенню проблем учасників АТО з підвищення їх професійного рівня, адоптації в
соціальному житті. Прослідковується зростання ролі ПТО області в розширенні підготовки
робітничих професій для малого й середнього бізнесу.Розпочато підготовку фахівців для
готельного й туристичного бізнесу, більш широкими стали пропозиції для ресторанного
господарства за рахунок введення нових професій європейського формату. З’явились
ліцензійні можливості готувати фахівців зеленого господарства.
Приємно констатувати, що у роботодавців зростає інтерес до ПТНЗ. Зрозуміло,
причиною цього є старіння працюючих на виробництві,значний відтік трудового потенціалу
в Європу.
Помітнимиє зміни у змісті навчання професіям, осучасненні методів навчання.
Прикладом цього стало укладання

угод з промисловими

компаніями щодо

запровадження в навчальний процес їх технологій. Зокрема, польської компанії«Снєжка» та
української компанії з виробництва газобетону.
Разом із позитивними змінами та результатами є й

серйозні виклики, що

принижують авторитет системи формування трудового потенціалу.
Не завжди є позитивною оцінка роботодавців щодо знань випускниками ПТНЗ
сучасних виробничих технологій, ефективності використання коштів. Загалом зменшилась
кількість учнів у державних закладах ПТО, у окремих навчальних закладах наповненість
контингентом нижчевстановленої.
Обласна влада, яка фінансує більшість навчальних закладів, констатує

неповну

відповідність пропозицій ПТО потребам ринку праці. Проблемою є забезпеченість
навчальних закладів майстрами виробничого навчання з фаховим рівнем відповідно до
вимог положення про організацію навчально-виробничого процесу.
Виходячи із перелічених (і не тільки) викликів, проблем методична служба
протехосвіти разом з департаментом освіти і науки облдержадміністрації протягом літніх
місяців проводить всебічний

моніторинг функціонування системи формування трудового

робітничого потенціалу регіону.
За його результатами визначено головні пріоритети роботи в новому навчальному
році. Їх буде оприлюднено на серпневих заходах керівникам навчальних закладів і
безпосереднім виконавцям педпослуг ПТО – викладачам та майстрам виробничого навчання.
Зміни джерел фінансування закладів профтехосвіти,

перехід від державного до

регіонального замовлень спонукають запроваджувати нову модель

управління процесом

підготовки робітничих кадрів, яка базується на державно-приватному
взаємодії з громадами та органами місцевого самоврядування.
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партнерстві й

Відповідно до наказу МОН України в області розпочинається в порядку
експерименту

дуальна система підготовка кадрів. Поки, що цей експеримент буде

проводитись на підготовці кадрів для видобувної галузі.Визначено опорні навчальні заклади
із запровадження

вхідного контролю при формуванні груп з масових робітничих

професій.Буде продовжено практику створення навчально-практичних центрів. Уже виділено
Кабміном України кошти на створення такого центру на базі Криворізького навчальновиробничого центру з професії «Кравець».
Розпочнеться роботи з використання існуючих навчально-практичних центрів для
незалежного оцінювання професійних кваліфікацій.
Задачею органу управління профтехосвіти та методичної служби є ефективне
використання можливостей 24 навчально-практичних центрів, які функціонують у області
для потреб усіх навчальних закладів і працюючих на виробництві.
Профтехосвіта області повинна відреагувати на нові запити роботодавців. Сьогодні,
є запит металургів готувати їх фахівців за професійними стандартами базованими на рівнях
компетенції.
Профтехосвіта області вдруге у 2017-2018 навчальному році візьме участь у
Міжнародному конкурсі «WORDSKILLS» з 9 професій, буде реалізувати два Міжнародні
проекти.
Роботу органів управління профтехосвіти, методичної служби ПТО та педагогічних
колективів навчальних закладів усіх рівнів атестації і підпорядкування буде зосереджено на
реалізації завдань, що формуються із середньострокового плану пріоритетів дій Уряду до
2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік.
Напередодні

серпневих

заходів

2017

року

навчально-методичний

центр

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (далі – НМЦ ПТО) проаналізував
роботу навчальних закладів з багатьох напрямків та підготував наступні матеріали:
-

Збірник інформаційно-аналітичних матеріалів «Профтехосвіта Дніпропетровщини

2016-2017 н.р.;
-

Аналітичні відомості змістової роботи діяльності ПТНЗ у 2016-2017 н.р.;

-

Моніторинг ринку праці Дніпропетровської області (станом на 01.07.2017р.);

-

Інформаційний буклет «Професійно-технічна освіта Дніпропетровщини у 2017р.»;

-

Моніторинг результатів державної кваліфікаційної атестації у 2016-2017 н.р.;

-

Про наслідки державної підсумкової атестації 2016-2017 н.р.;

-

Моніторинг функціонування сайтів ПТНЗ Дніпропетровської області (станом на

17.07.2017р);
-

Події, факти профтехосвіти Дніпропетровської області у 2016/2017 н.р.;

-

Пріоритетні напрямки роботи у 2017/2018 навчальному році;
6

-

Інформація про терміни завершення дії сертифікатів про державну акредитацію

навчальних закладів з підготовки водіїв автотранспортних засобі категорій: А, А1, В, С,
С1, D, DE(станом на 06.07.2017 року);
-

Пріоритети сформовані Міністерством освіти і науки України на Всеукраїнському

семінарі-практикумі директорів НМЦ ПТО 30.06.2017р;
-

Тенденції що прослідковуються в діяльності ПТНЗ області за 2014-2017р;

-

Методичні рекомендації з організації та проведення першого уроку у ПТНЗ області;

-

Збірник матеріалів анкетування ПТНЗ «Оцінка якості та ефективності методичного

супроводу навчально-виховного процесу НМЦ ПТО у Дніпропетровській області у 20162017 н.р.».
Запропоновані напрацювання є важливим важелем для продовження діяльності з
напрямків які сприятимуть отриманню позитивних результатів та нададуть змогу кожному
керівникові скорегувати управлінську, організаційну роботу як на рівні області, так і в
навчальних закладах.
На установчих секціях НМЦ ПТО до початку нового 2017/2018 навчального року
методичні напрацювання прокоментовані та направлені до ПТНЗ для

практичного

використання у своїй роботі.
Тож рекомендуємо усім керівникам ПТНЗ та небайдужим до системи формування
трудового робітничого потенціалу регіону використати матеріали для організації якісного
навчально-виховного процесу у новому навчальному році.

СТРАТЕГІЯ ЗДЦПТО В ОБЛАСТІ МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА
Твереза Т.М.,
викладач спецдисциплін
Західно-Дніпровського центру
професійно-технічної освіти
В

умовах

ринкової

економіки,

інформаційно-

технологічного розвитку значно розширюються функції
професійно технічної освіти, відбувається її трансформація в
професійну освіту, що відповідає світовим тенденціям
неперервної професійної освіти – освіти впродовж життя.
Стратегія

розвитку цієї

галузі

визначається пріоритетними напрямами

соціально-

економічного поступу України, утвердженням національної системи освіти як головного
чинника економічного й духовного розвитку українського народу; необхідністю адаптації до
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демократичних і ринкових перетворень у суспільстві, що зумовлено входженням в
європейський і світовий освітній та інформаційний простір.
У зв’язку з цим набувають особливого значення такі напрями розвитку цієї освітянської
галузі: інтелектуалізація професійної освіти, врахування науково-технічних досягнень,
упровадження новітніх технологій; формування ринку освітніх послуг; модернізація
інформаційного,

науково-методичного

та

матеріально-технічного

забезпечення

її

функціонування; особистісно орієнтований підхід у професійному навчанні й вихованні;
розвиток

соціального

партнерства;

міжнародне

співробітництво є невід'ємною частиною діяльності

співробітництво.Міжнародне

Західно – Дніпровського центру

професійно – технічної освіти та направлено на інтеграцію центру в європейський і
світовий загальноосвітній простір.Західно-Дніпровський
освіти системно підходить

до

центр

професійно-технічної

питання інтеграції в європейське

освітнє суспільство, що виражається в

та

світове

поступовому

розвитку співробітництва з закордонними навчальними закладами.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Західно-Дніпровський центр
професійно-технічної освіти», в особі директора, Цигана Віктора Васильовича, з одного боку
та Оптового и роздрібного секторіального практичного

навчального центра г. Шяуляй

(Литовська Республіка), в особі керівника, СаулюсДаргужас, з урахуванням положень Угоди
між Урядом України та Урядом Литовської Республіки «Про співробітництво в галузі освіти,
науки та культури» від 4 серпня 1993 року, а також Угоди «Про співробітництво в галузі
освіти і науки» між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки
Литовської Республіки від 19 березня 2002 року, уклали договір про співробітництво у
сфері професійної освіти.
Для реалізації основної мети ми проводимо роботу по напрямках:
- обмін інформацією щодо проведення наукових програм, проектів, досліджень;
- обмін інформацією про системи професійної освіти, плани їхнього розвитку і напрями
реформування, законодавчі акти держав Сторін в цих галузях;
- міждержавних візитів учнів, студентів, викладачів та фахівців до навчальних закладів;
- ознайомлення з методикою навчання учнів;
- ознайомлення з технічною базою навчання та виробництва;
- проведення та участь у семінарах та майстер-класах на базах навчальних закладів.
Все це дає можливість розширювати межі міжнародного співробітництва, підвищувати
ефективність співпраці і зміцнювати вже існуючі відносини.
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В рамках міжнародного проекту про співпрацю (партнерство) навчальних закладів,
угоди від 07 липня 2013 року, 18 жовтня 2013 року до Державного професійно-технічного
навчального закладу "Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти" прибула
делегація Шяуляйського центру професійної освіти Литовської Республіки, в складі
директора Шяуляйського центру СаулюсаДаргужаса, завідуючої відділом торгівлі та бізнесу
Ренати Вершинскене, депутата Рамунаса Снарскіса та педагогічних працівників: Чесловаса
Абромайтіса, Сандри Камінскене, Ліни Тумавічене, Наталії Гарус, Дангіри Вишняускене.

Метою зустрічі було ознайомлення з інформацією про системи професійної освіти країн,
планами їх розвитку, методикою навчання учнів та студентів. Сторони обмінялися знаннями
з історії культури та народних традицій держав. Україна – це унікальна скарбниця
української духовності і культури, щедра земля, яка багата на мистецькі і наукові таланти.
Гості відвідали перлину українського мистецтва – с. Петриківка, що є центром
Петриківського розпису, нещодавно занесеного до культурного надбання ЮНЕСКО.
Петриківський розпис – не просто традиційний живопис, це відображення життя України і
можливість відчути душу її народу.
Під час екскурсії Петриківкою наші гості відвідали музей народної творчості,
експозиція якого включає безліч шедеврів етнічного живопису – картин, предметів побуту,
прикрас.

Також вони побували в майстернях, де змогли не тільки спостерігати за роботою

художників, а й власноруч створити картини у петриківському стилі.
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(на фото другий справа директор Шяуляйського центру Саулюс Даргужас, у центрі
завідуюча відділом торгівлі та бізнесу Рената Вершинскене)
Співробітництво Оптового и роздрібного секторіального практичного

навчального

центра м. Шяуляй (Литовська Республіка), з навчальними закладами:
 Державний професійно-технічний навчальний заклад «Західно - Дніпровський центр
професійно - технічної освіти».
 «Ялтинське вище професійне училище будівельних і харчових технологій».
 Державна освітня установа професійної освіти «Російський коледж традиційної
культури Санкт-Петербурга».
 Калінінградська філія державного освітнього закладу вищої професійної освіти
«Академія народного господарства при Уряді Російської Федерації».
 «EcoledeSavignac», Франція.
 «BadHofgastein», Австрія.
 «Туристичний коледж» р. Зальцбург, Австрія.
Зустріч на литовській землі

У квітні 2014 року відбулася чергова поїздка учнів та педагогів Західно-Дніпровського
та Переяслав-Хмельницького центрів професійно-технічної освіти до Шяуляйського центру
професійної освіти Литовської Республіки. Делегація нараховувала 17 чоловік. Нас тепло
зустріли та розмістили у гуртожитку закладу. Програма візиту була дуже насиченою та
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цікавою. У перший день відбулася зустріч з директором центру СаулюсомДаржагусом. Він
розповів, що Шяуляйський центр був створений у 2004 році. Заклад об’єднав п’ять
професійних шкіл міста, які працюють за 48 програмами професійної освіти. Професійній
освіті у Литві останнім часом приділяється велика увага, значні кошти виділяються на
модернізацію та обладнання навчальних кабінетів, лабораторій. У країнах Євросоюзу, де
постійно змінюються виробничі та сервісні технології, відчувається дефіцит кваліфікованих
робітників. Центр отримав від Європейського Союзу допомогу на розвиток у розмірі 5 млн.
євро. Учні мають змогу проходити стажування у країнах Європи.
У секторіальному відділі Торгівлі та бізнесу, який очолює доктор соціальних наук
Рената Вершинскене навчається 504 учнів за 15 професіями – бармен, офіціант, кондитер,
касир, повар, продавець та інші. У нашому навчальному закладі теж є подібні спеціальності кухар, кондитер, продавець. Тому нашим учням було цікаво дізнатись про особливості
навчання з даних

професій за кордоном, ознайомитись з матеріальною базою,

поспілкуватись з ровесниками. Різні мови не завадили їм потоваришувати та знайти спільні
теми для розмови. Розмовляли на російській та англійській мовах, мовою жестів,
використовували перекладач на комп’ютері. Усі залишились задоволені зустріччю та
зрозуміли, що необхідно краще вивчати англійську мову.
Учні ознайомилися із сучасним обладнанням, яке буде використовуватися в торгівлі м.
Шяуляй з 2015 року, взяли участь у проведені уроків – семінарів з економічного аналізу,
працювали з операційними системами, використовуючи інтерактивну дошку.

Литовські викладачі

провели для нас майстер – класи

та практичні заняття з

приготування національних литовських страв – цепелін, холодного борщу, торта
«Мурашника». Їхні педагоги добре розмовляють російською мовою, тому нам було легко з
ними спілкуватися. Нас цікавило все: програмне забезпечення, засоби навчання, методики
проведення уроків, соціальне партнерство, проходження виробничої практики, міжнародні
зв’язки з країнами Європи.
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1. Майстер - клас з приготування литовських цепелін
Така страва з картоплі як "Цепеліни" є вершиною кулінарного мистецтва. Це овальної
форми зрази з тертої віджатої сирої картоплі з додаванням вареної. Цепеліни виготовляють із
найрізноманітнішими начинками : з м'ясом, сиром, грибами. У Литві організовують навіть
"Цепелінові бали", на яких збираються друзі, родичі, щоб разом приготувати, а потім і
спробувати цю дуже смачну страву.Це живе дійство біля столу з угощаннями виражає
ділення думками, енергією та інформацією.

2. Приготування торта - литовського «Мурашника»
Торт «Мурашник» цікавий не тільки своїми смаковими особливостями, а й формою. Він
дійсно нагадує невеликий мурашник.Ми були у захваті від такого цікавого десерту з
незвичайною формою.

3. Звичай писання писанок українцями знають усі
Я писала писаночку, писала, писала.
Щоби тая писаночка Славу здобувала!
Коли приходить весна в Україну, пробуджується і воскресає природа, відроджується
життя і надходять Великодні свята, сідають люди у своїх оселях біля печей, свічок і беруться
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за давнє - прадавнє ремесло - розписування писанок. Звичай писання писанок українцями
знаний усіма слов'янами, румунами, греками, німцями, литовцями, латишами.
Відвідування Шяуляйського центру проходило напередодні Великодніх свят. Учні
отримали інформацію про етнічні обряди, Пасхальні ритуали та традиції Литви. Спільно з
учнями Шяуляйського центру розфарбовували писанки.

4. Зустріч з мером міста Шяуляй
В

рамках

робочої

програми

відбулася

зустріч

з

мером

міста

ШяуляйЮстинасомСартаускасом, який розповів про славну історію міста, що входить у
четвірку самих великих міст Литви. Місто Шяуляй культурний та науковий центр: є театр,
чотири концертні зали, спортивна арена, університет, три колегії, центр професійної освіти.
Місто знамените двома кондитерськими фабриками, велосипедним заводом, фабрикою
взуття. Мер відмітив, що у них теж є проблеми – безробіття, закриваються школи у зв’язку із
демографічною ситуацією. У місті знаходиться військовий аеропорт із військовими літаками
НАТО. У зв’язку із подіями в Україні кількість літаків збільшилась з чотирьох до десяти. На
закінчення зустрічі мер побажав миру та злагоди Українській державі.
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5. Зустріч з Послом
Цікавою і незабутньою була зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом України в
Литовській Республіці Валерієм Жовтенко. Він розповів про боротьбу українського народу
за незалежність, закликав наших учнів любити Україну, гордитись що вони українці.

Екскурсія на кондитерську фабрику
Ми побували на підприємстві соціального партнера - ЗАТ «РУТА», це найстаріша
кондитерська фабрика Литви, яка відкрилась у 1913 році. Потім вона була націоналізована, а
у 1993 році будівля та земля знову повернуті

її законним

власникам, потомкам

АнтанусаГричавіскуса. Нам не лише провели цікаву екскурсію, розповіли про історію
створення шоколаду, який спочатку був рідким і вважався «їжею Богів», а й провели майстер
– клас з виготовлення цукерок та надали можливість самим виготовити різноманітні
цукерки. Як учні так і дорослі з захопленням та задоволенням виготовляли свої цукерки та
прикрашали їх. Усі свої вироби нам дозволили забрати із собою. Кожен привіз додому
подарунок зроблений власноруч.

Встановлення рекорду Литви з виготовлення найбільшого Великоднього яйця
Представники Шяуляйського центру професійної освіти встановили п’ять рекордів Литви.
Наша делегація була присутня при встановленні п’ятого рекорду з виготовлення
найбільшого Великоднього яйця. Виріб зроблено з молочного шоколаду, його вага становить
294 кг 300 гр., товщина стінок – понад 18 см, заповнене кексами, вага яких складає 7 кг.
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На фото учні та викладачі Західно – Дніпровського центру професійно – технічної освіти
у торговому центрі «Акрополіс» під час встановлення рекорду з виготовлення найбільшого
Великоднього яйця, учнями відділу торгівлі та бізнесу Шяуляйського центру професійної
освіти Литви.
6. Наш рекорд
Взявши за приклад рекорди наших литовських друзів, ми встановили свій власний
рекорд.
Учні Західно-Дніпровського центру, що навчаються за професією "Кухар. Кондитер",
встановили рекорд – виготовивши найбільший шніцель України, довжина якого склала 2,01
метра, а ширина – 0,55 метра. При цьому його вага перевищувала 22 кілограми.
На його виготовлення було затрачено майже 28 кілограм свинини, 48 штук яєць, 15 штук
жовтків яєць, 14 кілограм цибулі та 3 кілограма борошна. Досягнення зафіксовано та внесено
до Книги рекордів України!

Учні закладу особисто презентували виготовлений власноруч найбільший шніцель
України. Таке досягнення відбулося не випадково, а завдяки високій активності учнів,
колективу центру та його керівництва, їх кропіткій праці над створенням іміджу професійно
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- технічного закладу, що додає яскравих барв у загальне уявлення про професійно – технічну
освіту Дніпропетровщини, престижності робітничих професій.
7. Майстер – клас з приготування цепелінів у майстернях нашого навчального
закладу
Повернувшись на Україну наші учні під керівництвом майстра виробничого навчання
Гладун Нелі Василівни провели майстер – клас з приготування цепелінів. Цепеліни —
улюблена страва у всій Литві. Їх роблять з різними начинками: м'ясо, сир, гриби, шкварки.

8. Литовські ЗМІ повідомляють
Про наш візит було надруковано статтю в газеті «Шяуляйський край». Керівник
делегації Лінчевська Валентина Миколаївна дала інтерв’ю для газети.

Учні поділилися

секретами приготування українських страв та рецептом приготування українського борщу з
пампушками.
Усім членам нашої делегації були подаровані примірники газети.

9. Висвітлення результатів співпраці в українських ЗМІ
Результати нашої співпраці з литовським навчальним закладом було висвітлено як на
паперових носіях, так і в інтренетвиданнях та на телебаченні:
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газета «Жовтоводські вісті» м. Жовті Води, районна газета «Злагода» м. П’ятихатки,
обласна газета «Зоря» Дніпропетровської області, журнал «Профтехосвіта» м. Київ.
Про наш візит до Литви були телепередачі на 34 каналі Дніпропетровського обласного
телебачення та Жовтоводського телебачення «Степ». Матеріали про нашу співпрацю були
розміщені на сайтах Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській областіhttp://nmc-pto.dp.ua/ та Західно-Дніпровським центром професійно
- технічної освіти http://gvpl.at.ua/
10.

Відгуки членів делегації про поїздку

Учениця Жила Марина так коментує свою поїздку : «За кордоном я була перший раз,
тому мені було дуже цікаво побачити, як там живуть наші ровесники, порівняти наші
культури цінності. Мені дуже сподобався Шяуляйський центр, обладнання у кабінетах,
майстернях. Литовські студенти мають можливість проходити виробничу практику не лише
на підприємствах Литви, а й у інших європейських країнах. Я дуже надіюсь, що після вступу
України до Європейського Союзу у нас також з’явиться можливість проходити виробничу
практику в країнах Європи.»
«Литва це найдавніша держава Східної Балтії у якій вдало поєднуються сучасні
досягнення цивілізації, історична та культурна спадщина, стародавні традиції і звичаї.
Особливо мене вразив той факт, що старше покоління вільно володіє російською мовою, а
молодь це робить з великими труднощами. Мовою спілкування із нашими ровесниками була
англійська. Я зрозумів, що для сучасного світу знання англійської мови дуже необхідне.
Дуже шкодую, що занадто мало приділяв часу вивченню іноземних мов.», - так розповідає
про свої враження учень Горяний Євген.
«У Литві ми зустрічалися з учнями Шяуляйського центру. Поспілкувавшись з ними я
зрозумів, що вони мають такі ж інтереси, їх хвилюють такі ж питання дружби, кохання,
спілкування з батьками.»,- коментує свою подорож Сохач Юлія.
Гора Марина, майбутній кухар : «Моя участь у міжнародному навчальному семінарі
підвищила мою компетентність у національній кухні Литви, підвищила розуміння розвитку
економіки, використання сучасних технологій в приготуванні страв. Їхня система навчання
відрізняється від нашої оснащенням, співпрацею з іншими навчальними закладами,
взаємовідносинами між учнями та викладачами.»
«Мені дуже сподобалась концепція, структура та користь дистанційного навчання,
використання електронних платіжних систем для обслуговування клієнтів – зручно при
використанні в супермаркетах, в ресторанах, кафе. А ще вони використовують модульну
систему у навчальному процесі. Ця система зручна для навчання учнів які тимчасово
відсутні на заняттях, які можуть працювати та навчатися одночасно.», - говорить учениця
Ярмак Валерія.
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Учениця Голубок Анастасія : «Ми спробували литовську кухню, приготували цепеліни.
Це великі, зроблені із тертої сирої та товченої вареної картоплі кульки з начинкою з фаршу,
які треба варити 30 хвилин та подавати до столу із соусом із смаженої цибулі, кварків та
сметани. Інша традиційна страва – холодний буряковий борщ. Повернувшись додому я
приготувала ці смачні страви і почастувала ними свою родину. Тепер у меню нашої сім’ї
з’явилися страви литовської кухні.»
"Я, Гладун Неля Василівна, майстер виробничого навчання приймала участь у
міжнародному семінарі та практичних заняттях з приготування литовських національних
страв. Програма візиту була дуже насиченою та пізнавальною. При ознайомлені з системою
професіональної освіти мене вразила організація навчання в Литві. Держава приділяє велике
значення підготовки кваліфікаційних робочих кадрів. Учбові заклади оснащуються сучасним
обладнанням, ученики проходять виробничу практику по всій Європі, це спонукає учнів
наполегливо відноситися до навчання.
Також цікаво проводяться уроки, які проходять через систему Інтернету, що дає
можливість учням вивчити матеріал, навіть тоді, коли вони були відсутні, а також повторити
матеріал в будь який час за бажанням.
Велике враження залишилось від проведених майстер класу з приготування
національних литовських страв: цепелін, торту “Мурашник”, холодного литовського борщу.
Всі учасники практичних занять з задоволенням готували литовські страви,

а потім

проводили бракераж страв незнайомої до цього часу литовської кухні.
По приїзду вся делегація с задоволенням поділилась своїм враженнями від поїздки,
учасники розповіли цікаві моменти, які їм більше запам’ятались. Після поїздки був
проведений тиждень Литви, в рамках якого

пройшов майстер клас

по приготуванню

цепелін, кожний бажаючий мав можливість самому приготувати цепеліни і оцінити смакові
властивості литовської страви.
Цей візит багатьох учнів спонукав замислитися над подальшим сумлінним ставленням
до навчання, оскільки співпраця з Шяуляйським центром професійної освіти відкриває
великі горизонти майбутнього."
Українська делегація поверталася із Литви, сповнена яскравих вражень від теплоти
прийому, гостинності та щирості литовських колег. Цей візит став ще одним кроком до
тісного і плідного міжнародного співробітництва.
Економічні та політичні перетворення в сучасній Україні вимагають від системи
професійно-технічної освіти визначення основних напрямів розвитку механізмів адаптації в
сучасних соціально-економічних умовах, що дає нове бачення ролі професійно-технічної
освіти в державній політиці. Зростає необхідність її наукового супроводу, конструктивного
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використання українського та зарубіжного досвіду, врахування загальносвітових тенденцій
розвитку економіки й людських ресурсів.
Результатом плідної співпраці Західно-Дніпровського центру професійно-технічної
освіти (Українська Республіка) та Оптового и роздрібного секторіального практичного
навчального

центру

м.

Шяуляй

(Литовська

Республіка)

стало:

реалізація

низки

міждержавних візитів учнів, викладачів та фахівців; проведення та участь у семінарах та
майстер-класах на базах навчальних закладів; ознайомлення з методикою навчання учнів.
Усе це дає можливість розширювати кордони міжнародного співробітництва, підвищувати
ефективність співпраці

та зміцнювати

вже існуючі

відносини,а також адаптуватися

до європейських та світових стандартів із збереженням кращих досягнень

національної

освіти.
Плануємо продовжувати практику обмінів між учнями та викладачами, навчального
спрямування, щоб учні також мали змогу детальніше ознайомитись із навчальними
програмами, змістом, формами навчання, які існують за кордоном.
Литовці патріотичні, гостинні, і, розмовляючи про Україну, вони не стримують сліз; по
їхньому телебаченню кілька разів денно транслюють новини, присвячені суто подіям в
Україні.
На все життя ми запам’ятаємо, як на прощання наші литовські друзі обіймали нас зі
словами: «Тримайтеся, українці, ми з вами, ми про вас думаємо весь час і живемо в
очікуванні відновлення миру в Україні».

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ
Яровська С.В., методист
Криворізького професійного
транспортно-металургійного ліцею
Актуальність теми. Процеси децентралізації, які відбуваються в Україні, спонукають
до розвитку та модернізації системи ПТО у відповідності до завдань осучаснення освітнього
процесу на вимогу регіонального ринку праці. Серед першочергових завдань

-

упорядкування мережі професійно-технічних закладів, створення багатогалузевих центрів
професійної освіти через їх укрупнення, приєднання навчальних закладів з недостатнім
контингентом до потужніших навчальних закладів з метою оптимального використання
фінансових і кадрових

ресурсів. Посилюється відповідальність

професійно-технічних

навчальних закладів за результати своєї діяльності перед суспільством , що зумовлює до
необхідності удосконалення технологій та якості їх роботи. Ефективне управління
навчальним закладом стає стратегічним завданням керівника навчального закладу, що
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спонукає до пошуку інноваційних підходів розвитку навчального закладу. Зростає його
відповідальність за збереження педагогічного колективу,

«золотого фонду» досвідчених

педагогів, залучення молодих професійних педагогів, забезпечення їх професійного
розвитку.
Поставлене завдання спільне для всіх ,але шляхи і методи для досягнення результату
кожен вибирає сам: багатопрофільність, спеціалізація, тощо. Ринок має свої закони, де
виживає найсильніший, здатний до змін, пошуку, інновацій. Таким прикладом є навчальний
заклад Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей. Очолює навчальний
заклад Пентегов Володимир Михайлович, за освітою - гірничий інженер, в професійнотехнічній освіті працює 42 роки, на посаді директора – 30 років, пройшов професійний шлях
від майстра виробничого навчання, заступника директора з навчально-виробничої частини до
директора.
Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей з 1983 року здійснює
підготовку кадрів високого рівня кваліфікації за галузевим спрямуванням: транспорт та
металургія.

