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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

23 вересня 2021 року на базі Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся регіональний 

науково-практичний семінар «Упровадження перспективного педагогічного 

досвіду у закладах професійної (професійно-технічної) освіти». Тематичним 

партнером семінару виступив Новокаховський ДНЗ «ПТУ №14» (м. Нова 

Каховка, Херсонська обл.) Модератор заходу – Світлана Шевчук, старша 

викладачка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін БІНПО. 

Метою проведення  заходу був обмін перспективним педагогічним 

досвідом з питань компетентнісного підходу до реалізації сучасних освітніх 

практик у навчально-організаційну та науково-методичну діяльність 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

процесі підготовки кваліфікованих робітників для різних галузей виробництва 

та сфери послуг.  

Учасниками регіонального семінару стали педагогічні працівники 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Херсонської області, а 

також науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти. До участі в обговоренні питань долучилися колеги з 

Вінницької, Полтавської, Кіровоградської та  Харківської областей.  

Під час семінару обговорювались актуальні питання щодо сучасних 

тенденцій підготовки кваліфікованих робітників в умовах модернізації 

професійної (професійної-технічної)  освіти, співпраці професійних навчальних 

закладів із роботодавцями - замовниками робітничих кадрів, впровадження 

елементів дуальної форми у професійну підготовку фахівців, організації і 

проведення інтерактивних аудиторних занять і позааудиторних навчальних 

заходів на засадах компетентнісного підходу, професійної підготовки 

кваліфікованих робітників в умовах сучасного підприємства (сфери послуг). 
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Відкрив захід Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат 

політичних наук, доцент. 

Світлана Масліч, заступник директора  з навчальної діяльності 

Вінницького вищого професійного училища сфери послуг, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка акцентувала увагу на інноваціях професійного 

зростання педагогічних працівників в процесі обміну перспективним 

педагогічним досвідом. 

Ігор Сердюк, директор Новокаховського ДНЗ «ПТУ №14» поділився 

досвідом впровадження елементів дуальної форми у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників. 

Ірина Пазич, методистка НМЦ у Полтавській області презентувала 

досвід співпраці із соціальними партнерами з впровадження новітніх 

виробничих технологій у професійну підготовку фахівців. 

У відкритому інформаційному середовищі БІНПО відбувся цікавий обмін 

перспективним педагогічним досвідом між науковцями і практиками, 

обговорення проблем розвитку професійної компетентності педагога на основі 

власного професійного та особистісного досвіду. 

Запис регіонального семінару можна переглянути на ютуб-каналі БІНПО 

за посиланням:  https://youtu.be/URgRy6SCHf8  

Дякуємо нашим замовникам освітніх послуг за співпрацю у розбудові 

інноваційного освітнього середовища професійної освіти. 

 

  

https://youtu.be/URgRy6SCHf8
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ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА ПРОЕКТНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Бойко Н.В., методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Полтавській області 

 

Система професійної (професійно-технічної) освіти в Україні переживає 

дуже важливий і відповідальний етап у своєму розвитку. Існувати і діяти в 

період реформування нелегко. Водночас це є етап розвитку педагогічної науки, 

він характеризується створенням нового освітнього середовища, появою нового 

понятійного апарату, уточненням, переосмисленням та збагаченням новим 

змістом існуючих основних педагогічних категорій. Це зумовлено, з одного 

боку, узагальненням матеріалу сучасної науки, а з іншого – змінами в логіці 

наукового мислення, викликаними змінами в соціокультурних орієнтаціях 

суспільства.  

Сучасний ринок праці вимагає максимальної готовності випускників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти до повноцінної професійної 

діяльності на конкретному виробництві. Сьогодні роботодавець вже не бажає 

«доучувати» нашого випускника у себе на підприємстві. У результаті 

недостатній рівень готовності випускників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти до успішної адаптації в умовах ринкових відносин вступає в 

суперечність з потребами сучасного суспільства. Компромісним рішенням у 

цьому випадку є розробка нових підходів до підготовки кваліфікованих 

робітничих кадрів, що забезпечують випускникам формування високої 

професійної мобільності, Комп’ютерні технології дають змогу активізувати 

розумову діяльність учнів, створити зацікавленість у вивченні предметів 

професійно-теоретичної підготовки. Комп’ютер став помічником викладача у 

передачі знань учням. Активна дієва позиція учня на уроці стимулює розвиток 

мислення та уяви, а це, відповідно, сприяє кращому засвоєнню матеріалу. 



9 
 

У професійній (професійно-технічній) освіті існує нагальна проблема 

нестачі сучасної нової літератури для забезпечення якісного викладання 

предметів професійно-теоретичного циклу. Багатьом майстрам виробничого 

навчання і викладачам самотужки доводиться знаходити навчальний матеріал, 

фотоматеріали, відеоролики до уроків, а також знімати та монтувати ці 

відеоролики власноруч. Таким чином, у педагогічних працівників 

накопичується начальний матеріал вже не у форматі книги, а у електронному 

вигляді. На разі постає проблема створення нових освітніх продуктів у вигляді 

електронних ресурсів, яка безумовно є перспективою для суспільства та 

розвитку освіти. Вона не є новою, проте пошук шляхів її реалізації не втрачає 

своєї актуальності і сьогодні. 

В сучасній освіті вже не достатньо бути на уроці актором, режисером, 

діловодом, диригентом, дипломатом, психологом, новатором і компетентним 

фахівцем. Сьогодні треба розуміти, що сучасний викладач має знати більше ніж 

його учні, та його знання не повинні обмежуватися предметом і методикою 

його викладання. Він має бути в курсі передових технологій навчання, 

орієнтуватися в сучасній політиці, економіці, мати знання в різних сферах 

суспільного життя тощо. Педагог повинен постійно самовдосконалюватися. 

Щороку до нас приходять нові учні, які несуть із собою новий етап 

розвитку суспільства. Модель сучасного вчителя передбачає готовність до 

застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у 

постійному творчому пошуку.  

Сучасні учні вже не хочуть навчатися за підручником їм потрібно щось 

нове та прогресивне, те, що спонукатиме їх до активної пізнавальної діяльності 

на уроці. Від обізнаності та майстерності викладача залежить успіх та результат 

проведеного заняття.  

Одним із пріоритетних напрямків інноваційної діяльності є впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій, що впливає на вдосконалення 

навчально-виховного процесу, підвищує доступність та ефективність навчання. 

Комп’ютерні технології дають змогу активувати розумову діяльність учнів, 
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зацікавити їх до вивчення предметів професійно-практичної підготовки. 

Комп’ютер став невід’ємною частиною помічником викладача при подачі 

нового матеріалу, при опитуванні та оцінюванні знань учнів. Активна дійова 

позиція учня на уроці стимулює розвиток мислення та уяви, а це відповідно 

сприяє кращому засвоєнню матеріалу. 

Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у 

Полтавській області наказом НМЦ ПТО у Полтавській області №4 від 

04.01.2017 року «Про проведення експериментальної роботи на базі Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області» була 

започаткована експериментальна робота регіонального рівня під назвою 

«Системний підхід до створення електронних засобів навчального призначення 

педагогічними працівниками професійно-технічних навчальних закладів 

області». Основна мета якої: оновлення методів навчання, підвищення якості 

освіти учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, 

стимулювання педагогічних працівників до самоосвіти та постійного 

професійного зростання, підвищення їх інформаційної компетентності. Дана 

робота була анонсована на 3 роки. Планом реалізації експериментальної роботи 

було визначено сім основних етапів:  І етап – підготовчий, ІІ етап – виявлення 

передового педагогічного досвіду на регіональному рівні, ІІІ етап – створення 

ЕЗНП, ІV етап – впровадження передового педагогічного досвіду (створених 

ЕЗНП) у ЗП(ПТ)О області, V етап - аналіз результатів впровадження, VI етап – 

затвердження створених ЕЗНП, VII етап – завершальний етап. 

Слід зазначити, що вході реалізації експериментальної роботи етапи 

перемішалися між собою: хтось почав працювати відразу, хтось через певний 

проміжок часу; комусь треба було побачити результати роботи колег, щоб 

оцінити свої можливості, деякі шукали собі однодумців для роботи, багатьом 

потрібна була методична допомога. 

Звісно, що ефективно здійснювати експериментальну роботу без 

належної її популяризації на кожному етапі практично неможливо. На сайті 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській 
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області  створена відповідна вкладка 

http://nmcpoltava.at.ua/index/sistemnij_pidkhid_do_stvorennja_elektronnikh_zasobi

v_navchalnogo_priznachennja/0-131. Тут можна познайомитися із основними 

етапами реалізації експериментальної роботи та результатами її здійснення. 

Але будь-яка робота повинна бути системною, тільки тоді ми можемо 

говорити про результати та переваги впровадження того чи іншого продукту. 

Так, наступною темою обласного проєкту було визначено «Використання 

дистанційної системи навчання MOODLE при підготовці кваліфікованих 

робітників у системі професійної (професійно-технічної) освіти» (2019-2021 

н.р.). Проєктом ми передбачили такі етапи: 

Підготовчий: підготовка наказу НМЦ ПТО у Полтавській області про 

обласний проєкт; складання опису проєкту;  складання плану роботи з його 

реалізації, формування складу робочої групи. 

Організаційний:  проведення засідання робочої групи; проведення 

майстер-класів для ЗП(ПТ)О щодо створення платформи дистанційного 

навчання. 

Основний: розробка та проведення практичних майстер-класів для 

викладачів загальноосвітньої, професійно-теоретичної підготовок та для 

майстрів виробничого навчання; перевірка роботи дистанційної платформи  в 

тестовому режимі. 

Підсумковий: узагальнення та систематизація матеріалів проєкту; 

популяризація проекту на Всеукраїнському рівні. 

На сьогоднішній день проєкт вийшов на підсумковий етап і у грудні 

цього року на сайті Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Полтавській області будуть висвітлені результати цієї діяльності.  

Хотілося б відмітити загальну зацікавленість педагогічних працівників у 

реалізації експериментальної та проєктної роботи, оскільки – це реальна 

можливість отримати нові знання і вміння, які неодмінно стануть їм у нагоді 

при здійсненні професійних обов’язків.  

 

http://nmcpoltava.at.ua/index/sistemnij_pidkhid_do_stvorennja_elektronnikh_zasobiv_navchalnogo_priznachennja/0-131
http://nmcpoltava.at.ua/index/sistemnij_pidkhid_do_stvorennja_elektronnikh_zasobiv_navchalnogo_priznachennja/0-131
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ 

ТЕХНОЛОГІЙ  У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ 

Бондаренко І.Ю., майстер виробничого навчання, викладач дисциплін 

загально-технічної підготовки Новокаховського професійного 

електротехнічного ліцею 

 

Метою статті є забезпечення та впровадження інноваційних освітніх 

технологій, їх практична значимість для удосконалення навчально-виховного 

процесу та змісту сучасної освіти. 

До недавнього часу більшість педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у своїй 

діяльності  використовували, в основному,  традиційні методи професійної 

підготовки кваліфікованих робітників. Але час не стоїть на місці і життя йде 

вперед, вносячи свої інноваційні корективи. Сьогодні потрібно бути дуже  

чутливим до всього нового [7]. Саме все нове, удосконалене, зараз називають 

«освітньою інновацією» – це процес створення, поширення і використання 

нових засобів (нововведень) для розв’язування тих педагогічних проблем, які 

досі розв’язувалися по-іншому [8,3]. 

Інноваційний освітній процес – це освітній процес, у рамках якого 

здійснюється мінімально необхідна сукупність інновацій, яка дає змогу значно 

підвищити його ефективність [1]. 

Тобто,  це прогресивний результат творчої діяльності, який знаходить 

широке застосування та призводить до значних змін і значних досягнень. 

Інноваційна діяльність педагога  є складовою його творчої діяльності, що 

пов'язана з розробкою та впровадженням наукових результатів з метою пошуку 

власного місця у соціально-економічній системі суспільства [7].  

Заклади професійної освіти сьогодні потребують не просто педагогів, а 

педагогів-майстрів та педагогів-новаторів. Тому, головним для мене, як для 

педагога,  при використанні освітніх інноваційних технологій,  це  – визначення 

напрямків діяльності таким чином, щоб бути  ініціатором власних ідей, 

створення таких умов, за яких спостерігається зростання особистості 



14 
 

викладача, з’являються мотиви до самовизначення, самоактуалізації, 

самореалізації[8]. 

Використовуючи інноваційні освітні  технології в своїй діяльності,  слід 

пам’ятати [5]:  

 новітні ідеї повинні бути чіткими, переконливими і адекватними реальним 

освітнім потребам, вони повинні бути трансформовані в конкретні цілі, 

завдання і технології; 

 інновація повинна оволодіти більшістю членів педагогічного колективу; 

 інноваційна діяльність повинна морально і матеріально стимулюватися, 

необхідно правове забезпечення інноваційної діяльності; 

 у педагогічній діяльності важливі не тільки результати, але і способи, 

засоби, методи їх досягнення; 

 запровадження будь-якої інновації потребує змін- матеріально-технічних, 

психологічних; 

 запровадження інновацій потребує програмного і методичного 

забезпечення; знання методики інновацій. 

Для цього потрібно перебувати в постійному пошуку цікавих форм, 

прийомів, засобів, технологій навчання, вміло поєднувати елементи передового 

педагогічного досвіду та інноваційних технологій у навчальний процес [5]. 

Зрозуміло, що сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі 

навчально-виховного процесу має бути здобувач освіти. Від його активності та 

вміння працювати залежить успіх в опануванні програмного  матеріалу.  

Як навчити учня самостійності? Як уникнути пасивності на уроці? Що 

зробити, щоб майбутні фахівці проявляли себе? Як зробити урок цікавим, 

різноманітним,ефективним, щоб учні не втрачали цікавості до здобуття знань? 

На розв’язання  цих завдань на моїх уроках і спрямовано впровадження 

інноваційних освітніх технологій у професійній підготовці фахівців [1,7]. 

З власного досвіду, на прикладі он-лайн уроку з предмету «основи 

галузевої економіки та підприємництва» на тему «Дохід, прибуток, 

рентабельність – сутність, значення, обчислення»  я акцентувала увагу на 
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удосконаленні  самостійної роботи учнів  в інформаційному просторі, вміння 

готувати повідомлення, робити публічні онлайн - виступи, цифрові 

компетентності,  використовуючи інноваційні освітні технології,  що відповідає 

критеріям інноваційних технологій, де основними  моментами он-лайн уроку є 

розв’язання економічних задач, розрахунок  витрат та сопоставлення  їх з 

доходом; виділення  прибутку й визначення одного із головних вартісних 

показників ефективної роботи підприємств торгівлі – рентабельності.  

Шляхи підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти 

передбачають підвищення  не тільки теоретичного рівня їх знань про зміст і 

структуру курсу з предмету «основи  галузевої економіки та підприємництва», 

а й  сучасних  методів  і прийомів викладання, вироблення  в   учнів  

професійних компетентностей, необхідних їм для розвитку самостійності, 

інтересу, а головне- мотиваційних засад  до вивчаємої теми. 

Отже, на прикладі фрагменту  он-лайн уроку я продемонструвала цифрові 

методи, спрямовані на готовність вивчення, вдосконалення та розв’язування 

завдань пов’язаних з впровадженням та використанням інноваційних освітніх 

технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.  

Супровід уроку: веб-сайт https://cutt.ly/ccVufKc 

Тема уроку. Дохід, прибуток, рентабельність - сутність, значення, 

обчислення. 

Мета уроку: з’ясувати поняття постійні та змінні витрати виробництва, 

неявні витрати; навчити здобувачів освіти розуміти поняття доходу, прибутку 

та рентабельності; види та методи обчислення, значення і основні шляхи їх 

підвищення. 

Удосконалювати навички самостійної роботи у інформаційному 

просторі, вміння готувати повідомлення, робити публічні онлайн - виступи, 

цифрові компетентності. 

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок, з елементами 

пошукової діяльності. 

https://cutt.ly/ccVufKc
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Обладнання та матеріали:  комп’ютер викладача з доступом до мережі 

Інтернет; комп’ютер або планшет, або смартфон у учня з доступом до мережі 

Інтернет, інфографіка викладача, інтерактивні вправи, інтерактивний робочий 

аркуш, комп’ютерна презентація, скринкаст , Iamboard, Google тест,  Google 

документ, Google презентація. 

Програмне забезпечення та онлайн - ресурси:  

 Організація відеозвʼязку та комунікація: Zoom 

 Організація опитування: AnswerGarden, Office 365 Forms, Google Forms 

 Організація групової роботи: LinoIt, Canva, Jamboard, Google Docs, Google 

Slides 

 Організація відпрацювання практичних навичок: LearningApps, 

Liveworksheets 

 Організація оберненого зв’язку та оцінювання: Google Classroom 

 Підтримка онлайн - уроку: Google Site 

Підготовчий етап: 

 Міні проекти "Найвідоміші успішні підприємницькі стартапи України та 

світу" здобувачів освіти  (завдання надається на попередньому уроці). 

 Надіслати ідентифікатор конференції та пароль для підключення до ZOOM 

(напередодні). 

 Опитування для визначення груп, які працювали над міні проектами, 

проведено на попередньому уроці  https://cutt.ly/3cVGukL 

 Здобувачі освіти мають акаунти Google, за допомогою яких 

зареєструвалися на сервісі Canva. 

 Переглянути коротенькі інструкції: інструкція LinoIt 

https://youtu.be/WriOpAruYJI; AnswerGarden інструкція 

https://youtu.be/SrcTWK57b9s ; інструкція Canva  

https://youtu.be/qMhQxanqMWY; інструкція, як працювати у робочому 

аркуші   https://youtu.be/on-fTZfWXNQ ; інструкція, як сумісно 

працювати на онлайн – дошці Jamboard https://youtu.be/1jBmfYZGq38 ; 

інструкція ,як відправити правильно завдання Google Docs   

https://cutt.ly/3cVGukL
https://youtu.be/WriOpAruYJI
https://youtu.be/SrcTWK57b9s
https://youtu.be/SrcTWK57b9s
https://youtu.be/qMhQxanqMWY
https://youtu.be/on-fTZfWXNQ
https://youtu.be/on-fTZfWXNQ
https://youtu.be/on-fTZfWXNQ
https://youtu.be/1jBmfYZGq38
https://youtu.be/1jBmfYZGq38
https://youtu.be/ECOrR5AEzVQ
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https://youtu.be/ECOrR5AEzVQ , інструкція, як сумісно працювати у 

Google презентації.   https://youtu.be/eTC94Mn7jpY 

Очікувані результати навчання та компетентностей учнів: 

 визначати  поняття  постійних та змінних витрат виробництва; 

 розуміти про доходи, прибутки,  рентабельність та шляхи їх підвищення; 

 розв’язувати економічні задачі, співставляти витрати з доходами; 

 удосконалювати цифрові компетентності. 

Значення уроку в нестандартному інноваційному  форматі  дуже важливо 

для майбутніх кваліфікованих робітників підприємств торгівлі, оскільки 

продавці продовольчих та непродовольчих товарів, згідно стандарту  

професійної (професійно-технічної) освіти, повинні знати сутність понять, а 

також   аналізувати, узагальнювати,  прогнозувати  та оцінювати дохід, 

прибуток, рентабельність  і  визначати результати торгівельної  діяльності в 

поєднанні з використанням інноваційних цифрових технологій в професійній 

підготовці фахівців.  А отримані знання з методики обчислення  величин 

доходу, прибутку й рентабельності можна використовувати не тільки у 

повсякденному житті, а й за професійним спрямуванням, у підприємницькій 

діяльності.  

Підсумовуючи вище сказане, незаперечним є той факт,  що в сучасному 

навчальному закладі, окрiм суто традицiйного навчання,  дедалi,  бiльш 

доречно практикувати методи, прийоми та форми, що дають змогу учневі  не 

репродуктивно сприймати нове, а спонукають, розвивати набутi ранiше вмiння 

й навички, самостiйно здобувати новi знання, опрацьовувати iнформацiю, 

використовуючи творчий підхід.  

Час сьогодні вимагає йти не шляхом удосконалення методів, у яких 

принцип наслідування є провідним і призводить до інтелектуального та 

фізичного перевантаження учнів, а шляхом пошуку нових, сучасних, 

ефективніших методів навчальної діяльності здобувачів освіти, які 

забезпечують виконання роботодавців - замовників робітничих кадрів й 

потреби суспільства [8,5]. 

https://youtu.be/ECOrR5AEzVQ
https://youtu.be/eTC94Mn7jpY
https://youtu.be/eTC94Mn7jpY
https://youtu.be/eTC94Mn7jpY
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ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ КОНСТРУЮВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ 

Бричко А. О., викладач Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і 

торгівлі (м. Кропивницький, Кіровоградська обл.) 

  

Фахівець сьогодні – це людина, яка володіє сучасними інформаційними 

технологіями, може трансформувати отримані знання в інформаційні проекти, 

здатна працювати в команді, креативна, комунікативна, готова до самоосвіти 

впродовж життя. Щоб підготувати такого фахівця, необхідно зорієнтувати 

освітній процес на активну самостійну роботу учнів. Одним з елементів 

дидактичного забезпечення, що дозволяє це зробити – є робочий зошит. Робочі 

зошити можуть бути представлені у вигляді поліграфічного видання і 

спрямовані на різні види робіт в рамках освітнього процесу.  

Електронний робочий зошит – це цифровий дидактичний засіб 

комплексного призначення, що є частиною навчально-методичного комплексу з 

дисципліни. Застосування цифрових освітніх інструментів в структурі подання 

робочого зошиту дозволяє наблизити кращий контент з дисципліни до кожного 

учня.  

Сучасні комп’ютерні технології дають викладачу нові можливості, 

дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу 

пізнання. Таке заняття викликає у підлітків емоційний підйом. Навіть учні, які 

мають невисокий рівень знань, охоче працюють із комп’ютером. А коли додати 

до уроку «ізюминку», тобто активізувати учнів до навчання, пробудити інтерес 

– то і результат буде якіснішим. 

Інтегруючи різні комп’ютерні засоби навчання і засоби інформаційних та 

комунікаційних технологій, є можливість отримати якісний сучасний 

інтерактивний варіант робочого зошиту, з яким можна працювати за 

допомогою смартфона або комп’ютера. 

Термін «інтерактивний» походить від англійського слова «interact», де 

«inter» – взаємний, «act» – діяти. Отже, інтерактивний – це здатність 
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взаємодіяти в режимі бесіди, діалогу з чимось (комп'ютером), або з кимось 

(людиною). 

Основними компонентами інформаційної технології навчання є технічні 

засоби (персональний комп’ютер, засоби мультимедіа та ін.), програмні засоби 

та організаційно-методичне забезпечення. 
 

 

 

 

 

 

 

Особливістю розвитку і застосування інформаційних комп’ютерних 

технологій навчання є те, що вони мають тенденцію приймати адаптивні 

властивості, налагоджувати комунікацію з учнями.  

Актуальність теми  «Дидактичні засади конструювання та використання 

робочих зошитів» обумовлена тим, що в умовах динамізму розвитку науки та 

освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають 

завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на 

особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували 

б високу якість підготовки кваліфікованих робітників.  У структурі навчання 

посилюється роль і значення освоєння різноманітних способів діяльності, 

підвищення їхньої технологічності, створення умов для активної соціальної дії, 

дослідницької діяльності.  

Головною метою використання робочих зошитів у професійній підготовці 

є оптимізація та підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності 

учнів на всіх етапах навчального процесу [6]. 

Виділяють наступні функції робочих зошитів:  навчальна,  розвиваюча, 

виховна,  контролююча,  раціоналізуюча.  

Рис. 1. Базові онлайн-ресурси для створення інтерактивного робочого 
зошита 
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Види робочих зошитів. Для вивчення більшості предметів загально-

професійного та професійного циклу рекомендовано конструювання єдиного 

(поліфункціонального) робочого зошиту, яким учні будуть користуватися при 

роботі в аудиторії та дома.  

Поліфункціональний (єдиний) робочий зошит складається з: 

 

 

 

 

 

 

Робочий зошит для лабораторних занять.  

 

 

 

 

 

 

Робочий зошит для практичних занять.  

 

 

 

 

Робочий зошит для лекційних занять.   

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура робочого зошита для лабораторних занять 

 

Рис. 2. Структура поліфункціонального робочого зошита 

Рис. 5. Структура робочого зошита для лекційних занять 
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Робочий зошит для контрольних і творчих робіт.  

 

 

 

 

 

Робочий зошит для самостійної роботи учнів.  
 

 

 

 

 

 

 

Робочий зошит можна розглядати як набір завдань [4], дидактичні 

матеріали чи, навіть, дидактичний комплекс; він виступає в якості засобу 

навчання [1] або особливого жанру навчальної літератури та входити до 

комплекту комплексно-методичного забезпечення викладача. 

Переваги використання робочого зошита для учнів ЗП(ПТ)О: 

• наявність  теоретичних  відомостей  у  стислому  вигляді  допомагає 

структурувати та систематизувати матеріал, який вивчається; 

• доступність і зручність використання електронного варіанта робочого 

зошита, як під час очної, так, і дистанційної форми навчання; 

• диференційовані  вправи і  завдання забезпечують практичне оволодіння 

теоретичним матеріалом на посильному навчальному рівні;  

• запропонована  система  вправ  і  завдань  різного  характеру 

(репродуктивних,  творчих,  дослідницьких)  змушує  учнів  активно  

включатися у процес навчання, здійснювати суттєву самостійну діяльність, 

спрямовану на здобуття знань. 

Рис. 7. Структура робочого зошита для самостійної роботи 

Рис. 6. Структура робочого зошита для контрольних та творчих робіт 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Бровун  НН..ОО..,,  майстер виробничого навчання  Професійно-технічне  училище    

№ 27  м. Генічеська, Херсонська область  

Освітній процес у закладі професійної (професійно-технічної) освіти має 

забезпечувати необхідні умови для розвитку креативного мислення 

особистості.  Невід’ємна роль в цьому процесі належить майстру виробничого 

навчання. Перед ним постає одне із головних завдань – розвинути креативність 

у здобувачів освіти при оволодінні професійними навичками та вміннями на 

основі здобутих знань, виховати з них креативних, конкурентоспроможних 

працівників для потреб сучасного ринку праці. Важливо звернути увагу на те, 

що розвивати  креативне мислення у майбутніх кваліфікованих робітників  

можливо не тільки під час виробничого навчання, а і у виховній роботі під час 

виховних годин. 