Професійна освіта молоді здійснюється за професіями, визначеними ліцеєм

згідно з національним класифікатором України ДК 003:2010 відповідно отриманих ліцензій
(15), з яких використовується (9) - 60%. Ліцензований обсяг прийому складає 900 осіб.
Формування контингенту учнів і слухачів проводиться, виходячи з потреб регіону і
ринку праці в робітничих кадрах та ліцензованого обсягу прийому на навчання, відповідно
до плану державного замовлення. Проводиться системне вивчення та узагальнення
показників ринку праці: попит на фахівців за галузевим спрямуванням; пропозиції від
замовників кадрів на працевлаштування. Для цього використовуються різні форми і
методи:анкетування; інтернет – сторінки агенцій з працевлаштування; оголошення про найм
у засобах масової інформації; інформаційні матеріали центрів зайнятості, як місцевого так і
обласного. Разом з цим в ліцеї проводяться заходи щодо професійної орієнтації молоді:
традиційно «Дні відкритих дверей», екскурсії на підприємства замовники кадрів, ярмарок
професій за сприяння центру зайнятості, зустрічі майбутніх випускників з роботодавцями
потужних підприємств міста.
Промисловий комплекс Кривого Рогу видобуває руду, виготовляє металопродукцію, яка
потребує залізничного транспортування. Саме залізнична та металургійна галузь значною
мірою визначає експортний потенціал нашої країни (це понад 40% експорту України).
Професії залізничного профілю актуальні серед молоді, абітурієнти мають розуміння переваг
цих професій: стабільна робота, соціальні гарантії, професійне зростання і гідна заробітна
плата. 90% контингенту учнів ліцею отримують кваліфікацію з інтегрованих професій.
Правильний вибір стратегії ліцею у підготовці кваліфікованих робітників за залізничним та
металургійним напрямком забезпечує конкурентні переваги у наданні освітніх послуг.
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Ліцей здійснює підготовку кадрів

на основі угод, укладених між навчальним

закладом і підприємствами - замовниками робітничих кадрів, а також за угодами з
фізичними та юридичними особами. Основними замовниками робітничих кадрів є такі
підприємства, як: ПАТ АрселоМіттал Кривий Ріг; ПАТ «ПГЗК»; ПАТ «ЦГЗК»; Локомотивне
депо «Придніпровська залізниця»; ПАТ «Криворіжіндустрбуд»; ПАТ «Кривбсзалізрудком»;
ПАТ «Електромашпромсервіс» та інші підприємства міста різних форм власності.
В колективі сформована відповідна організаційна культура, здатна до інноваційних
підходів у наданні освітніх послуг, впроваджується державний стандарт на основі
компетенцій з професії «машиніст екскаватора» в навчальні плани та програми. Авторським
колективом, до складу якого була залучена творча група педагогів ліцею був розроблений
державний стандарт з професії «Обмотувальник елементів електричних машин».
Важливою ланкою в системі управління навчально-виховним процесом є цілісна
система навчально - методичної роботи: методична рада; методичні комісії з спецдисциплін
та виробничого навчання; школа перспективного педагогічного досвіду; школа педагогічної
майстерності. Через різні форми методичної роботи реалізується система неперервної
педагогічної освіти.
Створена і працює атестаційна комісія, щорічно проводиться атестація педагогічних
працівників. Підвищення кваліфікації викладачів загальноосвітніх дисциплін здійснюється
на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, на базі
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти проходять курси підвищення
майстри виробничого навчання. Стажування майстрів виробничого навчання здійснюється
на підприємствах - замовниках кадрів згідно угод про стажування ,проводиться відповідно
до вимог державних стандартів ПТО з конкретних професій та передбачає опанування
стажистом нових знань і компетенцій у межах своєї професії, здобуття або підвищення
кваліфікаційного розряду (класу, категорії), підтвердження існуючої в нього кваліфікації.
Сертифікація педагогів за наслідками опанування ними інноваційних технологій
навчання і використання їх у педагогічній діяльності проводиться через Школу
впровадження нових виробничих технологій, Школу класного керівника, дистанційні
навчальні курси, тощо. Педагогічний колектив сприяє зростанню молодих викладачів, так,
наприклад, викладач спецтехнології з залізничних професій Гамота О.Ю., який отримав
сертифікат

за «Електронне портфоліо - індивідуальна траєкторія успіху педагога»; за

«Кращий авторський веб - сайт (блог)», посів призове місце на обласній виставці «Наш
пошук і творчість - тобі, Україно!». На виставці було представлений

експонат ручної

роботи: макет тепловоза ЧС - 2. Викладачем власноруч розроблено діючі електроні схеми та
електронний контент (відзнято на виробництві відео фрагменти з теми:

«Ударно - зчіпні

пристрої» з спеціальності «машиніст електровоза», а вищевказаний макет тепловоза ЧС-2
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було відібрано на Всеукраїнську виставку м. Київ. В рамках проведення «Декади професій»
досвід гурткової роботи (керівник Гамота О.Ю.), було висвітлено на ТРК «Криворіжжя».
Модернізація та розвиток виробництва, зростання конкуренції на ринку праці, вимог
роботодавців до рівня кваліфікації робітника стимулює навчальний заклад тісно взаємодіяти
з

роботодавцями,

вести

інтенсивний

пошук

кваліфікованих робітників. Заслуговує на увагу

нових

форм

організації

підготовки

позитивний багаторічний досвід співпраці

транспортно-металургійного з підприємством «Придніпровська залізниця», підприємстві
щодо впровадження елементів дуальної системи навчання. Для організації і проведення
виробничого навчання та виробничої практики, які проводяться безпосередньо на
виробництві використовуються навчальні полігони, технічні кабінети, кабінети з охорони
праці, кімнати інструктажів, обладнанні діючими пристроями, схемами , тренажерами,
наочним приладдям, технічними засобами навчання, а також укомплектовані навчальнометодичною та технічною документацією, інструкціями та іншими документами які
стосуються діяльності підприємства, структурного підрозділу. Для проведення занять з
виробничого навчання використовуються

вагони технічної пропаганди і охорони праці,

оснащені електронним навчальним контентом (відеофільми, електроні інструкції, тощо).
На високому рівні проводять роботу майстри - наставники, які зацікавленні у підготовці
майбутніх фахівців залізничної галузі для виробництва. Так інженерно-технічний працівник
підприємства Сілін В.К., за сумісництвом викладач ліцею, викладає спецпредмети в
навчальному кабінеті безпосередньо на виробництві.

Майстер в/н Бабенко А.О., який

відпрацював 30 років на залізниці машиністом електровоза , передає свій професійний досвід
учням ліцею: підготував учня до «Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед
учнів» м. Козятин – який посів 8 місце.
Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010р. № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» в рамках
соціального партнерства створена міська фахова Рада з транспортно-залізничних професій.
До складу фахової Ради увійшли керівники навчальних закладів II – IV рівнів акредитації
транспортно - залізничних професій. 27 квітня 2017р.

на базі Криворізької дирекції

залізничних перевезень і структурних підрозділів залізниці відбулося розширене засідання
фахової Ради, де було ознайомлено учасників заходу з досвідом впровадження елементів
дуальної підготовки при підготовці учнів КПТМЛ в умовах виробництва. В рамках
проведення фахової Ради для освітян, громадкості, ветеранів професійно-технічної освіти
підприємством була організована екскурсія на виробництво,в музей «Залізничної слави». По
результатам громадського огляду-конкурсу на «Кращий колективний договір»до міського
«Дня єднання поколінь» протоколом оргкомітету від 13.05.17р. було визначено Криворізьку
дирекцію залізничних перевезень Придніпровської залізниці, в номінації «За трудові і
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професійні досягнення» Пентегова Володимира Михайловича, та директора Криворізького
транспортно-металургійного ліцею нагороджено почесною відзнакою Координаційної Ради
громадських організацій «Кривий Ріг-рідне місто!».
Варто зауважити, що результати навчання визначаються не в навчальному закладі, а на
виробництві. Завдання навчального закладу - створити такі умови, щоб ці результати були
досягнуті в процесі засвоєння освітньої програми та випускник працевлаштувався,
закріпився на виробництві. Працевлаштування випускників здійснюється на підставі угод,
укладених між навчальним закладом та замовником кадрів. Як правило, замовники кадрів
очолюють кваліфікаційні комісії під час державної атестації , де пропонують учням робочі
місця.
Сьогодні відчувається

потреба в робітничих кадрах. Про це свідчить активізація

роботодавців щодо випуску учнів навчального закладу: листи-заявки з вакансіями, зустрічі з
групами випускників, проведення круглих столів ,організаторами яких є роботодавці. В
рамках проведення Тижня знань, який традиційно проводить у червні Університет
АрселорМіттал пройшла акція «Приведи друга»,проведено ряд цікавих заходів щодо
профорієнтаційної роботи по залученню молодих кадрів. Майбутні випускники мали змогу
прийняти участь в тренінгах, вебінарах, квестах, іграх управлінського характеру,екскурсіях
по цехах виробництва,неформальній конференції в форматі Печа Куча.
Випускники 2017 року будуть працевлаштовані в повному обсязі.
Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів,
слухачів та педагогічних працівників КПТМЛ в межах обсягу державного(регіонального)
замовлення здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів обласного бюджету, а
також коштів юридичних та фізичних осіб.
Перевагами навчального закладу є надання освітніх послуг з професійного навчання з 4х професій (стропальник, кухар, електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів), що є
додатковим джерелом фінансування. Обсяг надходжень спеціального фонду за 2013р. - 561,8
тис. грн.; 2014 рік – 552,2 тис. грн.; 2015 рік – 480,0 тис. грн. З цих коштів здійснюються
витрати на комунальні послуги, заробітну плату, на закупівлю періодичних видань,
придбання навчальних матеріалів, утримання, ремонт та обладнання приміщень,зміцнення
навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно –
масової і фізкультурно-спортивної роботи.
Пріоритетні напрями та цілі розвитку ліцею
 налагодження зв’язків з соціальними партнерами,з громадою;
 орієнтація навчання на потреби роботодавця;
 покращення матеріальної бази;
 удосконалення системи управління навчальним закладом.
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Розроблена програма співпраці ПАТ»Північний ГЗК» з ліцеєм

2017-18р.,в якій

передбачені заходи та етапи реалізації,а саме:
1. Розвиток навчально-методичної бази
Впровадження в навчальні плани ліцея нового професійного стандарта за професіями:


«Електорослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування»;



«Машиніст тепловоза»;



«Машиніст екскаватора»;



«Електрогазозварник»;



«Стропальник».
Надання ліцею модульних програм, бази знань, нормативної бази (інструкції, положень,

порядків, правил),
розширення

та

регламентуючих
адаптація

діяльність

навчальних

робітників на комбінаті.

планів/програм

ліцею

Перегляд,

фундаментальними

дисциплінами з професійних стандартів та модульних програм, максимально приближених
до виробництва. Навчання I курсу по адаптованій програмі.
2. Розвиток якості навчання. Впровадження учнів у виробничий процес
 Укладання договорів на виробничу практику;
 Розподіл учнів структурні підрозділи та закріплення їх за наставниками;
 Проведення оцінки знань методом тестування в процесі та по закінченню
виробничого навчання.
3. Ознайомлення з корпоративною культурою МЕТІНВЕСТ для швидкої адаптації
учнів на виробництві
 Організація тренінгів» Майстерність спілкування».
4. Розвиток педагогічного колективу
 Проведення стажування педагогів та майстрів;
 Навчання педагогів, майстрів ліцею по програмі
 Модернізовоний педагогічний мінімум»
 Навчання педагогів, майстрів на тренінгах:
 «Майстерність комунікацій та розв’язання конфліктів»,
 «Ефективний вплив-стратегія успіху».
5. Щорічне замовлення на підготовку персоналу
 Укладання договорів на щорічний заказ виробництва на підготовку учнів

за

затребуваними професіями.
 Працевлаштування випускників.
Пріоритетним

напрямком

ліцею

є

створення

навчально-практичної

дільниці

виробничих технологій професій залізничного транспорту, з залученням до співпраці
соціальних партнерів: Політехнічний коледж; підприємство-замовник кадрів» Криворізьке
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локомотивне депо, Криворізька пасажирська вагонна дільниця». Проект знаходиться на етапі
формування пакету установчих документів.
В контексті вказаних пріоритетних напрямків ліцею методична служба НМЦ ПТО
сприяє розвитку ліцею та забеспечено :
 методичний супровід сучасних технологій в організаційно-управлінській діяльності;
 методичний супровід осучаснення змісту КМЗ за новими професійними стандартами
за модульним принципом;

 методичний супровід створення навчально-практичної дільниці.

САЙТ – ПОМІЧНИК У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
Маслов В.В.,
майстер виробничого навчання
Криворізького центру підготовки та
перепідготовки робітничих кадрів
будівельної галузі
Без навчання в сучасному світі не обійтись, адже нинішнє
суспільство неможливе без діяльності його освічених, креативних
громадян, що мають великий багаж необхідних знань. При цьому
людині дуже важливо цей багаж постійно поповнювати, оновлювати,
інакше їй досить важко буде відповідати

стрімкому темпові

сучасного життя. А відстати від нього – значить бути неконкурентоспроможним на ринку
праці, втратити можливість отримати бажану роботу.
Поняття «дистанційне навчання» говорить сама про себе – це навчання на відстані. По
суті, це навчальний процес, що організований у спеціально створеному навчальному
середовищі з використанням сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Система
дистанційного навчання дозволяє отримати освіту із допомогою власного персонального
комп'ютера та Інтернету. Чинне Положення про дистанційне навчання затверджено Наказом
Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013р. №466. Згідно Положення дистанційна
форма навчання – це форма організації навчального процесу у закладах освіти (ВНЗ, ЗПО,
ПТНЗ), яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість
отримання випускниками документів державного зразка про відповідність певному
освітньому або освітньо-кваліфікаційному рівневі. Дистанційне навчання організовується
для учнів (вихованців), які:
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- із будь-яких причин (стан здоров’я, воєнний конфлікт, проживання (перебування) за
кордоном (для громадян України), та на тимчасово окупованій території України і не можуть
відвідувати навчальні заняття;
- за результатами останнього річного оцінювання навчальних досягнень опанували
програмовий матеріал відповідного класу на високому рівні (10, 11, 12 балів).
Із метою впровадження дистанційного навчання для учнів професійно - технічного
навчального закладу, я створив свій сайт Vitali4.jimdo.comіз професії «Муляр», який
приєднаний до сайту Державного навчального закладу «Криворізький центр підготовки та
перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі», та складається з двох розділів:
- виробниче навчання;
- креслення.
У розділі «Виробниче навчання» учень має можливість ознайомитися з програмою
такого

навчання,

вивчити

і

закріпити

матеріал,

пройти

відеоматеріал. Також в учнів можливість скопіювати

тестування,

переглянути

методичний посібник: «Основи

технології цегляного мурування», який допоможе в освоєнні професії. Він складається з
теоретичної та практичної частин. Теоретична частина – це основи цегляного мурування:
- архітектурно-конструктивні елементи стін;
- теоретичні основи цегляного мурування;
- організація робочого місця та праці муляра;
- інструменти і пристосування;
- пропорції розчинів для кладки цегли;
- прийоми розкладки та укладання цегли;
- обробка швів;
- якість цегляної кладки;
- безпечні умови праці при виконанні кам`яних робіт.
Практична частина складається з загальної частини та завдання для практичної кладки.
Загальна частина поділяється на розділи:
- кладка по ланцюговій системі перев'язки швів;
- кладка по багаторядній системі перев'язки швів;
- кладка по трирядній системі перев'язки швів.
У завданнях подані схеми мурування, які треба відпрацювати в майстерні на реальній
кладці з використанням цегли та глиняного розчину. Це обов’язкова умова.
На сайті є можливість більш досконалого вивчення матеріалу, а саме: ознайомитися з
витратами компонентів та матеріалів, схемами мурувань, контролем якості мурування.
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У підрозділі «Охорона праці» учень має можливість скачати ДБН А.3.2-2-2009
«Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві». На заміну БНіП ІІІ4-80. Ознайомитися з інструкціями:
- пожежної безпеки в навчальних майстернях;
- першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.
У підрозділі «Інструкційні картки» учень повинен за допомогою шаблонів створити
інструкційні картки і відіслати на перевірку майстру виробничого навчання за електронною
адресою v.maslov@i.ua. Якщо у виконавця виникають питання, то можливий відеозв'язокі з
майстром по скайпу,телефону (Viber) або очно.
У підрозділі «Презентації» учні мають можливість скачати та ознайомитись з
презентаціями деяких тем, а також використовувати матеріли даного підрозділу для
поширення своїх знань та при написанні контрольних і дипломних робіт. Учні повинні
навчитись створювати презентації самостійно за допомогою програми PowerPoint.
У підрозділі «Відеоуроки» є можливість переглянути відеоматеріал. Майстер дає
завдання учням продивитися конкретний відеоролик заздалегідь, щоб на уроці більш
предметно і конструктивно вести діалог. Крім цього, відео дає можливість додаткового
вивчення матеріалу, що сприяє саморозвиткові учня.
У підрозділі «Це цікаво» учень ознайомиться з відеоматеріалом стосовно професії,
який є цікавим та прищеплює любов до обраної професії.
Також на сайті є список літератури, яку можна використовувати в процесі навчання.
У другому розділі сайта – креслення,учень має можливість ознайомитися з таким
предметом як креслення. В розділі присутні конспекти уроків, тестові завдання, завдання, які
треба накреслити та здати очно вчителю.
Також є можливість ознайомитися і переглянути відеоуроки з 3D- моделювання за
допомогою програми GoogleSketchUp 8.
Сайт постійно оновлюється з метою вдосконалення проведення навчання, щоб учні
мали можливість вивчати нові матеріали та засвоювати сучасні методи роботи. Сайтом
можуть користуватись не тільки учні, а також і вчителі та майстри других навчальних
закладів.
Список використаних джерел.
1.Кам'яні роботи. Підручн. Для проф.-техн. навч.закладів: У 3 ч. А.С.Нікуліна,
С.І.Заславська, Г.П.Матвєєв та ін.. – К.: Вікторія, 2001.
2. http://www.kamenschik.com/ua/laying-walls-corners.html
3. https://www.youtube.com
4. http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php
5. http://interesko.info/kirpichnaya-kladka-osobennosti-i-nyuansy/
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ПРОХІДНИК»
Скорик С.І.,
викладач спецдисциплін
Криворізького професійного
гірничо-металургійного ліцею
Професійно-теоретичне навчання учнів гірничих
професій представляє собою планомірно організований
процес сумісної діяльності викладача та учнів, який
направлений на оволодіння учнями професійних знань та
навиків. У процесі вивчення предмета «Спецтехнологія» спільна праця викладача й учня
завжди відбувається в певному порядку і установленому режимі. Основною формою такої
співпраці є урок.
За традиційної побудови урок, що включає перевірку домашнього завдання,
пояснення нового матеріалу, його повторення та закріплення є дещо стереотипним,
шаблонним, і це не може задовольнити вимоги щодо сучасного навчально-виховного
процесу. Зважаючи на сучасний підхід до суті навчального процесу як до процесу керування
пізнавальною діяльністю учнів, при викладанні спецтехнології гірничих професій виникла
необхідність в проведенні

уроків з застосуванням

інтерактивних методів навчання. В

сучасних умовах необхідно будувати процес професійного навчання таким чином, щоб учні
не лише систематично отримували знання,

а й самі ставали повноцінними співавторами

освітнього процесу, відчували потребу в особистісному розвитку. На уроках спецтехнології
потрібно розвивати не тільки інтелект учнів, їхню професійну майстерність, а й орієнтувати
процес навчання на розвиток самостійності, творчості, інноваційного стилю мислення та
діяльності.
Нині підприємства відчувають нестачу у висококваліфікованих працівниках,
здатних бути конкурентоспроможними на ринку праці. Саме тому важливе значення має
створення у сфері професійно-технічної освіти гнучкої, орієнтованої на працевлаштування,
системи підготовки майбутніх професійно та соціально компетентних кваліфікованих
робітників.
Базовим підприємством, на якому наші учні проходять виробничу практику, а потім
працевлаштовуються, є ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».
Життя та світ постійно змінюються, змінюється й виробництво: технології видобутку
залізної руди, проходка та будівництво горизонтів у шахті, тому ми зацікавлені в одному,
щоб молодий робітник був обізнаний і конкурентоздатний, відповідав всім вимогам
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кваліфікованого робітника на ринку праці.
На комбінаті активно проводиться політика технічного переоснащення виробництва.
Впровадження високопродуктивної техніки провідних світових виробників «Atlas Copco» і
«Sandvik» дозволяє значно прискорити будівництво підземних горизонтів на всіх чотирьох
шахтах та за новими технологіями здійснювати випуск і доставку руди на очисних роботах.
На комбінаті працює понад 50 одиниць сучасної високопродуктивної техніки: 14
гірничопрохідницьких комплексів (28 одиниць) шведської компанії «Atlas Copco» і фінської
«Sandvik», 2

комбайни фінського виробництва для безлюдної проходки підняттєвих

виробок. Окрім цього, на службі гірників 7 навантажувально - доставочних машин (НДМ)
LK-07,1 НДМ LH-307, 4 НДМ ST2D, 1 самоскид для транспортування гірничої маси в
підземних умовах, 4 верстати кернового буріння Diameс, 5 установок для кріплення виробок
спеціальною торкрет-сумішшю «Meyco Piccola» фірми BASE.
Тому в програму підготовки гірника введені питання, які розкривають комплекс робіт з
експлуатації та обслуговування нових комплексів (машин), що працюють в умовах сучасного
виробництва.
Саме інтерактивні технології навчання дозволяють створювати комфортні умови для
пізнавальної діяльності, за яких кожен учень відчуває свою успішність, продуктивність
праці, виключення домінування однієї думки над іншою. Сучасний освітній процес має
забезпечити розвиток учня як цілісної особистості, котра прагне до саморозвитку,
самореалізації, самовиховання .
Використання інтерактивних

технологій поступово перетворює навчання у

самонавчання. Учень ставиться в умови, в яких він повинен здобувати знання в основному
за рахунок творчої самостійної роботи, самотужки шукаючи потрібну для виконання
навчальних завдань інформацію та творчо її опрацьовувати, щоб зробити необхідні висновки
й отримати результати, зумовлені навчальними завданнями.
Як показує власна практика,

на уроках спецтехнології гірничих професій добре

працюють:
Метод мозкового штурму.
Кейс-метод (Case study)
Інтерактивні вправи:
«Знайди помилку!»
«Вірю – не вірю».
«Тематичні терміни».
«Лото».
«Знайди пару».
«Клуб допитливих, критиків, кмітливих »..
Нове слово в педагогіці - використання інформаційних (комп'ютерних) технологій, які
називають технологіями XXI століття. У їх числі „ Метод проектів та презентацій".
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Уміння користуватися методом проектів - показник високої кваліфікації викладача, його
прогресивної методики навчання і розвитку учнів.
Головна задача викладача та майстра виробничого навчання у системі ПТО прищепити учням інтерес, любов до робітничої професії. Дати змогу зрозуміти, що обрана
спеціальність сучасна та конкурентоспроможна на ринку праці. Здійснити цю задачу і
допомагає використання на уроках сучасних інтерактивних методів навчання.
Серед інших переваг інтерактивного навчання можна назвати наступні:
а) висока результативність у засвоєнні знань та формуванні умінь: обсяг виконаної
роботи більший, якість знань - краща;
б) розвиток критичного мислення у учнів;
в) легкість контролю засвоєних знань та умінь;
г) розширення пізнавальних можливостей учнів.
Викладання спецтехнології гірничих професій має свої особливості. Адже для учнів
– це зовсім нові поняття. Добре засвоєння матеріалу вимагає від учнів просторового
мислення, вмінням читати креслення, логічно мислити, аналізувати матеріал, узагальнювати
та робити висновки. Наочно побачити гірничу техніку та реальні гірничі операції учні
зможуть тільки на старших курсах, досягнувши відповідного віку. Наблизити навчальний
процес до виробничих умов, зокрема, в нашому ліцеї сприяє:
- матеріально-технічна база: гірничий полігон, ділянка скреперних лебідок, майстерня
збирання та розбирання гірничого обладнання ;
- розробка різноманітних проектів професійного спрямування;
- виготовлення банерів, що несуть навчальне навантаження з професії;
- створення бази відеоматеріалів як власних , так і мережі Інтернет;
- розробка та виготовлення реальних діючих моделей в межах ДКА та участі учнів в
гуртках технічної творчості;
- залучення до співпраці випускників, роботодавців.
- екскурсії на гірничодобувні підприємства міста ;
- стажування працівників КПГМЛ на ПАТ "КЗРК"
Впровадження інтерактивних технологій дозволяє проводити нестандартні уроки та
заходи. Наприклад,
-

бінарний урок професійно - теоретичного навчання : німецька мова та спецтехнологія

«Прохідник»;
- інтегрований урок виробничого навчання та спецтехнології на тему
гірничої маси лебідкою 30 ЛС-2С» ;
- олімпіада для учнів гірничих професій;
- учнівський проект «Я і моя майбутня професія».
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«Скреперування

Отже, одним із напрямків оновлення змісту ПТО є впровадження інтерактивних
технологій в учбовий процес, а завдання викладача

у реалізації сучасних підходів до

методики викладання спеціальної технології «Прохідник» в світлі сучасних вимог вбачаємо
у:
1. Використанні інтерактивних методик навчання з метою більш якісного формування
навичок професійної майстерності фахівця гірничої галузі.
2. Впровадженні ДСПТО з професії «Прохідник».
3. Оновленні змісту КМЗ з професії, враховуючи новітнє гірничодобувне обладнання та
техніку, що впроваджується на шахтах Криворізького залізорудного басейну; сучасні вимоги
роботодавців.
4. Роботі над розвитком власного блогу викладача на сайті ліцею.
5. Створенні віртуальної бібліотеки з текстовими, відео-, фото-, енциклопедичними
даними гірничого напрямку та її наповненням;
6. Впровадженні під час підготовки робітників гірничих професій світових та вітчизняних
технологій виробництва.

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ
СПЕЦТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКІВ –
ОРІЄНТАЦІЯ НА ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО НА РИНКУ ПРАЦІ
РОБІТНИКА
Будика С. В.,
викладач спецтехнології
Криворізького професійного
будівельного ліцею
Сучасний ринок праці вимагає від професійно
технічних
професійно

навчальних
мобільних

закладів
,

кваліфікованих,

конкурентоспроможних

робітників, які володіють психологією і методами фахівця зорієнтованого на міжнародні
стандарти.
Основа

професійної

спецтехнології

підготовки

майбутнього

фахівця

закладається

на

уроках

в тісній співпраці викладача й учнів, яка спрямована на формування

професійних знань й розвинення професійного світогляду.
Основним завданням викладача є створення умов для формування творчої
компетентної особистості, яка буде здатна реалізувати свій потенціал у суспільстві. Тому
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актуальним є перехід до особистісно - орієнтованого навчання й виховання, упровадження
нових більш ефективних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання.
Інноваційна діяльність у галузі освіти регламентована відповідними нормативними
документами: Законом України «Про інноваційну діяльність», Положенням «Про порядок
здійснення інноваційної діяльності в системі освіти України».
Модернізація системи освіти пов’язується

насамперед із введенням в освітнє

середовище інноваційних технологій, в основу яких покладені цілісні моделі навчальновиховного процесу, засновані на діалектичній єдності методології та засобів їх здійснення.
Інноваційна педагогічна діяльність розглядається науковцями в різних аспектах, а саме:
- як розроблення, освоєння й використання нововведень (Л. Даниленко, Т. Демиденко, І.
Гавриш);
- як відмова від штампів, вихід за межі нормативної діяльності (В. Сластьонін, Л.
Подимова);
- як здатність до генерації ідей, їх втілення, аналізу (Л. Ващенко, В. Загвязинський);
- як вищій ступінь педагогічної творчості, педагогічного винахідництва, введення нового
в педагогічну практику (Т. Демиденко, Н. Клокар, О. Козлова);
- як експериментальна пошукова діяльність педагогічних працівників з метою
розроблення, експеримент, апробації, впровадження й застосування педагогічних інновацій
[1, с. 52].
Більшість дослідників проблем педагогічної інноватики намагаються співвіднести
поняття «нового» у педагогіці з такими характеристиками, як «корисне», «прогресивне»,
«позитивне», «сучасне», «передове».
Інноваційна педагогічна діяльність – це заснована на осмисленні практичного
педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність, орієнтована на зміну й
розвиток навчально - виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання
нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики.
Навчальний процес, орієнтований на використання інтерактивних методів
навчання, організовується з урахуванням включеності в процес пізнання всіх учнів групи та
викладача . Спільна діяльність означає, що кожен вносить свій особливий індивідуальний
внесок, у ході роботи йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Інтерактивні
методи засновані на принципах взаємодії, активності учнів,

обов’язковому зворотному

зв’язку.
Для вирішення виховних та навчальних завдань викладачем використовуються
наступні інтерактивні форми: лекції (проблемна лекція, лекція із запланованими помилками,
лекція вдвох, лекція прес - конференція); дискусії; ділові, рольові, організаційно - діяльні
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ігри; тренінги; кейс-технології; метод проектів; технологію модульного навчання

та

актуальним для сучасних Інтернет активних учнів – дистанційне навчання.
В процесі
розуміння
через

сучасного викладання спецтехнології Електрогазозварників

актуальності формування нового досвіду та

приходить

його практичного впровадження

інтерактивне - навчання яке надає можливість створити середовище освітнього

спілкування , характеризується відкритістю, взаємодією учасників, рівністю їх аргументів,
накопиченням спільного знання, можливістю взаємної оцінки і контролю.
Вивчення Інтернет орієнтованих експертних навчальних систем показує, що для них
характерною є орієнтація педагогічної стратегії на подання правильних знань шляхом чіткої
ієрархічної побудови логічних інформаційних зв'язків.
Дистанційне навчання це універсальна форма навчання, яка базується на використанні
широкого спектра традиційних, нових інформаційних і телекомунікаційних технологій,
технічних засобів, які створюють умови вільного доступу до

освітніх дисциплін,які

відповідають освітнім стандартам.
Актуальність теми дистанційного навчання полягає в тому, що результати суспільного
прогресу, раніше зосереджені в сфері технологій сьогодні концентруються в інформаційній
сфері.
Якісне засвоєння матеріалу при застосуванні дистанційних

технологій навчання

можливе при взаємодії викладача з учнем на основі сучасних психолого-педагогічних та
інформаційно-комунікаційних технологій.
Інформаційно-комунікаційні

технології

дистанційного

навчання -

технології

створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів)
навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу навчального
процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційнокомунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету;
Психолого-педагогічні

технології

дистанційного

навчання -

система

засобів,

прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання,
виховання і розвитку особистості.
В Криворізькому професійному будівельному ліцеї створені відповідні умови для
впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес на базі очно дистанційної форми (ОДФ). Викладачі пройшли курси дистанційного навчання і створили
свої блоги на яких і розмістили весь комплексно-методичний супровід ОДФ навчання.
В

основу

організації

ОДФ

навчально-виробничого

процесу

покладено

цілеспрямовану та контрольовану роботу між викладачем – тьютором ліцею і учнем, його
інтенсивну самостійну роботу.
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Створення

комплексно

–

методичного

супроводу

з

спецтехнології

електрогазозварників відбувалося за схемою:
Додаток 1
Схема впровадження комплексно – методичного супроводу

з

спецтехнології

електрогазозварників

Професія
Електрогазозв
арник

Назва предмету:
«Обладнання й
технологія
зварювальних
робіт »

Кваліфікацій
на
характерист
ика

Електронний
журнал

Контрольний
блок(може бути як
складова частина
модуля, чи окремий
блок)

Поурочно –
тематичне
планування (з
вказаною датою
атестації)
Учнівський
блок (з
можливим
застосуванням
модульної
системи
навчання)

Електронна
адреса
викладача

Дана модель демонструє можливість реалізації в рамках дистанційного навчання
модульної системи.
Модульна система навчання – це система, де для будь-якої професії (посади) є
програма підготовки, яка точно їй відповідає. Якщо при традиційній системі навчання зміст
навчального матеріалу з конкретної професії ділиться на предмети, теми, розділи і теорія
чітко відмежована від практики, то в модульній системі своєрідними дозаторами
навчального матеріалу виступають модулі, якими повинен оволодіти учень для здобуття
професії (спеціальності). Їх складність та значимість для професійної діяльності і визначають
особливості компонування матеріалу в навчальному елементі – спеціально розробленому
дидактичному матеріалі, спрямованому на оволодіння конкретними знаннями. До того ж
теоретичні знання органічно вплітаються в навчальний процес і даються лише в тому об’ємі,
який необхідний для засвоєння теоретичних знань ,

які складають основу професійного

діяльності.
Модуль (модульний блок) – це логічно довершена, прийнятна частина роботи в рамках ,
професії з чітко визначеними початком і кінцем. Модульний блок складається із навчальних
елементів. У кожному модулі є не лише текстовий зміст матеріалу, а й спеціально розроблені
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завдання відповідно до вивченого матеріалу, питання для контролю з боку педагогів і
питання для здійснення самоконтролю.
Додаток 2
Приклад змісту дидактичного модуля (ДМ) з предмету : «Обладнання й технологія
зварювальних робіт», професія Електрогазозварник
ДМ-2. Ручне дугове зварювання
МО (модульна одиниця ) 2.4 Деформації і напруження при зварюванні
Модульні елементи.
МЕ 2.4.1 Загальна частина.
МЕ 2.4.2 Причини виникнення напруг і деформацій.
МЕ 2.4.3 Класифікація напружень.
МЕ 2.4.4 Класифікація зварочних деформацій.
МЕ 2.4.5 Деформації та напруження при зварюванні стикових з'єднань.
МЕ 2.4.6 Деформації та напруження при зварюванні таврових з'єднань.
МЕ 2.4.7 Методи боротьби зі зварочними деформаціями та напруженнями.
МЕ 2.4.8 Деформації та напруження при зварюванні сталей, чавунів та кольорових
металів.
Повинен знати:
1. Механічні властивості металів і сплавів
2.

Основні

поняття: сили,

напруження, деформації та причини їх

виникнення.
3. Види деформацій при зварюванні.
4. Способи зменшення деформацій та напружень.
5. Методи виправлення деформованих зварних

конструкцій.

Повинні вміти:
1. Упередити

виникнення

2. Застосовувати способи
3.

Зняти

напруження

деформацій

боротьби
в

металі

та напружень при зварюванні.

з деформаціями
за

при зварюванні виробів

допомогою термообробки та механічної

правки.
При веденні блогу використовується також можливість ознайомлення учнів з
міжнародними інноваціями , дослідницькими проектами та вітчизняними флагманами в
обраній професії , що сприяє розвитку професійної свідомості та поширює загальний
світогляд учнів.
Отже, впровадження в якості інноваційних технологій дистанційне навчання надає
учням можливість швидко збирати та оцінювати інформацію; самостійно формувати
альтернативні погляди на проблему; впроваджувати нові ідеї; вміти точно формулювати
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проблеми й пропонувати оригінальні варіанти вирішення проблеми а це і є запорука орієнтації на формування конкурентоспроможного на ринку праці робітника.
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ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ НА ОСНОВІ
ВПРОВАДЖЕННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
(на прикладі професій зварювального виробництва)
Міщенко Т.О.,
майстер виробничого навчання
Західно-Донбаського професійного ліцею
1. Формування критичного мислення учнів на уроках виробничого навчання.
Мета впровадження мною методики критичного мислення на уроках виробничого
навчання - допомогти учням у вивченні теоретичних основ зварювального виробництва, які
в поєднанні з професійно-практичною підготовкою дозволять їм стати кваліфікованими
зварниками.
Засобами критичного мислення формується здатність і готовність людини аналізувати
отриману інформацію, перевіряти і переосмислювати її, самостійно встановлювати істину,
приймати рішення і аргументовано захищати свою позицію. Вкрай необхідним стає уміння
мислити гнучко, динамічно, адаптувати своє мислення до мислення інших людей, бути
толерантним і сприйнятливим.
Метою сучасного уроку стає вже не нагромадження знань, а пошукова діяльність,
спрямована на формування умінь та навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі.
Нового звучання набуває не стільки констатація проблеми, скільки доцільність та шляхи її
розв'язання.А відтак нового акценту заслуговує співпраця майстра виробничого навчання і
учня, що будують свою навчальну - пізнавальну роботу навколо теоретичних і практичних
навичок у роботі, засвоєння нових методів і прийомів зварювання робітниками при
сучасному рівні виробництва, впровадження у виробництво досягнень науки і техніки в
галузі зварювання, інформації про це.
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Успішність та ефективність формування компетентностей учнів залежать від форм та
методів організації навчально-виховного процесу.Пріоритетними в цьому відношенні стають
сучасні педагогічні технології, інтерактивні методи навчання, інформаційні комп'ютерні
технології, презентації, які забезпечують активні форми діяльності учнів, залучають їх до
творчого процесу пізнання, дослідження проблем, формування власної думки та
самореалізації.
2. Структура уроку – моделі за методикою розвитку критичного мислення.
Модель уроку згідно з методичною структурою розвитку критичного мислення
складається з трьох фаз:
а) евокація (фаза актуалізації, виклику).
На цьому етапі здійснюється декілька важливих пізнавальних операцій:
Це первинне занурення дає можливість учням установити рівень власних знань, що є
визначальним, адже міцні знання можуть бути сформовані тільки на основі того, що вже
відомо.
Навчальний процес — це процес поєднання нового з відомим:
відбувається активізація діяльності учнів, їх мислення, говоріння, що є дуже
важливим, бо, промовляючи свої думки, учні переходять на рівень самоусвідомлення;
зацікавленість і самонаправленість учнів на дослідження теми, при цьому
визначається мета навчання, що є вирішальним моментом.
Основні форми роботи на фазі евокації: «мозкова атака»; робота в парах; робота в
групах.
б) осмислення (фаза вивчення нового матеріалу).
Тут учні вступають у контакт з новою інформацією, ідеями, працюючи з текстом,
інформацією,

інструкційно–технологічними

картами,

відеоматеріалами,

кресленнями,

презентаціями.
в) рефлексія (фаза розмірковування).
Діяльність учнів на цьому етапі полягає в тому, що:
учні індивідуально чи разом з іншим складають список нової інформації, яку
отримали;
розповідають один одному, записують вивчене;
складають схеми, таблиці, малюнки, креслення за темою і пояснюють новий матеріал
учням групи.
На стадії рефлексії реалізуються важливі задачі:
учні розуміють краще те, що можуть уявити і виразити власними словами:
«Те що я чую — я забуваю; те, що я бачу і чую — я трохи запам'ятовую; те, що я
бачу, чую і промовляю, я починаю розуміти»;
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відбувається активний обмін думками, висловлюваннями.
Це забезпечує збільшення словарного запасу, дає можливість розширити знання за
темою, побачити різні підходи до оформлення відповіді, складання схем. А значить,
здійснюється процес формування інформаційних комунікативних компетентностей та
компетентностей саморозвитку самоосвіти учнів.
Таким чином, наведена методична система дає можливість майстру виробничого
навчання:
активізувати мислення учнів;
мотивувати та стимулювати їх діяльність;
залучити всіх учнів до творчої, продуктивної, навчальної діяльності;
активізувати пізнавальний процес;
розвивати уміння логічно та аргументовано викладати матеріал;
розвивати

навички

колективного

спілкування,

почуття

взаємодопомоги,

взаємопідтримки;
формувати ключові компетентності учнів.
Щоб стимулювати критичне мислення, майстру виробничого навчання необхідно:
 виділити час і забезпечити можливість для використання критичного мислення;
 дозволити учням вільно розмірковувати та висловлювати свої думки;
 приймати різноманітні ідеї та думки;
 сприяти активному залученню учнів до процесу навчання;
 висловлювати впевненість у здібностях кожного учня;
 цінувати критичне мислення учнів.
Щоб почати ефективно практикувати критичне мислення, учні повинні:
 розвивати впевненість у собі, розуміння цінностей власних поглядів та ідей;
 брати активну участь у процесі навчання;
 поважати думки інших, табути готовими продовжувати чи відкидати міркування,
судження.
3. Методи роботи з учнями для розвитку в них критичного мислення та
формування ключових компетентностей
На уроках виробничого навчання я застосовую групову форму роботи і
вважаю, що це основна форма роботи для розвитку критичного мислення.
Під час роботи в групі відбувається спільне розв'язання поставлених задач.У процесі цієї
роботи в учнів розвиваються почуття колективізму, взаємопідтримки, взаємодопомоги,
зникає відчуття страху, скованості. Працюючи в групі, учні вчаться говорити, обговорювати
проблему, вислуховувати думки співрозмовника, приймати рішення.
Робота в групах будується на правилах:
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– один говорить - усі слухають;
– з кожної проблеми висловлюються всі члени групи;
– висловлювати свої думки чітко, лаконічно;
– група доручає одному з її членів виступити;
– усі цінують час.
Працюючи в групі, в нагороду за уміння слухати та співпрацювати учні отримують
колективну мудрість. Саме така форма роботи створює особливі умови для формування
ключових

компетентностей.

Перш

за

все,

це

комунікативні

компетентності,

які

передбачають оволодіння способами взаємодії з людьми, вміння спілкуватися усно,
письмово; здатність до толерантності у спілкуванні: дотримання культури дискусій,
уникнення категоричності, визнання своїх помилок. Також це соціальні компетентності, які
передбачають здатність та уміння діяти в соціумі з урахуванням позицій інших. Формування
соціальних компетентностей відбувається в процесі роботи учнів у групі, де створюються
умови для співпраці учнів, організації їх спільних дій, прийняття спільних рішень; де
використовуються

взаємодопомога,

діяльності.Також

з

метою

взаємоперевірка,

розвитку

взаємооцінка

критичного

мислення

та

самооцінка

використовую

найменшуможливість для створення діалогічної ситуації. Дуже важливо під час бесід
створювати проблемну ситуацію, яка б могла викликати дискусію.
Метод "Павутинка". Взаємодія під час даного виду діяльності відбувається в парах і в
групах із чотирьох учнів.
У учнів ІІ – ІІІ курсів для розвитку критичного мислення учнів, на мою думку, слід
частіше проводити уроки-диспути, дискусії, дебати. Одним із можливих варіантів роботи
під час диспуту може бути прийом «Обери позицію». Він надає можливість кожному
обґрунтувати свою позицію та перейти на іншу, якщо опоненти знайшли переконливіші
аргументи .
Результативним для розвитку критичного мислення є прийом «Збережи останнє слово
за собою». Учень, який перший розпочав обговорювати питання, передає слово іншому.
Після повного обговорення слово повертається до того, який починав. Таким чином, він
отримує право підбити своєрідний підсумок, погодившись із тим, що говорили, чи
заперечити, доводячи свою думку.
Досить ефективні під час колективного обговорення прийоми «Мозковий штурм» та
«Мікрофон». «Мозковий штурм» спонукає кожного проявляти свою уяву і творчість, що
досягається шляхом висловлення думок усіх учнів. Прийом «Мікрофон» дає можливість
сказати щось швидко по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи
позицію.Останнім часом на своїх уроках виробничого навчання використовую метод
проектів. Це будь-яка діяльність учнів, результатом якої є той чи інший продукт. Проекти
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можуть бути персональними або груповими. Обидва є результативними. Працюючи над
створенням проектів, учні швидко навчаються критично мислити, чітко усвідомлювати, де і
яким чином можна застосувати набуті знання, генерувати нові ідеї, грамотно працювати з
інформацією, бути комунікабельними, постійно самовдосконалюватися. В своїй практиці я
впроваджую дослідницькі, творчі, ігрові проекти. Найчастіше використовую презентації,
створені за допомогою програми PowerPoint.
Обсяг матеріалу визначає форми роботи. При опрацюванні об’ємних тем найдоречніше
застосовувати технології «Ажурна пилка» або «Навчаючи – вчуся».
Наприклад, «Ажурна пилка» була мною застосована при вивченні теми «Підготовка
металу до зварювання». Цей вид діяльності дає змогу працювати разом задля вивчення
значної кількості інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує учнів допомагати
один одному.
Один із найпоширеніших прийомів створення атмосфери пошуку під час уроку
виробничого навчання є проблемна ситуація, яку майстер виробничого навчання може
продумати як на початку вивчення теми, так і в кінці (але за умови, що учні вже вивчили
дану тему на уроці спецтехнології).
Наприклад:
- Для зварювання яких з’єднань застосовують кутові шви?
Предметом диспуту можуть бути такі питання:
– Де збуджують дугу при зварюванні похилим електродом?
– Чому дугу затримують у вершині шва при зварюванні похилим електродом?
– Що роблять для кращого проварювання кореня шва при кутовому зварюванні?
– Чому не можна починати зварювання на вертикальній площині кутового з’єднання?
– Як зварюють кутові шви «у човник»?
Диспут дає можливість зіткнення точок зору, уміння поглянути на предмет

по-

новому. Мета дискусії не тільки досягти істини, а й навчити сперечатися, відстоювати свої
судження, обґрунтовувати їх.
Реставрація (зашифрований текст).
Метод формує вміння скорочувати записи, відокремлювати головне, відкидаючи
другорядне, неважливе тощо.
Надаю учням інструкційно – технологічну карту зі скороченнями та пропусками для
необхідної інформації. Учням необхідно відновити її зміст, коментуючи свою роботу.
Аналіз проходить за трьома запитаннями:
1. Що зображено на інструкційно – технологічній карті?
2. Чого не вистачає, або зображено не правильно?
3. Що ви тут побачили такого, що дає право вам так думати?
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Учні починають свої відповіді так:
- Я вважаю, що …
- Я не погоджуюсь з тим …, тому що …
- Я заперечую тому що …
- Я доповнюю тому що …
- Я підтримую … ,бо …
- Я змінив свою думку і тепер вважаю, що …
Вислухавши думки учнів, не виправляю їхні помилки, а тільки коригую відповіді учнів.
Підвожу підсумок уроку: звучали думки … Я сьогодні задоволена уроком, Дмитро був
активний і гарно вправився з роботою …
Використання графічних асоціацій допомагає прискорити вивчення основних понять
та визначень. Так, застосувавши серію малюнків вивчаємо основні геометричні параметри
зварного шва.
За допомогою натуральних зразків учні швидко відтворюють слова в певній
послідовності, що можна використовувати на уроках виробничого навчання під час
технічного диктанту.
Система роботи з використанням технологій розвитку критичного мислення допомагає
виробити в учнів усвідомлений підхід до навчання, вміння обґрунтовувати власну думку,
протистоятинавіюванню чужих думок, привчаєучнів правильно реагувати на інформацію.
«Джигсоу» — методична стратегія, згідно з якою учні працюють у групах, причому
кожна вивчає окреме питання. Після вивчення інформації, проведення досліджень кожна
група складає свій малюнок, схему і представляє її всьому класу, навчаючи при цьому інших.
П'ятихвилинне есе використовується наприкінці уроку, щоб допомогти учням краще
зрозуміти свої думки з вивченої теми і щоб дати можливість майстру виробничого навчання
проаналізувати, що відбувається в групі на інтелектуальному рівні.
П'ятихвилинне есе ставить перед учнями два завдання:
 написати, що дізналися з теми;
 поставити запитання — «Що залишилось незрозумілим».
Ці відповіді треба використати під час планування наступного уроку.
Варто залучати учнів до складання опорних конспектів, цікавих ситуативних задач,
підсумкових запитань, творчих завдань.Таким чином, саме методика розвитку критичного
мислення дозволяє максимально підвищити ефективність навчально-виховного процесу, дає
можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної
діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчаться спілкуватись, співпрацювати,
критично мислити, відстоювати свою позицію.
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Великим

успіхом

на

уроках виробничого навчання

користується

методика

"Кубування". Це різнокольоровий кубик, на кожному боці якого одна із вказівок:
1. Опиши це;
2. Проаналізуй це;
3. Встанови асоціації;
4. Порівняй це;
5. Застосуй це;
6. Знайди аргументи - за і - проти цього.
Заохочення до експерементальної діяльності.
Стимулює бажання учнів до проведення експериментів.
«Лекція з допомогою учнів».
На початку вивчення нової теми з допомогою учнів ставляться питання, які бажано
розкрити в лекції. А також учні готують свої приклади стосовно нового матеріалу («Які види
зварювання чи обладнання ви бачили на робочих місцях, де проходили виробниче навчання
на підприємствах?»)
Повторення.
Повторення раніше вивченого та закріплення наявних навичок, знань, умінь та
вказується їх зв’язок з новими знаннями.
4. Результативність досвіду.
Отже, методи й прийоми розвитку критичного мислення учнів дійсно мають великий
потенціал, реалізацію якого можна безпосередньо пов'язати з формуванням основних груп
компетентностей учнів, завданням, що по праву
визнається найвідповідальнішими у роботі майстра виробничого навчання, бо стосується
життєвих умінь учнів.
У результаті навчання за технологією розвитку критичного мислення учні:
поліпшують навчальні результати;
набувають соціальних навичок;
усвідомлюють позитивне ставлення до ефективної співпраці з метою розв’язання
складних проблем;
набувають умінь висловлювати та обговорювати власні ідеї, формулювати їх чітко і
точно, позбуваються страху перед аудиторією;
набувають вищої самооцінки, упевненості у власних силах
не бояться відповідальності за прийняття рішень, вчаться бачити альтернативу;
часто виступають організаторами ліцейних заходів;
краще ставляться до навчання та ліцею в цілому.
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СЕРВІСИ WEB 2.0 НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДАЧУ
МАТЕМАТИКИ
Номофілова Л.І.,
викладач інформатики та математики
Тернівського професійного гірничого ліцею
Щоб щось змінити, думайте новими
думками про нові результати
Джо Діспенза
Поява

нового

обладнання,

нових

виробничих

технологій потребують кваліфікованого робітника, який
може розв’язувати більш складні виробничі і життєві задачі. Робітнику високої кваліфікації
потрібні знання, уміння та навички, які дозволять йому в найкоротший термін освоїти нову
техніку та нові технологічні процеси. Навчаючись професії, учням необхідно не тільки
розуміти зміст та сутність технологічних процесів, а й володіти необхідним математичним
апаратом для

моделювання, дослідження та розрахунків характеристик і

параметрів

пристроїв, з якими їм в майбутньому прийдеться працювати. Тобто математика є
найважливішим інструментом кваліфікованого робітника будь-якої спеціальності.
В навчальній програмі з математики для учнів 10 - 11 класу перед викладачами
ставиться задача – встановити тісні зв’язки між математикою і інформатикою, «… які є
визначальними у підготовці особистості до життя у постіндустріальному, інформаційному
суспільстві»,

тобто

комп’ютер

повинен

стати

робочим

інструментом

кожного

кваліфікованого робітника. Шляхом розв’язання цієї задачі є використання комп’ютера на
будь-якому етапі уроку: від

опитування учнів до
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виконання практичних завдань та

досліджень. При цьому потужним інструментом викладача є мережа Інтернет, а саме сервіси
WEB 2.0.
І у кожного сучасного викладача завдяки сервісам WEB 2.0 є можливість створювати
свій власний Інтернет, використовувати всі його сервіси не тільки для покращення
навчального процесу, а й для суттєвої зміни самого його змісту.

WEB 2.0

WEB 1.0

Створення
користувачем власного
контенту згідно своїх
потреб

Використання
користувачем
готового
контенту

На відміну від Web 1.0, сервіси Web 2.0 дають викладачу практично безмежні
можливості урізноманітнювати та покращувати навчальний процес.
Реалії професійно - технічної освіти такі, що до ПТНЗ на навчання приходять учні не
тільки різного рівня підготовки з математики. Досить великий відсоток учнів не мають
умінь та навичок навчальної праці, навичок спілкування з однолітками і педагогами. У таких
учнів, особливо на початку навчання, спостерігається страх показати своє незнання
навчального матеріалу перед іншими учнями і як результат – відмова приймати участь в
навчальному процесі, тобто відмова відповідати

на питання викладача, працювати біля

дошки, аж до спроби пропустити урок.
Тому для ПТНЗ найважливішим є проведення навчального процесу на оптимальному
рівні розвитку учнів, забезпечення позитивного емоційного тонусу, сприятливого
спілкування на рівні «педагог – учень» протягом всього навчального процесу.І використання
сервісів Web 2.0 надає перш за все таким «тривожним» учням можливість адаптуватися і
стати повноправним учасником навчального процесу, тому що
 більшість завдань

направлені на навчання, а не на оцінювання. Таким чином

виключається фактор психологічного тиску на учня.Учень не боїться помилитися, не чекає
чиїхось недоброзичливих коментарів;
 всі вправи та завдання мають невеликий об’єм. Це дуже важливо, тому що деяким
учням важко зосереджувати свою увагу протягом тривалого часу;
 комфортний темп виконання вправ. Учневі немає необхідності поспішати: можна
перечитати, обдумати своє рішення або зовсім змінити його. До того ж учень має можливість
залучити всі одержані раніше знання;
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 до виконання вправи або завдання залучаються всі види пам’яті( і зорова, і слухова),
що задовольняє потреби учнів з різним способом сприйняття інформації.
Для учнів І курсу за фахом «електрослюсар підземний» досить складним є процес
запам’ятовування

умовних

позначень

елементів

електричної

схеми.

Майбутньому

електрослюсарю вивчити ці позначення – це одне й теж саме, що першокласнику навчитися
читати. Слід враховувати ще й те, що вивчити учень повинен досить велику кількість
елементів, а це для багатьох учнів складно. Тому виникла ідея

прив’язати процес

запам’ятовування до якихось базових понять. Очевидно, що в умовних позначеннях
елементів електричних схем використовуються геометричні фігури, які знайомі учням з
курсу геометрії середньої школи. Тому і вправа, яка може допомогти учню, називається
«Геометрія в електротехніці».Вправа створена на основі наступної таблиці:
Геометрична
фігура

точка

Назва
елементу
схеми
вузол

пряма

провідник

прямокутник

резистор

Назва геометричної
фігури

Умовне
позначення на
схемі

Призначення
елементу схеми
місце з’єднання
з’єднання
елементів
обмеження
струму

діод

випрямлення
змінного струму

коло

транзистор

перемикач

паралельні прямі

конденсатор

накопичення
електричного
заряду

перпендикулярні
прямі

лампа
розжарюван-ня

освітлення

трикутник

Реалізувати цей задум можна за допомогою сервісу LearningApps .
Алгоритм роботи з сервісом дуже простий:
1. Реєстрація на сервісі
2. Вибір шаблону завдання
3. Заповнення вибраного шаблону певним вмістом
4. Публікація вправи в мережі Інтернет.
Сервіс надає велику кількість шаблонів для реалізації творчих задумів викладача і
дозволяє використовувати всі види медіа ресурсів: не тільки текст, а й зображення, відео та
аудіо файли.
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Для створення інтерактивної вправи «Геометрія в електротехніці» був вибраний
шаблон «Таблиця відповідностей».

В цій вправі необхідно переміщати елементи з верхнього рядка у відповідну комірку
таблиці. Якщо комірка перефарбовується в зелений колір, то елемент встав на своє місце.
Після виконання вправи учень на екрані бачить результат своєї роботи.

Спостереження показали, що для переважної більшості учнів чисто механічне
перетягування достатньо великої кількості елементів навмання є процес досить нудний, тому
учні починають розмірковувати над вправою.
Найчастіше вправа «Геометрія в електротехніці» надається для домашнього виконання.
Результати виконання вправи учні надсилають у вигляді скриншоту на поштову скриньку
викладача. Переглянути вправу http://LearningApps.org/watch?v=p58k5251t16
Обладнання взагалі і гірничошахтне обладнання зокрема в якості якихось елементів
містить геометричні тіла. Розрізняти геометричні

тіла, знати

елементи цих тіл, вміти

розраховувати їх параметри – ці навички важливі для кваліфікованого робітника будь – якої
професії. Допомогою учню може стати, наприклад,інтерактивна вправа «Многогранники для
знавців і не тільки», реалізована за шаблоном «Класифікація» сервісу LearningApps.
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Виконати цю вправу нескладно: в центрі екрану з’являються терміни, які необхідно
перетягти на відповідне поле – ПРИЗМА, ПІРАМІДА або І ПРИЗМА, І ПІРАМІДА. В
правому полі повинні бути елементи, які є спільними і для призми, і піраміди.
Коли виконання вправи закінчено, учень має змогу перевірити результати своєї
роботи, натиснувши відповідну кнопку

ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТУ

На цьому скриншоті видно, що учень зробив при виконанні вправи дві помилки, які він
сам може виправити. Переглянути вправу http://LearningApps.org/view1665541
Виконання подібних інтерактивних вправ, як правило, дає хороші результати. Але
найважливіше, щоб учні вміли застосовувати

свої знання на практиці. Тому доцільно

задавати учням практичні завдання професійного спрямування. Наприклад,група учнів ІІ
курсу одержала завдання: знайти на території ліцею, майстерні або кабінетів

об’єкти,

моделями яких є призма або циліндр, сфотографувати їх та розмістити ці фото на віртуальній
дошці padlet.
Користувач сервісуpadlet може створювати власні падлети – віртуальні дошки з різними
фонами. На падлет можна прикріпляти стікери з текстом, зображення, відео тощо. Стікери
можна редагувати та видаляти. Самі ж падлети можуть бути публічними з відкритим
доступом, приватні або секретні з обмеженим доступом.
Доступ до віртуальної дошки був відкритий тільки для учнів однієї групи. Посилання на
цю віртуальну дошку було надіслане учням електронною поштою.
Завдання учні виконували в позаурочний час. Фрагмент роботи учнів можна побачити
на наступному скриншоті. Можна завітати https://padlet.com/vyklinfo/cxpzuawdexgj
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Друга група учнів шукала в майстерні об’єкти, моделями яких є тільки циліндр.
Результати їх роботи на дошці https://padlet.com/vyklinfo/re397689z4fr

Варто звернути увагу на те, що абсолютно всі учні знайшли такі об’єкти в саме в
майстернях, не зважаючи на те, що на території ліцею таких об’єктів більш, ніж достатньо.
На уроці геометрії за допомогою мультимедійної інтерактивної дошки відбулася
демонстрація падлетівта обговорення результатів роботи учнів.Кожен учень міг

бачити

результати роботи інших учнів, порівняти зі своїми результатами, обговорити їх і навіть
посперечатися.
Альтернативою віртуальній дошці padletє сервіс lino . Цей англомовний сервіс дозволяє
створювати віртуальні дошки зі різнокольоровими стікерами, що робить його більш
естетично привабливим в порівнянні з padlet. На стікері можна писати українською, додавати
до нього зображення, відео, прив’язувати стікер до певної дати тощо.