 Що ж таке креативність? Креативність – творча, новаторська 

діяльність; новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, які 

характеризуються здатністю  до продукування принципово нових ідей що 

входять в структуру обдарованості особистості. На сьогодні існує більше ніж 

сто означень креативності. Піонером в області вивчення креативності вважають 

Дж. Гілфорда, який ототожнив поняття креативності та творчого мислення. 

Дослідження в галузі креативності проводилися вітчизняними (С.Медник, 

Д.Богоявленська, М.Гнатко, В.Дружинін, В.Козменко) та закордонними (Дж. 

Гілфорд, Е.Торренс, Ф.Бардон, Д. Харрінгтон) вченими.[2] 

Як одну з форм виявлення інтелектуальних здібностей М. Холодна 

виділяє креативність, де мислення представлено наступними ознаками [4]: 

• швидкістю (кількість ідей, які виникають за одиницю часу); 

• оригінальністю (можливість давати ідеї, які відрізняються від загальних 

пізнавальних стандартів); 

• сприйняттям (чутливістю до деталей, протиріч, невизначеності); 
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• метафоричністю (можливість створювати фантастичні ідеї, вміння в 

простому бачити складне, а в складному просте). 

В процесі розвитку сучасної освіти провідними стають не засвоєння 

формальних знань і навичок, а умови, які стимулюють розвиток креативного 

мислення, а саме самореалізація творчого потенціалу особистості. 

Навчити молодь самостійно працювати з технологічними схемами, 

технологічною, інструкційною картою, збірником рецептур – одне з провідних 

завдань модернізації змісту освіти. В процесі самостійної пізнавальної 

діяльності для розвитку креативного мислення  найбільш ефективним буде 

використання різного плану методів: 

 проблемного навчання: майстер формулює проблему і вирішує її, 

здобувачі освіти стежать за ходом творчого пошуку (їм подається   

своєрідний еталон творчого мислення); 

 частково-пошуковий (евристичний): майстер формулює проблему, 

поетапне вирішення якої здійснюють здобувачі освіти під його 

керівництвом (при цьому відбувається поєднання їх репродуктивної та 

творчої діяльності); 

 дослідницький: майстер ставить перед здобувачами освіти проблему, і ті 

вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для 

цього необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо; 

 інтерактивного навчання та інші. 

Завдання майстра полягає в тому, щоб здобувачі освіти мали під руками 

все необхідне для розширення своїх знань у кожний проміжок навчального 

часу, досягали  кращих результатів шляхом самостійної пізнавальної 

діяльності. На початковій стадії здобувачі освіти повинні одержати від майстра 

точні вказівки, де вони можуть знайти додаткові відомості, що з чим слід 

співставити і з якими різними варіантами вони можуть зустрітися при 

ознайомленні з новим матеріалом. Ні в якій мірі не повинна знижуватись 

активність пошуку здобувачів освіти, якщо їм заздалегідь буде відомо від 

майстра, що існують різні, часто діаметрально протилежні властивості явищ і 
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процесів. Суть пошуку полягає не тільки в тому, щоб назвати ці властивості, а 

навчати здобувачів освіти умінню розкривати, показувати їх. Самостійна 

пізнавальна діяльність розглядається як один із важливих показників для 

розвитку креативного мислення. 

Головна суть креативної освіти на уроках виробничого навчання та під 

час виховного процесу - відмовитись від репродуктивного відтворення 

матеріалу підручника, а впровадження принципово нових методів навчання, що 

сприятимуть розвитку творчої особистості. 

 Під час вибору методів уроку потрібно віддавати перевагу саме активним 

методам освіти. Існує багато методів та прийомів креативної освіти. Розглянемо 

ті, які найкраще будуть підходити для розвитку креативного мислення [1].  До 

креативних методів належать методи, які у традиційному розумінні є 

інтуїтивними: (метод «мозкового штурму», метод емпатії, тощо). Такі методи 

спираються на нелогічні дії здобувачів освіти, які мають інтуїтивний характер.  

Інший вид креативних методів навчання базується на виконанні алгоритмічних 

приписів та інструкцій (методи синектики, «морфологічного аналізу»). Їх мета 

— побудова логічної опори для створення здобувачами освіти принципово 

нових ідей. Наступний вид креативних методів — метод евристики, тобто 

прийоми, які дозволяють здобувачам освіти вирішувати завдання шляхом 

«наведення» на можливі правильні їх рішення та скорочення варіантів таких 

рішень. Розглянемо деякі з методів, що належать до групи креативних методів 

навчання. 

Метод придумування — це спосіб створення здобувачами освіти раніше 

невідомого продукту за результатами їх певних розумових дій. Метод 

реалізується за  допомогою таких прийомів: 

 заміщення якості одного об'єкта якостями іншого з метою створення 

нового об'єкта; 

 пошук властивостей об'єкта в іншому середовищі; 

 зміна елемента об'єкта, що вивчається, опис властивостей нового 

об'єкта, який здобуто за результатами цієї зміни. 
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Метод «Якби...». Здобувачам освіти пропонується скласти опис та 

намалювати малюнок про те, що відбудеться, якщо щось зміниться. Виконання 

здобувачами освіти подібних завдань не тільки розвиває їх здатність уявляти, а  

й дозволяє краще зрозуміти зв’язок реальності з майбутнім. Метод образної 

картини відтворює такий стан здобувача освіти, коли сприйняття і розуміння 

об'єкта, що вивчається, наче зливаються, відбувається його цілісне, 

нерозчленоване бачення.[3] 

Метод гіперболізації. Збільшується чи зменшується об'єкт пізнання, його 

окремі частини або якості: придумується найдовше слово, найменше число; 

готується найсолодший чай або дуже солоний огірок. Особливий ефект таким 

уявленням може надати Книга рекордів Гіннесса, у якій досягнення балансують  

на межі реальності та фантазії. 

Метод аглютинації. Здобувачам освіти пропонується поєднати 

непоєднувальне у реальності якості, властивості, частини об'єкта та зобразити, 

наприклад: гарячий сніг, вершину безодні, обсяг пустоти, солодку сіль, чорне  

світло тощо [1]. 

Метод «мозкового штурму» - це метод групового розв'язання творчої 

проблеми або метод комунікативної атаки. Основне завдання методу — 

збирання щонайбільшого числа ідей за результатами звільнення учасників 

обговорення від інерції мислення і стереотипів. 

Метод синектики — це спосіб стимуляції уяви здобувачів освіти через 

поєднання різнорідних елементів, який базується на методі «мозкового 

штурму», різних за видом аналогій (словесної, образної, особистої),інверсії, 

асоціації тощо [4]. 

Метод «морфологічного аналізу», або метод багатовимірних матриць, в 

основу якого покладено принцип систематичного аналізу. У процесі розробки 

нової ідеї здобувачам освіти необхідно скласти матрицю, у якій слід розкрити 

повний перелік ознак даної ідеї або завдання (характеристики,процеси, 

параметри, критерії тощо). Відбувається процес знаходження нових, 

несподіваних та оригінальних ідей шляхом складання різноманітних комбінацій 
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відомих та невідомих елементів. Аналіз ознак та зв'язків, отриманих з різних 

комбінацій елементів (побудов, процесів, ідей), застосовується як для 

виявлення проблем, так й для пошуку нових ідей. 

Метод інверсії, або звернення, орієнтований на пошук ідей у нових, 

несподіваних напрямах, здебільшого протилежних традиційним поглядам та 

переконанням. 

Коли стереотипні прийоми виявляються марними, застосовуються 

принципово протилежні альтернативи рішення. Завжди знайдуться здобувачі 

освіти, які зможуть швидше вирішити проблемну ситуацію, тому таким 

здобувачам освіти потрібно задавати додаткове завдання для самостійного 

опрацювання з метою більш глибоко вивчення даної теми. Прикладом такої 

роботи може бути реферат, проект, презентація. 

Отже  в процесі уроків виробничого навчання та виховних годин потрібно 

урізноманітнювати дослідницьку діяльність здобувачів освіти. Майстер 

повинен виступати в ролі фасилітатора (помічника),стимулювати та  спонукати 

здобувачів освіти до максимальної самостійної пізнавальної активності, 

створюючи творчий психологічний клімат  у групі. 
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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ РІВНІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Бурмак Л.Д., викладач професійно-теоретичної підготовки ДПТНЗ 

«Новокаховський професійний електротехнічний ліцей» 

Компетентнісний підхід - спрямованість освітнього процесу на 

формування й розвиток ключових (базових, основних, надпредметних) і 

предметних компетентностей особистості. 

Поняття "компетенція" традиційно вживається у значенні "коло 

повноважень; 

Компетентність – обізнаність, авторитетність, кваліфікованість. 

Основні складові компетентності 

По-перше, знання, але не просто інформація, а швидко змінювана, 

динамічна, різноманітна, яку треба вміти знайти, відсіяти від непотрібної, 

перевести у досвід власної діяльності. 

По-друге, уміння використовувати це знання у конкретній ситуації; 

розуміння, яким чином добути це знання, для якого знання який метод 

потрібний. 

По-третє, адекватне оцінювання - себе, світу, свого місця в світі, 

конкретного знання, необхідності чи зайвості його для своєї діяльності, а також 

методу його здобування чи використання. 

Три рівні компетентностей 

Предметні – формуються засобами навчальних предметів. 

Міжпредметні – належать до групи предметів або освітніх галузей. 

Найбільш універсальними є ключові компетентності, які формуються 

засобами міжпредметного і предметного змісту. 

10 ключових компетентностей: 

 Спілкування державною мовою 

 Спілкування іноземними мовами 

 Математична компетентність 
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 Основні компетентності у природничих науках і технологіях 

 Інформаційно-цифрова компетентність 

 Уміння вчитися впродовж життя 

 Ініціативність і підприємливість 

 Соціальна і громадянська  

 Обізнаність і самовираження у сфері культури 

 Екологічна грамотність і здорове життя 

Наскрізні лінії ключових компетентностей 

 Екологічна безпека й сталий розвиток 

 Громадянська відповідальність 

 Здоров'я і безпека 

 Підприємливість і фінансова грамотність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ядро (основа уроку) 
включає ті елементи (етапи 

уроку), які вирішують 
основну освітню мету 

уроку 

актуалізація  
опорних знань 

 

мотивація  
освітньої  
діяльності  

повідомлення  
теми, мети,  

завдань уроку 

повідомлення  
домашнього  

завдання 

 
рефлексія 

 

підбиття 
підсумків 

уроку 
 

перевірка  
домашнього  

завдання 
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Вимоги до структури уроку: 

• чітко визначені цілі та завдання уроку; 

• визначення типу уроку, органічний зв'язок всіх частин уроку; 

• зв'язок уроку з попереднім уроком і закласти перспективу на наступний 

урок; 

• вибір оптимальних, виходячи із цілей і завдань уроку, методів вивчення і 

закріплення нового матеріалу; 

• оптимальність домашнього завдання (форма, обсяг, запис у щоденнику, 

облік індивідуальних особливостей і т. д.). 

Вимоги до підготовки та організації уроку припускають: 

• підготовку та використання демонстраційного і роздавального матеріалу; 

• можливість для учнів одержувати частину завдань самостійно під 

керівництвом педагога; 

• використовувати контроль і самоконтроль учнів у процесі виконання 

навчальних завдань;  

• перевірку і самоперевірку після виконання ними завдання; 

• при підготовці виділити складні моменти нової теми, продумати 

методику їхнього пояснення. 

Вимоги до змісту уроку і процесу його проведення: 

• урок повинен сприяти розвитку пізнавальних процесів в учнів 

(сприйняттю, пам'яті, уваги, мислення, мовлення); 

• формувати якості особистості учнів (дисциплінованість, акуратність, 

ініціативність і т.д.); 

• урок повинен сприяти мотиву позитивного відношення учнів до 

навчання. 

Вимоги до техніки проведення уроку припускають: 

• певний ритм і темп уроку оптимальний для учнівської групи; 
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Моделювання 

Проєктування 

Конструювання 

Створення структури педагогічного 
процесу: 

• визначення виховних і розвивальних 
завдань; 

• прогнозування результатів; 
• опрацювання змістової частини 

матеріалу; 
• визначення методів, прийомів роботи; 
     

    
  

Створення конструктора (конспекту) 
уроку: 

• чітке формулювання мети, завдань, 
типу, форми проведення уроку, 
конкретизація методів, прийомів;  

• запис дій викладача та передбачення 
дій учнів; 

• раціональний розподіл часу; 
• виділення структурних елементів 
• навчальної діяльності. 

Створення умовної моделі уроку: 

• чітке визначення місця уроку і в 
змістовому і в методичному аспектах у 
межах навчального курсу, розділу, теми; 

• формулювання загальної мети вивчення 
матеріал; вибір педагогічних методів, 
прийомів, технологій, використання 

    
   

   

• сприятливий психологічний клімат на уроці (взаємна доброзичливість, 

готовність педагога прийти па допомогу учневі і т. д.); 

• взаємне співробітництво педагога й учнів, педагогічний такт; 

• використання різних видів діяльності учнів, підтримувати інтерес до 

уроку. 
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ВИКОРИСТАННЯ  БІБЛІОТЕРАПІЇ  У ПОЗААУДИТОРНІЙ  

ДІЯЛЬНОСТІ  ЗП(ПТ)О. 

Винокурова К. І., викладач спецдисциплін Новокаховського професійного 

електротехнічного ліцею, м. Нова Каховка, Херсонська область 

У статті розкриваються основні поняття бібліотерапії, її можливості і 

етапи розвитку. Місце бібліотерапії і мережевий поезії в наш час,  можливості 

використання в роботі з кризовими станами. Розкриваються техніки 

бібліотерапії по роботі з емоційними станами для використання в практичній 

роботі психологів і психотерапевтів. 

«Творчість та терапія частково збігаються: 
то, що є творчим, часто виявляється 
терапевтична, то, що терапевтично, 

часто є творчий процес» 
Н. Роджерс 

 
Арт-терапія - порівняно нова галузь науки і практики, проте дивовижний 

ефект творчості відомий з давніх-давен. Протягом багатьох років мистецтво 

відображало світ людських пристрастей від глибокого горя до шаленої радості і 

служило чудодійним засобом психологічного і духовного відродження. 

В останнє десятиліття художня творчість, як велика цілюща сила було 

відкрито знову і високо оцінено. Художня діяльність допомагає позбутися від 

стресу, вирішувати проблеми, долати важкі переживання, пов'язані з втратою 

близьких і навіть позбавлятися від болю та інших неприємних фізичних 

симптомів. 

Одним з методів арт-терапії можна сміливо назвати 

бібліотерапію, яка останнім часом набирає обертів і стає популярним 

терапевтичним засобом. Багато уваги приділяється пошуку нових форм 

бібліотерапевтичної роботи. В Іспанії, Фінляндії широко поширена 

«Терапевтична поезія» (збірки віршів, оформлені в стилі лікарських 

упаковок). У соціальних мережах з'являються автори які пишуть поезію що 

несе терапевтичний ефект і можливість переживати кризові стани. 
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Метою бібліотерапії є - зцілення словом, в наданні читачеві можливості 

сформувати свідомість того, що і інші люди стикалися з подібними 

проблемами, демонстрація того як ці проблеми вирішуються.  У формуванні та 

баченні  свого шляху подолання важких життєвих ситуацій. 

В даний час бібліотерапія це використання можливостей читання для 

вирішення широкого спектра терапевтичних завдань.  Бібліотерапія як наукова 

дисципліна особливо корисна і важлива ще тому, що вона адаптувала і засвоїла 

з психіатрії і психотерапії актуальні прийоми, пов'язані з можливістю через 

слово позитивно впливати на людину. 

Найбільш оптимальним є визначення бібліотерапії, запропоноване 

Ю.Н.Дрешер. На її думку, бібліотерапія - це наука, націлена на формування у 

людини навичок і здібностей протистояти неординарним ситуацій (хвороб, 

стресів, депресії і т.д.), зміцнювати силу волі, нарощувати  інтелектуальний і 

освітній рівень. Крім цього, аналізуючи різні визначення бібліотерапії, 

Ю.Дрешер підсумовує: «У літературі зустрічається безліч визначень 

бібліотерапії, що відрізняються подробицями, але єдиних у тому, що це область 

діяльності на стику медицини та бібліотечної справи, пов'язана з активним 

залученням людини до читання ретельно підібраної літератури з метою його 

лікування або вирішення особистих проблем ». 

Вивченням бібліотерапевтичного потенціалу книги присвятили себе 

А.М.Мілер, А.Е.Алексейчика, І.З.Вельковскій, О.Кабачек і інші. 

А.Е.Алексейчик  в «Керівництві по психотерапії» пропонує перелік 

жанрів літератури, розташованих за ступенем важливості для бібліотерапії, і 

дає їм короткі характеристики. 

Бібліотерапія досить сильно і довго впливає на людину. Людина, що 

опинилася в кризі, виявляє, що його упорядкований, ретельно вибудуваний світ 

став хитким і невизначеним. Всі звичні способи, за допомогою яких він раніше 

справлявся з життєвими труднощами, ставляться під сумнів, і він змушений 

шукати нові шляхи вирішення проблем, виробляти нові способи поведінки, які 

можуть виявитися більш ефективними, ніж попередні. І тут виступає 
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библиотерапия як нове і дієве, тому як терапевтичний ефект досягається за 

рахунок формування самостійної життєвої позиції, яка допомагає справлятися з 

проблемами в майбутньому, в добавок вивільняючи і розвиваючи в людині 

творчу сторону. 

В процесі бібліотерапії крім створення  свого твору, можливо, 

використання готових творів: 

 історії, притчі, казки, афоризми, метафоричні послання про істини 

реального світу для розширення світогляду та пошуку нових ресурсів 

(робота з метафоричними асоціативними колодами 

«Хасидська мудрість», «1001», «Маленькі радощі», «COPE»); 

 позитивна психотерапія і повчальні історії Н.Пезешкяна «Торговець і 

папуга»; 

 книги, які ми вибираємо, які вибирають нас; 

 психодіагностика і психотерапія на основі улюбленої казки. 

Бібліотерапія є універсальним методом, який може застосовувати будь-

який психотерапевт. Але перед застосуванням такого виду лікування слід 

заздалегідь ознайомитися з книгами, які ви хочете застосувати в терапевтичних 

цілях. І скласти свій «рецепт», в який можуть входити не велика кількість книг 

обраних жанрів. 

Техніками  бібліотерапії виступають: 

 віршування для діагностики свого внутрішнього емоційного стану; 

 складання листа ( «Лист прощання з горем», «Лист прощання з образою», 

«Лист подяки Всесвіту» і т.п.); 

 написання будь-якого твору по чітко зазначеним психотерапевтом 

законам, розповідь на задану тему; 

 написання  казки. 

Переваги бібліотерапії обумовлені тим, що: 

• процедура може займати мало часу; 

• не потрібно спеціальних пристосувань і устаткування, всього лише папір і 

ручка; 
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• не потрібно присутності психотерапевта; 

• є надійним і ефективним методом психотерапії; 

• книги впливають поволі, вони ненав'язливі і непомітні; 

• до книги легко можна повертатися кожен раз, знаходячи для себе нове і 

корисне. 

З точки зору бібліотерапії  поетична творчість цікава як спонтанна 

аутотерапія. Терапія поезією, "екзотичний" з точки зору Г. Айзенка вид 

психотерапії. Поезія - це гра уяви, тому повинна приносити радість, як і будь-

яка гра. Творець, як і дитина, пізнає і засвоює світ в грі. У грі задовольняється 

інстинкт творчості. Поетична уява стимулює розвиток адаптаційних 

можливостей творця, поволі готуючи його до примх і недосконалостей світу. 

Поет же отримує найвищу насолоду від гри в слова, перебираючи їх і 

переставляючи, немов дитина деталі конструктора. 

Зайнятися поетичною творчістю і терапією можливо використовуючи 

авторську методику «Написання сінквейна». Для написання сінквейна за 

основу взято основні вимоги щодо написання, але все підводити до особистої 

терапії, і проживання свого емоційного стану. 

Техніка «Написання сінквейна».  

Мета: особиста терапія і зміна травмуючого стану.  

Інвентар: папір і ручка. 

Час виконання: до15 хвилин. 

Алгоритм виконання: подумати про стан, який вас турбує, та який ви б 

хотіли опрацювати, це може бути відчуття, емоція і т.д. Позначте одним 

словом, це і буде початок вашого  сінквейна, його перший рядок. 

У першому рядку повинна перебувати сама тема сінквейна, зазвичай це 

відчуття або емоція або неприємне переживання, що вимагає опрацювання. 

У другому рядку знаходяться вже два слова, іноді і словосполучення, 

які описують властивості і ознаки цього стану. За частини мови це зазвичай 

причастя та прикметники, що відповідають на питання: 
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У третьому рядку містяться вже 3 слова (іноді і словосполучення) які 

описують дії звичайні для цього стану. Те, що ви робите, опиняючись в 

цьому стані або переживаючи заявлену емоцію. За частини мови це дієслова і 

дієприслівники, що відповідають на питання: 

У четвертому рядку автор пише вже 4 слова, які відчуває, здійснюючи 

дії в третьому рядку. 

П'ятий рядок містить в собі знову лише одне слово, яке може бути 

повторенням першого рядка або абсолютно новим словом (добре, коли це 

нове слово). 

Після закінчення написання сінквейна,прочитайте його, прислухаючись 

наскільки внутрішньо ваша роботи,  лягає на душу. Задайте собі питання «Чи 

змінилося, щось в вас? Які відчуття викликає у вас ваш твір?». Зверніть 

увагу, чи вдалося вам в останньому рядку отримати нову емоцію, стан, якщо 

так то про що це для вас? 

Для посилення терапевтичного ефекту і опрацювання  емоції або стану 

пропоную таку техніку написання акровірша. 

Техніка «Написання акровірша». 

Мета:  опрацювання негативних станів, посилення терапевтичного 

ефекту, усвідомлення і прийняття змін, пошук ресурсу. 

Завдання: Для написання акровірша, пропоную взяти емоційний стан 

який вийшов в останньому рядку сінквейна, наприклад  РАДІСТЬ, і 

розміщуємо його таким чином, що б кожна буква нашого емоційного стану 

стала великою літерою рядка акровірша. 

Р ................................................ .. 

А ................................................. 

Д ................................................. 

І ................................................ .. 

С ................................................ .. 

Т ................................................ .. 

Ь ................................................... 
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Наступним кроком є складання акровірша, в цій техніці намагаємося 

посилити позитивний ефект нашого емоційного стану в кожному рядку 

(дотримуємося рими). В процесі написання акровірша ви досягнете творчого 

підйому і емоційного задоволення не тільки від роботи по написанню, а й з 

опрацювання негативних емоцій з техніки  сінквейн. 

Для консультації можна поставити такі питання клієнту: 

 Ваші відчуття під час написання акровірша? 

 Що було для вас важко? З чим це може бути пов'язано? 

 Які рішення ви для себе бачите в ході вашої роботи? 

 Що змінилося в вас? тощо. 

Примітка: Якщо в акровірші на початку рядка трапляються літери 

И,Й,Ь, можна ці рядки пропускати, але якщо виникає бажання задіяти не 

стримуйте себе. 

Поетична творчість несе насолоду в стражданні і стимулює катарсис - 

звільнення від скорботи і печалі. Вірші, написані кров'ю душі, схожі на пекучі 

болісні ридання або сльози, які проносяться грозовою зливою, залишаючи після 

себе умитий просвітлений світ. Які б не були болісні страждання, висловлені і 

душевно злиті, вони стають немічними, втрачають свою магічну силу. Сльози, 

укладені у віршах, і реальні сльози, викликані самим творчим процесом, 

вбивають скорботу. Так одна емоція чарівним чином перетворюється в іншу, 

стаючи з темної світлою. 

Наш організм є складною, самоналагоджуванню і само відновлювальною 

системою. При наявності необхідних ресурсів людина досить швидко через 

механізм реагування приходить в стан емоційної рівноваги. Слово - диво 

творяще її, воно наповнене неймовірною енергією, енергією руху і дії в тому 

числі, про яку багато хто з нас і не здогадуються! Зміна сильних і слабких 

одиниць, ритмічний порядок слів, динамізм слова - ось внутрішній жест і 

внутрішня міміка поета.  

Доречі, це внутрішнє м'язове, практично тілесне зусилля можна відчути 

у віршах.  Грати на настроях, викликати емоції - не обов'язково позитивні, але 
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сильні, або змушувати думати, закликати до спільного роздумів. Або - 

обдаровувати теплом, створювати такі образи, що можуть підтримати, 

допомогти. Знайти відгук в чужій душі. Це, найважче, але й найважливіше. 

Ви - сильні, 

Коли берете своє горе і перетворюєте його в посмішку. 

Ви – хоробрі, 

Коли долаєте свої страхи і допомагаєте подолати їх іншим. 

Ви щасливі, 

Коли бачите квітку і вдячні їй за цю мить життя. 

Ви – люблячі, 

Коли ваш власний біль не робить вас сліпим до болю інших. 

Ви – справжній, 

Коли визнаєте, що іноді обманюєте самі себе. 

Ви живі, 

Коли надії на завтра важать  більше, ніж вчорашні помилки. 

Ви – ростете, 

Коли знаєте хто ви є, але не того, ким станете. 

Ви вільні, 

Коли ви контролюєте самі себе, а   не інших людей. 

Ви – щедрі, 

Коли віддаєте також легко як приймаєте. 

Ви – скромні, 

Коли ви не знаєте, наскільки ви скромні. 

Ви – милосердні, 

Коли прощаєте іншим ті недоліки, які засуджуєте в собі. 

Ви красиві, 

Коли не потрібно дзеркало,яке говорить вам про це. 

Ви – багаті, 

Коли вам не потрібно більше того, що у вас і так є. 

Ви – розумні, 
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Коли бачите мене таким же, як себе, і ставитеся також, як до самого себе. 

Ви - це Ви, 

Коли перебуваєте в мирі з тим, ким ви не є. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ  ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У  ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНУ  ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ 

Герасимчук Л. А., викладач  Новокаховського   професійного 

електротехнічного ліцею, м. Нова Каховка, Херсонська область 

 

Підвищення ефективності уроків з професійно-теоретичної підготовки є 

можливим за умови застосування освітніх інновацій, поєднання традиційних та 

інноваційних технологій навчання, застосування сучасного навчально-

методичного супроводу. Впровадження інноваційних підходів до організації 

професійно-теоретичної підготовки має на меті формування професійних, 

загально професійних та ключових компетентностей  учнів ЗП(ПТ)О. 

Стратегічною лінією державної політики України є ідея інтенсифікації 

входження України до європейської спільноти. Інтеграційні та економічні 

процеси створюють сприятливі передумови для вдосконалення системи освіти 

в контексті її відповідності вимогам європейського освітнього простору в 

підготовці фахівців. 

Оптимальною формою контролю якості знань вважається тестовий 

контроль. Професійно складені тести можуть допомогти учням принаймні 

двома способами. Перш за все, вони можуть допомогти у створенні 

позитивного ставлення до уроку. Учні будуть старатися досягти позитивних 

результатів, а тести відповідного рівня складності до дадуть учням впевненості 

у власних знаннях і вкажуть на те, над чим ще потрібно працювати. Окрім 

цього, тести можуть допомогти учням оволодіти знаннями, під час підготовки 

до іспитів та контрольних робіт, а також у процесі аналізу цих робіт. 

Тестування – це поширена категорія, яка використовується у всіх галузях 

людської діяльності, де потрібно перевірити якість, або рівень відповідності 

певним критеріям. Широкого поширення набуло тестування програмних 

засобів, тестування автоматизованих систем, тестування технічних приладів. 

У педагогіці тестування найчастіше трактують як педагогічний тест. 

Згідно з визначенням «педагогічний тест – це універсальна категорія, яка дає 
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можливість якісно виміряти рівень знань, умінь і навичок або загальних  

компетенцій; це система завдань специфічної форми, певного змісту і 

зростаючої складності». 

Практика використання тестування, як прогресивної форми оцінювання 

знань студентів представлена в університетах Європи, Америки у більшості 

західних країн. Тестування, як надзвичайно популярна форма контролю 

останнім часом активно впроваджується і в Україні. 

Не можна ігнорувати таку важливу складову тестування як психологічний 

комфорт. Порівняно з контрольними роботами тест є менш напруженою 

формою контролю. Також вчасне оцінювання рівня знань дозволяє 

спрогнозувати, у якому напрямку і в якому темпі продовжувати навчальний 

процес. 

Тестування є ефективним, якщо воно систематичне. Тести при вивченні 

необхідно впроваджувати поступово, попередньо підготувавши учнів до такої 

форми перевірки знань. Спочатку учням пропонуються прості тести з 

вибірковими множинними відповідями, а вже поступово їх складність 

нарощується до більш складних конструкції. Надзвичайно продуктивним є 

використання навчальних тестів, підготовлених на основі проблемних ситуацій. 

Важливою умовою такого універсального педагогічного інструмента як 

тестування, є його частота проведення, послідовність використання, 

адекватність рівнів складності. Тестування доцільно використовувати тільки 

тоді, коли це звична і зручна форма регулярного контролю знань учнів і 

відпрацьована практика викладача. Тестування – це ефективна форма 

повторення і узагальнення вивченого. Отже тестування, елемент добре 

організованого і технологічно продуманого навчально-виховного процесу 

виконує контрольно-оцінювальну функцію навчання. 

Один з найпростіших і зручних сервісів – Google Forms.   При тестування 

у сервісі  – Google Forms  використані наступні типи тестів: завдання з вибором 

однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, завдань на 

заповнення пропусків у тексті. Це інструмент для створення тестів з 

https://docs.google.com/forms
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можливістю задати кількість балів за завдання і правильні відповіді. Можна 

зробити перевірку автоматичною, але якщо є завдання, які вимагають 

додаткової перевірки, можна зробити частину перевірки вручну і тільки тоді 

видати результат. В такому випадку можна відправити результати на вказану 

адресу пошти. Результати тестування автоматично зберігаються на диску в 

окремому файлі. Окрім табличних даних результати  можуть подаватися у 

вигляді діаграм. Також можна переглянути відповіді як окремого респондента, 

так і динаміку відповідей по кожному запитанню. 

На сервісі не потрібно реєструватись, достатньо створити Google акаунт 

та електронну скриньку Gmail.  

Перевагами тестування на платформі є цілісність навчального процесу, 

безкоштовність та широкий вибір типів запитань. 

LearningApps.org - онлайновий сервіс, який дозволяє створювати 

інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з 

різних предметних галузей для використанням і на уроках, і позаурочний час. 

Сервіс Learningapps є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів 

у навчальних закладах різних типів. Конструктор Learningapps призначений для 

розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за 

допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій 

формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу. 

Сервіс Learningapps надає можливість отримання коду для того, щоб 

інтерактивні завдання були розміщені на сторінки сайтів або блогів викладачів і 

учнів. 

Сервіс працює на декількох мовах, зараз українську мову додано до 

переліку мов інтерфейсу сервісу: перекладені загальні текстові рядки та всі 

рядки, що стосуються різноманітних вправ. Вправу можна запозичити з будь-

якого мовного середовища і переробити під український варіант або ж 

використовувати мовою оригіналу.  

Кожен із ресурсів можна використати на своєму занятті, змінити під 

власні потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль, його 

https://learningapps.org/
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можна зберігати у власному «кабінеті», створивши свій акаунт у даному 

онлайнвому середовищі.  

В середовищі пропонуються шаблони для створення вікторин двох видів: 

з однією правильною відповіддю та з множинним вибором відповіддю. В обох 

шаблонах присутня можливість вставки мультимедійного контенту: 

зображення, аудіо- та відеоматеріалів. 

Kahoot − це порівняно новий сервіс для створення онлайн вікторин, тестів 

і опитувань.  

Ця програма може ефективно використовуватися в дидактичних цілях. 

Учні можуть відповідати на створені викладачем тести з планшетів, ноутбуків, 

смартфонів, тобто з будь-якого пристрою, що має доступ до Інтернету.  

Створені в Kahoot завдання дозволяють включити в них фотографії і 

навіть відео-фрагменти. Темп виконання вікторин, тестів регулюється шляхом 

введення часової межі для відповіді на кожне запитання. При бажанні викладач 

може ввести бали за відповіді на поставлені запитання: за правильні відповіді і 

за швидкість. Табло відображається на моніторі комп'ютера викладача.  

Для участі в тестуванні учні просто повинні відкрити сервіс і ввести PIN-

код, який представляє викладач зі свого комп'ютера. Учневі зручно на своєму 

пристрої вибирати правильну відповідь, варіанти якої представлені 

геометричними фігурами. Використання даного сервісу може бути хорошим 

способом оригінального отримання зворотного зв'язку від учнів. Однією з 

особливостей Kahoot є можливість дублювати і редагувати тести, що дозволяє 

викладачу заощадити багато часу.  

Використання інтернет-ресурсів та онлайн опитувань, тестів, вікторин та 

тощо є доцільним на уроках у будь-якій групі. Проте, маємо підкреслити, що на 

сьогодні інтеграція мобільних технологій в освітній простір є доцільною , 

оскільки здобувачі освіти  мають більше сформованих практичних навичок. 

Порівняємо можливості розглянутих в роботі онлайн платформ у 

контексті ефективної підготовки здобувачів освіти ліцею за допомогою 

ресурсів, що на них створені. 

https://kahoot.it/challenge/09295984?challenge-id=7f6d2779-40ad-4005-962d-f68947910c1c_1611177540981
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 Найчастіше тести складаються із завдань п’яти форм: завдань з вибором 

однієї правильної відповіді, завдань на визначення 

правильності/неправильності твердження, завдань на встановлення 

відповідності, завдань на заповнення пропусків у тексті і завдання відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю. 

 

Порівняльна таблиця 

 

№п/п 
Онлайн 

платформа 

Завдання 
з вибором 

однієї 
правильн

ої 
відповіді 

Завдання на 
визначення 

правильност
і/неправильн

ості 
твердження 

Завдання на 
встановлення 
відповідності 

Завдань на 
заповнення 
пропусків 

у тексті 

Завдання 
відкритої форми з 

розгорнутою 
відповіддю 

1 Google forms так так так ні так 

2 LearningApps.o
rg 

так так так так ні 

3 Kahoot так так ні ні ні 

 

Таким чином, орієнтуючись на цілі і завдання були виділені об’єкти 

контролю і обрано найбільш надійні та ефективні форми його реалізації, а саме 

тести, які є  одними з найбільш ефективних засобів контролю та онлайн 

тестування  у процесі професійно-теоретичної підготовки учнів ЗП(ПТ)О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://kahoot.it/challenge/09295984?challenge-id=7f6d2779-40ad-4005-962d-f68947910c1c_1611177540981
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РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ  ОСВІТИ У 

ПОЗАУДИТОРНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗП(ПТ)О 

ГГррииддаассоовваа  ОО..ЛЛ..,,    ввииккллааддааччккаа  ууккррааїїннссььккооїї  ммооввии  іі  ллііттееррааттууррии      ДДННЗЗ   

«Професійно-технічне    училище № 14» м. Нова Каховка, Херсонська область..  

  
За останні роки інтерес до проблеми творчості значно зріс, тож  і для  

закладів професійної (професійно-технічної) освіти наразі він  теж є 

надзвичайно  актуальним. Контингент таких закладів переважно  становлять 

учні старших (10-11) класів:  це вік, коли визначальною характеристикою 

розвитку особистості  стає її  саморозвиток, самовиховання, самоактуалізація, 

самовизначення. Зважаючи на це та на актуальні виклики сьогодення  

потрібною стає така  професійна освіта,  яка формує в учнів  стійкі 

компоненти творчого стилю мислення, бо  така особистість  не тільки готова 

до постійних змін в технологіях, але й здатна виходити за межі нормативної 

діяльності, здійснювати інноваційні процеси.  Такий підхід до формування 

якостей творчої особистості учнів потребує і змін  до  форм та принципів  

педагогічної діяльності як підчас уроків так і поза ними. 

Не секрет, що сучасні учні мають не надто високу мотивацію до 

навчання,  залучити ж їх до  позаурочної діяльності також нелегка справа, тож 

намагаюсь використовувати у своїй роботі цікаві, нестандартні форми, 

залучати молодь і до опанування сучасних  цікавих  застосунків.   

Звичайно, більшість позаурочних заходів тісно пов’язані власне з 

українською мовою та літературою, бо позаурочна навчальна діяльність – це 

власне  продовження «урочної» і  її необхідно проводити з урахуванням усіх 

принципів, правил, методів та прийомів, які стосуються урочної форми, але із 

створенням умов неформального спілкування педагога і учнів.      

Уже стало доброю традицією створення відео-привітань  до Дня 

народжень відомих  українських митців (До 298 річниці з Дня народження 

Г.С.Сковороди https://youtu.be/pA3qifuHka4,  до 126-річчя М.Рильського та 91 

річниці Ліни Костенко https://youtu.be/8bGJcOIAM3w, до 150-річчя 

https://youtu.be/pA3qifuHka4
https://youtu.be/8bGJcOIAM3w
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В.Стефаника https://youtu.be/KIhV_taiDB8, до Дня народження Квітки Цисик 

https://youtu.be/2jW8KZZgaK0).  

Маємо і досвід роботи з творчими  проєктами. Цікавий 

мультимистецький проект «Українка,  яку знаємо іншою»  учні нашого 

закладу створили до 150-річчя Лесі Українки http://project3384850.tilda.ws/. 

Триває робота над довгостроковим проєктом «Кулінарний антураж у творах 

українських письменників» (інтерактивна онлайн-дошка Trello) 

https://trello.com/b/YDE6vcxX/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD

%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-

%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1

%96-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D

0%BA%D0%B8%D1%85-

%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%

D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2.  

Вони мають дослідницьке, проблемне та творче спрямування, а також 

сприяють усебічному розвитку учнів, формують  комунікабельність, 

аналітичне і стратегічне мислення, навчають помічати різницю між головним 

та другорядним 

Приємно розкривати таланти, пробуджувати  і «діставати  назовні» те, що  

було заховано  навіть під час навчання  у школі. Іноді для цього потрібен 

навіть не рік, а іноді молоді легше проявити себе саме дистанційно, коли 

немає «живих» глядачів. Для прикладу  - індивідуальні учнівські проекти «До 

Дня народин Савича» https://youtu.be/3wXC_eg6VCs та «5 фактів про Лесю 

Українку» https://youtu.be/RNbK7Nht-V0. 

Під час такої роботи, звичайно, розкриваються природні здібності учнів, 

формується ставлення до мови, до літератури, до мистецтва взагалі.  

Звичайно, під час проведення предметних тижнів, щорічних  мовних свят 

заздалегідь  продумуємо з  учнями    різні  форми проведення заходів ( іноді  і  

https://youtu.be/KIhV_taiDB8
https://youtu.be/2jW8KZZgaK0
http://project3384850.tilda.ws/
https://trello.com/b/YDE6vcxX/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://trello.com/b/YDE6vcxX/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://trello.com/b/YDE6vcxX/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://trello.com/b/YDE6vcxX/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://trello.com/b/YDE6vcxX/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://trello.com/b/YDE6vcxX/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://trello.com/b/YDE6vcxX/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://trello.com/b/YDE6vcxX/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://trello.com/b/YDE6vcxX/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://youtu.be/3wXC_eg6VCs
https://youtu.be/RNbK7Nht-V0


49 
 

готуємо). Так, наприклад, у минулому навчальному році  учні підготували 

репортаж-опитування «Чи підтримуєте ви норму закону України про 

використання української мови у сфері обслуговування?» 

https://youtu.be/5VpSHZEZQKc. Ця робота   потребувала  не лише серйозної 

підготовчої роботи, а й сприяла розвитку  здатності  встановлювати контакт із 

людьми, отримувати інформацію, необхідну для реалізації поставлених 

завдань, а також  формуванню аналітичної та пошукової діяльності.  

Сподобалась здобувачам освіти і така форма роботи як фотоквест – це 

освітній квест із застосуванням сучасних інформаційно - комунікаційних 

засобів, який  став  особливо доречним під час дистанційної форми навчання.  

(До Міжнародного дня рідної мови – на дошці Padlet) 

https://ru.padlet.com/alenagridasova13/vigy7njcdsjmmcgq.  Така технологія 

дозволяє учням  працювати індивідуально і малими групами, розвиває 

конкурентність та лідерські якості.   

Не менш творчими  є і домашні завдання з української мови пошуково-

дослідницького характеру. Наприклад,  учні, які здобувають професію «Кухар. 

Кондитер» створили  такий собі груповий проект «Правопис назв закладів, 

пов’язаних з  харчуванням (на матеріалах рідного краю) на віртуальній дошці 

Linoit 

http://linoit.com/users/alenagridasova13/canvases/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D

0%92%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D

0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%9D%D0%90%D0%97%D0%92%2

0 

Такого ж плану  індивідуальний  міні-проєкт   з  відповідними 

висновками під назвою  «Професійна лексика на фасадних вивісках»   

створила одна з моїх учениць  на віртуальній дошці Padlet. 

https://padlet.com/dashadlovebtsforever/f6iqab1z937872rw.  

Пропоную учням альтернативні форми виконання домашніх робіт – 

маємо сформульовані правила у вигляді репу 

https://youtu.be/5VpSHZEZQKc
https://ru.padlet.com/alenagridasova13/vigy7njcdsjmmcgq
http://linoit.com/users/alenagridasova13/canvases/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%9D%D0%90%D0%97%D0%92
http://linoit.com/users/alenagridasova13/canvases/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%9D%D0%90%D0%97%D0%92
http://linoit.com/users/alenagridasova13/canvases/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%9D%D0%90%D0%97%D0%92
http://linoit.com/users/alenagridasova13/canvases/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%9D%D0%90%D0%97%D0%92
https://padlet.com/dashadlovebtsforever/f6iqab1z937872rw
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https://kuchar19.blogspot.com/p/blog-page.html, ненудні відео 

https://kuchar19.blogspot.com/p/blog-page_17.html та ейдовірші 

https://viklada4.blogspot.com/p/blog-page_21.html. 

Така робота сприяє розвиткові  уяви здобувачів освіти, асоціативного 

мислення, емоційності, чутливості та інших якостей, що входять до структури 

творчої активності,  збагачує їх  духовно. 

Намагаюся залучати талановиту учнівську молодь  до різного роду  

творчих конкурсів (2020 р – Власик Анастасія, учасниця Всеукраїнського 

поетичного конкурсу «Білий голуб»  відзначена спеціальним дипломом «За 

патріотичну лірику», 2021р – Данилевська Поліна, учасниця І Міжнародного 

(VII Всеукраїнського, XVII  Всекримського) фестивалю-конкурсу учнівської 

та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі 

Українці (номінація «Вокал») – ІІІ місце) 

https://www.youtube.com/watch?v=fLyUY7aZ_8I&t=17s 

      Таким чином, усвідомлене цілеспрямоване використання власного 

творчого потенціалу дає можливість учневі почати самореалізуватися ще під 

час навчання у навчальному закладі, а  за умови достатньої сформованості 

мотивації на успішність, встановлення  довірливих, приязних відносин між 

викладачем та учнями   такий  підхід до  проведення позаурочної  навчальної   

діяльності моделює в учнів  перспективи і наслідки власної майбутньої 

життєтворчості, формує життєву компетентність – основу розвитку 

особистості.  

Список використаної літератури: 

1. Сліпчишин Л. Організація творчої діяльності учнів ПТНЗ на уроках 
виробничого навчання. Нові технології навчання: науково-методичний 
збірник / Інститут інноваційних технологій змісту освіти, Академія 
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки – Київ ; Вінниця, 
2011. – Вип. 69. – Ч.1. — С. 266–271. 

2. Шевчук С.С. Навчально-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О на 
засадах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник. Біла 
Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2021. 73 с. 

 

https://kuchar19.blogspot.com/p/blog-page.html,
https://kuchar19.blogspot.com/p/blog-page_17.html
https://viklada4.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://www.youtube.com/watch?v=fLyUY7aZ_8I&t=17s
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ДОСВІД  ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ MICROSOFT VISIO  

У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЕЛЕКТРОМОНТЕРІВ 

Дарибогов А. В., викладач професійно-теоретичної підготовки ДНЗ 

«Професійно-технічне училище №14 м. Нова Каховка», Херсонська обл.. 

 

Що таке Visio? 

Microsoft Visio - програма для створення всіляких видів схем, до  числа 

яких відносяться:  блок-схеми, органіграми, плани будівель і поверхів, діаграми 

DFD, схеми технологічних процесів, моделі бізнес-процесів, тривимірні мапи 

тощо. Будучи продуктом Microsoft, Visio додається як доповнення до пакету 

MS Office.  

Усі версії підтримують традиційні функції MS Office Word і Excel 

(наприклад, налаштування шрифту та кольору), а також дозволяють 

імпортувати дані безпосередньо із MS Excel і Access. Подібно до інших 

аналогічних окремих програм, Visio має бібліотеку фігур і шаблонів, які 

допоможуть розпочати роботу зі створення різних типів схем.  

Як використовується програма Visio. 

Visio знаходить застосування в різних сферах, де потрібне створення 

професійних схем. При правильних умовах у Visio можна створювати всі види 

зручних професійних схем, які прикрасять будь-яку презентацію, звіт, аудит, 

будівельний проект, план поверху, документ або модель підвищення 

ефективності. В арсеналі Visio міститься багата бібліотека фігур і символів, які 

застосовуються в десятках видів схем. Кожна з цих фігур позначає певний 

елемент тієї чи іншої схеми, наприклад, схеми технологічних процесів, 

діаграми DFD, моделі бізнес-процесів і не тільки. Всі ці види схем широко 

застосовуються в різних областях і служать різним цілям.  

Системні вимоги до програми  Microsoft Visio 2019. Для продуктивної і 

стабільної роботи з програмним продуктом знадобиться комп'ютер відповідної 

апаратної конфігурації: 
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 GPU (відео-карта): оскільки додаток використовує прогресивне 

апаратне прискорення, відеоадаптер повинен бути сумісний з графічною 

бібліотекою DirectX 10 і підтримувати виведення зображення на монітор або 

сенсорний дисплей в форматі 1024х576; 

 HDD (жорсткий диск): потрібно 3,0 ГБ вільного місця на HDD- або 

SSD-жорсткому диску; 

 ОС (операційна система): для роботи з програмою знадобиться 

будь-яке середовище покоління Windows, починаючи з Windows Server 2019 / 

Windows 10 і вище. Попередні версії Windows додатком не підтримуються; 

 ОЗУ (оперативна пам'ять, RAM): 2 ГБ для х64-розрядного 

середовища, 1 ГБ для х32-бітної системи; 

 CPU (процесор): x86-  або  х64-розрядне ядро з тактовою частотою 1 

ГГц і вище з підтримкою набору математичних інструкцій SSE2. 

Як спланувати і скласти просту схему у програмі Visio. Насамперед, 

потрібно визначитися з метою складання схеми або діаграми і зібрати 

необхідну інформацію. Також потрібно вибрати встановлений режим роботи, 

який найкраще відповідає потребам вашого проекту. 

Алгоритм  роботи  з  програмою Visio:  

1. Запустити  Visio і відкрити  шаблон схеми потрібного типу. 

2. Перетягнути  додаткові фігури і символи на полотно і з'єднати  їх 

так, щоб наочно показати рух інформації або роботи. Фігури символізують 

всілякі об'єкти в різних типах схем і можуть варіюватися від простих 

прямокутників, овалів і стрілок до складних вузькоспеціалізованих символів, 

яких налічуються сотні. При необхідності також можна імпортувати власні 

фігури. 

3. Доповнити  фігури текстом і мітками,ретельно перевірити отриману 

схему і переконатися, що всі елементи на місці і немає дублікатів.  

Додаткові поради по роботі у програмі Visio. Починати роботу варто з 

вибору шаблону, який найкраще відображає тип наміченої схеми. Якщо в 

бібліотеці шаблонів бракуватиме точної відповідності, слід вибрати 



53 
 

максимально близький варіант і доповнити  його необхідними фігурами, в тому 

числі власними (їх можна імпортувати). 

Щоб скористатися групами фігур, треба  відкрити трафарети Visio або 

особисті. Щоб додати інформацію про фігуру, використовується  діалогове 

вікно «Дані фігури». Visio Professional дозволяє автоматично імпортувати дані з 

MS Excel і Access. Visio 2019 дозволяє конвертувати виконані креслення у 

доволі поширений формат РDF, що  дозволяє відкривати виконані креслення 

практично на кожному гаджеті. 

Пропоную зразки креслень для уроків професійної підготовки 

електромонтерів, виконаних у програмі Visio (додатки 1-3). 

Додаток 1 

Схема макету для виробничого навчання 
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Додаток 2 

Схема електрична однолінійна електрообладнання кімнати 
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Додаток 3 

Схеми твердотільних  реле та макетів апаратів керування із 
застосуванням твердотільних реле 

 

 
Джерела інформації: 

https://www.microsoft.com/uk-ua  

 
 



56 
 

ДОСВІД  ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ГЕОГРАФІЇ НА ЗАСАДАХ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

Дорош Ю.С., викладач ДНЗ «Професійно – технічне училище №14» м. Нова 

Каховка, Херсонська область 

 

Відходить у минуле епоха «освіти на все життя». На зміну приходить 

нова епоха з принципом «освіта протягом життя», епоха, яка потребує від 

людини прагматизму, творчості, самостійності і відповідальності, здатності 

бачити і вирішувати проблеми автономно, а також у команді, готовності і 

здатності постійно вчитися нового як у буденному житті, так і в професійній 

діяльності. Зазначені якості в сучасній педагогіці називають ключовими 

компетентностями. Жак Делор, голова комісії з освіти ЮНЕСКО, сформулював 

чотири основні цілі освіти XXI століття: вміти жити, вміти працювати , 

вміти жити разом, вміти вчитися. 

 Досягти цих цілей можливо завдяки впровадженню компетентнісно-

орієнтованого підходу в навчанні і вихованні. 

Сьогодні, в процесі зміни парадигми освіти, виникає потреба по-новому 

подивитися на сучасний урок, на його структуру, форми, технології і методи 

проведення. На відміну від традиційного уроку, який відповідав вимогам освіти 

кінця XX – початку XXI століття, сучасний урок – це, передусім, 

компетентнісний урок.  

Компетентнісне навчання – це навчання, яке орієнтоване на розвиток 

особистості, її культури мислення, аналітичної рефлексії, самостійності і 

відповідальності за прийняті рішення. Результатом навчання мають стати не 

окремі знання, а набута сума компетенцій, які дозволяють організувати 

діяльність на високому рівні. Завдання педагога - навчити учнів ставити цілі, 

усвідомлювати мотиви, розуміти завдання, знаходити способи його виконання, 

здійснювати самоконтроль і самооцінку. У зв’язку з цим  змінюється змістовна 
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лінія уроку, по-іншому викладається структура навчального матеріалу, модель 

уроку видозмінюється.  

Компетентнісний урок має такі етапи:  

 мотиваційно-організаційний 

 цілевизначення і планування 

 цілереалізації (опрацювання навчального матеріалу) 

 рефлексивно-оцінювальний 

 повідомлення домашнього завдання  

Географічна компетентність – одна з освітніх предметних 

компетентностей, яка формується на уроках географії та являє собою 

використання географічної інформації та географічних знань, умінь і навичок у 

практичній діяльності й у повсякденному житті.  

Викладаючи свій предмет, велику увагу приділяю розвитку творчих 

здібностей учнів, створюючи для цього на уроках географії атмосферу 

зацікавленості. Під керівництвом викладача учні включаються в пошук істини і 

досягають її розкриття власними зусиллями, працею, тобто вчаться мислити. 