Робота з цією віртуальною дошкою триває.
Інформацію щодо роботи обох сервісів можна знайти в мережі Інтернет.
Основною перевагою такої роботи є усвідомлене засвоєння учнями нових знань, тісний
зв’язок цих знань з майбутньою професією. Це є найважливішим в розвитку інформаційної
компетентності майбутнього висококваліфікованого робітника. Можна скільки завгодно
примушувати учня заучувати формули, але якщо це не підкріплене практикою, то таке
заучування не принесе ніяких результатів. До того ж робота з новими сервісами підвищує
пізнавальну активність учнів. А викладач може використовувати результати роботи учнів,
наприклад, як матеріал для презентацій до наступних уроків.
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До речі про презентації. Цікаві можливості для викладача надає сервіс Canva.
Презентації, електронні книжки, постери, плакати – це тільки частина того, що пропонує цей
сервіс. Все це можна створювати прямо на сайті онлайн за безкоштовними шаблонами (є і
платний контент). Готові макети, велика кількість елементів (рамки, фігури, лінії, ілюстрації,
значки, діаграми), фони дозволяють втілити будь – який задум користувача.Сервіс дозволяє
«грузити» власні мультимедійні файли.
Сервіс Canvaнадає можливість спільної (але не одночасної) роботи над документом.
Можливість одночасної роботи на сервісі ще проходить тестування.
Все, що користувач створює, зберігається в його власному профілі. Але сервіс надає
можливість скачувати свої роботи на комп’ютер: або в pdf – форматі, або у вигляді
зображень. Наприклад, якщо користувач створював презентацію, то можна скачати її не всю,
а певні слайди у вигляді картинок. Ці картинки викладач може використовувати, наприклад,
як роздатковий матеріал або як ілюстрацію для уроку.
Дуже важливою навичкою робітника є навичка створення інформаційних моделей, тому
що досить велика кількість професій є небезпечними для здоров’я і навіть для життя
працівника. Вміння моделювати об’єкти, процеси та явища передбачає знання не тільки
професійних, а й загальноосвітніх предметів. Знайти інструмент (формулу, графік тощо) для
розв’язання будь- якої задачі, використати для цього комп'ютер - ознака інформаційної
компетентності людини.
Наступна вправа дає викладачу змогу
 встановити тісні міжпредметні зв’язки між математикою, інформатикою та
спецпредметами;
 сформувати в учнівнавички

використання комп’ютера в розв’язанні не тільки суто

навчальних, а й виробничих задач;
 ознайомити учнів з новими сервісами інтернету, навчити використовувати їх
можливості для досягнення своєї мети.
Викладачем

був створений шаблон презентації. Декілька учніводержали завдання:

провести дослідження, заповнити шаблон, створивши власну закінчену презентацію.
Завдання до презентації:
1. за малюнком знайти в майстерні обладнання;
2. визначити, що це за обладнання: його назву і області використання;
3. сфотографувати обладнання і розмістити фото на слайді;
4. створити інформаційну модель одного з елементів цього обладнання (об’єкта), а
саме:
 визначити, з яких геометричних тіл складається об’єкт;
 виконати необхідні вимірювання і визначити площу поверхні цих геометричних тіл;
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 вказати інструмент, який учень використовував при вимірюваннях.
Це завдання передбачає знання учнем гірничошахтного обладнання, теми з геометрії
«Тіла обертання»,володіння поняттям об’єкта та моделі цього об’єкта (інформатика),
навичок роботи з зображеннями (фотографувати, форматувати тощо), уміння працювати з
сервісом.
Результати одного з досліджень :
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Цю презентацію можна демонструвати на уроці прямо зі свого профіля на
сервісіCanva, публікувати соціальних мережах Facebook і Twitter або за допомогою
електронної пошти запросити до перегляду презентації інших людей.
Крім цього, такі практичні завдання мають особливе значення, тому що, виконуючи
їх, учень досліджує реальні об'єкти, те обладнання, з яким йому прийдеться працювати в
майбутньому. Тільки знання, одержані як результат таких реальних досліджень,
залишаються вже у вигляді навичок та умінь, тобто стають базою знань кваліфікованого
робітника.
Робота ж з новими сервісами стимулює пізнавальну активність учнів, тому що все
нове є привабливим для них.Використовуючи таку зацікавленість, можна заохочувати учнів
до дослідницької діяльності або ж просто до навчання.
Отже, освоєння учнями технологій Web 2.0 підносить інформаційну компетентність
майбутнього робітника на новий, більш високий рівень. А викладач одержує практично
необмежені можливості підвищувати якість навчання, комбінуючи різні форми та види
інтерактивних вправ. До цього ж спілкування викладача з учнем якісно змінюється. Учень
перестає сприймати викладача

лише як контролюючу особу. Спільна робота робить

викладача і учня партнерами, адже партнерство завжди є дуже плідною формою роботи.
Завдяки таким формам роботи викладач має змогу спостерігати за прогресом ( або регресом)
в знаннях учнів і вибудовувати форми праці з кожним учнем окремо.
Інтерактивні вправи можуть використовуватися на будь- якому етапі уроку, але
найоптимальнішим варіантом буде їх використання в якості домашнього завдання. В такому
випадку в учня є достатньо часу для осмислення завдання, для активізації розумової праці,
пошуку необхідної інформації, обробки її та використання для виконання вправи.
Індивідуальний темп роботи, відсутність психологічного тиску робить такий шлях
одержання знань комфортним і більш плідним.
Для викладача використання технологійWeb 2.0 означає:
 індивідуальну форму роботи з кожним учнем;
 можливість організувати навчання дистанційно;
 психологічний комфорт для учня, а значить, високу результативність навчання;
 підготовка таких інтерактивних завдань потребує часу, але такі затрати завжди себе
виправдовують,

тому

що

вінцем

викладацької

роботи

стає

компетентний

висококваліфікований спеціаліст.
Додаткову інформацію про використання сервісів Web 2.0 у викладанні інформатики та
математики можна знайти на сайті Учительський журнал on – lineза посиланням
http://teacherjournal.in.ua/fakhovi-napryami/metodichnij-kabinet/7731-servisy-web-20-uvykladanni-informatyky-i-matematyky
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ ФІЗИКИ
«УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РОЗДІЛУ
«МАЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА» З ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Шумило Ю.В.,
викладач фізики
Криворізького професійного
гірничо-технологічного ліцею
МЕТА УРОКУ:
навчальна:узагальнити і систематизувати знання учнів з
молекулярної

фізики;

продовжувати

формувати

навички

розв’язування задач із застосуванням набутих знань; формувати
вміння користуватись новітніми технологіями на уроках фізики;
розвивальна:розвивати логічне мислення шляхом встановлення зв’язку технологічних
процесів приготування страв з явищами молекулярної фізики; розширити політехнічний
кругозір учнів шляхом демонстрації зв’язку професії «Кухар» із молекулярною фізикою;
виховна: виховувати переконаність у необхідності поглиблювати знання про природу
фізичних явищ з метою їх практичного застосування.
Тип уроку: комбінований.
Вид уроку: конференція.
Міжпредметні зв’язки: фізика, інформатика, спецпредмети з професії «Кухар».
Форма роботи:індивідуальна, групова, в парах.
Обладнання: комп’ютери, мультимедійна установка, екран, роздатковий матеріал.
План уроку:
1. Організаційний момент.(3 хв.)
2. Актуалізація опорних знань. (10хв.)
3. Узагальнення та систематизація знань учнів.(24 хв.)
4. Підведення підсумків уроку.(5 хв.)
5. Домашнє завдання.(3 хв.)
Хід уроку:
І. Організаційний момент(3 хв.)
Головним завданням освіти є підготовка молоді до сучасного життя, тобто формування в
неї необхідних компетентностей, а одним із засобів їх формування

є інтеграція

загальноосвітньої та професійно-практичної підготовки.Інтеграція може вирішити основні
суперечності освіти – протиріччя між безмежністю знань і обмеженими людськими
ресурсами.
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Як показує практика і говорять самі кулінари, знання та вміння, набуті при вивченні
теорії,відіграють значну роль у формуванні професійних навичок. А майстерність кухаря
формується в процесіщоденної практики,коли відточуються технічні прийомита паралельно
розвиваються професійні якості. Жоден кухар не зможе приготувати страву без знань
молекулярної фізики, і сьогодні ми з вами в цьому переконаємося. (вчитель повідомляє тему
уроку)
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (10 хв.)
Учні виконують тести за варіантами.
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Оберіть
правильну відповідь та зробіть позначку в табличці після завдання,оцінюється кожне
завдання в 1 бал.
Завдання 7 має на меті встановлення відповідності (логічної пари). До кожного рядка,
позначеного буквою, виберітьтвердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю,
оцінюється в 2 бали.
Завдання 8 має на меті встановлення послідовності (зростаючої або спадної). Розташуйте
у нижньому рядку таблички цифри 1, 2, 3, 4 так, щоб у верхньому рядку утворилася
послідовність, оцінюється в 2 бали.
Максимальна кількість балів тесту – 10.
Приклад одиного з варіантів
I варіант
1. Позначте агрегатний стан, у якому речовина зберігає свій об'єм, але легко змінює
форму:
А
твердий

Б
рідкий

В
газоподібний

Г
усі агрегатні стани

2. Укажіть, як називають процес зміни стану даної маси газу при сталій температурі:
А
назва залежить
від значення
температури

Б

В

ізохорний

Г

ізобарний

ізотермічний

3. Укажіть рівність, яка виражає закон Шарля:
А
pV=const

Б

В

p/T=const

p/V=const

Г
pT=const

4. Укажіть, у яких одиницях вимірюють вологість повітря (вміст водяної пари у повітрі):
А

Б

у Па

у кг/м 3

В
у Па і в кг/ м 3
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Г
у кг

5.Укажіть, на якому із поданих графіків зображена ізобара:
А
Тільки сили
притягання

Б
Сили притягання
і відштовхування

В
Тільки сили
відштовхування

Г
Не діють
взагалі сили

1. Вкажіть які сили діють між молекулами речовини:
А

Б

P

В

V

V

Г

P

T

T

P

T

1. Установіть відповідність між прізвищем ученого та його внеском у розвиток науки і
техніки:
А О.Штерн;

1. запропонував поняття абсолютної температури;

А

Б Ж. Шарль;

2. створив нові методи зрідження газів;

Б

В Л. Больцман;

3. експериментально встановив залежністьтиску газу

В

від його абсолютноїтемператури;
ГП

.Капіца

Г

4. вперше експериментально визначившвидкість руху молекул;
5. вивів основне кінетичне рівняння газів.

8. Розташуйте послідовноі зростання тиску даної маси газу при сталій температурі у
випадках, коли він займає вказаний об’єм:
33 л

3,2 ∙10 2 м 3

3,5 дм 3

0,031 м 3

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань (24 хв.) учнів проводиться у формі
конференції за планом.
План проведення конференції:
1. Повторення вивченого матеріалу (розв’язання задач);
2. Учнівський проект на тему «Готуємо борщ!»;
3. Учнівська презентація на тему «Молекулярна кухня»;
4. Практична робота «Розрахунок вартості меню дня».
1. Розв’язання задач.
До нашого ліцею прийшов лист від відомих кухарів. Вони запропонували вам розв’язати
задачі, щоб перевірити ваші знання з даної теми. Для цього групу розділимо на дві
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командиза допомогою жеребкуванням: «Кмітливі кухарі» та «Швидкі фахівці». Завдання 1,2
оцінюється по 3 бали, а завдання 3 – 4 бали, максимальна кількість балів – 10.
Задачі для команди «Кмітливі кухарі»
1.Уявіть соб іцукерки у вигляд іпляшечок з шоколаду, наповнених густим малиновим
сиропом. А чи не замислювалися ви над тим, як виготовляють такі цукерки? Спробуйте
запропонувати спосіб їх виготовлення.
Відповідь: Спочатку можна заморозити залитий у відповідну форму сироп, а потім
занурити його на деякий час в розплавлений шоколад.
2. Який Ви знаєте спосіб пошаровог онаповнення ємкості (склянки, креманки) при
приготуванні желе?
Відповідь:Спочатку можна налити в ємність шар однієї рідини і заморозити її. Потім на
заморожений шар налити іншу рідину і заморозити її.
3. Якою буде відносна вологість повітря в приміщенні, де зберігається морква для
приготування їжі при температурі 5°C, якщо при температурі 4°C випаде роса? Чи
достатньою є вологість повітря для правильного зберігання моркви?
Дано:

Розв’язання:
𝜌

t1 = 5°C

φ= 𝜌а · 100% ; при t1 = 5°C 𝜌н = 6,8 г/м3

t2= 4°C

при t2= 4°C

φ-?

φ= 6,8 · 100% = 94%

н

𝜌а = 6,4 г/м3

6,4

Відповідь: φ=94%; морква повинна зберігатися при відносній вологості

повітря

від 90% до 95%, отже одержана вологість є достатньою для зберігання.
Задачі для команди «Швидкі фахівці»
1. Продукти в морозильних камерах можна зберігати дуже довго, ал еза умови, що вони
впродовж цього часу не повинні жодного разу розморожуватися. Запропонуйте обладнання,
яке застосовується для розморожування продуктів.
Відповідь: Спеціальні камери, мікрохвильова піч та повітря. В мікрохвильовій печі
найшвидше будуть розмерзатися продукти.
2. При приготуванні запашної кави на кухні гості, сидячи в сусідній кімнаті, відчувають
її аромат. Чому? Якщо молекули ароматних речовин не мають ні крил, ні двигуна.
Відповідь: Спостерігаємо одне з дослідних обґрунтувань МКТ – дифузію, тобто
взаємопроникнення

молекул однієї речовини у міжмолекулярні проміжки іншої без дії

зовнішніх сил.
3. При приготуванні їжі в селах користуються газом балоном. Яка маса газу після
приготуванню обіду залишилася в балоні об’ємом 1м3 під тиском 8,9*104 Па при температурі
в кухні 270C?
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Дано:

Розв’язання:
рV 

V = 1 м3
t= 270C

m
 RT ;
M

Т=t+273=27+273=300 К
-3

pVM 8,9  10 4  1  28  10 3
m

 1кг
RT
8,31  300

3

M=28*10 кг/м
p = 8,9*104Па

Відповідь:

m =1 кг.

m-?
Учнівський проект на тему «Готуємо борщ!».
Візьмемо наприклад борщ, який є українською національною стравою та готується в
кожній хаті, кафе, ресторані. Виникає питання: «Які явища та властивості молекулярної
фізики використовуються при приготуванні борщу?». Саме цямета була поставлена перед
дівчатами (учениці презентують свій проект).
Учнівська презентація на тему «Молекулярна кухня».
Що пояснює молекулярна кухня? Що ви знаєте про неї? І взагалі,чи потрібні знання про
молекулярну кухню вам, майбутнім фахівцям своєї справи? Саме ці питання пояснить нам
наступна презентація.
Практична робота «Розрахунок вартості меню дня».
В майбутньому кожному з вас необхідно буде розраховувати вартість меню дня, тижня,
місяця, року. Тому потрібно навчитися це робити за допомогою програми EXEL. (учні
парами займають місця за комп’ютерами)
За правильне виконання практичної роботи максимально учень може отримати 10 балів,
за кожну помилку знімається 1 бал.
Тема: «Розрахунок вартості меню дня»
Мета роботи:навчити учнів складати формули в електронних таблицях та виконувати
розрахунки вартості меню дня, сформувати вміння учнів діагностувати помилки та їх
виправляти, удосконалити вміння учнів з форматування електронних таблиць.
Хід виконання роботи
1.

На робочому столі відкрити документ програми EXEL.

2.

Створити таблиці за зразком.

3.

Підрахувати триразове харчування (сніданок, обід, вечеря) згідно з меню ресторану

"Губернія"; замовлення на чотири людини на 7 днів.
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4.

В комірки замість знака «?» за формулою розрахувати суми.

5.

За результатами остаточного розрахунку створити кругову діаграму.

6.

Зберегти практичну роботу на робочому столі.
Назва страви

Сніданок

Маса (кг)

Чай
Грінки з медом
Вівсяна каша на молоці з
сухофруктами
Сирники

Назва страви
Обід

Назва страви
Вечеря

Cалат "Цезар"
Нарізкам'ясна
Биток свинний з грибами
Картоплянепюре
Тістечкозаварне
Кава з молоком

?

6
12

0,3

15
Загальнаціна
за сніданокна
4 порції (грн)

Ціна (грн)

0,12
0,3
0,35
0,25

25
17
26
10
Загальнаціназа
обідна 4 порції
(грн)

Маса (кг)
0,15
0,3
0,15
0,35
0,7
0,25

Сніданок
(грн)
Остаточний розрахунок за
замовлення на 7 днів
на 4 особи

0,2
0,3

Маса (кг)

Cалатм’ясний
Борщ український
Рибасмажена з гарніром
Сік

Обід
(грн)

?

Ціна (грн.)

Ціна (грн)

Ціна на 4
порції (грн.)
?
?

?

?
Цінана
4порції (грн)
?
?
?
?

?
Цінана
4порції (грн)
?
?
?
?
?
?

25
17
15
26
8
10
Загальнаціна за
вечерю на 4
?
порції (грн)
Загальна сума за
Вечеря
комплесне
(грн)
харчування (грн)

?

?

ІV. Підведення підсумків уроку (5 хв.)
Учні разом з викладачем обговорюють роботу на уроці та роблять висновки про
зв'язок молекулярної фізики з їх професією.
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Взагалі, якщо вас захоплює процес приготування їжі, якщо вам подобається іноді
поворожити над інгредієнтами і приготувати щось нове, то професія «Кухар»– це
правильний ваш вибір!
Критерії оцінювання:
27б. – 26б. – 11б.18б. – 16б. – 7б.
25б. – 24б. – 10б.15б. – 13б. – 6б.
23б. – 22б. – 9б.12б. – 10б. – 5б.
21б. – 19б. – 8б.9б. – 7б. – 4б.
V. Домашнє завдання (3 хв.)
Підготуватися до тематичної атестації з розділу «Молекулярна фізика» та розв’язати
декілька якісних задач.
1.

При варінні бульйонуу відкритій каструлі помітно, як зменшується рівень рідини.

Куди вона зникає?
2.

Не секрет, що сальце в холодильнику просолюється повільніше, ніж в кімнаті.Чому

саме?
3.

Часто кондитери посипають лист для випікання борошном. Це такий обряд чи

прикмета?

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ:
ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ
Слюсаренко В. М.,
викладач інформатики
Міжрегіонального центру
професійної перепідготовки
звільнених у запас військовослужбовців
Сучасний етап розвитку суспільства і освіти
характеризується

підвищенням

вимог

до

професійної підготовки кадрів. Інформатизація всіх
сфер життя проявляється у професійній діяльності фахівців, що сприяє розвитку їх
професійної компетенції, інформаційної культури і прагненням до самоосвіти.
Роль інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні сучасної якості освіти
розглядається як ключовий елемент розвитку професійно-технічного навчання.
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Застосування інформаційних технологій в підготовці кваліфікованих робітників за
різними професіями:

ІТ в професіях

Кравець

Токар

Кухар

Перукар

Електрогазозварник

Слюсар з ремонту
автомобілів

В умовах сучасного прогресу до швейної справи ставляться вимоги прискорення темпів
виробництва, високої динаміки змінюваності моделей одягу, збільшення асортименту
виробів, скорочення часу на розробку нових моделей одягу. Одним із засобів вирішення цієї
проблеми є комплексна автоматизація процесів підготовки виробництва та впровадження
систем автоматизованого проектування (САПР). Єдина проблема – дефіцит відповідних
кваліфікованих

спеціалістів.

Тому задача

підготовки

кваліфікованих

робітників

з

відповідного профілю полягає в наданні йому знань по САПР одягу з паралельним
практичним відпрацюванням цих знань.
САПР – це спеціальний програмний продукт, що дозволяє прискорити і полегшити
розробку моделей одягу. В даний час у швейній промисловості використовується значне
число систем автоматизованого проектування, найбільш відомими з яких є АССОЛЬ,
ГРАЦІЯ, КОМТЕНС, ЛЄКО, GERBER, LECTRA (INVESTRONICA), GRAFIS та ряд інших.
(Платні програми)
Безкоштовні та частково безкоштовні програми:
Програма «Закройщик»
Не потрібно встановлювати на комп’ютер, запускати можна з флеш-носіїв. Після
запуску програми, потрібно ввести значення своїх параметрів фігури, натиснувши
«рассчитать», на екрані з’явиться побудована основа лекала виробу. Друкування
побудованих лекал. Час виготовлення 5-7 хвилин.
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Програма «RedCafe»
Програма дозволяє працювати з кресленнями на рівні ліній, точок і об'єктів,
відкриваючи безмежні можливості побудови і моделювання одягу з подальшим його
редагуванням.
Токарний верстат з ЧПУ дуже поширений на ринку промислового верстатообладнання.
Числове програмне керування - це автоматичне керування верстатом за допомогою
комп'ютера і програми обробки. До винаходу верстатів з ЧПУ управління верстатом
здійснювалося вручну або механічно.
Найголовніша перевага роботи на верстатах з ЧПУ це, звичайно, більш високий рівень
автоматизації виробництва. Втручання оператора верстата в процес виготовлення деталі
мінімально. Тому, основним завданням оператора стає в основному підготовчо-заключні
операції: установка і зняття деталі, налагодження інструменту і т.д. В результаті один
працівник може обслуговувати відразу кілька верстатів.
Також плюсом є виробнича гнучкість. Це означає, що для обробки різних деталей
потрібно всього лише замінити програму. Варто відзначити високу точність і повторюваність
обробки. За однією і тією ж програмою можна зробити тисячі практично ідентичних деталей
необхідної якості. Сама методика роботи за програмою дозволяє більш точно прогнозувати
час обробки деякої партії деталей і значить більш повно завантажувати обладнання.
Токарний верстат з ЧПУ коштує досить дорого і вимагає великих витрат на установку і
обслуговування, ніж звичайний верстат. Проте, його висока продуктивність легко може
перекрити всі витрати при грамотному використанні і відповідних обсягах виробництва.
Програма «SprutCAM»
Програма містить всі стратегії токарної обробки, в тому числі чорнове і чистове точіння
і розточування, нарізування канавок, нарізування різьб, токарне свердління, точіння торця,
відрізна операція з формуванням потиличної фаски, синхронна одночасна обробка деталі
двома різцями, точіння з використанням осі.
Синхронна обробка
У SprutCAM є зручний механізм синхронізації керуючих програм для двоканальної
обробки. У вікні симуляції обробки технолог бачить дві керуючі програми в різних потоках.
Використовуючи тимчасову шкалу, а також можливість встановлювати точки синхронізації
між кадрами, технолог виробляє синхронізацію, домагаючись оптимальної обробки деталі.
Послідовне виконання команд керуючих програм, як в прямому, так і в зворотному напрямку
робить процес роботи простим і зручним.
Обробка з використанням осі B
У SprutCAM можна розробляти УП для верстатів, оснащених віссю B. Програмування
забезпечує як індексний, так і безперервний режими роботи верстата. Безперервна обробка
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дозволяє використовувати один різець там, де на звичайних токарних верстатах знадобилося
б застосування декількох. Використання осі B часто дозволяє досягти зон обробки
недосяжних при традиційній технології точіння. В системі реалізована стратегія підтримки
постійного кута випередження між віссю інструменту і оброблюваної поверхнею. Для
оптимізації обробки з урахуванням кінематичних характеристик верстата в SprutCAM є
механізм інтерактивного зміни кута випередження по всій довжині оброблюваної ділянки
деталі.
Функціональне наповнення системи, розвинені засоби симуляції і контролю дозволяють
здійснювати швидку розробку якісних і безпечних керуючих програм для ваших верстатів.
САПР інженерного аналізу та підготовки виробництва виробів SolidWorks.
SolidWorks – система автоматизованого проектування, інженерного аналізу та
підготовки виробництва виробів будь-якої складності та призначення.
Використання функціоналу SolidWorks для проектування моделі з подальшою
передачею її в систему MDesign для виконання розрахунків підвищує продуктивність
роботи, а також розширює можливості модуля SHAFT по створенню моделі та розрахунку її
характеристик.
Алгоритм аналізу моделі.
Для організації передачі моделі з системи SolidWorks в систему MDesign, здійснюють
попередній аналіз моделі. Такими завданнями аналізу є:
-

перевірка помилок в моделі (тобто, наприклад, вал має таку форму, яку не можна
поставити в модулі MDesign SHAFT);

-

за наявності помилок – повідомлення із зазначенням положення некоректного ділянки

цього валу;
-

збереження моделі, наприклад, валу у форматі, який може бути завантажений

модулем MDesign SHAFT.
Результатом роботи аналізатора є модель такого валу, яка повинна точно збігатися з
моделлю, яка відображається в SolidWorks.
Однією з динамічних галузей торгівлі є громадське харчування, що стало причиною
достатньо жорсткої конкуренції між кафе, барами і ресторанами. У наш час клієнти дуже
вимогливі і пред'являють найвищі вимоги до рівня обслуговування, що примушує йти на
додаткові витрати для підвищення рівня сервісу і надання клієнтові додаткових послуг.
Автоматизована система управління підприємством громадського харчування дозволяє
вирішити питання ефективного обліку товарообігу і грошей, організовувати специфічні
засоби залучення клієнтів. У систему заноситься документ про внутрішнє переміщення
товарів, які списуються в підрозділі-джерелі і прибуткують у одержувача. У базі даних
можуть зберігатися і електронні копії калькуляційних карт, і історія їх змін. Тому можна
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відстежувати динаміку змін сировинного набору, його вартості і за лічені секунди
отримувати повну картину роботи кухні. Тобто людина лише вносить в систему певну
інформацію та керує її процесами.
Система «Ресторан +» призначена для комплексної автоматизації оперативного обліку
на

підприємствах

громадського

харчування

(мережах

підприємств

громадського

харчування).
Основними перевагами системи є:
-

масштабованість – мережі підприємств, великі ресторани, бари, fast-food, невеликі

ресторани;
-

зручність роботи – інтуїтивно-зрозумілий графічний інтерфейс, система підказок,

робота з сенсорними екранами;
-

універсальність – гнучка система обліку оплат, підтримка будь-яких організаційних

структур, дисконтна система, багатоваріантність технологій обслуговування клієнтів,
розвинений механізм регулювання прав доступу користувачів системи, ведення двох
варіантів обліку: управлінський і фінансовий.
Програмний комплекс «Ресторан +» не є самостійною програмою і призначений для
використання з системою «1С:Підприємство 7.7. Компонент Оперативний облік». Система
захищена від копіювання апаратним ключем захисту.
Схему «класичного» ресторану можна представити у вигляді взаємодії наступних
підрозділів: складу (комора), виробництва (кухня і бар) і місця реалізації продукції. Для
успішної організації обліку потрібна правильна розстановка засобів автоматизації на
території закладу.

Мал. Схема підключення робочих місць
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Мал. Система атоматизації ресторана SmartTouch
«РестАрт» - сучасна програма для професійної автоматизації ресторанів, кафе, барів.
«РестАрт» - автоматизує роботу офіціантів, касирів, барменів, адміністраторів.
Рекомендується

для

будь-яких

типів

ресторанів,

барів,

їдалень

і

кафе.

Може

використовуватися як на невеликих підприємствах, так і в великих мережах, розважальних і
готельних комплексах або комбінатах харчування з великою кількістю точок продажів.
Розвиток

програмних

засобів

дозволяє

по-новому

організувати

зварювальне

виробництво. Рішення прикладних та аналітичних інженерних задач є, зокрема, основою
створення надійних зварних з'єднань. Розрахунок міцності, довговічності, жорсткості
зварних конструкцій, моделювання теплових і металургійних процесів, конструювання
обладнання доцільно і зручно проводити за допомогою програмних продуктів на основі
систем САЕ (Computer Aided Engineering - інженерні розрахунки з використанням
комп'ютерних програм).
До вказаного класу програм можуть бути віднесені: комплекс SPOTSIM, BUTTSIM,
MAGSIM, LASIM, CUTSIM (ComHighTech - міжнародний науково-освітній центр
«Комп'ютерні високі технології в поєднанні матеріалів», Росія); SysWeld (ESI Group,
Франція); SOAR (Sandia Optimization & Analysis Routines for automated welding - національна
лабораторія Міністерства енергетики США); SORPAS (Swantec, Данія); VirtualArc (ABB,
Швеція). Міцність, жорсткість, довговічність, стійкість зварних конструкцій аналізують в
універсальних САЕ-системах ANSYS, NASTRAN, що мають спеціальні засоби і можливість
досліджувати об'ємні, оболонкові або стрижневі конструкції.
Для розрахунку і оптимізації режимів зварювання використовується спеціалізований
математичний пакет або мови програмування високого рівня - Delphi, Visual C, VB.
Щоб побудувати кресленння зварювальних конструкцій застосовуються спеціальні
графічні пакети, найбільш популярними з яких є «Компас», розроблений фірмою Аскон і
«AutoCAD» фірми Autodesk, що дозволяє розробляти проекти, візуалізувати їх і складати
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проектну документацію. Система КОМПАС-3D дозволяє реалізувати класичний процес
тривимірного параметричного проектування. Основні компоненти КОМПАС-3D- власне
система тривимірного твердотільного моделювання, креслярсько-графічний редактор
КОМПАС-Графік і модуль проектування специфікацій. Всі вони мають російськомовні
інтерфейс довідкову систему.
Моделюючи процеси, об'єкти за допомогою комп'ютера, використовують такі
програми:
- комп'ютерна програма SPOTSIM - складається з комп'ютерної моделі контактного
точкового зварювання, модуля оптимізації процесу і банків даних про теплофізичних і
механічних властивостях сталей, технічні характеристики зварювальних машин, а також про
форму електродів SPOTSIM дозволяє вирішувати практичні завдання проектування і
оптимізації технології точкового зварювання, зокрема: знаходження області допустимих
параметрів зварювання, оцінка стабільності зварювання, вибір оптимальних параметрів
процесу і т.д.
- комп'ютерна програма SYSWELD - дозволяє проводити моделювання вручну, за
запропонованим програмою шаблоном або автоматично. Результати можуть бути
представлені у вигляді графіків, діаграм, числових значень.
Програма проможна:
 оцінити залишкову деформацію;
 мінімізувати залишкові напруги;
 врахувати вплив геометрії, матеріалу;
 оптимізувати процес зварювання;
 оцінити металургійні перетворення;
 аналізувати вплив активного джерела тепла (при лазерної зварюванні).
Програма для розрахунку витрати зварювальних матеріалів та електроенергії дозволить зробити розрахунок витрати зварювального дроту при зварюванні, витрата
захисної суміші, витрата електроенергії при зварюванні. Вагомим плюсом даної програми є
те, що вона дозволяє автоматично перенести результати розрахунку прямо в Word (за
допомогою спеціальної кнопки).
Використання сучасних комп'ютерних технологій для комплексної автоматизації всіх
аспектів зварювання, включаючи моделювання процесів, які протікають в металі, дозволить
швидко знаходити оптимальні технологічні рішення при значному зниженні ресурсоємності,
також значно розширювати можливості обчислювального експерименту що, зокрема,
надасть можливість з безлічі варіантів технології вибрати найбільш зручну або прогнозувати
результат зварювання різнорідних металів.
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Застосування нових інформаційних технологій при вирішенні задач автомобільного
транспорту є одним з істотних етапів прискорення науково-технічного прогресу. Головною
характеристикою сучасного етапу інформатизації є впровадження обчислювальної техніки і
відповідного програмного забезпечення. Зокрема, забезпечення безпеки руху автомобіля і
збереження екологічно чистого навколишнього середовища є двома важливими вимогами,
що пред'являються до автомобіля. Щоб ці вимоги виконувалися необхідно утримувати
автомобіль в справному технічному стані. Для цього необхідно проводити діагностику
несправностей вузлів автомобіля. Однак, проведення діагностики за відомими методиками
навіть за допомогою діагностичних засобів (приладів) вимагає значних матеріальних засобів
і фахівців високої кваліфікації, а прогнозування відомими способами практично неможливо.
Таким чином, актуальними є завдання автоматизації як процесу діагностики несправностей
систем (вузлів) автомобіля з подальшою видачею відповідного висновку, так і прогнозування
залишкового ресурсу окремих вузлів автомобіля і їх сполучень.
Найпоширеніші терміни, якими користуються автослюсарі – це «база даних» або
«програма». «База даних» або просто «база» – це сукупність великої кількості інформації,
систематизованої за тематичними групами (каталог запчастин, облік часу на ремонт, роботи
по ТО і т.д.). А термін «програма» – це електронна комп'ютерна програма, що працює з
однією або декількома електронними базами даних, створеними в своїй оригінальній
комп'ютерній програмі.
Залежно від того, для яких автомобілів проводиться діагностика, програми сканування
істотно відрізняються. Для особистого користування власники іномарок, як правило
застосовують недорогі адаптери з русифікованими програмами, які працюють за стандартом
OBD-2. Це ScanMaster, PCMScan, Motordata і інші.
Для

діагностування

вітчизняних

інжекторних

автомобілів

ВАЗ,

ГАЗ,

УАЗ

використовують програми OpenDiag і Мотор-тестер.
Для діагностики дизельних вітчизняних вантажних і комерційних автомобілів МАЗ,
КАМАЗ, ПАЗ, а так само будь-яких ВАЗ, ГАЗ, УАЗ застосовується програма Сканматик.
Кожна програма для діагностики авто володіє унікальним інтерфейсом і призначена для
тестування і усунення несправностей в системах певних видів автомобілів.
Сучасні автосервісні програми стрімко йдуть в он-лайн і таке поняття як CD, в
застосуванні до баз даних, зникне зовсім. По-перше, це зручно, так як всі оновлення
користувач отримує в он-лайн режимі і йому непотрібно думати про це в виробничому
процесі. Він завжди має останню інформацію. Наприклад, якщо з якоїсь причини виробник
змінив процедуру заміни ременя приводу ГРМ, то цю інформацію легко оновити в он-лайн
базі даних. Це безперечний плюс сучасних інформаційних технологій для автосервісу.
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Сьогодні кваліфікований перукар це не просто фахівець, який робить різні види
стрижок, фарбування, хімічну завивку і укладку, займається лікуванням волосся, коригує
форму вусів і бороди, спеціалізуються на пастижерних роботах. Кваліфікований перукар - це
фахівець, який відчуває бажання клієнтів, виконує роботу з урахуванням індивідуальних
особливостей споживачів, вміє знайти з ними спільну мову, володіє спеціальними знаннями,
досвідом і навичками, завжди залишається в курсі всіх модних віянь, вивчає нові технології і
тенденції моди (використовуючи при цьому Інтернет та інформаційні технології) і
впроваджує їх.
Існує безліч он-лайн програм, що дозволяють розвивати своїх навички в області
перукарства. Прикладами таких програм є:
SalonStylerPro - це професійна комп'ютерна програма створена для підбору зачісок в
перукрнях і салонах краси. SalonStylerPro надає неймовірну свободу вибору з тисяч варіантів
поєднань кольору і зачіски, палітр засобів для макіяжу, оправ для окулярів і кольорових
контактних лінз. За допомогою новітніх розробок Ви зможете за секунди поповнювати базу
зображень новими зачісками і модними аксесуарами.
Он-лайн програма «3000 зачісок» - це потужний інструмент управління власною
зовнішністю, який запропонує вам найширшу гаму різноманітних варіантів зачісок. Для того
щоб "приміряти" будь-яку довжину, колір і форму укладання волосся, достатньо всього лише
завантажити власну фотографію. Крім того, програма пропонує численні додаткові
можливості для моделювання образу - макіяж, шпильки, сережки, намиста, окуляри та інші
аксесуари самих різних стилів, які не тільки підкреслять новий образ цікавими деталями, а й
доведуть його до досконалості.
Більшість

компактних

салонів

краси,

з

метою

збільшення

власної

конкурентоспроможності, переходять на автоматизовані системи обліку і контролю, що
представляють собою спеціалізовані комп'ютерні програми для перукарень та передового
устаткування. Відповідно, комплексний облік в перукарні повинен бути організований на
вищому рівні, із застосуванням програмних рішень, неодноразово випробуваних на практиці,
а саме такі програми «Арника», «GBooking», «1С: Салон красоти», «БИТ. Красота», «АльфаНика. Косметология», «LpkonCRM», «SycretSaloon», «USU Салон», «МИНИ-Салон».
Основні можливості програми:

Запис клієнтів

Історія відвідувань
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Клубні карти

СМС-розсилка

Нарахування бонусів

Розрахунок заробітної
платні

Фінансовий облік

Облік матеріалів

Звіти адміністрації

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК ІСТОРІЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ «ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА І
УЧАСТЬ В НІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ»
Біднова Н.І., викладач української літератури
Міщук О.В., викладач суспільних дисциплін
Дніпропетровського центру
професійно-технічної
освіти туристичного сервісу

Тема уроку: Друга світова війна і участь у ній українських письменників.

Активізація

патріотичної тематики, героїчного пафосу. Олександр Довженко — видатний кінорежисер,
письменник.
Мета:
навчальна: ознайомити учнів із літературним процесом періоду Другої світової війни,
його особливостями,познайомити учнів із творчим доробком поетів та письменників рідного
краю, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, захищаючи рідну землю, зацікавити
особистістю видатного митця О. Довженка, спонукати до читання його творів;
розвиваюча: розвивати аналітичне мислення, вміння систематизувати й узагальнювати,
виділяти головне, висловлювати власну думку; активізувати міжпредметні зв’язки - історія;
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виховна: формувати почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності,
дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості; виховувати шанобливе
ставлення до історії України та української літератури, виховувати почуття патріотизму,
відповідальності за майбутнє.
Очікувані результати: учні вміють розповідати про літературу воєнного періоду, її
тематику, особливості, тенденції; знають матеріал про життєвий і творчий шлях О.Довженка,
вміють коментувати літературні явища.
Обладнання: «портретна галерея» письменників, видання творів про Другу світову
війну, відео про О. Довженка, мелодії військових років, презентація, ТЗН.
Вид уроку: інтегрований – українська література та історія.
Тип уроку: комбінований урок.
Хід уроку
І. Організаційний момент. Перевірка присутності учнів на уроці.
IІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Викладач історії.
Бесіда:
 Коли почалась Друга світова війна?
 Які країни брали участь у Другій світовій війні?
 Проти якої країни безпосередньо воював Радянський Союз?
 Хто керував могутнім Радянським Союзом під час радянсько-німецької війни?
 Коли завершилась війна в Європі?
 Коли завершилась Друга світова війна?
2.Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми й мети уроку
Вступне слово викладача української літератури:
Доброго дня шановні учні, гості! Темою нашого уроку сьогодні є «Друга світова війна і
участьу ній

українських письменників. Активізація патріотичної тематики, героїчного

пафосу. О. Довженко — видатний кінорежисер, письменник». Це інтегрований урок, тому ми
з викладачем історії будемо разом його проводити.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Відео про оголошення війни (1,37 хв.)
Викладач української літератури:
22 червня 1941 року… Палахкотять оповиті полум’ям прикордонні застави, стримуючи
натиск фашистської навали, стікають кров’ю бійці… Почалася Друга світова війна.
Викладач історії:
«Не було в історії світу, щоб на одну державу падав такий тягар»,— писав О. Довженко
про цей час. Навіть фахівцям тепер важко сказати, хто більше виннний у розв’язанні такого
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жахливого кровопролиття. Проте кожній свідомій людині точно зрозуміло, завдяки кому і
якою ціною здобуто Перемогу. Самовідданість і мужність народу, мільйонні жертви — ось
ціна Перемоги. Не стояли осторонь загальнонародної біді й українські письменники.
Викладач української літератури:
Понад 500 літераторів разом з усім народом стали на захист країни – і ті, хто був
автором відомих книжок, і ті, хто почав писати в грізні дні воєнного лихоліття. На передову
лінію вогню вже в перші дні пішло 160 письменників – дві третини тодішнього складу
письменників України. Вони стали артилеристами, автоматниками, співробітниками
дивізійних, армійських газет. Протягом 1418 днів війни, сповнених небувалого героїзму й
величезних труднощів, майстри слова від першого до останнього дня були зі своїм народом,
наближали світлий День Перемоги. У свій час великий Олесь Гончар (наш земляк), сам
фронтовик, сказав: «Люди недожитого життя! Ви, що впали на півдорозі, полеглі на рідній
землі чи десь під скелями Альп, на Дунаї чи за Дунаєм, на переправах та плацдармах, з
цілковитим правом могли б ви сьогодні запитати нас, живущих: як ви жили? Чи й далі
несхибно йшли тією дорогою, що вела нас до Перемоги, - дорогою совісті і
справедливості?..»
Давайте заглибимось в правду війни. Давайте згадаємо тих, чиї прізвища треба навіки
зберегти в пам’яті нащадків.
Учні під музику «Ех, дороги» називають прізвища поетів та письменників, що брали
участь у Другій світовій війні:
Володимир Булаєнко

Пилип Рудь

Леонід Левицький

Микола Миколаєнко

Кость Герасименко

Михайло Чхан

Микола Шпак

Олесь Гончар

Дмитро Вакаров

Михайло Пронченко

Про деяких з них піде сьогодні наша мова.
Викладач історії:
Ви отримали пошукове завдання – дізнатися, чи були в вашій місцевості письменники
та поети, що брали участь у Другій світовій війні. Будь ласка, хто готовий?
Учениця:
Миколаєнко

Микола

Антонович

народився

5

грудня

1919

року

в

с.

Мар’янівкаКриворізького району. У найперші дні Великої Вітчизняної війни пішов на
фронт, був командиром артилерійської батареї, начальником штабу дивізіону. За бойові
заслуги

нагороджений

орденом

Великої

Вітчизняної

війни

І

ступеню

та

медалями.Працював директором школи, редактором Криворізької міської газети «Червоний
гірник», головним редактором Дніпропетровського видавництва, головним редактором
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Дніпропетровської студії телебачення. Лауреат літературної премії ім.П.Кононенка. Автор
поетичних збірок: «Тепловій», «Патериця», п’єс «Мар’яна » та «Іду з тобою».
Вірш «Сотвори»
Сотвори себе сама , Людино:
Хай лунає, наче неба дзвін.
Пісня «Ще не вмерла Україна»,
Підведи народ мій із колін.
Сотвори й віддайсь душею людям –
Озивайся радістю й добром.
І не жди подяки, ні огуди
Ні – немов святим! – биття чолом.
Все роби, аби себе відчути
Краплею всесвітнього буття:

Хмаркою, а чи листочком рути,
Соловейком чи малим вутям.
А водночас – почувайсь Атлантом:
Україна в тебе на плечах!
Перед нею ми в боргу несплатнім,
Доки пломінь в грудях не прочах.
Добра слава аж за обрій лине,
Бо несуть її життя вітри.
Сотвори себе сама, Людино,
В рідній Україні сотвори.

Викладач української літератури:
Дякуємо. А зараз ми перенесемося до Апостолівського району, де народився і виріс
Михайло Чхан.
Учениця:
Михайло Чхан народився у 1926 році в селі Кам’янці. Учасник Другої світової війни,
демобілізувався після тяжкого поранення. Закінчив Дніпропетровський металургійний
інститут, де і продовжив працювати на кафедрі. Мав блискучі математичні здібності,
дивовижну пам'ять , відкрив в собі талант поета. За радянських часів М.Чхан зазнав
переслідування і гоніння за своє чесне, правдиве і відверте поетичне слово, що його і
зломило і призвело до передчасної смерті у 1977 році. Зусиллями друзів тільки у 1992 році
була видана книга віршів М.Чхана «Зоря в піке».
Вірш «Долі»
Ти була мені підступним ворогом:
Кидала хлопчиськом у пожар.
З ніг збивала вивіреним порухом,
Зрадницьки штовхала з кручі в яр.
Серце покривала злоби накипом,
Сумнівом точила , мов іржа,
Пропікала і свинцем, і наклепом,
І щербила думку, мов ножа.

Я тобою шматований і довбаний
Так, що клаптя цілого нема,Я тобою так тепер гартований.
Що зламаєш зуби ти сама
Ти мене топтала і проклятила,
Але я не проклинаю, ні:
Дякую, що й досі ти не зрадила
І навік лишилась при мені!

Викладач української літератури:
Про творчість Чхана звідтоді більше не писали, про нього самого не згадували.
Вклонимося ж ми громадянській мужності та світлому таланту цього поета – земляка,
дивосвіту поезії цього степового Апостола.
Ще

один

талант

народився

в

с.

Покровське

Дніпропетровщині.
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Апостолівського

району

на

Учениця:
Пронченко Михайло Семенович народився 7 вересня 1909 р. В тридцяті роки був
заарештований та засуджений за вірші, наповнені глибокою любов’ю до України та мріями
про незалежність. З таборів Далекого Сходу йому пощастило повернутись живим
напередодні війни. За часів окупації України гітлерівцями поет був редактором часопису
«Дзвін» у Кривому Розі і видав збірку «Кобза»:
Моя хороша Україно,
Знов будеш вільна, як колись!

І в своїй хаті соколино
Брати братаються – дивись,
Викладач історії:

За прагнення незалежності в 1942 році Михайла Пронченка ув’язнили гестапо і тоді ж
розстріляли.У післявоєнний час твори поета не друкувались, лише в 1995 році зусиллями
сина Анатолія Пронченка та письменника Миколи Чабана була видана книга «Кобза».
Викладач української літератури:
Початок війни, необхідність боротися із загарбниками згуртувала національні сили,
піднесла патріотичний дух. Перед вами лежить таблиця: «Письменники на фронті і в війні»,
розгляньте та слідкуйте. Частина письменників добровільно пішла на фронт; мужньо
воювали на фронтах та в партизанських загонах, отримували важкі поранення, мали бойові
нагороди, деякі пройшли шлях від рядового до офіцера — О. Гончар, М. Стельмах, Г.
Тютюнник, Ю. Збанацький та ін. О. Довженко, А. Малишко, М. Бажан, Л. Первомайський,
С. Олійник, К. Гордієнко працювали співробітниками фронтових газет і на радіо,
виборюючи перемогу полум’яним словом.
Багатьох митців разом із сім’ями було евакуйовано до Уфи та Саратова, де вони
продовжували свою працю, намагаючись внести частку в перемогу над фашизмом. І.
Кочерга, наприклад, написав п’єсу «Ярослав Мудрий» (1944), в основу якої було покладено
ідею згуртованості національних сил. Синівські почуття, сповнені любові до свого народу,
віри в його безсмертя й ненависті до ворогів, відтворив у віршах М. Рильський.
«За землю рідну» (читає учениця):
На наші ясні зорі,
На наші тихі води
Руїну, смерть і горе
Несуть вони, народе!
Та хай цей сон проклятий
Грабіжникам не сниться —
Довіку не топтати
Їм нашої пшениці.
Гей, сміло стань,
Гей, прямо глянь

Ти ворогам у вічі!
На славний бій,
Останній бій,
Усіх Отчизна кличе!
У бій за наші ниви,
За ясний сміх дитячий,
За юний спів щасливий.
За славний труд гарячий,
Вперед, полки суворі.
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А. Малишко «Україно моя» (читає уривок учениця):
Запалали огні за долиною синього неба,
Самольоти гудуть, бо на захід фронти і
фронти.
Україно моя, мені в світі нічого не треба,
Тільки б голос твій чути і ніжність твою
берегти.
Як росли ми ізмалку? Скрипіла у хаті
колиска,
Загасав каганець чи горіла воскова свіча.
Ти нам шлях показала, який під зірницями
блиска,
І проміння багряне подібне було до меча.
Люлі-люлі, дитино, засни, мій синочку,
нівроку,
Люлі-люлі, засни…— Так співали синам
матері.
Ми ж виходили в ніч на закурену стежку
широку,
І сестра наша, доля, вела од зорі до зорі.
Паровоз прогуде: може, з фронту
вертають солдати?

Мо, й житам квітувать? На отаву позве
сіножать?
Повертались батьки на хвилину до рідної
хати,
Щоб навчити синів, як гвинтівки на бій
заряджать.
Журавлі пролетіли: а може, є вісті від
брата
Із карпатських долин, з полинових
потоптаних меж?
Розкололась земля. Наставала велика
розплата.
За лужком-бережком багряніли картини
пожеж.
То ішла революція в сірій тужавій шинелі
Із окопів грязьких, із-під куль на
ромашкових шлях.
Гомоніли солдати: — Ми з’їли доволі
шрапнелі,
Хай ще німець куштує за зритих снарядом
полях.

В. Сосюра «Лист до земляків» (уривок читає учениця):
У посьолках і скрізь, по гаях, у ярах і
долинах,
у донецькім краю, де зростали, де
квітнули ми,
б'ються вдень і вночі непоборні сини
України
з морем тьми.

знов повернетесь ви, як герої, до дому у
славі,
дорогі земляки, побратими і друзі мої!
Там, де попіл тепер, де жаліються в небо
руїни,
встануть села ясні, загуркочуть міста
золоті,
буде кращою ще неосяжна моя
Батьківщина,
і не стане вже ніч на її переможній путі.

Одлунає гроза, блискавиці погаснуть
криваві,
знов сади зацвітуть, заспівають в садах
солов'ї,

Максим Рильський «Слово про рідну матір» (читає уривок учениця):
Благословен той день і час,
Благословенна в болях ран
Коли прослалась килимами Земля,
Степів широчина-бездонна,
яку сходив Тарас
Що, як зелений океан,
Малими босими ногами,
Тече круг білого Херсона,
Земля, яку скропив Тарас
Що свій дівочий гнучий стан
Дрібними росами-сльозами.
До дніпрового тулить лона.
П.Тичина «Похорон друга» (читає учениця):
Вже сумно вечір колір свій міняв
долинув плач до мене. Плакав він,
з багряного на сизо-фіалковий.
аж захлинався на сухім морозі:
Я синій сніг од хати відкидав
то припадав зеленим до ялин,
і зупинився... Синій, оркестровий
що зверху червоніли при дорозі,
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то глухо десь одлунював в саду.
І від луни в повітрі оддавало,
немов, на тон не строючись в ладу,
там тисячі оркестрів разом грало,
мішаючи мотиви...

з туги в груди б'є, замулюється
мулом,
порохом береться, землі
сирій всього себе передає.
Над ким ті сурми плакали?
Чого тарілки дзвякали?
І барабан як в груди бив —
хто вік свій одробив?

Усе міняється, оновлюється,
рветься, у ранах кров'ю сходить,
М.Рильський «Жага» (читає учениця):
Хто знає походів трудних
Каміння, і терен, і порох,
Утому скривавлених ніг,
Жароту доріг неозорих,

І землю, зотлілу до грані,
Той знає, що значить ріка,
Лямована зіллям зеленим,
Вода, що з землі виника
І дише спокоєм студеним.

Огонь запорошених ран,
Дихання, застрягле в гортані,
І небо, як висохлий жбан,
Викладач української літератури:
Ці

твори

друкувалися

в

листівках,

які

розкидали

з

літаків

на

окупованих

територіях.Звичайно, тоталітаризм і соцреалізм нікуди в цей період не зникли, тому більшість
творів продовжували славити вождів, без яких наш народ самостійно «і кроку не міг ступити».
Але жива правда все ж пробивала собі дорогу в мистецтво. Письменники, які з різних причин і в
різний час опинилися за кордоном, мали змогу говорити відкрито, на повний голос. Помітну роль
у літературному житті українців відіграло об’єднання МУР (Мистецький Український Рух),
членами якого були І. Багряний, Є. Маланюк, У. Самчук, В. Барка, О. Лятуринська та ін. Головні
теми їхніх творів — викриття сталінського тоталітарного режиму. Як приклад можна навести
твори І. Багряного «Тигролови», «Сад Гетсиманський», В. Барки «Жовтий князь», У. Самчука
«Марія». Відчутно вразив читача реалістично-психологічними картинами роман В. Винниченка
«Слово за тобою, Сталіне!». Письменник зумів тонко і правдиво відтворити атмосферу страху,
безправ’я, духовної задухи в СРСР.Тільки після смерті Сталіна й викриття культу особи настає
певна лібералізація в житті письменників. 1954 року М. Рильський, О. Довженко, А. Малишко
виступили із закликами перенести центр уваги митців на людину, її переживання, радості та
страждання, активніше звертатися до національних традицій.
Викладач історії:
Перемога у Другій світовій війні, до якої український народ (що б там не говорили тепер
політики сусідньої держави!) доклав величезних зусиль, сприяла зміцненню його морального
духу, піднесенню гордості та національної самосвідомості. Наші люди в складі радянської армії,
рухів опору зарубіжних європейських країн познайомилися з іншим способом життя —
цивілізованих, відкритих для демократії країн. І це привело до переконання, що після величезних
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жертв і перемоги український народ, як і інші народи СРСР, заслуговує на поліпшення свого
матеріального
відреагував

на

становища,
такі

справедливе

настрої

демократичне

посиленням

суспільство.

ідеологічного

тиску,

Сталінський
репресіями.

режим

Ситуація

ускладнювалася ще й післявоєнною розрухою та голодом 1947 року. Саме через «цензуру»
жорстокі реалії війни, труднощі повоєнного лихоліття не були описані на сторінках літературнохудожніх видань. «Соцреалізм» зобов’язував лише славити партію та її вождя, під мудрим
керівництвом якого (і тільки завдяки йому!) відбувалися значні успіхи й перемоги.
Викладач української літератури:
Однією з найяскравіших постатей у мистецтві ХХ ст. був Олександр Довженко. Не так
багато українських фільмів називають кращими серед 12 кінофільмів світу; далеко не кожен із
видатних митців удостоюється того, щоб ЮНЕСКО назвало рік його ім’ям (а саме 1994 рік був
роком О. Довженка); не до кожного прислухаються навіть вожді. Американці назвали Довженка
кращим поетом кіно, греки — Гомером ХХ ст., японці вважали, що найкращі їхні фільми
створено під впливом українського кінорежисера.
Ким же він є — Олександр Петрович Довженко? Ось подивіться короткий фільм про нього.
(відео5:05 хв.).
Викладач історії:
Ви переглянули відео, а тепер дайте відповіді на питання:
 У якому столітті народився О.Довженко? ( ХІХ ст.)
 Де народився О.Довженко? (с.Сосниця)
 Де навчався після школи? (Глухівський учительський інститут)
 Де працював після завершення навчання? (м.Житомир)
 Скільки місяців пробув у концтаборі? (три)
 Який фільм заборонили в Україні, а він увійшов до 12 кінобестселерів світу? («Земля»)
 У чому звинуватили О.Довженка у 1938 році? (у націоналізмі).
IV. Закріплення знань, умінь та навичок
Творча робота у групах (5 хв.)
Викладач історії:
- Вам потрібно скласти схеми :
 Життя О.Довженка
 Творчість О.Довженка : фільми
 Творчість О.Довженка : кіноповісті
V. Підбиття підсумків уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон» (2 хв.)
Викладач української літератури:
 А тепер поділіться своїм враженням від почутого.
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 Найглибше враження на мене справив той факт, що…
 Мені сподобалось …
VI. Домашнє завдання:
 підготувати розповідь про розвиток літератури у воєнний та повоєнний час;
 ознайомитися з біографією О. Довженка;
 прочитати кіноповість «Україна в огні».

ОРГАНАЙЗЕР КЛАСНОГО КЕРІВНИКА
ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ВИХОВНОЇ
РОБОТИ З УЧНЯМИ ПТНЗ
Єфремова О.П.,
класний керівник
Міжрегіонального центру підготовки
та перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців
Органайзер – це особистий секретар та помічник класного
керівника. Тому створення органайзера дає змогу не лише
систематизувати всі відомості, виконати великий обсяг роботи,
але при цьому значною мірою він зберігає інформацію, рятує від
втоми, він дисциплінує, економить час. Він допоможе не лише
простежити за становленням особистості учня, що входить у сучасний світ, але й виховати
людину, здатну гідно зайняти своє місце в житті. Адже у діяльності класного керівника
поєднуються ідейно-виховні, організаторські та адміністративні функції. І лише за умови
органічної єдності та правильного поєднання усіх цих функцій можна забезпечити успішне
здійснення складних та відповідальних виховних завдань.
Хорошим класним керівником стати нелегко. Проте ним може стати кожний учитель, який
при наявності високих моральних якостей наполегливо працює над собою.
Мета проекту:систематизувати та оптимізувати роботу класного керівника, вмотивувати
прагнення кожного учня до успішного становлення в сучасному суспільстві; підвищити
ініціативність групи

у виховних справах Міжрегіонального центру, сприяти зростанню

успішності (підвищити середній бал якості знань) у порівнянні з навчанням в базовій школі;
підвищити рівень згуртованості колективу групи.
Структура органайзера класного керівника
Для створення органайзера класного керівника варто скористатися послугою Googlе –
сервісу. Для цього доцільним є розміщення органайзеру на Google – диску, що дає змогу не лише
зберігати велику кількість інформації, але й мати вільний доступ до неї за рахунок підключення
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до мережі Internet. Всі необхідні компоненти бажано роздрукувати та розмістити їх у вигляді
органайзера класного керівника.
Органайзер класного керівника має наступну структуру:
Розділ 1. Інформаційний
1. Флеш-знайомство (коротка інформація про учнів на флеш-картках, що знадобиться на
початковому етапі знайомства з групою, коли необхідно в обмежений термін запам’ятати
важливу інформацію).
2. Характеристики учнів за базову середню школу.
3. Відомості про батьків (П.І.П., дата народження, місце проживання, місце роботи, номер
телефону).
4. Соціальний паспорт групи (діти-сироти, сім’ї без матері, сім’ї без батька, діти «групи
ризику», діти-інваліди, неблагополучні, малозабезпечені та багатодітні сім’ї).
Розділ ІІ. Організаційний
2. Навчальний план групи з загальноосвітніх та спец. дисциплін.
3. Список викладачів (П.І.П., предмет, що викладає, аудиторія та період, у який викладач
здійснює індивідуальну роботу з обдарованими учнями та тими, які мають низький рівень
успішності з предметів, номер телефону).
4. Календарні плани культурно-мистецьких, спортивно-масових заходів МЦППВ, гуртків
«Телестудія», «Вокальний», «Тележурналістики», «Спортивний», «Модельний».
5. Поурочно-тематичне планування з навчальних дисциплін.
Розділ ІІІ. Змістовий
1. Мета та принципи виховної системи групи, виховна проблема.
2. План роботи класного керівника на 2016-2017 навчальний рік.
3. План роботи на місяць (індивідуальна, групова робота).
4. План роботи на тиждень (індивідуальна, групова робота).
5. План роботи з батьками (відвідування сімей, запрошення батьків до Центру, он-лайн
листування з батьками, класні батьківські збори, тематичні збори, консультації, бесіди запитань і
відповідей).
6. Поточні справи (чергування в аудиторіях, участь у генеральних прибираннях та трудових
справах).
7. Зайнятість учнів у гуртках.
8. Структура учнівського самоврядування та план його роботи.
Розділ ІV. Діагностично-корегуючий
1. Журнал контролю відвідувань та порушень дисципліни учнів групи.
2. Розробки та аналіз проведених виховних справ.
3. Аналіз спостережень, анкетувань, тестувань.
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Розділ V. Результативний
1. Відомості успішності (за базову середню школу, за І семестр 2016-2017 н.р., проміжні
відомості успішності).
2. Участь в олімпіадах, конкурсах (П.І.Б, подія, дата, результат).
3. Протоколи батьківських зборів.
Розділ VІ. Творчий
 Творчі ідеї (власні несподівані думки, які можуть стати в нагоді).
 Readlist (інформація, з якою необхідно ознайомитись для саморозвитку, як класного
керівника).
 Спільні проекти з учнями групи.
Інформаційний розділ
Свою роботу з групою 2016-09 спеціальності «Кравець. Перукар» розпочала в серпні 2016
року зі створення флеш-карток заочного знайомства з учнями. Подібна картка являє собою
таблицю з 9 компонентів. В центрі зображена фотографія учня, а навколо інформація, яку бажано
завчасно запам’ятати:
 Прізвище, ім’я, по-батькові.
 Дата народження.
 Місце проживання.
 Школа, яку закінчив.
 Середній бал атестата.
 Соціальне становище сім’ї.
 Захоплення.
 Причина вступу в наш навчальний
заклад.
На другому етапі заповнення інформаційного розділу опрацьовуються характеристики учнів
за базову середню школу, складається таблиця відомостей про батьків та соціальний паспорт
групи (П.І.П, дата народження, домашня адреса, телефон, категорія).
Організаційний розділ
Далі підлягає опрацюванню ІІ організаційний розділ. Ознайомилась з навчальним планом
групи, викладачами та календарним плануванням культурно-мистецьких, спортивно-масових
заходів та гуртків МЦППВ. На основі цієї інформації було створено пам’ятки для учнів з
необхідною інформацією про навчально-виховний процес в Міжрегіональному центрі.
А саме:
 Пам’ятка для учнів «Структура навчального року».
 Пам’ятка для учнів «Мої викладачі»
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 Пам’ятка для учнів «Календарне планування культурно-мистецьких заходів МЦППВ»
 Пам’ятка для учнів «Календарне планування спортивно-масових заходів МЦППВ»
 Пам’ятка для учнів «Розклад роботи гуртків»
Змістовий розділ
У ІІІ змістовому розділіорганайзера було визначено основну мету та принципи виховної
роботи з учнівським колективом групи, виховну проблему.
Відповідно до СТРАТЕГІЇ національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 20162020 роки в Україні національно-патріотичне виховання має стати одним із пріоритетних
напрямків діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної
особистості. Тому, метою виховної діяльності у групі 2016-09 спеціальності «Кравець. Перукар»
є створення умов для всебічного розвитку індивідуальності кожного учня, виховання гідного
громадянина України, що має сміливість змінювати на краще не лише своє життя, але й
майбутнє всієї країни. Виховна робота з класним колективом побудована на принципах:
 цілеспрямованості виховання;
 поєднанні педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів;
 повазі до особистості учня та розумній вимогливості до неї;
 опорі на позитивне в кожній особистості;
 урахуванні вікових та індивідуальних особливостей учнів;
 принципі системності, послідовності та наступності у вихованні;
 єдності педагогічних вимог Центру, сім’ї та громадськості;
 зв’язку виховання з життям;
 комплексному підході у вихованні.
Одним із пріоритетів стратегічного розвитку України визнано інтеграцію нашої держави в
Європейське

співтовариство.