Так  на уроках у формі дослідження учні  виконують пошукові 

завдання. Вивчаючи тему «Населення України. Демографічна ситуація в 

Україні» досліджують зміну кількості учнів навчального закладу протягом 

десяти років, кількості населення свого міста, виявляють основні причини 

зниження кількості населення в області. Аналізуючи демографічну ситуацію, 

надають свої пропозиції, свій проект щодо поліпшення ситуації. У темі 

«Трудові ресурси Європи» аналізують зайнятість трудових ресурсів в 

європейських країнах та  в Україні. Щоб охопити роботою всіх учнів, доцільно 

поділити їх на групи:  

І група – аналізує та порівнює економічно активне населення міста, його 

зайнятість в галузях господарства.  

ІІ група – аналізує та порівнює  стан безробіття, складає діаграми за 

роками, виявляє причини.  
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ІІІ група – аналізує найбільший  попит професій на ринку праці. 

Практикую уроки - експедиції, подорожі, ділові та рольові ігри, які сприяють 

розвитку дослідницької та пошукової роботи на уроках географії,  дають 

можливість учням розвивати фантазію, сприяють активності на занятті. Такі 

уроки наближають учнів до реального життя, сприяють формуванню навичок 

самостійно працювати з додатковою літературою, розв’язувати проблемні 

завдання. Важливо, щоб учні використовували різні методи дослідження – 

моделювання, картографічний, прогностичний.  

Для кращого розуміння економіко-географічних особливостей тієї чи 

іншої країни учням пропонується підготувати маршрут для знайомства жителів 

України з певною країною. Через які міста проляже маршрут? Що побачать 

туристи, як необхідно вдягнутися, що треба знати про традиції країни, коли 

краще здійснити екскурсію?  

У рамках теми  «Україна в міжнародному поділі праці» проводжу уроки-

екскурсії «Підприємства мого міста», акцентуючи увагу на їх галузеве 

спрямування, що допоможе майбутнім кухарям, кондитерам, електромонтерам, 

верстатникам широкого профілю та гувернерам орієнтуватись на ринку праці.  

Уроки-презентації дають можливість вивести на великий екран і 

створити образ об’єкта, явища, навколишньої природи, тому що лише 

теоретично нецікаво вивчати країну, де ти ніколи не був. Мультимедійні 

програми дають змогу поєднати текстову і графічну інформацію зі звуком, 

відео фрагментами, слайдами.  

Сучасні учні люблять складати і відгадувати кросворди, ребуси, шаради, 

складати короткі вірші У процесі такої діяльності   крім інформаційної та 

самоосвітньої компетентностей  учні  розвивають також компетентність 

продуктивної творчої діяльності.  

Розвитку самоосвітньої компетентності сприяють випереджальні 

завдання, такі як підготовка презентацій з використанням світлин 

представників різних народів та їх культурні досягнення  (архітектурні 

пам’ятки, твори живопису, тощо).  
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Таким чином, результатом роботи над формуванням практичних 

компетентностей на уроках географії через активізацію пізнавальної діяльності 

є сприятливий психологічний клімат, самостійність, творчість, позитивні 

внутрішні мотиви навчання, прагнення учнів до саморозвитку. Під час уроку 

учні стають співавторами діяльності, і це підвищує значимість кожної 

особистості, підвищує самооцінку та розвиває закладені здібності. Також варто 

наголосити, що викладач повинен допомогти керувати працею учнів, а головне 

активізувати їхню пізнавальну активність, адже ще у давньому Китаї існувала 

така мудрість:  

«Розкажи мені – і я забуду.   

Покажи мені – і я запам’ятаю.  

Дай мені діяти самому – і я зрозумію».    
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ 

Дьяченко В. В., майстер виробничого навчання ДНЗ «Білозерське 

професійно-технічне училище №6», Херсонська область 

 

Головним завданням професійно-технічної освіти є якісна професійна 

підготовка кваліфікованих робітників для різних галузей економіки з 

урахуванням потреб ринку, що забезпечується впровадженням інноваційних 

технологій навчання. 

За сучасних умов від творчого підходу до вирішення складних 

багатогранних завдань, які стоять сьогодні перед майстром виробничого 

навчання, чималою мірою залежить ефективність педагогічної праці, якість 

навчального процесу, пошук нових форм і методів навчання та виховання 

учнів.  

Академічна свобода майстра виробничого навчання у пошуку методів 

проведення навчальних занять виявляється в удосконаленні вже відомих 

методів і засобів педагогічної праці, а також в освоєнні нових методів і 

технологій, які не лише охоплюють окремі сторони педагогічної діяльності, а й 

поширюються на всю роботу майстра виробничого навчання.  

Урок – це логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними рамками 

відрізок навчально-виховного процесу. Водночас – це дзеркало загальної 

педагогічної культури майстра виробничого навчання, мірило його 

інтелектуального скарбу, показник його кругозору, ерудиції. 

Сучасний урок виробничого навчання – це далеко не одноманітна та 

єдина структурно-змістова схема 

У методичній літературі визначаються чотири блоки вимог до 

сучасного уроку виробничого навчання: 

 загально педагогічні вимоги 

 дидактичні вимоги 

 психологічні вимоги 
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 гігієнічні вимоги  

Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в 

освіту має практичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується 

його історичного розвитку та перспектив, які пов’язані з так званими 

«високими технологіями». Їхніми головними аспектами є: 

 упровадження сучасних комп’ютерних і мережених технологій; 

 зростання та широке застосування нових інформаційно-освітніх 

технологій. 

Особистісно орієнтоване навчання – спосіб організації навчання, у 

процесі якого забезпечується всілякий облік можливостей і здібностей учнів, 

створюються необхідні умови для розвитку їхніх індивідуальних здібностей. 

Мета такого навчання – створення умов для забезпечення власної 

навчальної діяльності учнів і розвиток індивідуальних особливостей кожного. 

Організація особистісно орієнтованого уроку полягає не тільки у створенні 

педагогом творчої атмосфери, а й у постійному залученні суб’єктивного 

досвіду учнів як досвіду їхньої особистої життєдіяльності. 

Мережеві технології призначені для телекомунікаційного спілкування 

учня із педагогами, працівниками бібліотек, лабораторій тощо. 

Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через всесвітню 

мережу Internet. 

Формами мереженої комунікації є: 

- електронна пошта – призначується для обміну інформацією між 

суб’єктами зв’язку, здійснення консультування; 

- телеконференція дозволяє майстру виробничого навчання та учням, що 

знаходяться на відстані один від одного, організувати спільне навчання, 

обговорювати навчальні проблеми, брати участь у ділових іграх. 

Навчальний заклад має комп’ютерний клас, а також бібліотеку 

підключену до мережі Інтернет. Це сприяє розширенню доступу педагогічних 

працівників до навчально-методичної мультимедійної інформації та 

оперативної консультаційної допомоги. Застосування інформаційних 
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технологій на уроках сприяє активізації навчальної діяльності учнів, 

ефективності та наочності процесу засвоєння інформації, заохочує учнів до 

поглиблення знань і набуття нових вмінь. 

Інформатизація є необхідною умовою удосконалювання навчального 

процесу, тому що з її розвитком відбувається відновлення змісту і форм 

навчання. Комп’ютерні технології є ефективним інструментом для розвитку 

нових форм і методів навчання, що підвищують якість освітніх послуг. 

Педагогічні працівники ефективно  використовують на уроках  інноваційні 

технології. 

Завдяки використанню мультимедійної системи учні мають можливість 

проглянути матеріал з окремих тем предметів як професійно-теоретичної та 

професійно-практичної частини. 

Використання навчальних відеороликів під час проведення уроків 

теоретичного і виробничого навчання стимулює учнів до цікавості з предмету 

та сприяє до засвоєння пройденого матеріалу, та дає можливість педагогу 

формувати інтелектуальний розвиток учнів. 

Ігрові технології навчання – це така організація навчального процесу, 

під час якої навчання здійснюється в процесі включення учнів до навчальної 

гри (ігрове моделювання явищ, «переживання» ситуації). 

Сьогодні надають перевагу терміну «імітація» замість «гра» (акцент 

переноситься на внутрішню сутність дії). Навчальні ігри мають на меті крім 

засвоєння навчального матеріалу, умінь і навичок, ще й надання учневі 

можливості самовизначитися, розвивати творчі здібності; сприяють 

емоційному сприйманню змісту навчання. 

Так,  під час виробничих навчань у лабораторіях час від часу ми 

застосовуємо так звану ігрову форму навчання, де учні вчаться керувати 

процесами виробництва. Таким чином ми загартовуємо в учнях 

відповідальність до своїх дій. Така організація навчального процесу виробляє 

в учнів навички здобувати знання самостійно шляхом особистих міркувань, 

розвиває творчий потенціал і готує їх до подальшого життя. Також майстри 
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виробничого навчання кожного року проводять виїзні екскурсії на міні 

підприємства, щоб продемонструвати технології виробництва, а також 

відвідують різноманітні виставки. 

Учні під керівництвом викладачів та майстрів проводять економічні 

розрахунки, які наочно показують необхідність застосування теоретичних 

знань у практичній роботі. 

Сучасне життя диктує нові підходи до формування освітнього процесу. В 

той же час виробництво вимагає від закладів освіти формування у випускників 

ЗП(ПТ)О не тільки теоретичного знання, а й практичних вмінь добре володіти 

початковими навичками і вміння приймати правильні рішення перед 

поставленими цілями, а й вміння  реагувати на події. 

Професійно-технічна освіта має забезпечити не тільки отримання певної 

спеціальності, а й створювати умови для подальшого професійного зростання. 

Успіх навчально-виробничого процесу,багато в чому залежить від майстра 

виробничого навчання, рівня його майстерності, кваліфікації та креативності. 

Інтерактивні технології навчання.  
Інтерактивні технології базуються на постійній активності взаємодії всіх 

учасників навчального процесу. Це взаємонавчання, тісна взаємодія в міні-

колективі (групи, ланці, команді), коли і учні, і майстер виробничого навчання 

є рівноправними суб’єктами навчання. 

В роботі майстра виробничого навчання для мене, найефективнішим 

методом є: «Ігрові технології навчання» 

По – перше: ігровий метод дає учням змогу відчувати себе в будь – якій 

професійній ролі з даними завданням для роботи на уроці виробничого 

навчання. 

По – друге: ігровий метод – надає вільне висловлення своїх думок в групі 

та команді та надає змогу найшвидше засвоїти уміння та навички здобуті на 

уроці виробничого навчання. 

Інтерактивне навчання - це перш за все ділове навчання, в ході якого 

здійснюється взаємодія викладача і учня. Суть його полягає в тому, що у  



64 
 

навчальному процесі приймають участь всі учні у процесі пізнання. Тому учні 

мають змогу розуміти з приводу того, що вони знають і вміють. Тлумачення 

учням про те що вони за своє життя будуть постійно змінювати ринок праці, а 

це означає що молоді люди, ймовірно не матимуть одне постійне робоче місце 

протягом усього свого життя. І тому педагогам треба допомогти учням 

виробити здатність до пристосування до життя і здатність організувати і вести 

власну справу у майбутньому. 

Організація інтерактивного навчання на уроках виробничого 

навчання. 

Готуючись до проведення уроків виробничого навчання з використанням 

інтерактивних методів навчання, майстру виробничого навчання потрібно 

напружено творчо і розумово працювати: 

 глибоко вивчити і продумати матеріал, основний і додатковий; 

 старанно спланувати заняття: визначити ролі учасників, підготувати 

запитання і можливо відповіді, виробити критерії оцінки ефективності 

заняття; 

 передбачити різноманітні шляхи привернення уваги учнів на уроці до 

вивчаючого матеріалу; 

 ретельно підготувати інтерактивні вправи, які будуть продуктивніші до 

засвоєння матеріалу.  

Сучасне життя розвивається швидкими темпами, тому система 

професійної освіти повинна розвиватися, змінюватися. На сьогоднішній день 

ми живемо у цифровому форматі, де на розгляд людини перевагам є сучасні 

інноваційні технології такі як: мульти та медіа формат, ІКТ технології, 

мультимедійні системи, цифрове телебачення та мобільний зв'язок, а також 

лазерні технології. 

Висновки:  

 Процес реформування освіти в Україні передбачає застосування нових 

методів навчання у межах традиційної системи. Таким методом 

навчання є інтерактивне навчання, яке створює комфортні умови для 
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пізнавальної діяльності, за яких кожен учень відчуває свою успішність, 

продуктивність праці, виключення домінування однієї думки над іншою 

інтелектуальну спроможність. 

 Найкраще використовувати методи інтерактивного навчання на уроках 

виробничого навчання після вивчення теми, розділу навчання.  

 Інтерактивні методи навчання сприяють розвитку активності логічного 

мислення, самостійності, відповідальності, розумінню інших людей та 

співпраці. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ УРОК ЯК ЄДИНА ДИДАКТИЧНА 

СИСТЕМА 

Зуй В.О., викладач спецдисциплін ДНЗ  «Архангельський професійний 

аграрний ліцей», м. Архангельське, Херсонська область 

 

Компетенція – це добра обізнаність із чим-небудь; коло питань, у яких 

особа має знання, досвід. 

Компетентність - володіння знаннями, які дають змогу   розмірковувати, 

діяти компетентно.  

Компетентний – це той, який: має достатні знання в якій-небудь галузі; 

який з чим-небудь добре обізнаний, тямущий, обізнаний, досвідчений; який 

може за своїми знаннями щось здійснювати, приймати рішення.  

Кожна компетентність побудована на поєднанні:  

   знань і вмінь;  

   пізнавальних ставлень і практичних навичок;  

   цінностей, емоцій;  

   поведінкових компонентів, тобто всього того, що можна мобілізувати   

для активної дії.  

Сучасний компетентнісний урок яскраво характеризується тим, що 

вирішує проблему мотивації навчальної діяльності учнів. На такому уроці 

створюється модель "навчання із захопленням". Це, насамперед, урок, на якому 

вчитель уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, її 

активного розумового зростання, глибокого й осмисленого засвоєння знань, для 

формування компетентної особистості. 

Методична структура уроку характеризується більшою варіативністю ніж 

дидактична. І тут не можна рекомендувати єдину схему для всіх уроків з усіх 

предметів. Але урок як форма організації навчального процесу може містити в 

собі певні динамічні одиниці – поля, які вчитель заповнює відповідно до типу 

та структури, обраного уроку. 
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У межах першого – поля цілепокладання – відбувається процес виявлення 

цілей і завдань суб’єктів діяльності на уроці (вчителя й учня).  

За вимогами до сучасного компетентнісного уроку: 

• Мета повинна бути конкретизована, тобто визначені предметні та ключові 

компетентності відповідно до конкретного уроку. 

• Цілі  визначають тип уроку, тип – його структуру, структура - розподіл 

часу на різних етапах уроку. 

Мета цього етапу – спрямувати пізнавальну діяльність учнів, навчити їх 

формулювати мету й визначати шляхи її досягнення. Від того, чи розуміють і 

усвідомлюють учні мету своєї діяльності, залежить особисте ставлення до 

навчання; навчальний процес стає осмисленим. Тобто цей етап забезпечує 

активність на наступних етапах уроку. 

Задля того, щоб досягти успіху, учні повинні розуміти, навіщо вони 

прийшли на урок, чого вони повинні досягти та як це зробити. 

У світлі компетентнісного підходу до навчання необхідністю є 

формування мети уроку не через учительську мету (ціленав’язуюче навчання), 

а через результати учнівської діяльності, тобто через формулювання очікуваних 

результатів уроку. 

Формування очікуваних результатів – це принципово важливий момент 

сучасного уроку. 

Формування результатів має відповідати таким вимогам: 

• висвітлювати результати діяльності учнів на уроці, а не вчителя («після 

цього уроку учні зможуть…пояснювати, визначати, характеризувати, 

давати оцінку тощо»); 

• чітко відображати рівень навчальних досягнень, який очікується після 

уроку; 

• чітко вказувати на способи «вимірювання» результатів. 

Взагалі мета уроку має бути сформульована так, щоб про її досягнення 

можна було судити об’єктивно. 
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Прогнозування мотиваційного поля є необхідною передумовою 

успішності навчальної діяльності на уроці. Метою цього етапу є збудження 

інтересу учнів до обговорюваної теми й розумової активності, підготовка до 

свідомого сприйняття нового матеріалу. Мотивація стимулює процеси 

навчання, допомагає створити в учнів спрямованість на навчальну роботу і, 

найголовніше, перетворює учнів з об’єкта навчання на його суб’єкт, 

перетворюючи зміст навчання на особистісно  значущий для дітей.  

Прийоми, які можна використовувати для мотивації: 

• зв’язок навчального матеріалу з реаліями життя;  

• створення проблемної ситуації, для розв’язання якої потрібно засвоїти 

нове; 

• рольові ігри; 

• використання епіграфів, афоризмів;  

• залучення особистого досвіду учнів; 

• парадоксальність фактів тощо. 

Але слід зазначити, що не зважаючи на те, що етап «Орієнтації й 

мотивації навчальної діяльності» виокремлюється на початковому етапі уроку, 

орієнтація на навчальну діяльність повинна здійснюватися протягом усього 

уроку й мотиваційне забезпечення учнів не обмежується початковим 

усвідомленням учнями практичного значення навчального матеріалу – 

головним мотивом навчальної діяльності, на думку багатьох учених, є інтерес, а 

головною умовою пізнавального інтересу – емоційний фон уроку. Тому 

орієнтація й мотивація навчальної діяльності повинна прослідковуватися 

протягом усього уроку.  

Змістове поле компетентнісного уроку обумовлює відповідність 

матеріалу уроку вимогам державної програми, віковим особливостям учнів, 

науковим вимогам, особливостям сприйняття інформації дітьми. 

Зміст навчального заняття умовно можна поділити на складові, 

відповідно до завдань формування певних компетентностей: 

• теорія – поняття, процеси, формули, особистості, факти і т. п.; 
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• практика – уміння і навички, що відпрацьовуються під час вивчення певної 

теми, практичне й оперативне застосування знань у конкретних ситуаціях; 

• виховання – моральні цінності, категорії, оцінки, формування яких 

можливе на основі матеріалу  певної теми. 

Технологічне поле включає вибір форм і методів навчання та їх 

відповідність меті, змісту, результатам та рефлексії. У цьому полі знання учнів 

перетворюються в спосіб діяльності. 

Під час вибору методів навчання для компетентнісно орієнтованого уроку 

особливу увагу ми надаємо тим методам, які сприяють включенню учнів в 

активну діяльність і розвитку ініціативи та відповідальності. 

Компетентнісний підхід вимагає переосмислення позицій вчителя, який 

стає більшою мірою «координатором» і «наставником», ніж безпосереднім 

джерелом знань. Зміна професійної позиції педагога призводить до того, що 

учень виступає як партнер у процесі навчання. 

Конструюючи компетентнісний урок, учитель повинен планувати, 

насамперед, діяльність учнів; ця діяльність має бути різноманітною, 

відповідати рівню можливостей школярів та спрямовуватися на формування 

предметних, загально-предметних і ключових компетентностей учнів. 80 % 

часу на такому уроці повинен працювати і говорити не педагог, а учні, адже   

педагог – організатор, диригент уроку – коучер (людина, яка здатна допомогти 

досягти визначених цілей). 

Сучасний урок відрізняється використанням діяльнісних методів і 

прийомів навчання таких, як навчальна дискусія, діалог, відео-обговорення, 

ділові та рольові ігри, відкриті запитання, мозковий штурм і т. д. Ефективним є 

розв’язання компетентнісно орієнтованих завдань (КОЗ) або ситуативних 

завдань. КОЗ дозволяють зорієнтуватися, як отримані знання і вміння можна 

застосувати в практичній діяльності, у новій ситуації. 

Розвитку компетентностей на уроці сприяє застосування сучасних 

навчальних технологій. Їх досить багато: технологія критичного мислення, 

проектна діяльність, дослідницька робота, дискусійна технологія, колективне та 
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індивідуальне вирішення проблем тощо. Важливо, щоб педагог не спотворював 

технологію, беручи з неї тільки окремі прийоми. Такий підхід є педагогічно 

неправильним. 

Емоційне поле, на думку більшості дослідників, відповідає за стан 

особистості, її задоволення та незадоволення собою, своїми діями і 

ставленнями. Вони виокремлюють такі функції емоційної складової 

навчального процесу: 

 емоціогенна (поліпшення настрою, пробудження інтересу до навчальної 

діяльності, до пізнання навчального предмета); 

 діагностична (розкриття власних резервів внутрішньої активності, 

можливість самовираження і самопізнання); 

 релаксаційна (зняття або зменшення тривожності, фізичного та 

інтелектуального напруження, відновлення внутрішніх сил і резервів); 

 терапевтична (корекція взаємовідносин, подолання труднощів у поведінці, 

навчанні, що виникли або виникають в учнів у спілкуванні з 

однокласниками, педагогами та ін.). 

Як елемент педагогічного супроводу навчального процесу, емоційний 

компонент передбачає реалізацію цілеспрямованого емоційного впливу на 

учнів з метою розвитку певних особистісних якостей та формування 

позитивного ставлення до навчальної діяльності. 

Дослідники називають такі фактори, що характеризують пізнавально-

емоційний стан учнів в процесі навчальної діяльності: 

• організаційно-психологічний (технологічний), що включає функціонально-

цільові компоненти структури уроку та їх прояв в реальному здійсненні 

педагогом; 

• особливості психолого-педагогічної поведінки педагога у процесі уроку; 

• пізнавальну поведінку учнів на уроці, їх емоційне самопочуття, рівень 

комфорту і ставлення до навчальної роботи; 

• загальну психологічну атмосферу навчальної взаємодії педагога і учнів. 
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У соціальній психології виокремлюються певні чинники, що спонукають 

учнів до активності: пізнавальний інтерес; творчий характер навчально-

пізнавальної діяльності; змагальність; ігровий характер діяльності; спільність 

навчальної роботи; емоційність занять. 

Підведення підсумків передбачає  рефлексію – це усвідомлення учнями 

отриманих результатів на уроці. У межах рефлексивного поля вчитель має 

можливість під час уроку відстежити рівень розуміння учнями навчального 

матеріалу, особливості їх психологічного стану (ступінь втоми, увагу, 

емоційний стан), ставлення до досліджуваного матеріалу і уроку загалом. 

Рефлексія допомагає створити умови для самовираження учнів, ініціює 

різноманітні види діяльності. Рефлексія, з точки зору методики навчання, дає 

можливість більш чітко та виразно закріпити у свідомості учня досягнутий 

результат. При цьому варто мати на увазі, що рефлексія спрямована не на 

кількісний аналіз здобутих знань та умінь, а головним чином на якість 

засвоєних понять учнем. Тобто ключовим моментом буде обговорення не про 

кількість сторінок тексту, який запам’ятав учень, а що саме він усвідомив на 

даному уроці, і як він це розуміє. Найбільш природно та зручно проводити 

рефлексію у вигляді колективного обговорення через спеціально підготовлені 

учителем запитання. Учень, який досяг навіть найменшого результату, завжди 

буде готовий його обговорити. Інакше кажучи, рефлексія працює завжди, за 

будь-якого результату і дає змогу досить раціонально задіяти свідомість учня. 

Цінність рефлексії з точки зору проектного навчання полягає в тому, що вона 

допомагає учням у ході обговорень, аналізувати та відповідно планувати свою 

подальшу діяльність. Рефлексуючи на уроці, учень поступово навчається 

прогнозувати та планувати не лише в проектній діяльності, але й переносить та 

реалізує ці уміння в повсякденне життя. 

Таким чином, компетентнісний підхід – це орієнтир національної системи 

освіти. Для того, щоб він став реальним, необхідна його екстраполяція на 

педагогічний процес через компетентнісний урок, оскільки через "поля" 
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компетентнісного уроку можливе ефективне формування компетентності учнів 

як інтегрованого результату навчання. 
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РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ 

Івахненко Є. О., викладач Вищого професійного училища № 17, м. 

Генічеськ, Херсонська область 

 

Педагогічна компетентність – це процес і результат творчої професійної 

діяльності, інтегрований показник особистісно-діяльності сутності педагога, 

зумовлений рівнем реалізації його гуманістичної спрямованості. 

Успіх інноваційних реформ в освіті залежить від педагога, його творчого 

потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здібності до гнучкого 

соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості особистості. У 

період перебудування системи освіти гостро виникає потреба удосконалення 

професійної педагогічної компетентності.  

Суттєві перетворення в системі освіти потребують розв’язання проблеми 

підвищення професійної компетентності педагога, який усвідомлює свою 

соціальну відповідальність, є суб’єктом особистісного і професійного 

зростання, вміє визначити й досягти нових педагогічних цілей, є ключовою 

фігурою у формуванні життєвої компетентності учнів. 

Цілі неперервної освіти педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти визначаються соціальними потребами та 

особистими запитаннями по формуванню їх професійної компетентності, а 

саме: 

 освіта з метою подолання елементарної і функціональної її 

неграмотності; 

 перепідготовка, додаткова підготовка (оволодіння складними 

професіями, повна перекваліфікація на нові професії) ; 

 підвищення професійної кваліфікації в межах вже отриманої 

спеціальності (компенсація прогалин попередньої підготовки, оновлення 
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раніше отриманих знань, реконструкція практичних умінь, осмислення 

досвіду роботи, чкий склався.); 

 розширення та збагачення знань в різних галузях культури, науки, 

соціальної сфери відповідно до особистих інтересів, безпосередньо не 

пов’язаних з професією. 

Проблема визначення професійної компетентності педагога стала 

об’єктом дискусій та суперечок  серед психологів, педагогів, фізіологів, 

спеціалістів практиків. Немає єдиного підходу до влучення поняття 

«професійна компетентність педагога». 

Професійна компетентність педагогічних кадрів розглядалась у роботах: 

Ш. Амокашвілі, І. Ареф’єва, В. Бондарь, С. Висоцької, Н. Кузьміної, В. Лозової, 

А. Марнової, А. Орлова, В. Пишнівського, О. Шияна, Д. Савельєва, А. Акімова 

та інших науковців.  

Соціально-економічні зміни, що відбуваються в суспільних відносинах, у 

змісті громадського життя, ціннісних орієнтирах, зумовили суттєві 

перетворення в системі освіти. Заклад освіти повинен відмовитись від 

неефективних форм і методів навчання, оновлювати зміст навчального 

матеріалу, задовольняти вимоги освіти. 

Поняття ключових компетентностей використовується для визначення 

компетентностей, що дають можливість педагогу брати ефективну участь у 

багатьох соціальних сферах, які роблять внесок у розвиток суспільства, та 

особистого успіху, що може бути застосовано до багатьох життєвих сфер. 

Одним із шляхів змісту освіти й узгодження його з сучасними потребами, 

інтеграцією до європейського та світового освітніх просторів є орієнтація 

освітніх програм на набуття ключових компетентностей та на створення 

ефективних механізмів їх запровадження. 

Сучасному педагогу для реалізації успішної педагогічної діяльності 

необхідно оволодіти певними групами компетентностей: 

1) Компетентність у професійній сфері: професійна, спрямована на 

викладацьку діяльність; професійна, спрямована на самовдосконалення. 
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2) Компетентність у комунікативно – соціально – морально – етично – 

правовій сфері. 

3) Компетентність в інформаційно-технологічній сфері. 

Основні види ключових компетентностей, якими необхідно володіти 

сучасному педагогу професійної школи: 

 інформаційно-технологічна компетентність (інформаційна, 

інформативна, комп’ютерна, інформаційно-технологічна, інформаційно-

педагогічні); 

 соціально-комунікативна компетентність (комунікативна, соціальна, 

моральна, етична, правова, суспільної діяльності, соціально-

психологічна, соціально-педагогічна, економіко-правова); 

 професійна, спрямована на викладацьку діяльність (пізнавальна, 

трудова, продуктивна творча діяльність навчально-пізнавальна, 

спеціальна (професійна); 

 професійна, спрямована на самовдосконалення (особистісного 

самовдосконалення, саморозвитку та самоосвіти, індивідуальна, 

самооцінна, освітня рефлексивна, операційна).  

В. В. Нестеров, А. С. Бєлкін виділяють декілька ключових компетенцій, 

які є складовими професійно-педагогічної компетентності: 

 когнітивна (професійно-педагогічна ерудиція); 

 психологічна (емоційна культура і психологічна зіркість); 

 комунікативна (культура спілкування і педагогічний такт); 

 риторична (професійна культура мовлення); 

 професійно-технічна; 

 професійно-інформаційна (моніторингова культура). 

В даний час актуальним є пошук таких форм підвищення кваліфікації і їх 

поєднань, які максимально по сприятимуть становленню ключових 

компетенцій педагогів: 
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 оволодіння основами педагогічної і творчої діяльності (індивідуальна 

компетенція); 

 оволодіння елементарними здібностями з само проектування, 

самореалізації і рефлексії (само будівельна компетенція); 

 оволодіння комунікативною діяльністю по само- і взаємодопомозі в 

суспільному житті (комунікативна компетенція); 

 оволодіння навичками дослідницької діяльності (пошуково-

дослідницька компетенція); 

 оволодіння способами складання проектів і програми (проектувальна і 

програмна компетенція); 

 компетенції інформаційних технологій. 

Підходи до визначення ключових компетентностей у зарубіжних країнах:  

Бельгійські експерти у визначення понять компетентностей 

визначають наступні критерії, що їх характеризують: 

• Багатовимірність (комбінація знань, поглядів, умінь та відносин); 

• Досяжність (різними змістовними та неформально, свідомо та 

несвідомо); 

• Прозорість (використання у різних контекстах та ситуаціях). 

Згідно з фінськими авторами основні підходи до поняття ключових 

компетентностей дозволяють зробити такий її розподіл: 

 пізнавальна компетентність (знання та навички); 

 уміння оперувати в умовах змін та вмотивованість ; 

 особистісні компетентності; 

 творчі компетентності (інноваційний підхід). 

Німецькі педагоги в результаті публічного обговорювання визначили 

такі типи фундаментальних компетентностей: 

 Інтелектуальні знання. Поняття передбачає навчання упродовж життя. 

 Знання, які можна застосувати (ситуаційний досвід, проектне навчання, 

розв’язання складних ситуацій, гнучка схема планування, дії та 

самоконтроль). 
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 Навчальна компетентність (навчання навчатися). 

 Методологічні, або інструментальні, ключові, компетентності 

(застосування багатоваріантних, гнучких, високорозвинених 

конструкцій). Поняття охоплює також мовну компетентність. 

 Соціальні компетентності (Соціальне єднання, здатність розв’язувати 

конфлікти, співпраця, робота в команді). 

 Ціннісні орієнтації (соціальні, демократичні та індивідуальні цінності, 

досягаються завдяки вмінню жити в громаді та наділяти демократичні 

цінності). Ця категорія має бути забезпечена такими компонентами 

навчального плану: література, мистецтво, історія, музика, фізичного 

виховання. 

У Нідерландах визначено три основні цілі щодо компетенції: 

 Розвиток особистості; 

 Розвиток відповідального громадянина; 

 Підготовка особистості до ринку праці. 

Проблема визначення поняття «компетентності» та «компетентнісний» не 

нова для України. Досить активно протягом останнього десятиліття ці поняття 

застосовують педагоги та психологи, відбуваються широкі дискусії та спроби 

узгодити їх трактування. Так, найчастіше коли тримається термін 

«компетентнісний» - у контексті соціальної інтеграції дитини в суспільство, 

зокрема й дітей з особливими потребами. Це зумовлює необхідність 

розроблення системи розвитку життєвої та соціальної компетентності.  

Життєва компетентність, на думку І. Єрманова – це знання, вміння 

життєвий досвід особистості, необхідні для розв’язання  життєвих завдань і 

продуктивного здійснення життя як індивідуального проекту. Життєва 

компетентність передбачає свідоме ставлення до виконання різних життєвих і 

соціальних ролей. 

Соціально – компетентна людина здатна: 

 приймати рішення і прагнути до розуміння власних почуттів і вимог, 

блокувати неприємні почуття та особисту невпевненість; 
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 знати, як досягти мети найефективнішими чином; 

 правильно розуміти бажання, очікування і вимоги інших людей, 

врахувавши їхні права.  

 розуміти, як з урахуванням окремих обставин і часу поводитися, беручи 

до уваги інтереси інших людей, власні вимоги; 

 усвідомлювати, що соціальна компетентність не має нічого спільного з 

агресивністю і передбачає повагу до прав та обов’язків інших. 

В педагогічній діяльності уявлення про педагогічну компетентність 

педагога складається на основі результатів педагогічної діагностики. 

Основними елементами утворення педагогічної компетентності є: 

Елементи утворення професійної педагогічної компетентності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корекція 

Педагогічна 
компетентність 

Результат 

 

Засіб 

 

Умови 

Суб’єкт, 
суб’єктні 

відносини 

 

Модель-
зразок 

Мотивація 

 

Цілепокладанн
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Таким чином Модель професійної педагогічної компетентності 

педагога буде виглядати так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівні компетентності педагога 

 

Пропоную визначити свій рівень професійної компетентності (робота з 

таблицею) 

№  рівня Показник у 
балах 

Кваліфікаційні категорії 

1.  0 1. Непрофесіоналізм  

2.  1-5 2. Спеціаліст  

3.  6-10 3. ІІ категорія  

4.  11-15 4. І категорія  

5.  16-20 5. Вища категорія  

6.  21-25 6. Старший викладач  

7.  26-30 7. Педагог - методист  

Дидактична 
компетентність 

 

Проективна 
компетентність 

 

Комунікативна 
компетентність 

Мотиваційна 
компетентність 

Методична  
компетентність 

 

Управлінська 
компетентність 

Інтелектуальна 
компетентність 

 

Психологічна 
компетентність 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

Йоник-Марченко І. М., викладач спеціальних дисциплін ДНЗ «Гадяцьке 

вище професійне аграрне училище» 

Навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (ОПП), 

згідно з Міжнародною класифікацією стандартів освіти, потребує особливих 

ресурсів. Найважливішим із них, крім спеціального персоналу і фінансових 

ресурсів, є різні технічні засоби навчання. Саме в цьому питанні цифрові 

ресурси можуть стати ключовими факторами підвищення якості освіти та 

соціалізації людей протягом усього життя [3]. 

Завдяки сучасним технологіям сьогодні існує багато способів, як можна 

допомогти здобувачам освіти з особливими освітніми потребами адаптуватися 

до викликів і проблем, пов’язаних з їхнім станом. Дати можливість вільно 

спілкуватися, вчитися, розвивати таланти і повноцінно жити [2]. 

Основною формою навчання був і залишається урок. Уроки повинні 

передбачати взаємодію: здобувач освіти - здобувач освіти, здобувач освіти - 

викладач, здобувач освіти - група. Здобувачі освіти зі складними порушеннями 

розвитку мають ряд особливостей: 

 можуть не розуміти, що вони читають; 

 мають проблеми з орфографією; 

 можуть мати поганий почерк або дивно тримати олівець/ручку; 

 відчувають труднощі у формулюванні думки; 

 мають обмежений словниковий запас; 

 можуть не розуміти жарти; 

 не сприймають вказівок; 

 можуть не дотримуватися соціальних норм під час розмови (говорити 

по черзі, стояти близько до співрозмовника). 



81 
 

Працюючи з такими здобувачами освіти, необхідно розуміти велику 

відповідальність, щоб змінити життя здобувача освіти на краще та дати 

професію, що забезпечить його матеріально в майбутньому [3]. 

Цифрові технології – це будь-який продукт, за допомогою якого можна 

створювати, переглядати, розповсюджувати, змінювати, зберігати, вибирати, 

передавати і отримувати інформацію електронними засобами у цифровій формі 

(ПК, планшет, ноутбук, смартфони, медіаплеєри, цифрове телебачення тощо). У 

моєму випадку я працюю над удосконаленням і кращим засвоєнням знань 

здобувачами освіти та більш продуктивної роботи мною було застосовано 

LEARNING APPS – інтерактивні вправи [2]. 

Learning Apps https://learningapps.org/ – онлайн-сервіс, який дозволяє 

створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки, зберігання 

інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких 

здобувачі освіти можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі 

(саме цей сервіс допомагає мені працювати, а саме навчати здобувачів освіти з 

особливими освітніми проблемами в ігровій формі). Сервіс працює декількома 

мовами, зокрема й українською. Перекладені загальні текстові рядки та всі 

рядки, що стосуються різноманітних вправ. Вправу можна запозичити з будь-

якого мовного середовища і переробити українською або ж використовувати 

мовою оригінала. 

Перш ніж почати роботу з цим сервісом, треба зареєструватися. Варто 

познайомитися з його галереєю, колекцією шаблонів, пропонованих сайтом. 

Інтерфейс програми містить такі режими, як «Перегляд вправ» та «Створення 

вправ». Із запропонованого списку назв шаблонів можна обрати той, що 

зацікавив. У полі перегляду можна знайти приклади і короткий опис такого 

типу вправ. Кожен викладач за своїм бажанням може створити набір груп у 

власному акаунті, ввести дані про здобувачів освіти, створити для кожного 

профіль, задати пароль для входу. Під час роботи на уроці або виховному 

заході кожен здобувач освіти (або група здобувачів освіти) отримує пароль для 

входу і виконують завдання, запропоновані для їх класу чи групи [1]. 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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Сервіс Learning Apps надає можливість використовувати один з 

ефективних методів організації активної групової роботи  з спецпредметів – 

складання здобувачами освіти пазлів, які є дуже корисними для розвитку 

мислення дітей, кмітливості та логіки. Також можна створити завдання на 

розгадування гри-головоломки у вигляді мозаїки, яку потрібно скласти з безлічі 

фрагментів малюнка різної форми, які є одним з найдоступніших засобів 

навчання та водночас іграшок, що розвивають логічне мислення, увагу, пам'ять, 

уяву тощо. Наступна вправа – це розгадування та розробка кросвордів. 

Крім того, є можливість розробити та використати на уроці такі види 

інтерактивних завдань: встановлення відповідності, хронологічна лінійка, 

класифікація, слова з літер тощо. 

 
Рис. 1. Приклади інтерактивних вправ у Learning Apps.org 

Отже, Learning Apps – це зручний, інтуїтивний у роботі онлайн-сервіс 

створення інтерактивних вправ для використання як на уроках, так і в 

позаурочний час, застосування яких сприятиме кращому сприйманню 

матеріалу, підвищенню пізнавального інтересу, формуванню вмінь як 

самостійної, так і спільної роботи тощо. Перевагами використання Learning 

Apps є активізація навчальної діяльності здобувачів освіти, підвищення 
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мотивації до навчання; економія навчального часу; розвиток логічного 

мислення, пам’яті. Його використання на уроках спеціальних дисциплін 

дозволить формувати пізнавальний інтерес, інформаційну культуру, 

забезпечити високий рівень наочності, поступовості, спростити процес 

взаємодії між здобувачами освіти та викладачем [1]. 

Отже, Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ Learning Apps 

є необхідними для ефективного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ  

Кобзар О.С., викладач спеціальних дисциплін Олешківського професійного 

ліцею, Херсонська область 

 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти при підготовці 

кваліфікованих робітників  мають спиратися на вимоги сучасного ринку праці, 

враховуючи тенденції розвитку інформаційного суспільства, зокрема 

проникненню Інтернету та його сервісів у життя кожної сучасної людини.  

Першим кроком освоєння онлайн навчання в Олешківському 

професійному ліцею можна вважати створення інтернет-блогу викладача 

«Освіта в ЗП(ПТ)О», але він  був більш інформаційним  і використовувався для 

розміщення додаткових матеріалів та оголошень 

(https://investigate2.blogspot.com/). 

За умов карантинних заходів у зв’язку із пандемією COVID-19 після 

переходу на дистанційну форму навчання ведення блогу викладача було 

переосмислено, розширено його можливості.  

Інтернет-блог був організований для роботи методичної комісії з 

професій  «слюсар ремонтник»,  «слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів сільськогосподарського профілю» Олешківського професійного ліцею. 

Було додано розділ «Дистанційне навчання», в якому розміщували 

матеріали, які учням потрібно опрацювати, та інструкції  до них.  

Зберігання та доступ до інформації було організовано на сервісі Google 

Диск.  В нашому навчальному закладі, його  використовують для зберігання 

потемних папок з файлами, необхідних для проведення уроків, самостійне 

виконання учнями  домашніх завдань, тренувальних вправ, лабораторно-

практичних робіт, завдань підвищеної складності. На означеному сервісі дуже 

легко можна запросити інших учасників освітнього процесу переглядати й 

завантажувати вибрані ними файли та спільно працювати над ними. Більше не 

потрібно вкладати файли в електронні листи. Одна з найбільших переваг - 

https://investigate2.blogspot.com/
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надання доступу до даної інформації з будь-якої точки підключння, де є 

покриття мережі Інтернет. Файли на Google Диску можна відкрити зі 

смартфона, планшета або комп’ютера, але дані технології більш ефективні 

лише з умови правильно організованого освітнього процесу викладачем.  

Наприклад: посилання на Google Диск з матеріалами одного з уроків: 

https://drive.google.com/open?id=1bLSce26fM_AKOsh-o30JIXS9crseYGBW 

Наприклад: посилання на Google Docs: 

https://docs.google.com/document/d/10aRq1KF8x3CUHaO8wWtBz8jFTVwM

f_Z_8lPzne2Y7t8/edit?usp=sharing 

Також у своєму блозі педагог  може розміщувати відеоматеріали з тем 

програми, які учні зможуть додатково переглянути (з використанням сервісу 

Youtube з його можливостями створювати плейлисти та ділитися ними). 

Перевірка рівня засвоєного матеріалу проводився за допомогою сервісу 

Google Форми.   

Для створення форм достатньо зайти на свою сторінку в сервісі Google 

Docs в закладці «Створити» вибрати додаток «Форма» та наповнити його 

навчальними матеріалами – наприклад, це можуть бути тести для дистанційної 

перевірки знань учнів. 

Приклади використання форми Google в навчальному процесі: 

• реєстрація учасників навчальних проектів; 

• опитування, вікторина; 

• організація спільної роботи групи; 

• рефлексія. 

Створити Google форму доволі не важко, кожен користувач, 

який має початкові навички роботи з офісними додатками, легко впорається з 

цією задачею. При проведені тестування існує можливість автоматично оцінити 

роботи учнів та надіслати їм на електронні адреси оцінки. 

Наприклад: посилання на Google Форми за темою «ТО акумуляторних 

батарей»: 

https://drive.google.com/open?id=1bLSce26fM_AKOsh-o30JIXS9crseYGBW
https://docs.google.com/document/d/10aRq1KF8x3CUHaO8wWtBz8jFTVwMf_Z_8lPzne2Y7t8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10aRq1KF8x3CUHaO8wWtBz8jFTVwMf_Z_8lPzne2Y7t8/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/forms/d/1pqoI1fIv5GMP7dl6nar_UpLxFD9Q-

u8eG6_Lin-W5W8/edit?usp=sharing 

В освітньому процесі педагоги нашого навчального закладу також  часто 

використовують QR-коди для полегшення знаходження інформації на різних 

ресурсах, економії часу та зручності зберігання посилань з корисною 

інформацією. 

QR-код (з англійської Quick Response Code «швидкий відгук») – це 

графічне зображення, в якому зашифрована певна інформація, посилання на 

сайт чи окрему його сторінку. Такі графічні позначки є вдосконаленням 

лінійних штрих-кодів. Однак на відміну від них, QR-коди дозволяють отримати 

миттєвий доступ до будь-якої інформації з мережі Інтернет за допомогою 

смартфонів. 

Принцип такого кодування було створено японською компанією Denso-

Wave в 1994 році. Такі коди спершу призначалися для потреб 

машинобудування, наразі вони використовуються практично повсюдно. 

Переваги використання QR-кодування: 

• швидко: дозволяє отримати миттєвий доступ до закодованої 

інформації; 

• зручно: вміщує великі обсяги відомостей у невеликому зображенні 

(4296 символів, а це більше, ніж 2 аркуші машинописного тексту); 

• просто: розміщувати код можна на будь-якій рівній поверхні 

(аркуш, стіна, підлога, бетоноване  подвір'я навчального закладу тощо). 

Сучасні здобувачі освіти практично смартфонів, адже з їх використанням 

сучасними підлітками здійснюються більшість повсякденних дій: спілкування у 

соціальних мережах, переглядання фільмів, розваги, пошук потрібної 

інформації, прослуховування музики тощо. Тому залучення технологій з 

використанням мобільного телефону на уроках додатково заохотить здобувачів 

освіти до вивчення навчальної дисципліни. 

Використання QR-кодів дозволить урізноманітнити навчальний процес. 

До того ж, залучення новітніх технологій в освітній процес дозволить 

https://docs.google.com/forms/d/1pqoI1fIv5GMP7dl6nar_UpLxFD9Q-u8eG6_Lin-W5W8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1pqoI1fIv5GMP7dl6nar_UpLxFD9Q-u8eG6_Lin-W5W8/edit?usp=sharing
https://naurok.com.ua/post/internet-zalezhnist-chi-samorozvitok-tehnologi-v-umovah-cifrovogo-svitu
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збільшити зацікавленість здобувачі освіти до навчання, а для викладача може 

стати зручною формою організації навчального процесу. 

Приклади QR-кодів з посиланнями на навчальні матеріали: 

  

 

Зв'язок з учнями було організовано за допомогою: 

- соціальних мереж (Facebook); 

- месенджерів (Viber, Telegram і т.п.); 

- електронної пошти. 

Дуже часто у педагогів нашого навчального закладу виникала незручність 

зібрати учнів на всіх сервісах. Не було можливості моніторингу відвідування та 

прогресу освоєння матеріалів. Вирішенням цієї проблеми було здійснено 

шляхом переходу до наступного рівня освоєння дистанційного навчання – 

використання платформи «Мій Клас». 

Освітня програма «Мій Клас» - це команда професійних педагогів, 

методистів, дизайнерів, аналітиків та висококласних програмістів.  Їх програма-

мінімум — підвищити рівень освіти в Україні, програма-максимум — стати 

найкращою освітньою програмою у світі!  

Сайт «Мій Клас» отримав гриф від Міністерства освіти і науки України 

(№22.1/12-Г- 155 від 01.04.2019), який офіційно дозволяє використовувати ЕОР 

«Мій Клас» в загальноосвітніх навчальних закладах.  

Основні можливості сайту  «Мій Клас»: 

• вибір класів (груп, курсів) навчального закладу; 

• створення власних предметів; 

• створення теми програми предмету; 

https://miyklas.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
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• додавання уроків згідно власного поурочно-тематичного планування; 

• вибір типу вправи (теорія, завдання для перевірки знань); 

• моніторинг відвідування платформи учнями; 

• підвищення рівня  освоєння навчальних дисциплін кожним здобувачем  

освіти. 

Основні переваги та недоліки освітнього електронного ресурсу «Мій 

клас» можна привести у вигляді таблиці: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переваги  Недоліки 

Патентована освітня технологія з 
Латвії  

Не всі можливості безкоштовні 
(необхідність платної підписки)  

Схвалено МОН  Ресурс орієнтований на 
навчальні предмети   

Сертифікати, що підтверджують 
застосування  інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ)  

Відсутність прямого зв'язку  (як 
на форумах, чатах, відео-
конференціях…)  

Можливість дистанційного навчання 
(працює на всіх платформах) 

Невелика функціональність 
редактора предметів  

Можливість підключення батьків   
Моніторинг відвідування та прогрес 
освоєння предметів  

 

Рейтингова система   
Тех. підтримка та постійне оновлення 
функціональності ресурсу  
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ І НОВІТНІХ 

ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

КУХАРІВ, КОНДИТЕРІВ 

Кожевнікова Тетяна,  майстер в/н Богодухівського  професійного 

аграрного ліцею, Харківська область 

 

В програмі діяльності Кабінету Міністрів України  «Назустріч людям», в  

якій уряд визнав  основні соціально-економічні орієнтири, вказано, що 

найбільш  важливим завданням сучасності є створення  нових  робочих місць, а 

також забезпечення країни  якісною освітою світового рівня. І тому основним 

завданням педагогічного колективу Богодухівського ПАЛ є підготовка 

кваліфікованих робітників нового типу, конкурентоспроможних на ринку праці, 

відповідальних, здатних вміло адаптуватись у різних виробничих ситуаціях, 

поєднувати теоретичну підготовку і високу професійну майстерність. 

Виведення професійної освіти на рівень розвинутих країн світу можливе 

лише за умов відходу від авторитарної педагогіки та впровадження в 

навчальний  процес  освітніх і виробничих  інновацій. 

Використання в процесі професійно-практичної підготовки інноваційних 

методів навчання закладає основи ділового співробітництва майстра 

виробничого навчання і учнів для оволодіння знаннями, вдосконалення  

професійних навиків, що дасть змогу в перспективі  зайняти  активну  життєву 

позицію і успішно працевлаштуватись, знайти  своє місце на ринку праці. 

Підготовка кваліфікованих робіт з професії «Кухар. Кондитер» 

проводиться на базі лабораторії, яка обладнана основними засобами навчання 

та устаткуванням, необхідним для виконання навчальних планів і програм 

відповідно до вимог Державного стандарту ПТО, нормативно-правових актів, 

навчально-методичних документів. 

Для проведення занять використовую таке обладнання: газові і 

електричні плити, електричні духовки. Обладнано 6 робочих місць для 

бригадної  роботи учнів з необхідним посудом та інвентарем. 
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Розширення підприємств ресторанного господарства різних форм 

власності, впровадження досвіду виготовлення страв зарубіжної кухні та 

новітніх харчових технологій вимагає  підготовки висококваліфікованих 

робітників. Саме тому педагоги і методична комісія з професії «Кухар. 

Кондитер» Богодухівського ПАЛ вважають головним у своїй діяльності 

здійснювати підготовку фахівців, які зможуть працювати у сфері ресторанного 

господарства та виконувати технологічні операції з використанням нової 

техніки, обладнання та інструментарію, сировини, інноваційних способів  

приготування  і  подачі страв. 

Таким чином, робоча навчальна програма за означеною професією 

зорієнтована на впровадження новітніх виробничих технологій  з урахуванням  

регіонального компоненту наступним шляхом: використання нової сировини і 

добавок; ознайомлення з новими видами обладнання, інструментів, інвентарю; 

відродження традицій української національної кухні, регіональних страв; 

опрацювання інноваційних способів декорування і подачі страв.  

 Так, до теми програми «Механічна кулінарна обробка м’яса, 

м’ясопродуктів, сільськогосподарської птиці, субпродуктів, приготування 

напівфабрикатів» нами включено приготування  напівфабрикатів  високого 

ступеня готовності, які використовуються на підприємствах  ресторанного 

господарства. 

При вивченні теми «Підготовка сировини до виробництва» ми знайомимо 

учнів з різноманітними добавками для збільшення об’єму готових виробів, 

уповільнення процесу черствіння. 



91 
 

 При вивченні теми «Приготування напівфабрикатів для борошняних 

кондитерських виробів» відпрацьовуємо приготування  начинок  нашого 

регіону − з гарбуза і калини, чорносливу, слобожанської начинки з гречаної 

каші, смаженої картоплі і шкварок. 

При вивченні теми «Приготування бездріжджових видів тіста та виробів з 

них» ми знайомимо учнів із використанням порошкоподібних сумішей та 

приготування виробів з них. Використовуючи придбане нове обладнання − 

млинницю «Тефаль» ми презентуємо приготування млинчиків як на уроках 

виробничого навчання, так і при проведенні  виставок-продажів, районного 

свята «Масляна».  

При вивченні теми «Приготування дріжджового тіста та виробів з нього»  

знайомимо учнів із використанням  нових  тенденцій  приготування  

дріжджового тіста, його приготування прискореним способом. 

При вивченні теми «Приготування напівфабрикатів для оздоблення 

борошняних кондитерських виробів» опрацьовуємо приготування  айсингу. 

Особливе захоплення в учнів викликає його використання при оздобленні 

пряничних  будиночків, новорічних  кулінарних  сувенірів, які досить 

популярні в країнах Європи. 

      
 

Вивчаючи досвід відомих кулінарів, які розробляють креативні рішення в 

поєднанні нових інгредієнтів при приготуванні страв, постійно знайомимо 

учнів із різними  добавками, спеціями  для покращення смакових якостей страв 

та кулінарних виробів. 
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Майстри виробничого навчання, використовуючи в своїй роботі новітні 

виробничі  технології, повинні постійно цікавитись технологічними новинками, 

освоювати нове обладнання, проходити  стажування на виробництві. 