Враховуючи

це,

проблеми

у

галузі

освіти

потребують

невідкладного розв’язання. Адже освіта – це наймогутніше знаряддя для формування
майбутнього, що давно підтверджено на практиці передовими країнами Європи. Усвідомлюючи
це, мною була визначена така виховна проблема: «Виховання свідомого громадянина, цілісної
та гармонійної особистості на засадах європейської інтеграції».
Враховуючи мету, принципи та проблему, було створено план виховної роботи з колективом
групи 2016-09 на 2016-2017 навчальний рік.
Під час планування виховної роботи враховувала ступінь зайнятості дітей навчанням та
іншими соціально-корисними справами, рівень їх досвіду та організаційних навичок. Вивчивши
досвід найкращих класних керівників Міжрегіонального центру, дійшла висновку, що
найголовніше в цій доволі непростій роботі – ще більше не ускладнювати її. Важливим є те, щоб
класний керівник не на власний розсуд обирав теми виховних справ, а радився з учнями. Лише
тоді вони будуть вмотивовані та будуть відчувати користь від проведеного виховного заходу.
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Виховна система групи розрахована на 3,5 роки (на термін їх навчання в нашому навчальному
закладі).
Успіх виховної діяльності класного керівника багато в чому залежить від тісної
співдружності з батьками учнів. Неприпустимо, якщо така співдружність обмежується
проведенням наприкінці навчального семестру батьківських зборів за підсумками успішності та
викликом до Центру батьків тих учнів, які мають незадовільні оцінки або порушують умови
навчально-виховного процесу. Для ефективної роботи з батьками доцільним є впровадження
такої системи роботи, яка б розширила сферу організаційного впливу на учнів та допомогла
успішно розв’язати завдання виховання.

Діагностично-корегуючий розділ
Щоб досягти мети та успішно вирішити виховну проблему, на мою думку, класному
керівнику потрібно ретельно вивчити своїх учнів, їх психологічні особливості, нахили. Для цього
я використовую:
 метод безпосереднього спостереження (самостійно спостерігаю за дітьми і стосунками
між ними), опосередкованого спостереження (використовую результати спостережень та
висновків

психолога,

викладачів

навчальних

дисциплін),

казуального

або

причинного

спостереження (спостерігаю окремі випадки незвичної поведінки);
 соціометричне

дослідження

(дало

змогу більше

вивчити

емоційно-психологічні

відносини в колективі та становище кожного учня в ньому);
 анкетування («Давайте познайомимось», «Я через 10 років», «Рівень громадянської
активності», «Виявлення гуманності відносин батьків і дітей», «Взаємовідносини викладачучень», «Ефективність органів учнівського самоврядування в групі»). Вони допомогли отримати
цінний матеріал для встановлення особистих якостей, суджень, орієнтацій та установок учнів.
 тести (методика «Трансактний аналіз спілкування», «Діагностика рівня сформованості та
проявів комунікативної компетентності особистості», «Діагностика потреби у спілкуванні»,
«Діагностика емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні», «Діагностика типових
способів поведінки в конфліктних ситуаціях», «Чи піддаєтеся ви навіюванню», «Тест на увагу і
пам'ять», «Тест на пристосованість», «Самооцінка психічних станів (Айзенка)»)
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Одним із важливих механізмів досягнення поставленої мети виховної діяльності є реалізація
виховних справ. Виховні справи мають колективний і творчий характер і називаються
колективними виховними справами або колективними творчими справами. Зміст виховних справ
заносимо до плану роботи класного керівника на навчальний рік та дублюємо в план роботи на
місяць і тиждень, вказуючи в них основні етапи підготовки класного керівника та учнів групи до
проведення запланованих виховних справ.
Наводжу фрагменти виховних справ.
ВИХОВНА СПРАВА
Тема : «Сенс життя»
Мета: формувати поняття «сенс життя», відповідальне ставлення до власного життя,
охарактеризувати основні цінності людини, розкрити правила успішної людини; розвивати
навички спілкування в групі, вміння чітко висловлювати свої думки, коректно доводити свою
правоту та прислухатися до думок інших.
Форма проведення: світоглядний тренінг (форма групової роботи, яка проводиться у
вигляді тренінгу на світоглядні теми; у якому за допомогою мозкового штурму, бесіди,
аналізуючи вчинки учнів, випадки із життя групи, колектив робить висновки, узагальнення).
Завдання №1. Почнемо з дуже простого запитання «Хто Я?». Скажіть просто зараз, хто ви?
Завжди в нас є ролі, які ми граємо, їх багато. Знання того, хто я, робить нас ефективними у цьому
світі.
Наприклад:
 Я викладач хімії та екології
 Я класний керівник
 Я донька
 Я дружина
 Я громадянка України
 Я хороша людина
Щоб зрозуміти в якому напрямку рухатися, необхідно зрозуміти, які цінності у вашому
житті найважливіші. Тож пропоную для вас завдання. Перед вами завдання №2, в якому ви
бачити 8 основних життєвих цінностей, таких як:
 розвиток себе;
 духовне задоволення;
 креативність;
 активні соціальні контакти;
 власний престиж;
 високе матеріальне становище;
 досягнення;
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 збереження власної індивідуальності.
Розмістіть дані цінності в порядку збільшення важливості для вас від 1 до 8.
Проглянути

виховну

годину

з

теми

«Сенс

життя»

можна

за

адресою:

https://www.youtube.com/watch?v=qLhHQzEofJA

Фрагмент виховної години «Професія для людини чи людина для професії»
Результативний розділ
Найкращими нагородами для мене є досягнення моїх учнів. Так як більшість учнів в групі
гіперактивні, то проблем із участю в спортивних та культурно-масових заходах немає.
Можна зробити висновки, що в результаті проведеної виховної роботи учні групи:
 мають активне прагнення до успішного становлення в сучасному суспільстві;
 підвищили свою ініціативність у виховних справах Міжрегіонального центру,
 виявляють зростання успішності (підвищили середній бал якості знань) у порівнянні з
навчанням в базовій школі;
 підвищили рівень згуртованості колективу групи.
Творчий розділ
 Творчі ідеї (власні несподівані думки, які можуть стати в нагоді).
 Readlist (інформація, з якою необхідно ознайомитись для саморозвитку, як класного
керівника).
 Спільні проекти з учнями групи.

81

Отже, діяльність класного керівника досягає своєї мети і дає найкращі результати за умови,
якщо вона проводиться за певною системою. Система роботи класного керівника – це сукупність
взаємопов’язаних заходів, що випливають з мети та завдань виховання. При організації виховної
роботи класного керівника може стати в нагоді оформлення органайзера. В своїй роботі я
використовую органайзер класного керівника, який складається з шести розділів.
За рахунок логічної систематизації всієї інформації мені вдалося оптимізувати та полегшити
роботу класного керівника, а в результаті цієї роботи - вмотивувати прагнення кожного учня до
успішного становлення в сучасному суспільстві; підвищити ініціативність групи у виховних
справах Міжрегіонального центру, сприяти зростанню успішності (підвищити середній бал
якості знань) у порівнянні з навчанням в базовій школі; підвищити рівень згуртованості
колективу групи.

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДОЇ
ЛЮДИНИ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Бєкєтова З.О.,
практичний психолог
Криворізького професійного
транспортно - металургійного ліцею
Сучасне суспільство ставить нові вимоги до людини, потребує
розвитку її духовного та лідерського потенціалу.
попит на обдаровану особистість,

Нині зростає

яка нестандартно мислить,

наділена сильною волею і високою працездатністю. Аналіз наукової
літератури свідчить про те, що з усіх видів обдарованості лідерство
– найменш досліджений психологічний феномен.
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Тому проблема лідерства, особливо молодіжного, набуває великого значення. Сьогодення
потребує людей, яким властиві ініціативність, здатність до свідомого, самостійного вибору,
розвинене почуття власної гідності, здатність до особистісного самовдосконалення. Саме такі
люди зможуть брати продуктивну участь у розбудові суспільства. Психологи стверджують, що
для того, щоб бути успішним в інформаційному суспільстві, необхідно володіти цілою низкою
лідерських компетенцій: управлінням своїм мисленням, почуттями, поведінкою, впливом на
інших людей, вмінням приймати рішення тощо.
Тому одним із завдань, які ставить перед собою вже протягом останніх восьми років
соціально-психологічна служба Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею
є створення умов для розвитку лідерської обдарованості особистості.
Бути лідером - це боротьба. Це боротьба, причому з самим собою. Це така серйозна робота.
Не треба думати, що з цим народжуються. Можна дійсно народитися з харизмою. Можна
народитися з якостями людини, яка легко захоплює всіх собою, з добре підвішеним язиком, з
умінням яскраво виступати перед людьми. Але це ще не означає лідерство як таке. Це просто
вроджена якість, певні навички, не більше того, які потребують виявлення та подальшого
розвитку.
Успішність лідера пов’язана з досягненням мети, яку поставив лідер, у конкретному виді
діяльності, кар’єрі, професійній сфері, спорті, групі, суспільстві тощо. Тому лідерство треба
розглядати у трьох основних та взаємопов’язаних напрямках:
1) у кар’єрі, управлінні та самоуправлінні (ділові лідери, лідери-організатори);
2) в різних областях знань, мистецтва, професії (лідери-умільці, лідери-першопрохідці);
3) у суспільстві та соціальній творчості (соціальні лідери та лідери-вожаки);
Ефективність

лідерської

організаторської

діяльності

пов’язана

з

рівнем

розвитку

організаторських якостей, до якого, крім відповідної спрямованості особистості, відносяться:
- організаторське відчуття (психологічна вибірковість, практичний розум, такт);
- здібність до емоційно-вольового впливу (енергійність, вимогливість, ініціативність,
критичність);
- схильність до організаторської діяльності (інтерес та прагнення здійснювати ії);
Система психолого-педагогічної підготовки лідерів з числа учнів нашого ліцею є
багаторівневою, багатоступінчатою.
Кожен рівень підготовки, з одного боку, спирається на попередній, потім із нього «виростає»
інший та є «опорою» на подальший.
Початковим етапом в організації роботи з розвитку лідерської обдарованості є
діагностичний.
З початку навчального року в групах нового набору проводиться тестування на виявлення
лідерських задатків учнів. Це діагностика рівня розвитку лідерських якостей підлітків за
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методиками: «Здібність до лідерства» В.С. Немова, Методика «Виявлення лідерських якостей
Е.Жарікова, Е.Крушельніцкого», Анкетування на тему: «Лідерство як соціально - психологічне
явище», Методика «Виявлення комунікативних і організаторських здібностей», проективна
методика «Дерево», методика А. Мехрабіана «Мотивація досягнення». Результати діагностики
уточнюютьсяся за допомогою методів спостереження колективних та індивідуальних бесід.
Анкета на тему: «Лідерство як соціально - психологічне явище» спрямована на визначення
місця особистості в групі, рівня усвідомлення нею готовності до відповідальності за доручену
справу групі.
Методика «Виявлення лідерських якостей Е.Жарікова, Е.Крушельніцкого» спрямована на
оцінку здатності людини бути лідером та визначення актуального рівня виявлення лідерства у
сумісній діяльності.
Методика «Виявлення комунікативних і організаторських здібностей» спрямована на
виявлення комунікативних та організаторських здібностей особистості (уміння чітко й швидко
встановлювати ділові та товариські стосунки з людьми, намагання розширювати контакти,
участь у групових заходах, вміння впливати на людей, бажання виявити ініціативу).
Практика показує, що рівень прояву лідерських якостей безпосередньо залежить від рівня
прояву організаторських та комунікативних здібностей підлітків.
Одним із методів роботи діагностичного напрямку над розвитком лідерського потенціалу
учнів є опитування.
«Якими ж рисами та якостями має бути наділений лідер?» Проведене

соціологічне

опитування в ліцеї серед учнів і педагогів (400 чол.) показало, що опитувані готові слідувати за
людиною, яка має такі риси характеру:


Цілеспрямованість (51%)



Впевненість у собі (40%)



Інтелектуальні здібності та відповідальність (33%)



Людина яка вміє завоювати авторитет, має організаторські здібності, ж доброзичливою зі

своїми підлеглими (30%)


Лідер має мати, нестандартне, креативне мислення (17%)



Комунікабельність (20%)

Крім того, до списку лідерських якостей потрапили ініціативність (9%), сміливість,
толерантність, фізична сила, ораторські здібності (6%), харизма (3%) та егоїзм (1%).
Досить цікавими видалися результати дослідження мотивації серед лідерів ліцею З’ясовано,
що лише у 13,3 % лідерів домінує мотиваційна тенденція прагнення до успіху, а у 86,7 % –
тенденція прагнення уникнення невдачі. Це свідчить про те, що у більшості опитаних стійкою
мотиваційною тенденцію є прагнення у будь-якій ситуації діяти так, щоб уникнути невдачі,
особливо якщо результати діяльності сприймаються та оцінюються іншими людьми. Меншість
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складають ті, у кого стійкою мотиваційною рисою є потреба досягати успіхів у різних видах
діяльності, особливо у ситуаціях змагання з іншими людьми.
Слід зазначити, що лідером не стають відразу. Лідером неможливо одразу стати на якихось
курсах або тренінгах. Це поступовий процес внутрішнього становлення. І скільки б лідерських
якостей у дітей не було, роботу по їх розвитку завжди можна продовжувати.
Саме цим положенням ми керуємось на основному етапі в розвитку лідерських якостей
– це в роботі Школи «Лідер» з розвитку лідерських рис характеру учнів, яка працює в ліцеї вже
протягом багатьох років. Навчання через практику, навчання через участь – важливі інструменти
для становлення особистості підлітка, здатного для саморозвитку й конструктивної взаємодії з
однолітками – основна лінія школи.
Мета школи: формування таких новоутворень у підлітків – лідерів, як організаторське
мислення, рефлексія, здатність об’єктивно оцінювати себе і роботу інших; розвиток уміння та
навичок організації оптимального спілкування, конструктивної взаємодії; заняття спрямовані на
розвиток чотирьох сфер життя людини: фізичної, соціальної, інтелектуальної і духовної. Адже
лідер повинен налагодити всі чотири сфери в житті тих, хто від нього залежить.
Програма школи «Лідер» передбачає 12 занять по 1 годині на І курсі та 10 занять по 1 годині
серед учнів ІІ-ІІІ курсу. Заняття проводяться 2 рази на місяць з можливими корективами.
Лідери першого курсу навчаються за програмою «Розвиток лідерських якостей», де вони
знайомляться з основними поняттями лідерства ( лідер баче майбутнє; лідер та порядок;
мудрість лідера; лідер уміє створити команду; лідер і довіра; лідер уміє працювати з людьми
тощо)
Серед лідерів ІІ-ІІІ курсу проводяться тренінги «Становлення лідерського потенціалу
особистості»:
- Покликання лідера – сприяти розвитку людей.
- Харизматичний лідер.
- Лідерство починається з особистих рис лідера.
- Того, хто поважає себе, поважають інші.
- Не перемогти, а переконати – ось що гідне поваги.
- Лідери роблять себе самі.
Серед програми школи «Лідер» особливе місце посідає тренінг спілкування, що проводиться
серед учасників школи.
Досить гарно сприймаються членами тренінгових груп вправи: «Комунікація», яка моделює
комунікативний бік спілкування.
Три-чотири учасника видаляються з аудиторії. Ведучий, використовуючи картинки,
розповідає про свою подорож до Болгарію. Виступаючі учасники: якнайдетальніше від своєї
особи переказують наступному учаснику історію ("Начебто було з Вами"). У цьому
85

користуватися картинками не можна. Усі перекази фіксуються з допомогою відеоапаратури.
Наступний аналіз дозволяє, дати аналіз труднощів процесу комунікації, особливостей
комунікаційних процесів й розуміння іншим людям.
«Спіч на 1,5 хвилини".

Кожному учаснику дається завдання: протягом 1,5 хвилини

вимовити щось із єдиною метою викликати симпатії групи. Вправа записується з допомогою
відеоапаратури і далі аналізується. Першим аналіз веде "автор", потім група і, нарешті, провідні
("три дзеркала"). Під час аналізу розглядаються особливості перцептивных процесів, успіхи і
труднощі учасників (що допомагає та заважає у спілкуванні).
"Колірна перцепція" (модифікована методика О.Н. Лутошкина, емоційно-символічна
аналогія). Виявляється як настрій кожного члена групи, а й думка кожного про настрої члени
групи, що дозволяє тренувати процеси перцепції. Всі ці вправи дозволяють відпрацювати
елементи вербальної та невербальної передачі і прийому інформації.
Під час тренінгів проводиться самодіагностика і діагностика учасників із допомогою
рефлексивних і анкетних методик (на тривожність, товариськість, мотивацію, розвиток
емоційного інтелекту(Н.Холла)), в залежності від тематики занять .
Так, наприклад, для

лідерів

ліцею характерний високий рівень розвитку емоційного

інтелекту та гармонійний розвиток його структури (53 % опитаних мають рівень між високим і
серед нім з тенденцією до підвищення; решта – рівень між середнім з тенденцією до зниження і
низьким). Проте потребує розвитку вміння керувати своїми емоціями навіть у тих опитаних, які
мають високі показники за результатами дослідження в цілому. У більшості лідерів з низькими
показниками

емоційного

інтелекту прослідковуються

тенденції

до

самовдосконалення,

особистісного зростання.
Лідерам ліцею притаманний високий рівень розвитку усіх компонентів комунікативних
вмінь (20 % опитаних мають високі показники гнучкості у спілкуванні, у 70 % рівень розвитку
комунікативних вмінь вище середнього і лише у 10 % – нижче середнього). Гнучкість у
спілкуванні займає одне з провідних місць у структурі лідерської обдарованості. Під час
дослідження комунікативних вмінь виявилися гендерні відмінності:

у лідерів-хлопців

комунікативні здібності розвинені краще, ніж у дівчат. Що напевно, пов’язано зі специфікою
професій ліцею, та переважанням чоловічої статі учнів.
Наступний рівень підготовки лідерів – рівень міжособистісної взаємодії – діяльнісний.
Він реалізується в тренінговій роботі вже на першому курсі з другого семестру і продовжується в
роботі тренінгових груп ІІ-ІІІ курсів, а також в організації лідерських настановних та звітних,
тематичних конференцій.
Метою діяльнісного рівня підготовки лідерів є придбання знань і умінь з організаторської
діяльності. Використовуються активні форми навчання: ділові ігри, рішення педагогічних і
організаторських завдань, дискусії, круглі столи, семінари. Психокорекційні вправи цього етапу
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спрямовані на саморозвиток підлітків, сприяння розвитку в них здатності до налагодження
комунікативних зв’язків, здатності до організації спільної взаємодії.
Цей рівень підготовки дозволяє стимулювати лідерство за всіма критеріями: мотиваційному
(показники інтеграція інтересів групи, розширення комунікативних контактів); статусному
(показник емоційного статусу лідера); інтерактивному (показники впливу, врегулювання
конфліктів, емоційно-вольовий вплив, психологічний такт); діяльнісного (показник – організація
взаємодії).
Наш досвід показує, що побудована система підготовки лідерів ефективно забезпечує
лідерську готовність по перцептивному (спроможність і вміння регулювати міжособистісні
стосунки групи; вміння конструктивно вирішувати конфліктні ситуації; вміння активно
впливати на відчуття провини та волю; прояв такту) й діловому (здатність організувати
взаємодію членів групи задля досягнення поставленої мети; знання алгоритму організаторської
праці та вміння аналізувати; особистісна спрямованість для досягнення результату; здатність
внести корективи у діяльність групи) критеріям, є основою для оволодіння цілою низкою
лідерських компетенцій: управлінням своїм мисленням, почуттями, поведінкою, впливом на
інших людей, вмінням приймати рішення тощо.
Щороку слухачами школи «Лідер» є 30-40 учнів. Багато наших випускників є соціально
активними та продовжують працювати над розвитком своїх лідерських якостей й далі
навчаючись, працюючи. Тож ми впевнено можемо стверджувати, що наш підхід до формування
лідерських якостей підлітків є досить продуктивним.

ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ ПО ЗАЛУЧЕННЮДО
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА
СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ
В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Оксененко Н.В.,
соціальний педагог
Дніпропетровського
індустріально-педагогічного технікуму
Сучасна мить вирує серед людства,
Є безлічі шляхів, а вибір лиш один;
Нехай твій крок, як доля, буде вірним, —
Ти обери здоров’я, щастя, радість —
Нехай усе це сповнює твій дім!
У даній статті викладені різноманітні форми роботи
працівників соціально-психологічної служби Дніпропетровського індустріально-педагогічного
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технікуму у напрямку підтримання та розповсюдження здорового способу життя, запобігання
негативним явищам в учнівському середовищі: проведення тренінгів, лекцій для учнів та
студентів, розміщення інформації на електронних та паперових носіях (на сайті навчального
закладу, на стендах тощо), проведення конкурсів малюнків з даної тематики, індивідуальні і
групові бесіди та консультації з питань здорового способу життя і т.д. Зазначені форми роботи по
залученню учнівської та студентської молоді до здорового способу життя можуть бути
застосовані

соціальними

педагогами,

практичними

психологами,

спеціалістами,

всіма

викладачами.
Актуальність теми.
Підтримання та розповсюдження здорового способу життя серед учнівської та
студентської молоді в умовах навчального закладу — це надзвичайно важливий аспект
виховного впливу з боку педагогічного складу навчального закладу.
На сьогодні багато молодих людей не мають гарного прикладу, як необхідно доглядати за
власним тілом; не знають, що треба робити, щоб зберегти своє здоров’я, бути доглянутим,
красивим та здоровим.
Спеціалісти кажуть, що здоров’я людини стосується не лише відсутності фізичних хвороб,
але й також стосується відчуття людиною її повного духовного, психічного і соціального
благополуччя.
Для підтримки здорового способу життя серед учнів та студентів у навчальних закладах
необхідно проводити відповідні заходи.
У

Дніпропетровському

індустріально-педагогічному технікумі

працює

соціально-

психологічна служба, до складу якої входять соціальний педагог та практичний психолог.
Основними завданнями соціально-психологічної служби навчального закладу щодо даної
теми є наступні:
- розповсюдження здорового способу життя серед учнів/студентів
- підтримка здорового способу життя серед учнів/студентів
- профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі
- надання індивідуальних та групових консультацій учням/студентам з тем здорового
способу життя.
Тренінг «Залучаємо молодь до здорового способу життя» для учнів/студентів.
Тренінг «Залучаємо молодь до здорового способу життя»
Зміст тренінгу
Час проведення
Форми роботи

№
з/п
1.

Вправа «Знайомство. Мої позитивні риси»

10 хвилин

2.
3.
4.
5.

Вправа «Негативні соціальні явища»
Вправа «Портрет»
Рефлексія проведеного заняття
Ритуал прощання «Аплодисменти»

25 хвилин
10 хвилин
10 хвилин
5 хвилин
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індивідуальні,
групові
групові
групові
індивідуальні
групові

Лекція «Профілактика тютюнопаління та алкоголізму як форма запобігання
негативним явищам в середовищі учнівської та студентської молоді».
В умовах навчального закладу можна проводити лекції-бесіди з профілактики
тютюнопаління та алкоголізму серед учнівської та студентської молоді. Соціальний педагог
Дніпропетровського індустріально-педагогічного технікуму проводить для учнів лекції-бесіди
щодо профілактики тютюнопаління та алкоголізму.
Лекція-бесіда «Профілактика тютюнопаління та алкоголізму як форма запобігання
негативним явищам в середовищі учнівської та студентської молоді».
Зміст лекції-бесіди
Час проведення
Форми роботи
Інформація з історії тютюну (покарання за
7 хвилин
групові
тютютнокуріння)
Інформація щодо негативного впливу
15 хвилин
групові
тютюнокуріння на організм людини
Результати та факти з досліджень
10 хвилин
групові
Інформація щодо негативного впливу зловживання
15 хвилин
групові
алкоголю на організм людини
Тест «Що ми знаємо про алкоголь»
15 хвилин
групові
Притча з історії алкоголю
8 хвилин
групові
Підсумок заняття
5 хвилин
групові

Однією з форм наочного інформування молоді ми використовуємо стенди з
тематичною інформацією: щодо ведення здорового способу життя та профілактики негативних
явищ.
Розташовані стенди «Соціально-психологічна служба ДІПТ», «Наркопост», на яких
розміщено корисну та необхідну інформацію для учнів/студентів навчального закладу щодо
дотримання здорового способу життя та запобігання негативним явищам у житті людини.

В
исвітлення інформації на сайті навчального закладу. Соціально-психологічна служба
навчального закладу може надавати інформацію про проводимі заходи для розміщення на сайті
навчального закладу.
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У Дніпропетровському індустріально-педагогічному технікумі на сайті навчального
закладу (www: dipt.dp.ua) створено сторінку «Соціально-психологічна служба», на якій постійно
висвітлюється робота із зазначених напрямів.
Сторінка «Соціально-психологічна служба» також містить корисну та цікаву інформацію
для учнів, студентів та викладачів навчального закладу.
Індивідуальні і групові бесіди та консультації для учнів/студентів навчального закладу
проводяться за потребою чи запитом щодо конкретних ситуацій.
Звичайно, розгляд різних аспектів здорового способу життя сучасної людини набуває все
більшого значення, але потребує великої кількості часу і дещо індивідуального підходу.
Дана тема з підтримання здорового способу життя та запобігання негативним явищам
серед молоді є надзвичайно актуальною.
Окрім проводимих у Дніпропетровському індустріально-педагогічному технікумі занять у
вигляді тренінгів, лекцій-бесід, зустрічей з вузькими спеціалістами, соціальний педагог та
практичний психолог навчального закладу організовують та проводять індивідуальні та групові
бесіди, консультації з учнями та студентами.
Під час індивідуальних та групових бесід з учнями та студентами використовуються такі
форми роботи, як диспут, дискусія тощо, де кожний може висловити своє особисте ставлення до
обговорюваних явищ.
Соціальний педагог та практичний психолог навчального закладу можуть за необхідності
проводити індивідуальні, групові бесіди і консультації для учнів та студентів на теми щодо того,
що може зашкоджувати здоров’ю молодих людей, як уникнути небезпечної поведінки, надавати
учням та студентам знання щодо безпечного поводження серед інших людей.
Проведення в навчальному закладі спільних занять зі спеціалістами з державних та
громадських організацій, які проводять заходи щодо запобігання негативним явищам,
правопорушенням та інше.
Проходять зустрічі учнів та студентів зі спеціалістами з різноманітних профілактичних
організацій. Спеціалісти надають інформацію щодо правильного ведення здорового способу
життя, висвітлюють для учнів та студентів ті моменти, які можуть бути корисними для їхнього
життя.
У Дніпропетровському індустріально-педагогічному технікумі соціальний педагог
організовувала зустріч учнів та студентів з представником Дніпропетровської обласної клініки
дружньої до молоді Котюргіним Андрієм Олександровичем, який розповідав хлопцям та
дівчатам про шкоду від вживання наркотичних речовин. Учні та студенти переглянули
відеофільм, побачили та почули реальні проблеми, пов’язані із вживанням наркотиків.
Наркотики руйнують особистість, її моральні устої, наркотики — це шлях в нікуди. На
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прикладах з відеофільму та бесіди молоді люди вчаться поважати себе як людину, цінувати
власне здоров’я та гідність.