Як завідуюча лабораторією з підготовки кухарів-кондитерів я постійно 

працюю над зміцненням її матеріально-технічної бази. Останнім часом  було 

придбано універсальну кухонну машину «Vitek» із комплектом змінних 

механізмів, тістомісильну машину  «Bosch», сучасний посуд для відпускання 

страв.  

    
Учні цікавляться технічними новинками, відпрацьовують на новому 

обладнанні основні технологічні прийоми, що сприяє максимальному 

наближенню навчально-виробничого процесу до майбутньої  сфери  їх  

діяльності. 

У закладах  ресторанного господарства  важливе значення має така стадія 

технологічного процесу, як декорування страв та способи їх подачі, і тому ми 

знайомимо учнів із технологією карвінгу та кулінарного Арт-візажу. При 

проведенні уроків виробничого навчання, конкурсів фахової майстерності наші 

учні застосовують сучасні способи декорування та подачі страв для подальшого 

використання їх у своїй професійній діяльності.  

Розвиваючи в учнів мотивацію  професійного  самовизначення, творчу 

активність, здатність навчатися протягом  всього  життя  практикуємо  відео-

показ  майстер-класів  відомих кулінарів . Гарним прикладом може бути досвід 

Марії Шрамко, чемпіонки світу з кулінарного мистецтва, члена національної 

команди Ісландії з  кулінарії, почесного члена Асоціації кухарів України, 

українки за походженням. ЇЇ першою сходинкою до професійної майстерності 
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стало навчання у професійно-технічному училищі, де вона здобула професію 

кондитера.  

   

    
Марія Шрамко, чемпіонки світу з кулінарного мистецтва 

 

На своїх заняттях я використовую  сучасні освітні технології,  а саме: 

особистісно-орієнтоване навчання, цифрові технології, інтерактивні форми і 

методи навчання (ділові ігри, вирішення проблемних ситуацій, уроки-екскурсії, 

конференції, проведення брейн-рингів, мозкова  атака та інші). 

Так, наприклад, інтерактивна вправа «Асоціативне гроно» може 

використовуватись на вступному інструктажі (етап актуалізації знань). При 

вивченні теми «Приготування розтягаїв» починаємо гронування з основного 

поняття «розтягаї», навколо розміщую їх технологічну характеристику: норми 

виходу (50гр,143 гр, 210гр), види начинок (рибна, м’ясна, грибна), спосіб  

подачі (як гаряча закуска, з бульйоном, як окрема страва). Таким чином, 

повністю встановлюється зв’язок між основними поняттями, що спонукає учнів 

вільно розмірковувати та сприяє розвитку творчого мислення і уяви. 

У процесі роботи над своєю методичною темою «Використання елементів 

ділової  гри  при проведенні уроків виробничого навчання» я працюю над 

використанням  технології  коучингу . Це технологія партнерської взаємодії 

педагога і учнів, яка переміщує людину із зони проблеми до зони ефективного 

рішення і допомагає досягти високих результатів, розвиваючи професійні й 
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особистісні здібності  учнів.  Основний інструмент процесу – запитання, за 

допомогою яких можна допомогти  майбутнім робітникам самим 

проаналізувати існуючу ситуацію та спрямувати її на пошук власних 

оптимальних дій і рішень.     На етапі заключного інструктажу, під час 

презентації учнями своїх робіт, пропоную проведення гри «Крісло спікера». 

Умови проведення гри Представник кожної бригади по черзі  сідає в крісло, 

яке розташоване посередині, і доповідає про результати виконаної роботи.  

Представники інших бригад мають  змогу ставити запитання з теми або з 

організації виконання роботи. Ця вправа стимулює розумову діяльність, дає 

змогу охопити великі обсяги матеріалу, як нового, так і вже вивченого 

(закріплення знань), розвиває уміння систематизувати матеріал, узагальнити 

його. 

 При проведенні своїх занять вважаю ефективним використання завдань  

дослідницько-пошукового характеру (наприклад: довідка про історію 

виникнення страви, її харчову цінність, особливості технології приготування в 

різних регіонах, еволюцію змін, сучасні тенденції в приготуванні і подачі 

страви). 

На уроках виробничого навчання можна використовувати як  елементи  

методу проектів − організація  дослідницької діяльності, пошукової роботи,  

так  і  реалізовувати  масштабні  проекти. Зокрема, учні  нашого  ліцею  

працювали  над  реалізацією  навчального проекту «Натуральна кухня», 

важливу роль в якій відіграють свіжі овочі та фрукти, дикорослі плоди, 

натуральні приправи. 

Така тема проекту дуже актуальна, тому що на території нашого району  

знаходиться  Краснокутський дендропарк − перлина садово-паркового 

мистецтва  загальнодержавного  значення. На його території акліматизовано 

близько 600 видів екзотичних рослин: акація, софора  японська, чорний і 

червоний глід, багато видів кизилу, горобини, барбарису, плоди яких можна 

сушити, варити варення і джеми, заварювати цілющі чаї; дерево гінкго 
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двохлопасне, яке ще  називають  деревом  щастя, деревину якого можна 

вимочувати, смажити і споживати в їжу, в ній міститься багато крохмалю. 

Наш проект також трансформувався у загальноліцейний масштабний 

захід «Каразінські  вечорниці», на якому почесною гостею стала спадкоємиця  

братів Каразіних (засновника Харківського університету і Краснокутського  

дендропарку) Лариса Олегівна Дешко. Майбутні  кухарі  презентували свої 

вміння, частували гостей свята запашним чаєм, екзотичним варенням та 

кулінарними виробами. 

Проведення такого проекту змусило учнів по-новому поглянути на свої 

вміння, взаємодію із довкіллям і національною спадщиною. 

При проведенні аудиторних занять, позааудиторної  та гурткової роботи 

особливу увагу приділяю відродженню і впровадженню страв національної 

кухні, кухні нашого регіону і їх презентації на заходах різного рівня.  

       
В наші дні актуальною є проблема відродження духовних цінностей у 

свідомості  і житті молоді. Особливість національно-патріотичного виховання 

учнів потребує  широкого привернення уваги до народних традицій та 

популяризації всього українського як бренду. Так, під гаслом «Козацькими 

дорогами − з козацькими стравами» до свята Покрови була проведена виставка-

продаж страв із сала, які готували учні, провівши велику пошукову роботу, при 

цьому майстер став одним із членів проектно-дослідницького колективу. 

Наш ліцей знаходиться в аграрному районі і стало вже традицією 

запрошувати наших учнів на вшанування праці хліборобів Краснокутщини − 

«День  працівників сільського господарства». При проведенні таких заходів 
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спрацьовує технологія створення ситуації успіху, учні долають психологічні 

бар’єри, відчувають себе  професіоналами, частиною хліборобської родини. 

Також  наші учні стали учасниками «Слобожанського ярмарку», який 

щороку  відбувався у вересні місяці у місті Харкові біля «Радмір-Експохолу», 

на який з’їжджалось   більше 500 учасників. Відвідувачам ми пропонували 

коровай власного виробництва, фаршироване порося з хріном, крученики і 

фірмові регіональні страви − вареники по-краснокутськи (з начинкою з 

картоплі і м’яса з цибулею) і м’ясо по-краснокутськи (мариноване м’ясо, 

нарізане брусочками, паніроване в рідкому тісті, смажене у  фритюрі). До речі 

ці рецептури затверджені кулінарною радою Харківської  облспоживспілки для 

підприємств споживчої кооперації нашого району. 

  
Таким чином, використання  в нашій роботі сучасних освітніх  та новітніх 

виробничих технологій доповнює і урізноманітнює  процес  оволодіння учнями  

професійними знаннями, уміннями і  навичками, має практичну значущість і 

результативність, досягаються позитивні  результати в навчанні учнів ЗП(ПТ)О, 

які сприяють формуванню особистості професіонала, здатного до самоосвіти і 

творчості, формуванню виробничої культури, опануванню специфіки 

майбутньої професії. 
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ДОСВІД  ВПРОВАДЖЕННЯ  ІННОВАЦІЙНИХ  ОСВІТНІХ 

ТЕХНОЛОГІЙ  У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ  

Кулік В.В.,  викладач навчального пункту Аварійно-рятувального загону 

спеціального призначення Головного управління ДСНС України у 

Полтавській області   

Начальний пункт Аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України у Полтавській області є  

навчальним закладом, який готує кваліфікованих робітників різних професій 

для  участі в гасінні пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. На даний час 

педагогічні працівники навчального пункту працюють над питаннями 

впровадження нових технологій в освітній процес.  

З впровадженням нових методів боротьби з пожежами та надзвичайними 

ситуаціями, постановкою на озброєння рятувальних підрозділів сучасної 

техніки та засобів гасіння  в  організації  роботи Державної служби з 

надзвичайних ситуацій відбулися  значні  зміни.  У зв'язку з цим змінилися і 

вимоги до кваліфікованих робітників які проходять навчання. Вони мають бути 

здатними до швидкого освоєння професії при виконанні поставлених завдань 

по рятуванню людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть 

виникнути в Україні. 

Професійна  підготовка  такого  робітника  потребує  нових  підходів  до 

організації навчання, зміни  процесу  професійної  підготовки,  застосування  

сучасних  і  ефективних технологій  навчання,  головним  результатом  якого  є  

здатність  робітника  до самовдосконалення, швидка адаптація до змін при 

виконанні оперативних задач. 

Велику увагу колектив  навчального пункту приділяє інформатизації  

навчального  процесу.  

Сучасні комп’ютерні технології  дозволяють  викладачам у процесі  

підготовки  до  уроку поліпшити  процес  викладання  матеріалу.  Зрозуміло,  

що інформатизація навчального процесу передбачає певний рівень 
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комп’ютерної грамотності, тому з педагогічними працівниками в навчальному   

пункті постійно проводиться робота  з покращення навичок    роботи  на  

персональному комп’ютері.  

Підключення  комп’ютерного  класу до  мережі  Інтернет  сприяло 

розширенню  доступу  педагогічних працівників  до  навчально-методичної  

мульти-медіа-інформації, формуванню в учасників педагогічного процесу 

комунікативних  навичок,  організації оперативної  консультаційної  допомоги.  

Застосування  інформаційних  технологій  на уроках сприяє активізації 

навчальної діяльності слухачів, ефективності та наочності процесу засвоєння 

інформації, заохочує слухачів до поглиблення знань і набуття нових вмінь.  

Інформатизація є необхідною умовою удосконалювання навчального 

процесу, тому що з її  розвитком  відбувається  відновлення  змісту  і  форм  

навчальної  діяльності  як педагогічних  працівників,  так  і слухачів. 

Інформатизація  передбачає  використання  в навчальному  процесі  

різноманітних  комп'ютерних  технологій,  які  вважаються інноваційними. 

Комп'ютерні  технології  є  ефективним  інструментом  для  розвитку  нових 

форм і методів навчання, що підвищують  якість  освітніх  послуг. Ефективно 

використовують  інноваційні  комп'ютерні  технології  як  на  уроках  так  і  в  

позаурочній  діяльності.  

Розробка та використання навчальних відеофільмів з окремих тем 

предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок  

залишається цікавою, ефективною сторінкою навчання майбутніх 

кваліфікованих  робітників.   

Використання  навчальних  відеофільмів  під  час  проведення  уроків  

теоретичного  і виробничого  навчання  стимулює  підтримання  у слухачів  

високого рівня пізнавального інтересу до предмету, сприяє його  ефективному  

засвоєнню  та  дає  можливість  педагогу формувати інтелектуальний і творчий 

розвиток слухача. 

В навчальному пункті обладнаний кабінет інформаційних технологій 

навчання. За допомогою комп'ютерної  програми  «MyTest Х»  викладачі 
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пункту проводять  контрольне  тестування  знань слухачів з різних предметів. 

Слід відмітити, що тести складені викладачами як навчальні так і 

екзаменаційні. 

Крім того викладацьким складом пункту розроблена електронна база 

навчальної  літератури. В час самостійної підготовки слухачі завжди зможуть 

нею користуватися. 

Для проведення уроків з слухачами які навчаються за професією 

«Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу» 

застосовується комп’ютерна програма МНВПП «Світлофор»  та 

«Екзаменаційні білети».  

Уроки з домедичної підготовки плануються і проводяться викладачем 

пункту в навчальній аудиторії «Домедичної  підготовки»  на торсі для серцево-

легеневої реанімації з контрольно-вимирювальною панеллю та бездротовим 

пристроєм оцінки якості СЛР № 11640 та автоматичному зовнішньому 

дефібрилятору з тренувальними дорослими електродами з функцією контролю. 

Викладачем розроблені контрольні тести з загально-професійної підготовки 

«Оволодіння основами надання домедичної допомоги». 

Значна  кількість  основних  методичних  інновацій  пов'язана  сьогодні  із 

застосуванням інтерактивних методів навчання. Інтерактивне навчання  –  це, 

перш за все, діалогове  навчання,  в  ході  якого  здійснюється  взаємодія  

викладача  і  слухача.  Суть його полягає в тому, що навчальний процес 

організований таким чином, що практично всі слухачі беруть участь  у  процесі  

пізнання,  вони  мають  змогу  розуміти  і  рефлектувати  з  приводу того, що 

вони знають і думають. 

У своїй практичній  діяльності наші викладачі використовують  

колективні методи взаємо навчання. Ці  методики  дають  змогу  

відпрацьовувати  як  теоретичний,  так  і  практичний  матеріал. Кожен слухач 

уже на уроці не тільки отримує певні теоретичні знання, а й запам'ятовує їх і 

передає ці знання  іншому  слухачу.   
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В ігровій формі, за допомогою психолога на основі практичних тренінгів 

слухачі виробляють практичні професійні навички наполегливості, 

самостійності, комунікабельності та толерантності.  

Майстрами виробничого навчання  для  категорії слухачів за професією 

«Радіотелефоніст» розроблені ситуаційні практичні задачі по рішенню дій при 

виникненні надзвичайних ситуацій, а для командирів пожежно-рятувальних 

відділень  розроблені ситуаційні практичні задачі по діям при ліквідації 

надзвичайних ситуацій. 

В умовах карантину та з огляду на сучасні тенденції розвитку 

дистанційної освіти керівництво навчального пункту проводило пошук 

варіантів оптимізації освітнього процесу навчального закладу, можливості 

оптимізації робочого часу викладацького складу без відриву від основного 

місця роботи та можливість проводити спеціальну підготовку працівників 

місцевої пожежної охорони та слухачів  із дистанційною складовою на базі 

навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області. 

Так, був обраний варіант проведення занять з використанням  навчальних 

відео-презентацій. Перевага цієї форми навчання полягала в тому, що 

викладацький склад навчального пункту самостійно, на власній базі без відриву 

від робочого місця мав можливість проводити заняття завдяки впровадженню 

мультимедійних презентацій. Таким чином, було отримано новий освітній 

продукт, який оптимізував освітній процес навчального пункту. Навчальний 

матеріал став подаватися на екран в чіткій, логічній послідовності у вигляді 

основних понять, схем, таблиць, ілюстрацій, відео-супроводження. Це 

дозволило значно підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу, 

полегшити працю викладацького складу навчального пункту, завдяки чому 

викладачі отримали додатковий час для самостійної роботи по 

самовдосконаленню. 

Основою для розміщення навчальних презентацій та тестових завдань 

була обрана онлайнова Web платформа Google Classroom. Чому саме Google 

Classroom? По-перше, конфігурація не така важка, як більшість сервісів і з нею 
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була можливість працювати при слабкому Інтернеті, що дає перевагу для 

сільської місцевості. По-друге, вона нормально відтворювалася як на 

стаціонарних комп’ютерах так і на смартфонах.   

На кожен курс створювалася окрема папка на Google диску відповідного 

користувача Google Drive, куди подавалася робота, котру оцінював викладач. 

Навчальний матеріал запускався у вигляді відео-презентацій, який можна було 

прослухати, у необхідних місцях поставити на паузу та прочитати або 

законспектувати. При виборі відповідної теми для ознайомлення з навчальним 

матеріалом обравши тестовий матеріал, слухачі мали можливість пройти 

тестування по даному уроку. Так викладач мав можливість відстежувати 

прогрес кожного слухача, а після оцінювання його роботи, повертати її, 

супроводжуючи коментарями. Кожному завданню можна було встановити 

термін виконання, викладач в режимі реального часу міг спостерігати за тим, як 

здобувачі освіти виконують завдання, бачити список зданих або незданих робіт 

і виставляти оцінки за будь-якою шкалою натиснувши на «Оцінки». 

Використання подібних сервісів допомагає викладачу створювати і 

впорядковувати різноманітні завдання, виставляти оцінки, коментувати і 

організовувати спілкування з слухачами в режимі реального часу або 

дистанційно. Він створює реальні можливості підвищення професійної 

підготовки слухачів, допомагає ефективніше використовувати особистий час як 

викладача, так і слухача. Поєднання самостійного онлайн навчання та навчання 

в аудиторії під керівництвом викладача сприяє персоналізації навчального 

процесу, наближенню його до потреб кожного слухача, незалежно від рівня 

його початкової підготовки. Застосування сервісу змінює і підхід викладача до 

викладання дисципліни, змушуючи його працювати творчо, бути завжди 

онлайн для комунікації зі слухачами. 

Таким чином, сервіс дає можливість індивідуалізувати навчальний 

процес, спрощуючи роботу, разом з тим збільшуючи кількість індивідуально-

групових методів і форм навчання. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ УРОК ЯК ЄДИНА ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА 

Лисенко П.М., викладач професійно-теоретичної підготовки ДНЗ «Північний 

навчальний центр №90», Херсонська область 

 

Глобалізаційні процеси, що відбуваються у світі, мають великий вплив на 

всі сфери життєдіяльності людини. Одним із основних  завдань професійно-

технічної освіти  - підготовка конкурентоспроможного випускника учбового 

закладу. На сьогодні головним завданням навчального закладу є формування 

потреби та здатності учнів добувати знання на основі індивідуальних підходів у 

процесі формування їхньої професійної компетентності. Також, 

найважливішим аспектом сучасної освіти є мотивація до навчання. 

Мотиваційний компонент навчання впливає на якість засвоєння знань, розвиток 

умінь та навичок і тісно пов'язаний з застосуванням новітніх педагогічних 

технологій у процесі їх підготовки [5]. 

 Сьогодні головним виміром якості функціонування освітньої системи 

може бути здатність молодого покоління повноцінно жити й активно діяти в 

новому світі, постійно самовдосконалюватись, адекватно реагувати на зміни. 

Саме через освіту ми маємо виховати людину, здатну створювати та сприймати 

зміни, нововведення. Зміни вимагають конкурентоспроможності, професійної 

та соціальної мобільності, неперервної освіти, духовного самовдосконалення 

особистості. 

Вимоги XXI століття зобов’язують освіту  мати випереджувальний 

характер, тобто бути спрямованою на майбутнє, на розв'язання проблем нового 

століття, розвиток ключових компетентностей вихованців, формування нових 

способів мислення та діяльності. Щоб знайти своє місце в житті випускник 

навчального закладу повинен мати певні компетенції: 

• бути гнучким, уміти інтегруватися в динамічне суспільство; 

• критично мислити; 

• використовувати знання як інструмент для розв'язання проблем;  
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• приймати нестандартні рішення та відповідати за них; 

• вміти працювати в команді, мати комунікативні звички; 

• використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному 

й особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави; 

• уміти здобувати, аналізувати, застосовувати інформацію для 

індивідуального розвитку та самовдосконалення [4]. 

Швидкоплинність соціального прогресу, динамічність змін спонукає до 

постійної роботи над собою, розвитку життєвої компетентності, посилення 

відповідальності молодої людини за своє майбутнє, можливість досягнення 

успіху. А це вимагає переосмислення фундаментальних засад учбового 

закладу, посилення його компетентнісної спрямованості. Компетентнісний 

підхід визначають базовою ідеєю реформування освіти в країнах 

Європейського Союзу і розглядають як стрижневу, конструктивну ідею 

безперервної освіти.  

Компетентнісний, діяльнісний, особистісно зорієнтований підходи 

потребують від викладача спеціального конструювання навчального процесу, 

який сприяв би розвитку особистості учня, створював умови для формування 

такої ключової компетентності, як уміння вчитися. 

Педагог має пам'ятати, що кожен з учнів має осібні здібності, тому 

потрібно створити умови для реалізації їх, враховуючи при цьому 

індивідуальні схильності, інтереси, ціннісні орієнтації. Маючи методичний 

арсенал, потрібно вибрати тільки те, що допоможе розв'язати поставлене 

завдання: створити на уроці умови для розкриття й урахування особистісного 

суб'єктного  досвіду учня. 

В світі реформування та цифровізації освіти  урок продовжує 

залишатися основною дидактичною одиницею навчального процесу в 

технічному училищі, модернізуючись через застосування освітніх технологій 

у навчальному процесі.   

Систематичне впровадження та використання сучасних педагогічних 

технологій в навчальному процесі дозволить підвищити його якість та 
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ефективність, досягати кращого результату в навчанні, підвищити мотивацію 

до предмету. 

Урок  залишається основним елементом навчального процесу, а також 

виховання й розвитку особистості. Утім вимоги до його організації та 

проведення корелюються із суспільними запитами. На етапі інтенсивного 

реформування освіти в контексті компетентнісного підходу визріла потреба 

по- новому осмислити поняття уроку, його структури, форм, технологій 

проведення [6]. 

Доцільно керуватись таким алгоритмом побудови компетентнісного 

уроку: 

 конкретизація загальної мети уроку; 

 поділ змісту вивчаємої теми на навчальні ситуації залежно від його 

структури – теоретична інформація, знання способів діяльності, знання 

в дії або вміння тощо; 

 формування цільового завдання до кожної навчальної ситуації; 

 вибір методів навчання за їхніми дидактичними функціями (засвоєння, 

формування, узагальнення) та змісту навчального матеріалу; 

 визначення форм організації навчальної діяльності учнів 

(індивідуальна, парна, групова, загально-класна) адекватно до змісту та 

методів роботи; 

 окреслення очікуваного результату спільної діяльності. 

Концепція компетентнісної моделі уроку – це гнучка динамічна система 

взаємопов'язаних компонентів, зорієнтованих на досягнення планового 

кінцевого результату всіма суб'єктами навчального процесу. 

Ефективне моделювання заняття на структурному та змістовному рівні 

здійснює учитель. Моделювання уроку грунтується на компетентнісному, 

діяльнісному та особистісно зорієнтованому підходах і вимагає від учителя 

здійснювати системний підхід до його організації і він буде мати такі етапи: 

проектування; моделювання; рефлексія. 
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Проектування. Визначаючи мету уроку в контексті компетентнісного 

підходу, викладач враховує кілька важливих вимог. По-перше, мета уроку 

триєдина: навчальна, розвивальна, виховна. По-друге, вона містить предметні, 

загальнопредметні і ключові компетентності, формування яких 

здійснюватиметься на уроці. По-третє, в компетентнісно спрямованої освіти 

викладач є організатором самостійної активної пізнавальної діяльності учнів, 

їхнім консультантом, партнером і помічником, який забезпечує комфортні 

умови для особистісного розвитку учня. 

Моделювання. Структура компетентнісного уроку, враховуючи сучасні 

методичні вимоги, може бути представлена таким чином. 

 Етап орієнтації.  Викладач налаштовує учнів на позитивну співпрацю, 

визначає місце уроку в контексті теми, розділу, курсу. 

 Етап цілевизначення. Педагог залучає учнів до усвідомлення 

необхідності набутих на уроці знань. 

 Етап проектування. Викладач використовуючи випереджувальні 

завдання обговорює з учнями і складає план подальшої роботи. 

 Етап організації виконання плану діяльності. Педагог обирає 

оптимальні методи навчання. Учні самостійно визначають завдання, 

способи виконання, варіанти закріплення знань. 

 Контрольно-оцінювальний етап. Викладач оцінює кінцеві результати та 

процес навчання. 

Структура компетентнісного уроку – має системний характер. Вона 

базується на принципах професіоналізму, компетентності викладача. 

Рефлексія. Важливим етапом  роботи над формуванням уміння вчитися є 

рефлексія – уміння зробити висновки, оцінити значущість вивченого для себе, 

знайти місце отриманим знанням у системі власних цінностей – це є важливе 

вміння, яке необхідне для становлення особистості. 

Складові частини досягнутого результату є : 

• самоконтроль - передбачає, що учень самостійно стежить за виконанням 

роботи, знаходить допущені помилки та корегує свою діяльність; 
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• самооцінка – закінчивши роботу, учень оцінює її якість, а також переваги 

та недоліки; 

• самоаналіз -  визначення сильних і слабих сторін своєї роботи; 

• корекція – на разі неякісного виконання завдання, виникає потреба 

додаткової корекції роботи для отримання якісного результату. 

Проведення рефлексії, керування своєю навчально-пізнавальною 

діяльністю є стимулом самоосвіти, самостійно організовувати свою діяльність 

відповідно до своїх можливостей. 

Компетентнісний урок є першим етапом в роботі викладача, який прагне 

навчити учня вчитися. Результатом цієї роботи буде високий рівень 

самоосвітньої компетентності учнів, який буде потужним стимулом до 

подальшого вдосконалення в їхньої професіональній діяльності 
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СУТНІСТЬ КІБЕРБУЛІНГУ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ЗАПОБІГАННЯ 

Макаренко О. Є., викладач Чорноморського морського фахового коледжу 

Одеського національного морського університету 

Актуальність цієї теми обумовлена необхідністю розуміння того, що 

НТП, спрямований на підвищення матеріального благополуччя людства, при 

падінні моральних цінностей, веде до появи цілого комплексу нових небезпек 

для довкілля, самої людини і суспільства в цілому.  

На думку багатьох вчених економічно розвинутих держав подальший 

розвиток цивілізації і забезпечення безпеки існування буде залежати не стільки 

від рівня технічних досягнень, оскільки саме від культури суспільної 

свідомості, складовою частиною якої є мораль. Як показує практика, одним 

технічним шляхом проблема безпеки не вирішується. Більш того, з 

удосконаленням техніки, підвищенням її надійності та безпечності девальвація 

моральних цінностей стає вагомішою, а чим складніше стає ергатична система 

(«людина – машина»), тим в більшій мірі безпека цієї системи залежить від 

культури людини.  

Саме вона (при проектуванні, виробництві, обслуговуванні, експлуатації) 

є найбільш ненадійною ланкою цієї системи. Людський чинник проявляється у 

відношенні як до матеріальної культури (наприклад, розробка та експлуатація 

обладнання), так і до духовної культури (усвідомлення поведінки працюючих в 

питаннях особистої безпеки, безпеки оточуючих та культури безпечного 

виробництва). Таким чином, спостерігається взаємозв’язок причин виробничих 

аварій: відсутність культури індивідуальної поведінки, культури міжособистих 

відносин, технологічної культури, культури виробництва і культури безпеки. 

Таким чином, збудована система відносин, що базується виключно на 

пріоритеті особистих інтересів та ігноруванні суспільних, зневазі принципам 

єдності прав та обов’язків, відмови від морально-етичних норм. Однак 

необхідно розуміти, що сучасний етап соціально-економічного розвитку 

повинен супроводжуватися дотриманням норм етики і моралі тих 
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гуманістичних цінностей, що притаманні Людині, яка носить звання «істоти 

розумної». Падіння цих цінностей неминуче наносить непоправної шкоди 

людству, призводить до численних катастроф, створює загрозу здоров’ю і 

життю людини. Виправити таке становище можна, лише змінивши культуру 

суспільної свідомості. А її формування у громадянина відбувається на усіх 

етапах навчання, в тому числі, на заключному – у ВНЗ освіти. Культура безпеки 

сприяє не тільки духовному розвитку особистості, але й являється способом 

об’єднання людей гуманним відношенням один до одного, а також свідомого, 

відповідального відношення до питань безпеки у всіх сферах людської 

діяльності. 

Кібертероризм  – навмисна, політично вмотивована атака на інформацію, 

яка охороняється законом, у критичних сегментах держави, а також у 

приватному секторі, представлену в електронному вигляді на машинних носіях, 

за допомогою злочинного використання інформаційної системи, що створює 

небезпеку загибелі людей, заподіяння значного майнового збитку, спричинення 

інших суспільно небезпечних наслідків або загрозу здійснення зазначених дій з 

метою, властивою тероризму.  

У кіберпросторі можуть бути використані різні прийоми тероризму, у 

тому числі: заподіяння збитків окремим фізичним елементам кіберпростору за 

допомогою спеціальних програм, які стимулюють руйнування апаратних 

засобів; крадіжка або знищення інформаційного, програмного і технічного 

ресурсів кіберпростору; перекручування або знищення програмного 

забезпечення та інформації в системах керування; розкриття і загроза 

опублікування або опублікування закритої інформації про функціонування 

інформаційної інфраструктури держави, суспільно значущих і військових 

інформаційних систем; передача кодів шифрування, принципів роботи систем 

шифрування; помилкова загроза акту кібертероризму, що тягне за собою 

серйозні економічні наслідки; знищення або активне приглушення ліній зв'язку, 

неправильне адресування, штучне перевантаження вузлів комутації та ін.  
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Для здійснення своїх планів терористи можуть використати практично всі 

типи інформаційної зброї. Загроза кібертероризму є однією з безпосередніх 

причин вжиття заходів щодо інформаційної безпеки і вироблення культури 

кібербезпеки. Ця загроза стимулює створення завадостійких ІКТ- систем і 

стимулює пошук людством активних форм взаєморозуміння та взаємодії в 

загальносвітовому контексті, включаючи проведення спеціальних навчань. 

Нині розробляються деякі заходи протидії кібернетичному тероризму, 

покликані забезпечити захист матеріально-технічних об'єктів, що становлять 

фізичну основу інформаційної інфраструктури, її нормальне і безперебійне 

функціонування; захист інформації від несанкціонованого доступу, 

перекручування або знищення; збереження якості інформації (своєчасності, 

точності, повноти й необхідної доступності); створення технологій для 

виявлення впливів на інформацію, у тім числі у відкритих мережах. 

Будь-яке суспільство завжди використовувало чотири основних ресурси: 

природні, трудові, капітал, інформацію. Інформація (з латинського – 

«пояснення») відображає ступінь впорядкованості системи. Це одне з основних 

понять кібернетики, зокрема екологічної кібернетики. За Н. Вінером (1948 р.) 

від кількості інформації залежить стан, стійкість будь-якої системи. 

Життєдіяльність сучасного суспільства, окремої людини, як ніколи 

раніше, базується на інформаційних взаємовідносинах з використанням 

сучасної однотипної електронної техніки, що сприяє розповсюдженню 

інформаційних технологій в науковій, економічній, банківській сферах. В 

багатьох країнах сформувалося інформаційне право, яке пов'язане з іншими 

галузями - конституційним, громадянським, господарським, екологічним, 

кримінальним і регулює інформаційні відносини в суспільстві, зокрема 

проблеми таємниць, зосереджених в електронних носіях. Питання 

інформаційної безпеки, починаючи з 1998 року, відображують резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН. В них підкреслюється, що інформаційні технології 

можуть негативно впливати на безпеку держав, дезорганізуючи як цивільні, так 

і військові галузі. Важливим документом міжнародного значення в цій сфері є 



110 
 

Окінавська хартія про глобальне інформаційне суспільство, підписана 

24.06.2000 року багатьма країнами світу, окрім України. 

Світова інформаційна мережа сама по собі легка у користуванні, кожний 

власник комп'ютера і модему може підключитися до Інтернету через телефонну 

мережу. Це дозволяє злочинникам - хакерам здобувати інформацію, часто 

секретну. Хакери в Інтернеті дуже небезпечні і можуть бути загрозою навіть 

здоров'ю і безпеці громадян.  Шпигунство з використанням найсучасніших 

технологій, стає звичайним явищем, а кількість хакерів, що займаються цим, 

росте. В подібних випадках зловмисник проникає частіше всього через 

телефонні мережі, тому дуже складно встановити, звідкіля він, які мотиви 

керують цією людиною, на кого він працює та в які ще місця він спробує 

проникнути.   

Основи інформаційної безпеки в Україні закладені статтею 50 

Конституції України, на основі якої діє Закон України «Про інформацію». 

Право на своєчасну, достовірну інформацію - право кожного громадянина. 

Обмеження  доступу до інформації зумовлюється лише специфікою цінностей 

та особливими умовами її схоронності, що визначається статею 10 цього 

Закону. Цією ж статтею встановлюється відповідальність за порушення 

законодавства про інформацію. 

Інформаційна війна - цілісна стратегія, запланована система дій, яка 

може бути направлена на підкорення груп людей іншими за допомогою певних 

методів, засобів без кровопролиття, речовинних руйнацій. Виділяють основні 

методи інформаційної війни: реклама, пропаганда, подріблення та 

фрагментація, перехоплення інформації, її спотворення. Для впровадження цих 

методів використовують різноманітні технічні, технологічні засоби - 

супутники, радіорелейні лінії, Інтернет, електронна пошта, звичайні засоби 

масової інформації. 

Інструментами інформаційної війни є кібербулінг, кібермобінг, грумінг, 

тролінг. 
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Кібербулінг – це булінг із застосуванням цифрових технологій. Він може 

відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями 

(месенджерах), ігрових платформах та мобільних телефонах. Це неодноразова 

поведінка, спрямована на залякування, провокування гніву чи приниження тих, 

проти кого він спрямований. Приклади включають: 

 поширення брехні про когось або розміщення фотографій, які 

компрометують когось, у соціальних мережах; 

 надсилання повідомлень або погроз, які ображають когось або можуть 

завдати комусь шкоди, через платформи обміну повідомленнями; 

 видання себе за когось іншого/іншу і надсилання повідомлень іншим 

людям від його/її імені. 

Особистий булінг та кібербулінг часто пов’язані між собою. Але 

кібербулінг залишає цифровий слід – записи, який може слугувати доказами, 

що дозволять зупинити цькування. 

Коли булінг трапляється в Інтернет, може здаватися, що на вас нападають 

усюди, навіть у власному домі. Може здаватися, що виходу немає. Наслідки 

можуть тривати довгий час і впливати на людину різними способами: 

 ментально – відчуття смутку, пригніченості, навіть злості, відчуття себе 

в безглуздому становищі; 

 емоційно – відчуття сорому, втрата цікавості до речей, які ти любиш; 

 фізично – відчуття втоми (втрата сну) або таких симптомі, як біль у 

животі та головний біль. 

Відчуття того, що з тебе насміхаються або тебе переслідують, може 

заважати людям говорити або намагатися боротися з проблемою. У крайніх 

випадках кібербулінг може призвести навіть до скоєння самогубства. 

Кібермобінг - поняття групового кібербулінгу, під яким розуміються 

умисні образи, погрози, дифамації і повідомлення іншим даних, що 

компрометують особу у колективі, за допомогою сучасних засобів мобільної 
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комунікації, як правило, протягом тривалого періоду часу. Термін кібермобінг, 

розповсюджений в німецькомовному середовищі.  

Кібермобінг здійснюється в кіберпросторі через інформаційно-

комунікаційні канали і засоби. У тому числі в Інтернеті: за допомогою 

електронної пошти, програм для миттєвого обміну повідомленнями в 

соціальних мережах, а також через розміщення на відео-порталах (YouTube, 

Vimeo та інших) непристойних відеоматеріалів, або за допомогою мобільного 

телефону (наприклад, за допомогою SMS-повідомлень або «докучливих» 

дзвінків). Особи, які вчиняють дані хуліганські дії, яких часто називають 

«Моберер», діють анонімно, використовуючи фейкові анкети натовпом, так що 

жертва не знає, від кого походять агресивні дії. 

Грумінг - це встановлення дорослими дружніх та довірливих відносин 

з неповнолітніми особами через Інтернет для вступу з ними в інтимний 

зв’язок, шантажування та залякування. Для грумінгу онлайн зловмисники 

використовують соціальні мережі, електронну пошту, текстові повідомлення, 

чати в онлайн-іграх або інші веб-сайти для спілкування між користувачами. 

Кіберзлочинці користуються недосвідченістю неповнолітніх,  застосовують 

психологічні маніпуляції та переконання, щоб жертви добровільно 

погоджувались на їх небезпечні пропозиції. Наприклад, щоб завоювати довіру 

зловмисники починають приділяти дитині багато уваги, часто спілкуватися, 

вислуховувати проблеми та дарувати подарунки. Для грумінгу зловмисники 

часто використовують фальшиві профілі та намагаються видати себе за іншу 

особу. 

Тролінг (від англ. trolling – «ловля на блешню») - розміщення на різних 

Інтернет-ресурсах провокаційних статей, яких повідомлень з метою розвитку 

конфлікту між користувачами з супроводом взаємних образ і т.п. Особа, яка 

займається тролінгом, називають тролем, спочатку це слово походить саме від 

рибальського терміна тролінг, а не від міфологічних тролів. Головною метою 

троллінгу є саркастичне, провокаційне, підбурливі або гумористичне зміст 

повідомлень троля, щоб залучити інших користувачів до дискусії. Характерною 
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рисою троллінгу є те, що, так чи інакше його метою буде привернення уваги до 

своєї персони будь-якими способами. 

Анонімність кібербулерів та можливість швидкого видалення або зміни 

контенту в Інтернеті створюють величезні проблеми для правового захисту 

жертви кібербулінгу. 

Поняття «кібербулінгу» введено в правове поле українського 

законодавства Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року. 

Відповідно до статті 173-4 Кодексу України «Про адміністративні 

правопорушення», держава має реагувати на цькування та інші дії, які 

вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою 

стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи 

була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

Водночас під булінгом (цькуванням) розуміється діяння учасників освітнього 

процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, 

сексуальному насильстві, зокрема із застосуванням засобів електронних 

комунікацій. 

Основним способом правового захисту від кібербулінгу в законодавстві 

України залишається цивільно-правовий: вимога спростування неправдивої 

інформації, використання права на відповідь щодо оціночних суджень, вимога 

відшкодування моральної і матеріальної шкоди, завданої поширенням 

неправдивої інформації про особу тощо. Як і з іншими способами правового 

реагування на кібербулінг, цивільний позов можливий лише в тому разі, 

коли можна встановити конкретних осіб, що займаються цькуванням. За 

умови анонімності кібербулерів позов, поданий до суду без зазначення 

відповідачів, буде залишений без розгляду. 

Найефективнішими способами реагування залишаються внутрішні 

практики й правила модерування та адміністрування з боку власників 

сайтів, соціальних мереж тощо. Причому, зважаючи на деякі рішення 

Європейського суду з прав людини, зокрема в справах «Delfi AS проти Естонії» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
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(скарга № 64569/09), «Хьойнес проти Норвегії» (скарга № 43624/14) тощо, саме 

на власників сайтів, соціальних мереж або інших комунікаційних платформ 

може покладатися відповідальність за відсутність належного реагування на 

принизливі та образливі коментарі та за створення технічних можливостей 

систематичного тривалого цькування. 
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ДОСВІД РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНОГО ПРОЄКТУ 

ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ 

Мединська Н.Л., методист ДНЗ «Професійно - технічне училище № 14», м. 

Нова  Каховка, Херсонська область 

Відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти  на період до 2027 року, реформа 

сприятиме формуванню нового іміджу випускника закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. Це має бути всебічно розвинена особистість, 

здатна до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж 

усього життя, розвитку професійної кар’єри, підприємництва та само 

зайнятості, а також конкурентоспроможний та мобільний  на ринку праці 

фахівець, який здобув освітні та професійні компетентності відповідно до 

власних інтересів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки та 

суспільства. 

 Задача закладу П(ПТ)О - створення відповідних умов для розвитку 

особистості учня в процесі здобуття професійної освіти. Специфіка освітнього 

процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти  полягає у тому, 

що важливу роль при підготовці кваліфікованих робітників відіграють 

міжпредметні зв’язки фундаментальних, загальнотехнічних та спеціальних  

дисциплін. Тому навчання майбутніх робітників повинно здійснюватися за 

умов інтеграції загальноосвітньої,  загальнотехнічної та спеціальної підготовки. 

За словами   педагога Я. А. Коменського, «все, що знаходиться у 

взаємному зв’язку, повинно викладатися  у такому ж зв’язку». В закладах 

професійної освіти, у яких  надається повна загальна середня освіта,  вивчення 

загальноосвітніх предметів здійснюється одночасно з професійною 

підготовкою учнів, а тому важливо, щоб ці два види навчання не протистояли 

один одному, не поєднувалися механічно, а взаємодоповнювали один одне, 

поєднували свої цілі і завдання. Співвідношення загальної та професійної 
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освіти, їхній взаємозв’язок регулюються принципом професійної 

спрямованості.  

Професійна спрямованість викладання – це таке використання 

педагогічних засобів ( змісту, форм, методів навчання ), які забезпечують 

засвоєння учнями передбаченого програмами  мінімуму знань, умінь та навичок 

та водночас сприяють цілісному і ціннісному за характером ставленню до даної 

професії, формуванню професійної якості особистості. 

На наш погляд, доцільно розглядати професійну спрямованість навчання 

як єдність двох аспектів: змістовного й процесуального. Змістовний аспект 

включає зміст навчання, що передбачає майбутню професійну діяльність учнів і 

прикладну спрямованість навчання. Процесуальний аспект професійної 

спрямованості навчання містить комплекс методичних засобів, систематичне 

застосування яких навчає учнів використовувати систему наукових знань 

загальнотехнічних предметів при вивченні спеціальних дисциплін та майбутній 

професійній діяльності. 

Сутність принципу професійної спрямованості викладання  у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти полягає в такій організації навчання, 

яка, не порушуючи систематичності викладання предмета і логіки його 

подання, забезпечує більш детальну проробку професійно значущого 

навчального матеріалу, ілюструючи практичне значення даного предмета для 

розвитку професійної компетентності здобувачів освіти з тієї чи іншої галузі 

виробництва.  

Системна, цілеспрямована реалізація професійної спрямованості 

природничо-математичних предметів необхідна ще й тому, що в учнів 

спостерігаються прогалини в базових знаннях з фізики, хімії, математики, без 

яких їм складно буде засвоїти професійні поняття.   

Вирішення цієї проблеми потребує комплексного підходу, адже 

прикладне вивчення загальноосвітніх предметів не повинно погіршити якість 

виконання навчальних програм на рівні державного стандарту. Тому у 

Новокаховському ПТУ №14 виникла потреба в розробці навчально-
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методичного проєкту системної реалізації професійного  спрямування 

загальноосвітніх предметів. 

 Мета проєкту: органічне  поєднання  загальноосвітньої  і професійної 

підготовки в єдиний навчально-виробничий  процес  для  забезпечення зв’язку 

загальноосвітніх дисциплін  зі змістом професійної підготовки, забезпечення 

відповідності вимогам кваліфікаційної характеристики і задоволення потреб 

предметів професійно-технічного циклу загальними базовими знаннями для  

аналізу технологічних процесів, які вивчаються.  

Проект розрахований на три роки. На підготовчому етапі були проведені 

такі заходи:  

 викладачами навчального закладу  здійснено  моніторинг базових знань 

учнів першого курсу з природничо-математичних предметів, української 

й англійської мови та визначені прогалини в знаннях учнів; 

 робочою групою були вивчено і опрацьовано  запити викладачів 

спеціальних предметів до базових знань учнів, результати узагальнено у 

вигляді таблиць відповідності тем спеціальних та загальноосвітніх 

предметів з кожної професії; 

 методичними комісіями опрацьована  науко-методична література, 

передовий  досвід з проблеми; 

 методичною радою  розроблено методичні рекомендації  щодо 

поурочно-тематичного планування для викладачів загальноосвітніх 

предметів з урахуванням професійного спрямування та діагностичний 

інструментарій оцінювання результатів проєкту; 

 викладачами здійснено коригування робочих навчальних планів і 

програм предметів  природничо-математичного циклу для учнів І-го 

курсу, а саме: внесені необхідні   зміни в тематику предметів, у розподіл 

часу на вивчення тем чи розділів із урахуванням специфіки професій.  

Практичний етап передбачає виконання таких завдань: оновлення змісту 

навчання з математики, фізики, хімії, біології, української та іноземної мови 

для кожної  професії шляхом забезпечення наступності змісту природничо-
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математичних дисциплін у навчальних планах і програмах; ліквідація прогалин 

у природничо-математичних знаннях учнів на І-му курсі; розробка 

дидактичного забезпечення професійного спрямування уроків; упровадження 

сучасних форм і методів навчання.  

На підсумковому етапі буде здійснено моніторинг учнівських 

компетенцій в експериментальних групах, співставлення з результатами 

діагностичних робіт та узагальнення отриманих даних. Також запланована  

систематизація накопиченого дидактичного матеріалу,  підготовка навчально-

методичних матеріалів та  висвітлення в педагогічній пресі кращого досвіду 

реалізації професійної спрямованості загальноосвітніх предметів. 

 За задумом авторів проекту, його реалізація сприятиме  підвищенню 

рівня навчальних досягнень учнів із загальноосвітньої і професійної підготовки  

та зростанню рівня професійної компетентності викладачів загальноосвітніх 

предметів. При системному використанні міжпредметних зв’язків в учнів 

розшириться кругозір, формуватиметься логічне мислення, активізується увага, 

посилиться зацікавленість до навчальних дисциплін. Міжпредметні зв’язки 

забезпечать поглиблене вивчення теоретичного матеріалу і формування в учнів 

узагальнених наукових понять, дадуть їм змогу  застосовувати здобуті знання 

на практиці, сприятимуть виробленню вміння знаходити загальні 

закономірності й відмінності під час аналізу різноманітних технологічних 

процесів. Це допоможе майбутнім робітникам стати мобільнішими, зробить 

професійні заклади привабливішими для академічно здібної і вмотивованої  

молоді. 
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ДОСВІД  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІЙ 

ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Можейко Н.П. викладач професійно-теоретичної підготовки  Чаплинського 

професійного аграрного ліцею, м. Чаплине, Херсонська область 

 
Проєктна технологія – одна з інноваційних технологій навчання і 

виховання, яка забезпечує формування основних компетенцій учня. 

Сутність проєктної технології навчання — не формувати, а розвивати 

особистість у процесі свідомої мотивованої індивідуальної діяльності в групі 

для розв'язання спільного завдання. Основою проєктного методу є виконання 

різних навчальних і творчих проектних завдань, тематика яких розробляється 

педагогом з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а 

саме: 

 планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати; 

 використовувати багато джерел інформації; 

 самостійно збирати і накопичувати матеріал; 

 аналізувати, спів ставляти факти, аргументувати свою думку; 

 приймати рішення; 

 встановлювати соціальні контакти (розподіляти обов’язки, взаємодіяти 

один з одним); 

 створювати «кінцевий продукт» - матеріальний носій проектної 

діяльності; 

 представляти створене перед аудиторією; 

 оцінювати себе та інших. 

Проєкт – це реалістичний задум про бажане майбутнє, вказує, що і як 

потрібно зробити для його втілення в життя. 

Кожен етап роботи над проєктом повинен мати свій конкретний продукт: 

сценарій фільму, програма свята, макет журналу, альбому, газети,розробка 

уроку, презентація 
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Проєктний підхід, запропонований ще на початку ХХ століття, вимагає 

від педагогів та учнів чималих зусиль під час освоєння робочих прийомів, 

організації навчальної діяльності. 

У процесі проектування на уроках вирішуються такі завдання : 

 збагачення та здобуття нових знань; 

  формування в учнів основ дослідницької діяльності; 

 розвиток  зв’язного мовлення, творчих здібностей, пізнавальних 

інтересів. 

Сучасна класифікація навчальних проектів: 

• практико-орієнтований проект (від навчального посібника до пакету 

рекомендацій по відновленню економіки країни);  

•  дослідницький проект - дослідження якої-небудь проблеми за всіма 

правилами наукового дослідження; 

• інформаційний проект – збір та обробка інформації з значущої проблеми 

з метою її презентації  широкій аудиторії; 

• творчий проект - максимально вільний авторський підхід у вирішенні 

проблеми 

Організовуючи на уроці проектну діяльність, ознайомлюю учнів з її 

особливостями, вчу планувати роботу, що має  три стадії:  

 мотиваційну – в процесі мотивації навчальної діяльності перед   

 вивченням теми; 

 операційно-виконавчу – під час виконання завдання; 

 оцінну – на завершальному етапі уроку чи уроків, занять. 

Планування змісту та ходу навчального проєкту здійснюю за такими 

етапами: планування та організація проєктної діяльності, реалізація проекту, 

підведення підсумків проектної діяльності. 

Робота над навчальним проектом організовується за такими етапами: 
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І. Етап постановки мети – усвідомлення учнями конкретної задачі 

(організація проєкту) 

ІІ. Етап планування роботи – вибір раціонального способу дії 

(планування проєкту). 

 ІІІ. Етап виконання – реалізація діяльності, яка супроводжується 

поточним контролем і перебудовою за необхідності (реалізація проєкту). 

IV. Етап перевірки результатів, виправлення помилок, зіставлення 

отриманих результатів із запланованими, підбиття підсумків роботи та її 

оцінювання (підсумок проєкту). 

Метою першого етапу роботи над навчальним проєктом є засвоєння 

фактів або опис явища, яке буде досліджуватись.   Відповідними методами при 

цьому будуть розповідь, репродуктивна бесіда, демонстрування, ілюстрація та 

ін. Ці методи активізують розумову спроможність діяльності учня, сприяють 

первинному сприйняттю змісту роботи. 

Метою другого етапу – планування роботи – є створення навчального 

середовища, сприятливого для природного виникнення в учнів бажання брати 

участь у проєктній діяльності, усвідомлення її задач, передбачення цілі задуму.  

Засобами такої діяльності стануть методи стимулювання і мотивації навчання, а 

саме: навчальна дискусія, створення проблемної ситуації, «коло ідей», 

«мозковий штурм», метод висування і перевірки припущення, навчальне 

заохочення та ін. 

Поєднання на цьому етапі репродуктивних та інтерактивних методів 

забезпечує в умовах розвивального навчання перехід кількісного накопичення 

відомостей і фактів у нову якість – уміння застосовувати засвоєння прийомів в 

процесі подальшої пошуково-дослідницької діяльності. 

Метою третього етапу роботи над навчальним проєктом є відтворення 

певного способу діяльності в процесі розв’язання сформованих задач. 

Провідним психологічним механізмом є механізм продуктивної діяльності, а 

домінуючою групою методів – методи застосування прийомів діяльності. До 

них належать: частково – пошуковий метод, дослідницький, навчальний 
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експеримент, аналіз нової інформації, порівняння фактів, навчальне 

моделювання та конструювання, комбінування способів розв’язання проблеми, 

ділова гра, взаємонавчання тощо.   

Метою завершального етапу роботи над навчальним процесом є 

оцінювання діяльності учасників. Провідним психологічним механізмом 

діяльності – рефлексією – визначається відповідна група методів контролю за 

результатом і самоконтролю.  

Критерії оцінювання проєктної діяльності: 

 рівень активності учасників проєкту в процесі його виконання; 

 глибина розкриття теми; 

 характер спілкування членів групи (пари); 

 рівень активності учнів під час презентації і захисту проєктів 

Роль педагога дуже важлива і відповідальна.  Проводжу консультації і 

діалоги з учнями, стимулюю їхню розумову активність, підказую загальний  

напрям і головні орієнтири маршруту пошуків, ініціюю цікаві починання і 

творчу фантазію. 

Ефективність застосування методу проєктів: 

• передбачає тісний зв’язок процесів навчання та виховання з життям,   

вміння спілкуватися, працювати в команді: 

•  розвиває в учнів  дослідницькі та творчі     здібності, вміння  планувати 

свою роботу та презентувати її; 

• навчає учнівську молодь вчитися із задоволенням. 

Проектний метод припускає принципово інший підхід: «Подумай, уяви, 

поміркуй над тим, яким шляхом і завдяки використанню яких засобів це можна 

було б виконати». Цей метод може стати тим середовищем, де «невдахи» 

набудуть сили й упевненості! 

Проектні технології є об`єктивним процесом еволюції освіти. 