Ще однією формою роботи по залученню до здорового способу життя учнів та студентів у
навчальному закладі є проведення відеолекторіїв.
Наприкінці 2016 року за сприянням центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Новокодацького району була організована зустріч учнів та студентів Дніпропетровського
індустріально-педагогічного

технікуму

з

інспектором

кримінально-виконавчої

інспекції

Гармашем Олександром Олександровичем, який провів відеолекторій по запобіганню
правопорушень в учнівському та студентському середовищі.
На початку 2017 року був проведений відеолекторій на тему: «Протидія торгівлі людьми»
для учнів Відділення підготовки кваліфікованих робітників Дніпропетровського індустріальнопедагогічного технікуму. Під час перегляду відеофільму хлопці та дівчата дізналися про те, з
якою небезпекою може зіткнутися молода людина при пошуках роботи за кордоном. Соціальний
педагог провела профілактичну бесіду з учнівською молоддю щодо того, що знати та
передбачити негативні ситуації при працевлаштуванні вкрай необхідно.
Така форма занять, як відео лекторії, дозволяє молодим людям бачити на власні очі реальні
приклади щодо формування правильної поведінки.
Самовираженню уявлень, думок, ставленню сприяють проведення конкурсів плакатів,
малюнків, стіннівок серед учнів/студентів навчального закладу на теми профілактики негативних
явищ та ведення здорового способу життя.
Темами заходів можуть бути девізи: «Я — за здоровий спосіб життя!», «Обережно!Снід»,
«Наркотикам — ні!», «Курити — здоров’ю шкодити» та інші.
У 2016 році соціально-психологічна служба організувала та провела серед учнів та
студентів навчального закладу конкурс плакатів на тему: «Мій здоровий спосіб життя». Учні та
студенти, які прийняли участь у даному конкурсі, мали нагоду виразити свої переконання щодо
здорового способу життя.
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Ось деякі роботи учасників конкурсу:

Результатом таких заходів завжди є: нагородження грамотами, подяки на лінійках,
заохочувальні призи тощо.
Таким чином, застосування різних форм роботи щодо формування здорового способу
життя проводилися:
- на базі гуртожитків навчального закладу після навчального процесу,
- під час навчально-виховного процесу.
Найактуальнішими є тренінги на базі гуртожитків, тому що така форма роботи надає
можливість учням/студентам висловлювати свою думку, формувати власну життєву позицію.
Тренінги зазвичай охоплювали приблизно 8-12 осіб з числа учнів та студентів. Ті учасники, які
відвідували тренінги, завжди були дуже активними та із задоволенням виконували завдання, які
пропонували ведучі занять. Учні та студенти в неформальній обстановці із задоволенням
спілкувалися з соціальним педагогом та практичним психологом, мали можливість задати ті
питання, обговорити ті проблеми, які піднімалися спеціалістами соціально-психологічної
служби, або ті, які турбували самих учнів та студентів.
Індивідуальні та групові заходи у навчальному закладі, що організовують спеціалісти
соціально-психологічної служби, також охоплювали тих учнів та студентів, яких стосувалося
вирішення певних проблематичних питань, пов’язаних із даною темою.
Зазначені заходи сприяють розширенню свідомості та світогляду учнів/ студентів. Робота
соціального педагога та практичного психолога у навчальному закладі дає зрозуміти учням та
студентам, що є певні правила, яких необхідно дотримуватися у своєму житті. Учні та студенти,
які відвідували заходи з даної тематики, замислюються над власним життям, отримують корисну
та необхідну інформацію щодо ведення здорового способу життя, стають більш відповідально
відноситися до свого здоров’я.
Як результат зазначеної роботи, покращився соціально-психологічний клімат в учнівських
та студентських групах, змінилась поведінка учнів, студентів, молоді люди ведуть себе більш
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адекватно, мають більше навичок у комунікаціях з іншими людьми. При зустрічах з
педагогічними працівниками учні та студенти завжди вітаються, мають у своєму культурному
потенціалі більше правил і норм етикету, слідкують за власною мовою та зовнішнім виглядом
тощо.
Оскільки тема щодо підтримання та розповсюдження здорового способу життя є
достатньо актуальною на сьогодні в сучасному світі, то необхідно частіше проводити подібні
заходи серед учнів та студентів навчальних закладів.
Розуміння правил здорового способу життя молодої людини починається з прикладу тих
людей, які її оточують.
А тому, виховуючи молодих людей в умовах навчального закладу, кожному педагогу
необхідно показувати: що таке «здоров’я», що таке «здорова людина», для чого треба вести
здоровий спосіб життя.
Здоров’я — це не лише спадковість.
Здоров’я — це також і те, що людина робить сама для себе!
Згідно з всесвітньою формулою здоров’я, — все має сенс, поки ми здорові!

ПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ
УЧНІВ ДО ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Падеріна Т.М.,
практичний психолог
Криворізького професійного ліцею
Тисячі професій народжуються і вмирають. Але й досі
живуть найдавніші з них: хлібороб, будівельник, лікар, учитель.
Змінюються умови, форми й засоби навчання та незмінним
залишається головне призначення вчителя – навчити людину бути
Людиною.
Чим більше ми розвиваємо й вдосконалюємо себе, чим повніше реалізуємо свої можливості,
тим цікавішими ми стаємо для оточення, тим вагомішим є наш внесок у спільну діяльність і
спілкування з іншими людьми.
У кожної людини формується система її життєвих орієнтацій, яка складається з кількох
складових:
• мета людини в житті, яка надає осмисленості майбутньому;
• насиченість життя, що характеризує сам процес життєздійснення;
• задоволеність самореалізацією, яка формується на основі досягнутого.

93

Самореалізація як складова життєвого успіху пов'язана зі свідомим прагненням розкрити
свої сили та здібності в суспільному застосуванні. Для цього, сучасний випускник навчального
закладу, має бути здатний до саморозвитку та відповідальності. Результатом самоосвітньої
діяльності особистості є її саморозвиток та самовиховання, які сприяють самореалізації
особистості як спеціаліста, громадянина. І тут, саме педагог повинен прийти на допомогу нашим
учням.
Стати справжнім педагогом, духовним наставником своїх вихованців, чудовим класоводом
чи класним керівником, дуже нелегко. Діяльність педагога як організатора учнівського
колективу багатогранна, коло обов’язків дуже широке, прикрощів і невдач набагато більше, ніж
радощів і перемог. Але водночас – це радість спілкування, це бажання бути потрібним кожному
своєму учневі й досягнення маленьких чи великих перемог у навчанні та вихованні. Кожен
намагається відшукати свої шляхи вирішення, здавалося б, одних і тих же завдань. І чим вища
майстерність педагога, тим результативнішим є процес навчання і виховання: менше конфліктів,
більше доброти і взаєморозуміння у відносинах між педагогом та його учнями. Педагогічна
майстерність педагога – це цілеспрямований педагогічний вплив на учня, який здійснює
щохвилини, щогодини кожен педагог своєю особитістю, манерою поведінки, знаннями,
спілкуванням.
Спробуйте уявити, скільки треба докласти зусиль, щоб цікаво та змістовно організувати
позакласний чи виховний захід. І якщо педагог не володіє цими навичками, то захід пройде, але в
ньому не буде ні продуктивності, ні доцільності, навряд чи він торкнеться глибини дитячих
сердець.
Притча «Знайди вихід»
Один мисливець вийшов на полювання в африканських джунглях зі своїм молодим
фокстер’єром. Недосвідчений пес почав ганятися за метеликами, відстав від господаря і заблукав
у джунглях, раптом побачив, що до нього великими стрибками наближається пантера. Пес почав
гарячково метикувати, що він може зробити для свого порятунку. Побачивши поряд обгризені
кістки великого звіра, почав їх гризти. Коли пантера наблизилася і була готова атакувати,
фокстер’єр, облизавшись, прогарчав:
-

Ой, якою смачною була ця пантера! Де б його знайти таку саму?

Пантера почула, різко загальмувала і подумала: «Жахливий собака! Раптом і мене з'їсть?» І
вирішила тихо піти геть.
Мавпа, яка спостерігала за подіями,

що відбувалися, зверху, з розлогого баобаба

кинулася доганяти пантеру, щоб розповісти, як обдурив її пес. Але насторожений фокстер’єр
почув, як мавпа доповідала про його вигадку пантері. Пантера дуже розізлилася і проревіла
мавпі:
-

Сідай мені на спину, я зараз провчу цього пса, і подивимося, хто кого з'їсть.
94

І помчалися вони до місця, де залишили пса. Собака побачив небезпеку, яка наближалася,
і зрозумів, що на цей раз намір пантери був рішучішим, ніж минулого разу, і запитав себе:
А тепер що я можу зробити, щоб врятуватися? І замість того, щоб тікати хутчіше,

-

лишився сидіти на місці, ніби нічого не помічаючи. Коли пантера уже дихала в потилицю, пес
мовив:
-

Ну й дурна ж ця мавпа! Я ще півгодини тому наказав привести до мене ще одну пантеру,

і до цих пір її немає!
Обговорення:
-

Які враження у вас виникли, коли ви прослухали цю притчу?

-

Яка її головна думка?

-

Як вона пов’язана з темою нашого сьогоднішнього заняття?

Психолог пропонує учасникам взяти участь у проекті «Сучасний педагог».
Учительський проект «Сучасний педагог»
Мета: з’ясувати, яким має бути педагог у сучасному навчальному закладі. Посилаючись на
особистий досвід, з’ясуймо наше бачення ролі особистості педагога у формуванні творчого
працездатного учнівського колективу. Спробуймо створити вчительський проект «Сучасний
педагог».
Учасники записують одну з найважливіших, на їхню думку рис сучасного педагога й
передають аркуш далі. Всі вказують свою, але відмінну від записаної. Після написання рис
останнім учасником робота завершується.
Сучасний учитель (вчительський проект)
- А тепер порівняймо наш проект з учнівським (складений учнями І і ІІ курсів).
Класний учитель! (учнівський проект)
Висновок. Об’єднавши ці два проекти, маємо вчительський проект «Яким має бути педагог
у сучасному навчальному закладі»(Обговорення).
Цей проект стане нашими з вами методичними рекомендаціями. І наступним кроком стане
впровадження їх у практику.
Основні критерії оцінювання роботи педагога:
1. Продуктивність (за результатами): підвищення рівня навченості та вихованості учнів,
їхній моральний, інтелектуальний, естетичний і культурний розвиток.
2. Творчість (за змістом діяльності). Педагог, ідучи до дітей, щоразу стикається з багатьма
ситуаціями, які він повинен з гідністю розв’язати. Без майстерності, без творчості тут не
обійтися.
3. Діалогічність (характер стосунків з учнями) – вміння бачити початок конфлікту й
запобігати йому.
4. Доцільність (за спрямованістю).
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У сучасних умовах нам необхідно не лише по-новому вчити, а й по-новому вчитися, бути в
постійному творчому пошуку. Тому головним критерієм майстерності є творчість – це здатність
дивуватися чи пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях. І тут постає
питання: чим відрізняється будь-яка робота від роботи творчої?
Творчість відрізняється оригінальністю, неповторністю, унікальністю. Це:
-

ефективне використання вже створеного досвіду в нових умовах;

-

гнучкість під час виконання запланованого в несподіваних ситуаціях;

-

імпровізація, вміння фантазувати, розвивати ідею, бачити перспективу й

реалізувати її.
-

модернізація відомого.

Педагогічна техніка поруч із знаннями, здібностями, професіоналізмом є одним із
компонентів педагогічної майстерності. Передових педагогів, які досягають високих результатів,
називають майстрами. Стати майстром чи ні – залежить лише від зусилля тих, хто хоче, хто
вчиться, самовдосконалюється. Для цього треба усвідомити орієнтири та шляхи досягнення мети.
Важко полюбити того, кого ми не знаємо, а чи знаємо ми самих себе? Отже, спробуйте
більше дізнатися про самих себе.
Вправа «Знайомся, це я»
Вам потрібно написати своє ім'я великими літерами у стовпчик. Навпроти кожної літери
напишіть те, що характеризує вас.
Наприклад:
Т – тендітна;
Е – енергійна;
Т – тверда;
Я – яскрава;
Н- надійна;
А – активна.
Девізом роботи педагога, повинні бути слова К. Ушинського
«Педагог як фахівець живе доти, поки вчиться».
Притча “Щасливий чоловік”
В один дуже сонячний і нестерпно жаркий день подорожній підходив до споруджуваного
мосту. Усюди снували працівники, всі вони носили великі і важкі камені і обробляли їх під
палючим сонцем.
Подорожній побачив людину, яка виглядала дуже втомленою і нещасною, хоча сонце ще не
піднялося в зеніт. Він стогнав, його обличчя було незадоволеним, він безперервно бурмотів
прокльони собі під ніс.
Подорожній підійшов до нього і запитав - «Що ти робиш один і чому ти такий нещасний?»
96

- «Ти що сліпий? Ти що не бачиш, що я тягаю ці кляті камені в цей нестерпно жаркий день ...
» - огризнувся той.
Подорожній пішов по дорозі далі, але незабаром побачив іншого робітника. Він не виглядав
настільки нещасним, як перший, він був зосереджений, строгий, і всім своїм виглядом показував,
що зайнятий серйозною роботою.
Подорожній поставив йому те ж питання: «Скажи мені друг, що ти робиш? Чим ти таким
серйозним займаєшся? »
Цей робітник відповів подорожньому, що він дуже зайнятий, що ця робота дуже важлива для
нього, тому що вона дозволяє йому заробляти гроші і годувати свою сім'ю.
Подорожній йшов далі своєю дорогою уздовж зростаючих будівель. Раптом він побачив
чоловіка, який сильно виділявся серед сірого натовпу похмурих робітників. Робив він те ж саме,
що і інші - носив і обробляв камінь під сонцем. Але вид його вражав - він весь світився, обличчя
його було розслаблене і на ньому сяяла посмішка, від цієї людини виходила радість і бадьорість.
Наче він ніколи не втомлювався, виконуючи цю пекельну роботу.
Подорожній відразу поспішив до цього робітника, привітався і запитав - «Що ти робиш,
дорогенький, і чому ти такий щасливий, коли всі навколо незадоволені своїм становищем і
важкою роботою?»
Щасливий чоловік подивився на подорожнього своїми ясними і сяючими очима,
посміхнувся і сказав:
- "Як що? Ти що не бачиш - я будую прекрасний Храм! Великий храм, в який будуть
приходить люди з усього міста, щоб молитися і віддавати подяку Богам. Їх душі тут, в цьому
храмі, який я будую, будуть знаходити заспокоєння, відпочинок і надію! І це робить мене
неймовірно щасливим. Це надає мені величезні сили! А ще я думаю про те, що колись в цей
прекрасний храм прийдуть молитися мої діти, і вони будуть з гордістю говорити про те, що цей
храм збудував їх батько ».
Робимо висновки:
1. Робота без мотивації і без радості - завжди буде пекельною працею і на шкоду вашому
здоров'ю.
2. Добре, коли є хоч якась мотивація і коли людину веде його борг перед родиною або перед
батьківщиною - це добре, це працює. Але коли душа не співає, тобто ключ до власного серця не
знайдений, така робота не буде давати вам максимум сили і насолоди.
3. Найбільшою силою володіє Вища Мотивація - ясне бачення, яку користь ви приносите
Товариству, Людям, Всесвіту. І ваша душа співає від радості, і дає море енергії.
Коли діяльність не наповнена змістом значущим для вас - вона буде важким вантажем і
може бути навіть шкідливою і руйнівною для дитини!
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Тема семінару – практикуму

«Позаурочна діяльність, як чинник мотивації учнів до

життєвого проектування»
Давня мудрість говорить: можна привести коня до водопою, але змусити його напитися не
можна.
Так, можна посадити дітей за столи, домогтися ідеальної дисципліни. Однак без
пробудження інтересу до навчання, освоєння знань не відбудеться, це буде лише видимість
навчальної діяльності.
Активізація пізнавальної діяльності учнів стає ключовим фактором досягнення якості освіти.
Це ж відноситься до бажання педагогів продуктивно працювати.
Не секрет, що можна поставити привабливі та перспективні цілі, розробити чудові плани
уроку, встановити в класі найсучасніше обладнання, але все виявиться марним, якщо діти не
захочуть вчитися в повну силу. Звідси виникають цілком резонні запитання:
- Що спонукає дітей добре вчитися?
-Чому діти, які мають однакові умови навчання, вчаться з різною ефективністю?
- Що треба зробити, щоб діти вчилися краще?
- Від чого і кого це залежить?
Давайте зараз виконаємо одну невеличку вправу.
Вправа «Сліпий і поводир»
Мета: вчити довіряти партнерові.
Дуже важливо в житті вміти довіряти одне одному, і не менш важливо виправдати довіру.
Зараз ми попрацюємо в парах: одному учасникові зав'яжемо очі, а інший — буде його
«поводирем»: він повинен вести «сліпого», допомагати йому долати перешкоди. А потім
поміняємося ролями.
Рефлексія:
— Що ви відчували, коли були «сліпим»?
— А коли були «поводирем»?
— У якій ролі вам було важче? Чому?
Ви педагоги, зараз ви є поводирями для ваших учнів у світ знань, вони вам довіряють, і дуже
важливо виправдати їхню довіру.
Вправа «Анаграма»
Мета: активізувати пізнавальну діяльність учасників.
Перед вами набір букв: ТИЦШВАМО.
Якщо ви правильно їх поєднаєте, то дізнаєтесь, яке ключове слово теми нашого семінару.
(Мотивація.)
Що таке мотивація? Мотивація - це душевний мотор людини. Якщо цей мотор стоїть,
людина нічого не хоче і нікуди не йде. Але мотор теж може бути різний, може бути космічний,
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щоб з вітерцем і насолодою по життю летіти, а може бути на педалях, який потрібно постійно
крутити, відчуваючи себе рабом на галерах.
Мотив – спонукальна причина діяльності людини, те, задля чого вона здійснюється.
Давайте виконаємо таку вправу.
Поділимось умовно на дві групи.
Перша група називає причини, що спонукають дитину навчатися, виконувати домашні
завдання, брати участь в олімпіада та різноманітних конкурсах, відвідувати гуртки.
Друга група називає причини, які викликають небажання вчитися.
Висновки Мотивація має неоднозначний характер. Тобто вчитися можна як із міркувань
престижу, уникання проблем, щоб бути не гіршим за інших. Так і маючи високу пізнавальну
мотивацію.
Тест «Мотивація успіху та невдачі»
Так, у людини розрізняють ще два види мотиву, які проявляються в процесах досягнення
нею мети:
• мотив досягнення успіху,
• мотив уникнення невдачі.
Поведінка людей, орієнтованих на досягнення успіху і на уникнення невдачі розрізняється
таким чином. Люди, мотивовані на успіх, зазвичай ставлять перед собою в діяльності якусь
позитивну мету, досягнення якої може бути однозначно розцінено як успіх. Вони чітко
виявляють прагнення будь-що-будь домагатися тільки успіхів у своїй діяльності, шукають такої
діяльності, активно в неї включаються, вибирають засоби і вважають за краще дії, спрямовані на
досягнення поставленої мети. У таких людей зазвичай є очікування успіху, тобто, беручись за
будь-яку роботу, вони обов'язково розраховують на те, що доб'ються успіху, впевнені в цьому.
Вони розраховують отримати схвалення за дії, спрямовані на досягнення поставленої мети, а
пов'язана з цим робота викликає у них позитивні емоції. Для них, крім того, характерна повна
мобілізація всіх своїх ресурсів і зосередженість уваги на досягненні поставленої мети.
Зовсім інакше поводяться індивіди, мотивовані на уникнення невдачі. Їх явно виражена мета
в діяльності полягає не в тому, щоб домогтися успіху, а в тому, щоб уникнути невдачі. Всі їхні
думки і дії в першу чергу підпорядковані саме цій меті. Людина, спочатку мотивована на
невдачу, виявляє непевність у собі, не вірить в можливість досягти успіху, боїться критики. З
роботою, особливо такою, де є можливі невдачі, в учня зазвичай пов'язані негативні емоційні
переживання, він не відчуває задоволення від діяльності, тяготиться нею. В результаті він часто
виявляється не переможцем, а переможеним, в цілому - життєвим невдахою.
Чому одним Фортуна постійно посміхається, а інших ніби й не помічає і навіть знущається
над ними?
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Англійський психолог Річард Вайзман з Хартфордширського університету вирішив науково
досліджувати це питання. У кількох національних газетах він опублікував оголошення, в якому
пропонував людям, які вважають себе виключно щасливими або, навпаки, страшно
невдачливими, зв'язатися з ним і взяти участь в психологічному експерименті. Відгукнулися
сотні людей, яких Вайзман детально проінтерв'ював, з'ясовуючи особливості їхньої поведінки і
життєвого шляху.
А досвід, в якому їм пропонувалося взяти участь, був напрочуд простий. Кожному
випробуваному учений видавав товсту газету (англійські газети налічують десятки сторінок) і
просив точно порахувати кількість фотографій в ній. Підступ полягав у тому, що одна зі сторінок
газети була майстерно змодельована вченим. Замість банального рекламного оголошення в неї
було вмонтовано оголошення такого змісту: «Будь ласка, повідомте експериментатору, що Ви
побачили ЦЕ, і отримаєте в нагороду 250 фунтів стерлінгів».
Оголошення було набрано великими літерами висотою в 2 дюйми і займало півсторінки.
Незважаючи на це, жоден з випробуваних, які раніше заявили про свою невдачливість, його не
помітили! Всі вони були зайняті виконанням інструкцій - скрупульозним підрахунком
фотографій - і на текстові повідомлення навіть не звертали уваги. А ось всі «щасливчики»
підтвердили свою везучість і отримали немаленький приз, який для багатьох дорівнював їх
тижневому заробітку.
Марк Твен писав: «Принаймні, один раз в житті Удача стукає в двері до кожного, але багато
хто з нас в цей час сидить в сусідньому шинку і не чує стукоту». Досвід англійського психолога
наочно підтверджує це судження. Удача - це не вдалий збіг обставин, а наша готовність ними
скористатися. Перше трапляється в житті практично кожного, і не раз, а от друге відрізняє далеко
не кожного.
«Невдахи» виявляються закриті для сприятливих можливостей. У пошуках роботи,
переглядаючи в газеті список вакансій, вони вишукують те, що з якихось суб'єктивних
параметрів вважають гідною кандидатурою, і навіть не звертають уваги на несподівані, більш
вигідні пропозиції.
Розмовляючи з різними людьми, Вайзман виявив ще одну важливу особливість. Виявилося,
що щасливі люди - по натурі оптимісти. І з ними теж трапляються неприємності, але вони
розглядають це скоріше як випадковість, а не як закономірність. У всьому різноманітті подій
свого життя вони виділяють найпозитивніше, налаштовуючись на повторення приємних подій і
оновлення свого вдалого досвіду. Напевно, правий був Теннессі Вільямс, коли говорив: «Віра в
удачу приносить удачу». Дуже проста формула. Зате надійна!
Отже, мотивація, як сукупність причин психологічного характеру пояснює поведінку
людини - початок, спрямованість, активність, організованість і стійкість цілісної діяльності,
спрямованої на досягнення певної мети і сприяє ефективності діяльності.
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Притча «Змінити форму»
Одного погожого весняного дня сліпий сидів на лавці біля зупинки та просив милостиню.
Біля його ніг лежав капелюх , а поряд з ним стояла табличка з надписом: «Допоможіт, будь
ласка, я сліпий!»
Повз проходив креатив-менеджер однієї фірми. Він прочитав надпис на табличці, подивився
в капелюх, у якому побачив кілька монет. Без дозволу він взяв табличку сліпого, знайшов кусок
крейди, зробив новий напис, поставив табличку на місце і пішов.
Після обіду він повернувся на місце. Де сидів сліпий. Капелюх був наповнений монетами та
паперовими купюрами. Сліпий впізнав його по кроках і запитав, чи це він зробив другий надпис
на табличці і що ж там таке написано, що денні подаяння настільки збільшилися.
Менеджер відповів: «Все те, що було написано тобою, лише іншими словами». Усміхнувся і
продовжив свій шлях. Сліпий так і не дізнався. Що тепер надпис на його табличці був таким:
«Сьогодні весна, але я не можу її побачити».
Мораль: Якщо ми намагаємося, а в нас щось не виходить, спробуймо змінити форму, а
раптом вийде.
Давайте пригадаємо які є методи мотивації навчальної діяльності.
Емоційні:
• заохочення;
• осуд;
• навчально-пізнавальна гра;
• створення ситуації успіху;
• стимулювальне оцінювання;
• вільний вибір завдання;
• задоволення бажань бути вагомою особистістю.
Пізнавальні:
• опора на життєвий досвід;
• пізнавальний інтерес;
• створення проблемної ситуації;
• спонукання до пошуку алгоритмів рішень;
• виконання творчих завдань;
• використання інтерактивних технологій;
• розвивальна кооперація.
Вольові:
• висунення навчальних вимог;
• інформація про результати навчання;
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• формування відповідальності;
• пізнавальне ускладнення (самооцінка діяль¬ності та її корекція);
• прогнозування майбутньої діяльності;
• контрольне оцінювання.
Соціальні:
• розвиток бажання бути корисним;
• спонукання наслідувати сильну особистість;
• створення ситуації взаємодопомоги;
• пошук контактів і співпраці;
• зацікавленість у результатах колективної праці;
• взаємоперевірка.
Шляхи мотивації навчальної діяльності:
• бесіда;
• створення ігрових ситуацій;
• створення ситуацій успіху;
• розвиток пізнавальних інтересів;
• створення проблемної ситуації;
• використання розвивальної кооперації (робота в групах);
• використання творчих завдань;
• використання технології «розумовий штурм»;
• використання методу проектів.
Мотивація навчання – система природних, соціальних і особистісних чинників, що
спонукають дітей відвідувати навчальний заклад, виконувати вимоги педагогів, долучатися до
процесу навчання, робити зусилля, необхідні для подолання труднощів, розвивати здібності
тощо.
Всі ми знаємо, які діти приходять до нас на навчання. Це чудові, розумні, спритні діти, але
мають інтелектуальні відхилення.
Які ж особливості розвитку мотиваційної сфери учня з інтелектуальними відхиленнями?
Це перш за все:
- слабка вираженість і короткочасність спонукань до діяльності. Едуард Сеген (1812-1880),
один із психологів, надавав великого значення відсутності будь-яких бажань, прагнень, потреб:
«Фізично - він не може, розумово - він не знає, психічно він не бажає. Він би і зміг, і знав, якби
хотів; але вся біда в тому, що він перш за все не хоче », писав він;
- труднощі формування культурних потреб, недостатність соціальних емоцій;
- самооцінка нестійка, залежить від зовнішньої оцінки, часто завищена, рівень домагань
формується з працею;
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- інтереси неглибокі, односторонні, ситуативні, нестійкі, тісно пов'язані з цікавістю
виконуваної діяльності; пізнавальні інтереси не виражені;
- мотиви навчальних, трудових, інших дій задані дорослими, які не перетворюються у власні
дієві мотиви, внутрішні мотиви формуються важко.
«Сучасні діти, іноді не хочуть вчитися». Ця фраза стала звичною. Що ж робити? Логіка
підказує два можливих шляхи виходу з ситуації.
Шлях перший - змусити дітей хотіти (метод «батога і пряника», соціальний тиск «треба»,
контроль), тоді і вчителі можуть їх вчити.
Другий шлях - навчитися вчити по-іншому, так, щоб діти навчилися хотіти вчитися (зміна
педагогічних засобів, що використовуються для створення і підтримки навчальної мотивації).
Необхідно створювати внутрішню мотивацію, формувати бажання вчитися. Де ж витоки
навчальної мотивації? На які «кнопочки» можна натискати, до яких внутрішніх джерел активації
дитини підключатися для того, щоб спонукати її до навчальної праці?
Внутрішніх психологічних джерел навчальної мотивації існує дуже багато, і якщо всі їх
грамотно задіяти, проблем може стати значно менше:
- інтерес до інформації (пізнавальна потреба);
- інтерес до способу дії;
- інтерес до людей, організуючих процес або беруть участь в ньому;
- потреба в самовираженні і (або) самопрезентації;
- потреба у самосвідомості і (або) самовихованні;
- актуалізація творчої позиції;
- усвідомлення значимості для себе та інших;
- потреба в соціальному визнанні;
- уникнення покарання (фізичного або морального);
- отримання матеріальних вигод і переваг.
Навчитися грамотно поєднувати всі можливі способи спонукання дитини до навчальної
активності, вчасно переходити від одного способу до іншого, підбираючи до кожної окремої
людини його особисту, індивідуальну кнопочку, - це хороший шанс змінити ситуацію на краще.
Які ж умови активізації навчальних мотивів в учнів?
1.Орієнтація педагога на індивідуальні стандарти досягнень учнів. Досягнення учня
порівнюються

не з результатами інших дітей, а з його власними невдачами і успіхами. В

результаті зростає привабливість успіху, підвищується мотивація досягнення.
2.Допомога у плануванні ближніх і дальніх перспектив, де навчальні успіхи є засобом
досягнення життєво важливих цілей.
3. Доступність викладу.
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4.Побудувати захід таким чином, щоб основними переживаннями учня були інтерес і
позитивні емоції (різноманітність видів діяльності, уникнення монотонності, здивування, гумор,
групові переживання в командних змаганнях, ігри тощо)
5.Зв'язок досліджуваного предмета з життям. Розуміння учнем того, де це знання стане в
нагоді в житті, створює грунт для бажання дізнаватися.
6. Усвідомлення причетності кожного учня до спільної справи, розуміння особистого вкладу.
7.Позитивні установки щодо проблемних учнів, програмування позитивних змін.
8.Мотивована особистість педагога. Виразність інтересу педагога до своєї педагогічної
діяльності, задоволеність від неї є важливими мотивуючими факторами навчальної діяльності
учня.
Вправа «Створення образу учня з високою мотивацією до навчання».
Мета: визначити риси учня з високою мотивацією до навчання.
Інструкція. А тепер уявімо учня з високою мотивацією до навчання. Ви можете його
намалювати, написати, які якості йому притаманні.
Рефлексія:
— Які почуття переважали, коли ви малювали?
— Чи багато таких учнів у вашому закладі?
— Чи можемо ми допомогти створити позитивну мотивацію?
В якості зовнішнього мотиватора (по Е. П. Ільїну) для підвищення ефективності роботи,
пропоную Вам вправу «Самий мотивований учень» .
Інструкція:
1. Пригадайте, будь ласка, свого учня, який здається Вам найменш мотивованим до навчання
(не бажає вчитися). Опишіть його за допомогою 10 шкал, обвівши кружечком відповідний бал за
кожною шкалою.
2. Тепер виконайте ті ж дії щодо учня, який здається Вам найбільш мотивованим (виражене
бажання вчитися). Опишіть його за допомогою тих же 10 шкал.
Підсумуйте всі бали окремо кожного учня. Підніміть, будь ласка, руки, у кого мотивований
учень набрав меншу кількість балів, ніж невмотивований? А у кого більше балів?
Шкали мотивації
Несимпатичний

-1

0

+1

Симпатичний

Злий

-1

0

+1

Добрий

Безвідповідальний

-1

0

+1

Обов'язковий

Дурний

-1

0

+1

Розумний

Байдужий

-1

0

+1

Чуйний

Неуважний

-1

0

+1

Зібраний

Безвольний

-1

0

+1

Цілеспрямований
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Невихований

-1

0

+1

Вихований

Нічимне цікавиться

-1

0

+1

Захоплений

Невдаха

-1

0

+1

Успішний

На неуспішних в навчанні учнів ми в якійсь мірі ставимо хрест. В даному випадку ми маємо
справу з «ефектом ореола» - включення позитивних рис в уявлення про людину, яка високо
оцінюється нами у важливій для нас якості (наприклад, за рівнем мотивації). А коли учень
оцінюється нами низько у важливій для нас якості, ми включаємо негативні риси, хоча в житті ці
риси не пов'язані з якістю, яка нас цікавить.
Упередження по відношенню до людини виражається не в усвідомлюваних нами
поведінкових сигналах, що провокують людину вести себе у відповідності з нашими
упередженнями. В одному дослідженні вибрали і протестували дітей з приблизно рівним рівнем
інтелекту, а потім розділили їх на дві групи. Вчителю, який взяв першу групу, сказали, що у
нього дуже сильні учні. Вчителю, який взяв другу групу, сказали, що його група сформована з
відстаючих учнів. При повторному тестуванні рівня інтелекту, перша група була успішніше
другої в середньому на 20 пунктів.
Ми самі не помічаємо того, як наше упередження мимоволі передається нами в словах,
інтонаціях, жестах. Людина сприймає ці сигнали і, може бути навіть не усвідомлюючи цього,
починає поводитися так, як ми від нього очікуємо. Це психологічний закон, який був
підтверджений експериментально. Він отримав назву «ефект едипу». Можна (і потрібно)
використовувати цей закон свідомо.
Вправа «Ефект Едипу»
Мета: отримати результат пророкувань, які самі прогнозуємо.
Спробуємо попрацювати з нашим упередженням. Будемо діяти за таким алгоритмом:
• Напишіть ім'я учня, якого Ви оцінили зараз, як не бажаючого вчитися;
• Забудьте всі упередження щодо нього, ніби Ви його зовсім не знаєте;
• Складіть для себе бажане уявлення про нього. Яким би Ви хотіли його бачити? Нехай Ваша
уява буде сміливою і яскравою. Творіть новий образ цієї людини в своїй уяві.
• Запишіть, яким Ви бачите новий образ. До чого він прагне? Що його мотивує?
А тепер дійте по відношенню до нього так, якби він був таким, яким Ви хочете його бачити.
Не очікуйте миттєвого результату. Наберіться терпіння, і результат буде. Прийміть це хоча б у
якості експерименту.
У кожної людини є переваги, здібності, які допомагають досягти успіху у певній сфері
діяльності. Їх потрібно уміти використовувати. Помітивши дещо цінне в людині, відверто
скажіть їй про це. Кожен хоче чути приємні речі про себе, отримавши схвалення від інших,
людина стає впевненішою в собі, збільшується рівень її самоповаги, зростає самооцінка.
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Самооцінювання – це особистісне судження про власну цінність, оцінювання своїх якостей,
що відбиває ступінь розвитку самоповаги. Уявлення учнів про свої здібності забезпечує
мотивацію навчання набагато більшою мірою, ніж істинний рівень цих здібностей.
Вправа «Самооцінка».
Психолог пропонує намалювати на аркуші паперу 10 однакових фігурок людей. Потім
потрібно обрати найкрасивішу з них і домалювати ій що-небудь: спідничку, бантик, шорти.
Якщо фігура опинилась на:
1-3-му місці – завищена самооцінка;
4-6-му місці – нормальна;
7-10-му місці – занижена.
Хоч ми з вами і такі іноді невпевнені в собі, все ж у нас є переваги. Пропоную виконать
вправу «Незакінчене реченя».
Кожному учаснику потрібно закінчити речення: «Не хочу хвалитися, але я …»(потрібно
назвати кілька рис характеру, якими можна пишатися.)
А тепер пропоную пройти тест і дізнатися все ж таки « Яка ж я насправді?»
Малюнковий тест «Три тварини»
Мета цього тесту: формувати адекватну самооцінку, стимулювати мотивацію до
пізнавальної діяльності.
Психолог пропонує учасникам намалювати або написати назви трьох тварин. Під кожним
малюнком тварини написати по три властивості(риси, якості характеру), властиві їй.
Ключ до тесту:
- Перша тварина – це те, із чим асоціюєте себе, яким ви себе бачите;
- Друга тварина – яким бачать вас інші люди;
- Третя тварина – показує те, яким ви є насправді. Це об’єктивна характеристика.
Висновок. Успішна людина повинна цікавитись тим, як її сприймають інші люди,
аналізувати свої вчинки і намагатися скорегувати свою поведінку і свій характер відповідно до
суспільної думки.
Будь-яка діяльність протікає більш ефективно і дає якісні результати, якщо при цьому в
особистості є сильні, яскраві, глибокі мотиви, які викликають бажання діяти активно, з повною
віддачею сил, долати неминучі труднощі, несприятливі умови та інші обставини, наполегливо
просуватися до наміченої мети. Все це має пряме відношення і до позакласної діяльності, яка
проходить більш успішно, якщо в учнів сформовано позитивне ставлення до неї, є пізнавальний
інтерес, потреба в отриманні знань, умінь і навичок, почуття обов'язку, відповідальності та інші
мотиви навчання.
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Формування відповідальності має дуже важливе значення для особистості, воно відбувається
у продовж всього життя, а найбільше у підлітковому віці, коли особистість стає більш-менш
незалежною і вже може сама вибирати важливі для неї рішення і нести відповідальність за них.
Саме в цей період настає повноліття. Відповідальність батьків за своїх дітей переходить на самих
дітей. На відміну від школи, де за знання та виховання учнів відповідають вчителі, у професійнотехнічних

закладах учень сам повинен нести відповідальність за свої знання та за свою

поведінку.
Тільки усвідомлюючи власну відповідальність в різних видах діяльності людина

може

ставити перед собою перспективну мету та більш складні завдання, та проявляти вольові зусилля
протягом всього життя.
Додаток 1
ТЕСТ «МОТИВАЦІЯ УСПІХУ ТА НЕВДАЧІ»
( Модифікація опитувальника А.А. Реана)
Інструкція. Прочитай наведені думки і виріши, які з них стосуються тебе і, якщо ти з ними
згоден,- поряд напиши «так». Якщо думка тебе не стосується, то напиши поряд «ні».
1. Розпочинаючи роботу, я зазвичай оптимістично сподіваюся на успіх.
2. У діяльності я зазвичай активний.
3. Я схильний до вияву ініціативності.
4. Під час виконання відповідальних завдань я прагну по можливості знайти причини, щоб
відмовитися від них.
5. Я часто обираю крайнощі, або надто легкі завдання, або нереалістично високі за
складністю.
6. Під час непередбачуваних ситуацій, я зазвичай не відступаю, а шукаю способи їх
подолання.
7. Під час чергування успіхів і невдач я схильний до переоцінювання своїх успіхів.
8. Продуктивність діяльності здебільшого залежить від моєї цілеспрямованості, а не від
зовнішнього контролю.
9. Під час виконання достатньо важких завдань в умовах обмеження часу моя
результативність діяльності погіршується.
10.

Я схильний виявляти наполегливість у досягненні мети.

11.

Я схильний планувати своє майбутнє на досить віддалену перспективу.

12.

Якщо я ризикую, то швидше з розумом, а не відчайдушно.

13.

Я не дуже настирний у досягненні мети, особливо якщо відсутній зовнішній

контроль.
14.

Я вважаю за краще ставити перед собою середні за складністю або трохи завищені,

але досяжні цілі, ніж нереалістично високі.
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У разі невдачі під час виконання будь-якого завдання його привабливість для мене

15.

зазвичай знижується.
16.

За умови чергування успіхів і невдач я схильний до переоцінювання своїх невдач.

17.

Я вважаю за краще планувати своє майбутнє лише на найближчий час.

18.

Під час роботи в умовах обмеження часу результативність моєї діяльності

поліпшується, навіть якщо завдання досить складне.
У разі невдачі під час виконання чого-небудь від поставленої мети я зазвичай не

19.
відмовляюся.
20.

Якщо я завдання вибрав собі сам, то в разі невдачі його привабливість для мене ще

більше зростає.
Ключ до опитувальника А.А. Реана
Відповідь «так» - запитання 1,2,3,6,8,10,11,12,14,16,18,19,20.
Відповідь «ні» - запитання 4,5,7.9,13,15,17.
За кожний збіг відповіді з ключем випробовуваному ставиться один бал. Підраховується
загальна кількість набраних балів.
Якщо учень отримав:
 Від 1 до 7 балів – діагностується мотивація на невдачу (боязнь невдачі)
 Від 8 до 13 балів – слід вважати. Що мотиваційний полюс яскраво не виражений. Але тоді
потрібно розрізняти всередині цієї групи тих учнів, хто має певну тенденцію до розвитку
мотивації на успіх такими є підлітки. Які набрали 12-13 балів. Якщо учень набрав 8-9 балів, то у
нього виявляється схильність до уникнення невдач.
 Від 14 до 20 балів – діагностується мотивація на успіх.

Мотиваційно-профорієнтаційні заходи для старшокласників
«Орієнтир у світі професій»
Столярова В.А.,
викладач спецдисциплін
професійно-технічного училища №2
У даній роботі представлені матеріали викладача спецдисциплін з профорієнтаційної
роботи. Вони допомагають випускникам шкіл зробити правильний вибір професії, а у учнів
училища - збагачувати інтелект, виховувати любов до праці, почуття колективізму,
взаємодопомоги.
Всі представлені матеріали визначають профорієнтацію як визначальну ланку в процесі
професійного самовизначення старших школярів, її вплив на формування уявлень про професію .
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Мета роботи: пошук досконалих методів профорієнтаційної роботи на сучасному етапі
розвитку педагогічних технологій.
Актуальність профорієнтаційної роботи важко переоцінити, адже саме від адекватного
вибору професії залежить подальший розвиток особистості, а в наш час дуже важко самому
зробити правильний вибір професії.
Завданнями роботи є ознайомлення учнів з професіями, які можна отримати в училищі,
правилами їх вибору, виховання в молоді спрямованості на самопізнання і власну активність, як
основу професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами,
необхідними для набуття цієї професії, складати на цій основі реальний план оволодіння
професією; забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.
Профорієнтаційна робота складається з таких компонентів: професійна інформація,
професійна діагностика, професійна консультація, професійних відбір, професійна адаптація. В
цій роботі акцент робиться якраз на професійну адаптацію.
У поданій роботі представлені наступні матеріали:
 Мотиваційний тренінг «Знайди свій шлях». Метою тренінгу є активізація процесу
самопізнання, свідомого професійного вибору старшокласників, розвиток навичок самоаналізу,
планування, розширення уявлення про світ професій та їх особливості.
 Розважально-пізнавальний конкурс «Хрестики-Нулики». Який в невимушеній формі
знайомить

школярів

з

професією

«Електромонтер

з

ремонту

та

обслуговування

електроустаткування», допомагає розвивати творчі здібності учнів, сприяє підвищенню мотивації
для обрання робочої професії і бажання вступити до ПТНЗ.
 Сценарій профорієнтаційного заходу. Який сприяє підвищенню престижу суспільнозначимих робітничих професій, в тому числі і професії «Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування».
Досвід профорієнтаційної діяльності показує, що тільки комплексний підхід до вирішення
даної проблеми забезпечує успішне її вирішення.
Зібрані матеріали стануть в нагоді

педагогам , які працюють у професійно-технічних

навчальних закладах. Т
Проведення цілеспрямованої роботи з профорієнтації школярів наробітничі професії – одне з
важливих завдань інженерно-педагогічного колективу училища.
Підвищенню ефективності профорієнтаційної роботи сприяє об’єднання зусиль щодо
спільної діяльності училища, громадських організацій та сім’ї.
Правильно організована робота з професійної орієнтації молоді на навчання дозволяє
значною мірою уникнути багатьох виховних проблем і значно полегшити роботу викладачів та
майстрів виробничого навчання.
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Професійна орієнтація – це система науково-практичної підготовки молоді до вільного і
самостійного вибору професії, що покликана враховувати як індивідуальні особливості кожної
людини, так і необхідність повноцінного розподілу трудових ресурсів в інтересах регіону,
держави.
Мета профорієнтації – підготовка підростаючого покоління до свідомого вибору професії.
Для цього необхідно: сформувати в школярів соціально значимі внутрішні (психічні) регулятори
поведінки і діяльності; виховати позитивне ставлення до різних видів трудової діяльності;
активізувати особисту позицію в професійному самовизначенні, тобто здійснювати розвиваючий
підхід до особистості школяра з метою підготовки його до свідомого вибору майбутньої
професії.
Основними компонентами профорієнтації є:
1. Професійна освіта (профінформація) – ознайомлення учнів з різними видами праці,
особливостями професій і спеціальностей, тенденціями їх розвитку, потребами в кадрах
народного господарства країни та конкретного економічного регіону.
2. Залучення учнів до різних видів суспільно корисної продуктивної праці (перша „проба
сил”). Важливим завданням профорієнтації є активізація практичної проби сил учнів у різних
видах суспільнокорисної, продуктивної праці, усвідомлення ними того, що праця є головним
фактором формування особистості.
Формування професійних інтересів ушколярів – це тільки перша необхідна, але недостатня
частина виховного впливу. Важливо дати учням творчу і практичну підготовку для швидшого
оволодіння ними обраною професією, можливість провести першу „пробу сил” ще під час
навчання у загальноосвітній школі.
3. Професійна консультація – формування широких ідейних і суспільних мотивів вибору
професії. Її завдання – встановлення відповідності індивідуальних психофізіологічних і
особистісних

особливостей

школяра

специфічним

вимогам

тієї

чи

іншої

професії.

Профконсультація носить, як правило, індивідуальний характер.
Відомо, що в профконсультації відчувають потребу понад 50% школярів, а саме ті, що не
змогли самостійно обрати професію; у яких виникли суперечності з батьками з приводу вибору
професії; які бажають підтвердити правильність власного вибору професійного шляху; які мають
відхилення у психофізіологічному розвитку й поведінці.
Професійна консультація поділяється на довідково-інформаційну, психолого-педагогічну та
медичну.
4. Професійна адаптація – це збереження і подальший розвиток нахилів учня до конкретної
професійної діяльності як під час навчання, так і на початковому етапі самостійної роботи у
виробничій сфері. Вона залежить від інтересу до професій, змісту праці, впливу родини,
виробничого оточення.
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У профорієнтаційній роботі необхідно враховувати також вікові особливості учнів.
Молодший підліток (4–6 класи) характеризується активним розвитком моральної свідомості, у
нього зароджуються життєві і професійні ідеали, виробляється потреба усвідомлення себе як
особистості. У 7–9 класах увага акцентується на формування реальної самооцінки потенційних
особистісних можливостей, розвиток професійно важливих якостей, вибір шляху продовження
освіти й одержання професії. Старші підлітки (10-11 класи) намагаються отримати конкретні
уміння і навички, необхідні для майбутньої професійної діяльності.
Щодо джерел інформації про професію, то форми і методи профорієнтації умовно можна
поділити на словесні, наочні і практичні.
Існують різноманітні форми і методипозаурочної виховної роботи, спрямованої на
професійну орієнтацію школярів. Серед них основними є бесіди (ознайомлювальна й
орієнтаційна), зустрічі із представниками і викладачами певних професій, написання рефератів і
повідомлень про професії, олімпіади, конкурси, вікторини тощо.
Особлива увага в профорієнтаційній роботі приділяється спілкуванню з батьками учнів. У
цій роботі педагог повинен спиратися: по-перше, на знання загальних тенденцій сімейного
впливу на вибір професії; по-друге, на знання основних психолого-педагогічних умов, які
визначають свідомий вибір професії.
Проведення професійної орієнтації учнів шкіл на навчання в ПТНЗ включає наступні етапи і
дії:
1. Етап прогнозування. Вивчаються перспективи набору на навчання в ПТНЗ на основі
ознайомлення з прогнозом розвитку державної і регіональної системи професійної освіти.
У результаті реалізації цього етапу здійснюється:
– уточнення переліку професій для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ;
– уточнення потреби базового й аналогічних підприємств у фахівцях певних професій і
кваліфікацій;
– уточнення перспектив відкриття нових професій у ПТНЗ та їх конкретизація;
– підбір і ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками чи професіограмами
(професіокартами) професій, за якими здійснюватиметься профорієнтація.
2. Етап

цілепокладання. Прийнявши

групу

учнів

першого

курсу,

інженер-педагог

(паралельно з початком виховної роботи в цій групі) встановлює зв’язок з учнями сьомих класів
однієї чи декількох загальноосвітніх шкіл. Це робиться з таким розрахунком, щоб через три роки,
випустивши групу, що тільки надійшла на перший курс, інженер-педагог зміг набрати наступну
на основі тих дев’ятих класів, з якими він три роки проводив профорієнтаційну роботу. Іншими
словами, працюючи три роки з групою учнів ПТНЗ, інженер-педагог три роки паралельно
здійснює профорієнтаційну роботу з учнями загальноосвітніх шкіл.
У результаті реалізації цього етапу інженер-педагог повинен:
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1) укласти угоду з відповідною загальноосвітньою школою (школами) щодо проведення
профорієнтаційної роботи;
2) отримати відомості про класних керівників класів, у яких здійснюватиметься
профорієнтація, вчителів трудового навчання, заступника директора з виховної роботи
(прізвище, ім’я, по батькові, навчальний предмет, контактні телефони, дні і час присутності в
школі);
3. Етап планування. Встановивши контакти із загальноосвітніми школами, інженер-педагог
повинен спланувати профорієнтаційну роботу з обраними для цієї мети випускними класами.
Такий план фактично повинен включатися окремими пунктами в угоді про спільну
діяльність інженера-педагога, з одного боку, і загальноосвітнім навчальним закладом – з іншого.
Розділи плану профорієнтаційної роботи повинні збігатися з основними компонентами
профорієнтації: професійна освіта (профінформація); залучення учнів до різних видів суспільно
корисної, продуктивної праці (перша „проба сил”); професійна консультація; професійна
адаптація.
Наповнення кожного розділу плану повинно здійснюватися з урахуванням:
– профорієнтаційних можливостей училища, базового підприємства та регіонального центру
зайнятості;
– професійного і профорієнтаційного досвіду самого інженера-педагога та педагогів
загальноосвітніх шкіл, у яких проводиться профорієнтація;
– сучасних методик профорієнтації і професійного відбору;
– можливості використання в профорієнтаційних цілях батьків учнів.
Результатом реалізації цього етапу повинен стати план профорієнтаційної роботи інженера
педагога в загальноосвітній школі.
4. Етап реалізації. На цьому етапі інженер-педагог здійснює організацію виконання плану
профорієнтаційної роботи і вносить у разі потреби необхідні корективи в цей процес (виконує
регулювання).
У результаті реалізації цього етапу інженер-педагог повинен отримати інформацію про
здібності та нахили учнів шкіл; список (або заяви) учнів школи, які мають намір отримати
професію в ПТНЗ; данні про учнів школи, які вже вступили і навчаються в ПТНЗ.
Контроль за подальшою професійною адаптацією здійснюють весь педагогічний колектив,
що працює із першокурсниками.
Проблема адаптації властива не тільки професійно-технічним навчальним закладам. Людина
зіштовхується з нею при зміні місця проживання, місця роботи, при призові на військову службу
і т. ін. Вступ в ПТНЗ – окремий випадок входження в нове середовище.
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Специфіка процесу адаптації визначається відмінністю у способах навчання та його
організації в ПТНЗ, що породжує своєрідний негативний ефект, який в педагогіці отримав
назву дидактичного бар’єру між викладачами й учнями. До цих особливостей належать:
– наявність не тільки теоретичного, але й практичного (виробничого) навчання;
– участь у виготовленні реальної товарної продукції під час навчання в майстернях училища
та на виробництві;
– проживання у гуртожитку значної частини контингенту учнів;
– необхідність адаптації не тільки до колективу групи, інженерно-педагогічних працівників,
а й до трудового колективу підприємства (цеху, дільниці, бригади), на якому здійснюється
виробнича практика.
Нові дидактичні обставини здебільшого знецінюють отримані в школі способи засвоєння
навчального матеріалу. Спроби компенсувати це старанністю (що теж не завжди зустрічається в
учнів ПТНЗ) не завжди приносять успіх.
Об'єктивні потреби вдосконалення профорієнтаційної роботи ведуть до кардинального
підвищення її ролі та значення. Рівень профорієнтаційної роботи повинен бути одним з
найважливіших

критеріїв

оцінки

діяльності

професійного закладу,

оскільки

кінцевим

результатом її є не тільки успішне функціонування ПТНЗ, а ійого розвиток.
Досвід проведення профорієнтаційної роботи показує, що формування в учнів свідомого
ставлення до вибору професії починається задовго до того, як випускник загальноосвітньої
школи

переступить

поріг

професійно-технічного

училища.

Успішним

результатом

профорієнтаційної роботи є те, що учень обрав робітничу професію та прийшов до приймальної
комісії нашого училища. І наша задача, як педагогів, зробити все можливе для підтримання в
учнях інтересу до навчання обраній професії, підіймати роль кваліфікованого робітника в
суспільстві та позитивне ставлення до навчального закладу.
Можна довго розповідати, як гарно у нас навчатися, але без підтримки теперішніх учнів
привабити школярів до професійно-технічного училища дуже важко.
Треба як можна більшезалучати для профорієнтаційної роботи випускників та сьогоднішніх
учнів, які власним прикладом наочно доводять, що навчання в ПТНЗ – потужний стартовий
майданчик для створення свого успішного майбутнього.
Мотиваційний тренінг«Знайди свій шлях» (авторська розробка)
(для учнів 9-х, 11-х класів)
Мета: активізація процесу самопізнання, свідомого професійного вибору старшокласників,
розвиток навичок самоаналізу, планування, розширення уявлення про світ професій та їх
особливості.
1. Вступ. Оголошення теми, мети тренінгу.
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Вибір майбутньої професії – актуальна тема для розмови кожного підлітка, бо це одне з
найважливіших питань у житті, від якого багато в чому залежить подальша доля. Ця проблема –
задача з багатьма невідомими: що я добре вмію, чого хочу, а що потрібно суспільству? На нашій
зустрічі ми спробуємо обговорити, а можливо й знайти засоби вирішення цієї задачі.
2. Правила роботи групи
3. Знайомство «Скарбничка талантів»
Поділити аркуш паперу на дві частини. В першій – ваші інтереси, те, що ви робите із
задоволенням, в другій – ваші здібності, те, що вам краще вдається, до чого у вас є хист.
Робота в колі: виступи учасників.
Обговорення:Для того щоб уникнути помилок під час вибору майбутньої професії, слід
глибоко дослідити свої нахили, здібності. Ще відомий давньогрецький філософ Платон сказав:
«Пізнай себе і виконуй свою справу».
4. Вправа «Презентація»
Завдання групам: прорекламуйте запропоновану вам професійну діяльність (кожній групі
пропонується одна з популярних серед підлітків професія). Опишіть її особливості.
Виступи груп. Інші учасники визначають, про яку професію йдеться.
Обговорення: Наскільки точно змогли передати особливості професії?
Чи можемо ми говорити, що достатньо інформовані про ті чи інші професії?
А чи можливо зробити правильний вибір майбутнього професійного шляху, якщо твої
знання про сучасний світ професій дуже обмежені?
Отже, важливий перший крок у пошуках свого професійного місця – саме набуття знань про
сучасні професії.
5. Вправа «Незавершене речення»
Кожен учасник по колу продовжує речення «Найбільш за все я мрію у майбутньому…»
Наші цінності, мрії багато в чому визначають наше життя. У пошуках свого
професійного майбутнього, кожному з вас важливо розставити пріоритети своїх загальних
життєвих цінностей.
6. Вправа «Профконсультант»
Кожен учасник отримує картку з прізвищем товариша. Самостійно обмірковує, складає
перелік професій, з якими, на його погляд, ця людина справиться найкраще та перелік тих, які їй
зовсім не підходять.
(Рекомендації зачитуються.)
Обговорення: думки інших людей треба взяти до уваги, але останнє рішення повинно бути за
вами. Бажання та цілеспрямована робота над собою можуть змінити кожного з нас.
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Розважально-пізнавальний конкурс «ХРЕСТИКИ - НУЛИКИ»
Мета: в невимушеній формі ознайомити учнівшкіл з
професією

«Електромонтер

з

ремонту

та

обслуговування

електроустаткування» та з електрикою взагалі, розвивати їх
творчі здібності, сприяти підвищенню мотивації для навчання з
предметів електротехнічних дисциплін.
Обладнання: картки-завдання, напій і соломинки, 2 рулони
паперу, електромонтажне устаткування, комплекти спецодягу,
секундомір, схема проведення конкурсу, горіхи, пазли, призи, музичний та мультимедійний
супровід.
Коментар: для проведення конкурсу необхідно сформувати дві команди по дев'ять чоловік
в кожній «ХРЕСТИКИ» і «НУЛІКИ». Команди складаються з учнів І курсу училища та
випускних класів ЗОСШ. Конкурс базується на грі «Хрестики-нулики». На великому аркуші
схематично зашифровані завдання конкурсу. Команди обирають завдання і в боротьбі
визначається переможець. Після того, як лінія з хрестиків або нуликів буде закреслена, гра
закінчується.

Хід гри:
1. Команди жеребкуванням обирають право на перший хід.
2. Завдання для конкурсів:
1) «Да буде світло!» за допомогою електромонтажних виробів і інструменту зібрати просту
електричну схему.
2) «Кросворд». Кожна команда отримує картки з літерами, з яких складається слово
«РУБІЛЬНИК». Шляхом перебудови, учасники команд складають нові слова:
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РУБІЛЬНИК
РУБЛЬ
КУБ
ЛІРИК
НІК
БУР
РУБІК
БУЛЬК
БУЛКИ
РУБІН
БІЛЬ
ЛИНЬ
ЛІНЬКИ
РУЛЬ
ЛІК
НУЛЬ
ЛУБ
БУКІН
НІЛ
????

-

апарат для електричних комутацій
російська валюта;
геометрична фігура
поет романтичнихвіршів;
американський Микола;
пристосування для свердлення отворів;
винахідник знаменитого кубика;
звук, борошенного в воду, каменю;
любима їжа студентів;
дорогоцінний камінь
як американці називають закон про равалюдини;
річна риба;
стан ледаря
що крутитьводій;
зображення святих;
українське порожнє місце;
кора дуба;
прізвище героя популярного серіалу;
річка
інші варіанти

3) «Готовий до праці». Естафета з одягання спецодягу на час.
4) «Швидка допомога». Надати допомогу потерпілому: забинтувати його з допомогою
туалетного паперу.
5) «Вікторина». Дати відповіді на запитання вікторини.
6) «Більше справи – менше слів». З горіхами у роті вимовити фразу «Я самий кращій в
світі електромонтер ».
7) «Підзарядка». На швидкість, за допомогою соломинок, випити весь напій з банки
(конкурс командний).
8) «У електромонтера труд, як у сапера». Естафета зі збирання пазлів.
9) «Ланцюжок». Скласти найдовший ланцюг із речей одягу (шнурки, хустинки, шарфи та
ін.)
3. Виявлення переможців та їх нагородження.
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