Запровадження будь-якої інновації потребує змін – матеріально-технічних, 
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психологічних.  Проектні технології потребують змін всього життя класу, а 

також багато часу для підготовки як учнів, так і педагога. 

Починати впроваджувати проєктні технології потрібно поступово, адже 

до них треба учням звикнути.  Кожен педагог – творець власної технології. 
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КВЕСТ – ТЕХНОЛОГІЯ ЯК  ЗАСІБ   РОЗВИТКУ  КЛЮЧОВИХ  

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  ЗДОБУВАЧІВ   ПРОФЕСІЙНОЇ  ОСВІТИ 

Норець Є. М. , викладач   професійно-теоретичної підготовки  Північного  

навчального  центру № 90,  м. Херсон. 

Актуальність  методики  квест-уроку  пов'язана  з  інноваційними 

напрямками  освіти,  в  яких  інформаційно-комунікативні технології  

виступають  в  якості  науково - дослідної  основи  уроку, що  включає  в  себе  

елементи  творчої  лабораторії. У  просторі  квест - уроку  слухачі  осягають  

елементи  науково - практичної  роботи.   

Педагогічна  технологія   квест – уроку  відкриває  можливість вивчення  

навчальних  предметів  в  новому  освітньому  форматі, широко 

використовуючи  міжпредметні  зв'язки.  

Квест  -  це  командна гра. Ідея  гри  проста — команди, переміщаючись   

по  точкам, виконують  різні  завдання. Виконавши  одне  завдання, слухачі  

отримують  підказку  до  виконання  наступного, що  є  ефективним засобом  

підвищення  пізнавальної   активності та мотиваційної готовності  до  пізнання  

і  дослідження [4]. 

При плануванні  і  підготовці  квесту  важливу  роль  відіграє  сам  сюжет       

і  той освітній  простір  де  буде  проходити  гра.  

В  основі  виконання  квесту  лежить  «центральне»  завдання  

проблемного характеру. Один  і  той  же  квест  може  бути  класифікований  за  

кількома  параметрами  одночасно.  

Термін  «веб-квест»  був  введений  Б. Доджом –  професором  освітніх 

технологій  університету  Сан-Дієго, який  визначає  веб-квест  як  модель 

(технічний  ресурс  або  додаток  в  Інтернеті) залучення  інтернет-джерел  в  

освітній  процес  для  вирішення  навчальних  завдань. [1] 

Відмінність  квест-технології   від  традиційних  ігор  в  педагогіці  

полягає  в завданнях  проблемного  характеру  і  пошуком  інформації  в  мережі  

Інтернет, а  у  веб - квестів —  глибоким  «зануренням» у  відкритий  
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інформаційний  простір (уявлення   результату  квесту  в  Інтернеті на  сайтах  

або  в  соціальних  мережах, використання  спеціальних  комп'ютерних  

програм).  [2] 

Освітній  квест  є  різновидом  гри, тому  він  повинен  відповідати  

вимогам, що  Рефлексія організовується педагогом в різних аспектах 

(когнітивному, емоційно - ціннісному,  вольовому,  соціальному) і  з  

використанням різноманітних  прийомів (самооцінка роботи, «смайлики»  і  

ін.). Вибір  варіантів  рефлексії  залежить  від  цілей  і  завдань  квесту, які 

пред'являються  до  дидактичної  гри  і   мати  пошуковий / дослідний   

характер. 

 З   урахуванням   структури  квесту, запропонованої  її  засновниками  (Б. 

Додж, Т. Марч), а  також  варіантів  технологічної   карти  уроку,  розроблена 

технологічна  карта  освітнього  квесту, яка  може  бути  використана  

педагогами  при  проектуванні  освітніх  квестів. [3] 

 Назва  квесту  має  бути  короткою, привабливою  і  оригінальною.  

Спрямованість   квесту  вказується  навчальний  предмет  або  один  з  

напрямків  виховної  діяльності  як  пріоритетний — патріотичне, екологічне, 

естетичне  або  інше (моноквест), або  група  навчальних  предметів  і  комплекс  

виховних  напрямків (міждисциплінарний  або  комплексний  квест). 

Тривалість  квесту  може  бути  розрахована  на  один  урок, серію  уроків, 

тиждень, табірну  зміну  або  інший  часовий  проміжок  (короткостроковий  або 

тривалий).  

Легенда  квесту  являє  собою  вигадану  історію  про  події  чи  постаті, 

яка  передує початку  гри. При  її  розробці  вітається  творчість: перебільшення  

подій, зміна відомих  героїв  тощо.  

Квест - герої   можуть  бути  як  повністю  вигаданими, так  і  реальними. 

Вибір  ролей   учасників  квесту  прописується  правилами: жеребкування, або  

поділ. Основне  завдання (основна  ідея)  має   бути  проблемного  характеру.  

Сюжет  і  просування  по  ньому  представляє  ряд  подій  в  грі (базову  

схему), наприклад, послідовність  етапів, станцій, для   проходження  яких  
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розробляються   правила  просування,  можуть  застосовуватися  бонуси  або  

штрафи. Бажано  включити  в  сюжет  традиційні  елементи: експозицію, 

зав'язку,  розвиток  дії, кульмінацію  і  розв'язку.  

При  пошуку  ідей сюжету  актуально  використовувати  сюжети  

художніх  книг і  фільмів, комп'ютерних  ігор, а  також  варіанти  основного  

завдання  освітнього  квесту, запропоновані  Дж. Е. Феррені, як  кожне 

самостійно, так і  можливо  їх  об'єднання  в  одному  квесті  [3].   

При  розробці як сюжету освітнього квесту,  актуальним  є  проектування  

змісту  завдань  з  урахуванням  вікових особливостей   учнів  і  відологіі  знань.  

Підсумок  квесту — освітній  «продукт»  і  рефлексія.  Результат  повинен 

співвідноситися  з  виконанням  основного  завдання, наприклад: вирішена 

проблема, розгадана  загадка, зроблено  відкриття  і  тощо.  
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МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА УПРОВАДЖЕННЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ У ЗАКЛАДХ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ( ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ) ОСВІТИ. 

Педченко М.В., викладач професійно – теоретичної підготовки 

Архангельського професійного аграрного ліцею, Херсонська область 

 

Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, зростання соціальної ролі 

особистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці, 

швидка зміна техніки і технологій в усьому світі, - все це потребує створення 

таких умов, за яких народ України став би нацією, що постійно навчається. 

Розвиток загальноосвітньої системи як один із пріоритетних напрямків, 

передбачає, щоб освітня діяльність і якість інноваційних процесів знаходилися 

на високому рівні. Тобто, впровадження інноваційних освітніх процесів 

зумовлені суспільною потребою створення, впровадження, поширення новацій 

і зміни освітнього середовища, в якому здійснюється їх життєвий цикл. 

Перспективний педагогічний досвід - важливий фактор підвищення 

педагогічної майстерності, розвитку творчої ініціативи педагогів, невичерпне 

джерело нового, прогресивного, жива творчість мас. Цікаві творчі знахідки 

педагогів є у будь-якому педагогічному колективі. 

У дослідженнях і застосуванні педагогічного досвіду (ПД) велике 

значення надається умовам його застосування. Методологічно цінною є думка 

К. Ушинського, що переноситься не сам досвід, а ідея його. 

Перспективний педагогічний досвід, зазвичай, задає планку в розвитку 

освітньої галузі, за змістом і результатами може стати прогностичним орієн-

тиром у модернізації освіти. Цим пояснюється стійка увага науковців і 

практиків до визначення сутності цього явища, пошуку механізмів 

стимулювання педагогічної творчості і поширення її результатів. Спільною 

вважається така характеристика передового педагогічного досвіду, яка полягає 

у забезпеченості позитивного результату при менших, ніж зазвичай, затратах 

часу і сил. Водночас не можна вважати перспективним досвід, при якому 
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високий рівень знань досягається за рахунок перевантаження учнів 

додатковими заняттями, великим обсягом домашніх завдань, коли успіхи з 

одного навчального предмета досягаються за рахунок інших дисциплін. 

Інноваційний (творчий) педагогічний досвід - вища ступінь прояву 

передового педагогічного досвіду, що характеризується системною пе-

ребудовою педагогом своєї діяльності на основі принципово нової ідеї або 

сукупностей ідей, в результаті чого досягається значне і стійке підвищення 

ефективності педагогічного процесу. 

Узагальнення і втілення педагогічного досвіду - невід'ємна складова 

управління методичною роботою. 

Під узагальненням ПД розуміють висновки або думки загального 

характеру, які виникають в результаті аналізу окремих фактів і явищ. У висно-

вках розкриваються зв'язки між явищами, формулюється суть, ідеї тих 

нововведень, які пропонуються педагогам. За  думкою К.Д. Ушинського, 

передається не сам досвід, а думки, які виведені із досвіду, на основі яких 

можна сформулювати рекомендації. 

Головна мета аналізу і узагальнення перспективного педагогічного 

досвіду полягає у тому, щоб розкрити способи і прийоми, за допомогою яких 

досягається позитивний ефект. 

В узагальненні ПД виділяють декілька етапів: виявлення, вивчення, 

узагальнення, опис і поширення. 

Виявлення перспективного педагогічного досвіду - дуже непросте 

завдання. Педагогічний досвід вирізняється відносністю: ще вчора досвід 

перспективний - вже назавтра може застаріти;  для одних досвід є 

перспективним, а для інших – вже пройдений етап; в одних умовах 

перспективне, в інших - не має цінності. Саме тому перспективний 

педагогічний  досвід потребує експертизи: вивчення, аналізу і оцінки, тривалої 

перевірки, оцінки з погляду досягнень сучасної науки і практики. 
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Критерії перспективності педагогічного досвіду: актуальність; творча 

новизна; висока результативність і ефективність; стабільність; відтворюваність; 

маневреність. 

При вивченні і діагностиці (аналізі, оцінці) педагогічного досвіду 

(змісту, методів, прийомів роботи педагога) використовується: спостереження, 

відвідування аудиторних занять і позааудиторних заходів (цілеспрямоване 

сприйняття педагогічного процесу) з використанням сучасних аудіо- і відео-

засобів; методи опитувальної діагностики: бесіди з педагогом, анкетування, 

контрольні роботи для учнів, педагогічне тестування, соціометричні методики, 

метод експертних оцінок, вивчення творчої лабораторії педагога, вивчення 

думки оточуючих, колег; вивчення і аналіз документації  (конспектів уроків і 

заходів, методичних розробок, дидактичних матеріалів, продуктів діяльності 

учнів), вивчення і оцінка особистісних якостей, відношення педагога до своєї 

професійної діяльності, вивчення результатів діяльності педагога і учнів. 

Вивчається: сутність досвіду, його прояв, зміст, методи, форми, прийоми 

і засоби навчання, діяльність педагога і учнів, конкретні умови виникнення і 

розвитку досвіду, особистість автора досвіду, тривалість у часі існування 

досвіду. 

Під аналізом і самоаналізом досвіду розуміють мисленнєвий розподіл 

цілісного педагогічного процесу на складові. Без такого розчленування 

неможливо пізнати, осмислити жодного складного явища. 

Елементи педагогічного досвіду, які виокремлюються шляхом аналізу, 

підлягають оцінці з точки зору їх педагогічної ефективності. У вивченні досвіду 

важливий не тільки результат, тобто сам досвід, але й увесь процес його 

створення (творча лабораторія педагога). Тому бажано проводити 

довгострокові спостереження. 

Спочатку збирають позитивні факти, далі знаходять їх спільну причину, 

основу. Досвіду дається назва, коротко формулюється його суть, розкривається 

оригінальність. Опис системи роботи педагога, його авторської технології 

містить не одну якусь сторону освітнього процесу, а різні сторони досвіду, які 
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відображають його специфічні особливості: підготовка педагога до нового 

навчального року, до вивчення теми, до окремого уроку; викладання педагогом 

нового матеріалу, забезпечення його зв’язку з життям і діяльністю учнів; 

організація самостійної роботи учнів на уроці з урахуванням індивідуального 

підходу; перевірка і оцінювання знань учнів; визначення домашніх завдань, їх 

перевірка і виконання; проведення позакласної роботи. 

Педагогічний досвід варто вивчати в динаміці його розвитку, 

використовуючи з цією метою різні методи: 

 вивчення системи роботи педагога, спостереження за його діяльністю; 

 бесіди з автором досвіду з метою виявлення таких елементів у його 

педагогічній діяльності, які складно визначити, виходячи тільки з 

відвідувань уроків, позакласних заходів, гурткових, факультативних 

занять тощо; 

 вивчення навчально-плануючої та методичної документації педагога 

(учнівських зошитів, класних журналі, поурочних планів педагога, планів 

роботи гуртків, факультативів, матеріалів, які відображають його участь у 

методичній роботі, громадському житті навчального закладу); 

 анкетування колег носія передового досвіду, його учнів, їхніх батьків. 

Після вивчення перспективного педагогічного досвіду розпочинається 

наступний етап - його узагальнення. Мета узагальнення: визначити засоби, 

форми, прийоми, методи, за допомогою яких досягнуто позитивного 

результату, вивчити умови забезпечення впровадження його в практику.  

Під час узагальнення педагогічного досвіду на перший план виходять 

його технологічні якості: відтворюваність, тиражування. Важлива сторона 

узагальнення досвіду - його теоретичне осмислення і обґрунтування. Необхідно 

ідентифікувати досвід, який узагальнюється з усіма позиціями класифікаційної 

схеми освітніх технологій. 

Впровадження і поширення ПД. Поширення перспективного 

педагогічного досвіду відбувається у різних формах: усна або друкована 

пропаганда, практичний показ (відкритий урок, позааудиторний захід). 
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У структурі педагогічного досвіду виділяються: елементи досвіду, які 

обумовлені індивідуальною своєрідністю особистості педагога; прийоми і 

способи діяльності, які характерні тільки для даної загальноосвітньої галузі; 

найбільш загальні прийоми і способи діяльності, які можуть бути використані в 

інших галузях. 

Результати узагальнення перспективного педагогічного досвіду можуть 

бути представлені у вигляді методичних рекомендацій, розробок, дидактичних 

матеріалів, творчої роботи, статті, навчально-методичного посібника. Цінними 

формами популяризації і розповсюдження передового досвіду є педагогічні 

конференції, наради, педагогічні читання. 

Таким чином, аналіз і узагальнення перспективного педагогічного 

досвіду можуть проходити на різному науковому рівні, починаючи від простих 

емпіричних узагальнень без точного обліку всіх його умов і результатів і 

закінчуючи строгим експериментом відповідно до правил наукового доведення, 

які дозволяють розкрити внутрішній механізм взаємозв'язку педагогічних явищ. 

Кожному педагогу, який займається аналізом і узагальненням свого або чужого 

досвіду потрібно постійно підвищувати науковий рівень цієї роботи. 
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УПРОВАДЖЕННЯ  МУЛЬТИМЕДІЙНИХ РЕСУРСІВ  У ПРОФЕСІЙНУ 

ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ З ПРОФЕСІЇ «НЯНЬКА. ГУВЕРНЕР» 

Пузиревич О.В., майстер виробничого навчання ДНЗ «Професійно- технічне 

училище №14», м. Нова Каховка, Херсонська область 

У Концепції загальної середньої освіти зазначено: «Освіта ХХІ століття - 

це освіта для людини ХХІ століття, це час переходу до високотехнологічного 

інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень 

освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення для 

економічного і соціального поступу країни». Ця теза не втрачає своєї 

актуальності і  для  професійної  освіти. Тому сучасний урок у закладі 

професійної освіти  вимагає від майстра виробничого навчання та викладача  

пошуку сучасних  методів подання інформації. Застосування наочних засобів 

робить навчання більш доступним і легким для засвоєння. Це особливо 

актуально в умовах дистанційного або змішаного навчання, коли  частина 

аудиторних занять  проводяться у режимі онлайн, що в свою чергу вимагає 

суттєвої переробки і зміни традиційних дидактичних засобів навчання: вони 

повинні стати динамічними, інтерактивними та мультимедійними.  

Використання мультимедійних технологій якраз і допомагає підняти  

урок на якісно новий, сучасний рівень, сприяє розвитку дослідницьких, 

аналітичних, творчих здібностей не лише здобувачів освіти, а й педагогів. 

Мультимедійні технології – сукупність методів, прийомів і програмно-

педагогічних засобів для реалізації навчально-виховної мети навчальної 

дисципліни, вирішення окремих дидактичних та виховних завдань. Це така 

модель навчання, в якій запланований результат передбачає реалізацію 

визначеної мети шляхом застосування навчально-методичного комплексу з 

використанням аудіовізуальних засобів та програмного забезпечення. 

Мультимедійний урок має ряд переваг. Насамперед, це  урізноманітнення 

методів, форм і прийомів навчання; якість проведення нестандартних уроків; 

можливість індивідуального, групового, колективного, самостійного та 
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дистанційного навчання; формування інформаційної культури здобувачів 

освіти тощо. Крім того, такі заняття активізують розумову діяльність учнів, 

розвивають загальні та  предметні компетенції, стимулюють пошукову 

діяльність. 

Мультимедійні технології на уроках професійної підготовки є 

універсальними, оскільки можуть бути використані на різних його етапах: для 

актуалізації опорних знань, вивчення нової теми, закріплення матеріалу, під час 

опитування з метою перевірки доступності матеріалу.  

На допомогу педагогу  прийшли віртуальні помічники: онлайн-дошки, 

сервіси для створення тестів та інтерактивних завдань тощо. 

Онлайн-дошка (стіна) – це мультимедійний ресурс для створення, 

спільного редагування та зберігання інформації. Наразі існують  десятки 

сервісів для створення інтерактивних онлайн-дошок. Найбільш простими у 

використанні, на нашу думку, є Twiddla, Miro і Padlet.  

Ці дошки призначені для спільної роботи педагога і учнів і  дозволяють: 

розміщувати текст, ілюстрації, математичні формули; геометричні параметри; 

вбудовувати документи, віджети і html-код; спілкуватися за допомогою чату та 

звуку. Мають візуально привабливий і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. 

Посилання на робоче простір генерується сайтом і потребує  просто поділитися 

нею з учнями. Педагог і учні можуть спільно коментувати текст, 

виокремлювати будь-яку інформацію.  

На дошці Miro є набір шаблонів, які допомагають структурувати і 

організувати  планування або мозковий штурм. Тут можна проводити онлайн-

уроки, створювати план роботи або прикріплювати завдання, які учням 

необхідно виконати. Передбачена можливість запрошувати учасників через 

посилання та по електронній пошті. Управляти нею зручно – пересувати 

потрібні шаблони та інші елементи мишкою. Дошкою можна користуватися з 

комп'ютера, та зі смартфона. Перевага Miro – у наявності різноманітного 

інструментарію, який дозволяє створювати нескінчений ряд дощок. На них 

можна завантажувати документи, таблиці, зображення, малювати схеми і 
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графіки, створювати колажі, писати пером або вводити текст зі зміною шрифту, 

розміру, кольору  і багато іншого. Дошка Miro проста в управлінні, на ній 

можна створювати безліч полів, пересувати їх мишею. Є безкоштовна версія 

дошки Miro, проте більш розширена версія – платна.   

У своїй роботі надаю перевагу стіні Padlet, яку зручно використовувати 

для обговорення проєктів, створення нотаток, рефлексії, мозкового штурму чи 

для індивідуальних проєктів. Її налаштування дає можливість робити текстові 

нотатки, завантажувати файли (word, Pdf,  jpg, png), розміщувати 

гіперпосилання, робити миттєві фото, записувати і розміщувати відео- та аудіо 

інформацію, знаходити і додавати точки на мапі. Для роботи з нею достатньо 

зайти на сайт і зареєструватися.  

Як викладач спецпредметів та майстер виробничого навчання з професії 

«Нянька. Гувернер» другий рік поспіль працюю з цією віртуальною дошкою, 

яку використовую для організації інтерактивної роботи, а також для додавання 

навчальних матеріалів для їх самостійного опрацювання учнями. По-перше, це 

зручний ресурс для візуалізації, накопичення і зберігання інформації за темами, 

адже сучасних підручників  з професії обмаль. По-друге, це засіб дистанційного 

навчання. Деякі здобувачі освіти навчаються за індивідуальним графіком за 

змішаною формою навчання, тому вони можуть самостійно опрацьовувати 

теоретичний матеріал на дошці, посилання на яку їм надається. По-третє, це 

ресурс для  організації співпраці на уроках, адже здобувачі освіти мають змогу 

додавати свої напрацювання, які після редагування поповнюють дидактичну 

базу професії. 

Під час теоретичних занять онлайн - дошку  використовую з  метою: 

• систематизації навчальних тем за блокам з помітками для самостійного 

опрацювання, домашнього завдання та перевірки знань;   

• для створення здобувачами освіти самостійного проєкту за раніше 

вивченими темами. 
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На уроках виробничого навчання онлайн - дошку використовую під час 

вступного інструктажу для актуалізації опорних знань і для демонстрації 

послідовності виконання роботи. Здобувачі освіти, в свою чергу, мають змогу 

нею користуватися для вирішення поставлених задач. 

Представляю зразок інтерактивної дошки до уроку з предмету «Дитяча 

література» за темою «Характеристика малих жанрів дитячого фольклору», де 

тема заняття висвітлена  невеликими блоками, в яких перелічено самі жанри 

фольклору і приклади у вигляді зображень, відео- та аудіофайлів.  

https://padlet.com/puzyrevicolga777/kvc7rvv9i0n7c5yd  

 

Таким чином, мультимедійна інформація відрізняється чіткістю, 

лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з нею учні вчаться аналізувати, 

висловлювати власну думку, удосконалюють уміння працювати на комп’ютері. 

Якщо застосування мультимедійних технологій  добре продумати, заняття буде 

образним, наочним, цікавим, життєвим, сприяє формуванню таких навичок 

сучасного фахівця як критичне мислення, творче вирішення завдань, 

конструктивне спілкування й обговорення. 

 

https://padlet.com/puzyrevicolga777/kvc7rvv9i0n7c5yd
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Ричка Тарас, викладач професійно-теоретичної підготовки Вищого 

професійного училища №7 (м. Кременчук, Полтавська обл..) 

 

Однією з важливих тенденцій сьогодні є надання освіти на засадах 

компетентнісного підходу. Критерієм професійної компетентності особистості 

є суспільне значення результатів праці фахівця, його авторитет у конкретній 

галузі діяльності. 

Застосування сучасних педагогічних технологій створює умови для 

досягнення спроєктованого результату шляхом оптимального підбору та 

розподілу ресурсів, розширює можливості вирішення такого складного 

педагогічного завдання, як формування професійної компетентності соціально 

активного випускника, конкурентного на ринку праці. 

Поряд з високим рівнем дидактичної компетентності для педагогів не 

менш важливою є наявність педагогічної майстерності, що ґрунтується на 

володінні педагогічними технологіями i педагогічною технікою спрямування 

теоретичних знань у професійно-практичну сферу діяльності. А саме, 

педагогічний працівник повинен володіти й розвивати в собі системне 

мислення, здатність до рефлексії, технологічну культуру, готовність до 

професійно-особистісного зростання, самоорганізації та самореалізації, 

особистісна, соціальна та спеціальна компетентності. 

Конкурентна спроможність працівника – це відповідність рівня його 

професійної підготовки вимогам ринку праці щодо здійснення певного виду 

діяльності, є визначальним чинником конкурентоспроможності продукції, її 

якісних і вартісних характеристик, що забезпечують максимальне задоволення 

конкретної потреби споживача.  

Професійно значущими якостями конкурентоспроможної особистості є: 

мислення; емоційно-вольові виявлення; способи діяльності і поведінки; 
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цінності й ціннісні орієнтації, прийнятні, домінуючі у певній галузі діяльності; 

знання; досвід розв’язання професійних проблем – вітчизняний, зарубіжний. 

Саме  ці фактори й показники мають враховуватися при організації професійної 

підготовки.  

Сьогодні наголошується на необхідності випереджаючого розвитку 

професійної освіти з метою підготовки кваліфікованих фахівців 

конкурентоздатних на ринку праці, таких, що вільно володіють своєю 

професією й орієнтуються в суміжних областях діяльності, готові до постійного 

професійного зростання, соціальної і професійної мобільності. 

Для ЗП(ПТ)О стає необхідною зміна пріоритетів у навчальному процесі, 

тобто перехід від навчання предметно орієнтованого (основна мета якого — 

передача змісту даної предметної галузі) до навчання, спрямованого на 

розвиток учня, на формування його мотиваційної сфери, незалежного стилю 

мислення і загально-навчальних умінь. Це стосується не тільки викладання а й 

системи оцінювання, яка поряд із загально-пізнавальними, загально-

навчальними i предметними знаннями має включати і способи діяльності, 

досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу, людей і власне до себе. 

Класифікувати педагогічні технології можна за трьома напрямами: 

мотиваційні, діяльнісні, евристичні, управлінські. 

Інноваційна діяльність має здійснюватися на широкій науковій основі, 

зокрема з урахуванням провідних теоретичних положень, обґрунтованих 

вченими з проблем теорії i методики професійної освіти, педагогічною досвіду, 

що відображає нове мислення викладачів i майстрів виробничого навчання. Це 

потребує від педагогів готовності до діяльності дослідницького характеру, 

зокрема вміти здійснювати аналіз виробничого або педагогічного процесу, 

виявляти причини, що призвели до негативних наслідків, визначати  

педагогічні умови, котрі забезпечують результативність процесу навчання, 

критерії оновлення змісту професійної освіти, проектувати педагогічні 

технології, моделювати навчально-виробничий процес тощо. 
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Одним із напрямів досліднoї діяльності викладачів i майстрів 

виробничого навчання є розробка та експериментальна перевірка педагогічних 

технологій, запропонованих навчально-методичних комплексів. Основним 

напрямом удосконалення навчально-виховного процесу став пошук нових 

методик, технологій. Надається перевага особистicно-орієнтованим, 

розвивальним, активним та інтерактивним методам і формам opгaнізації 

навчального процесу, при яких навчальний процес відбувається на основі 

постійної активної взаємодії учнів та педагогів. 

Найбільш цікавими та результативними виявилися такі педагогічні 

технології, як кооперативне і проектне навчання, результатами якого є: 

позитивна взаємозалежність, набуття соціальних навичок. Залежно від обсягу 

навчального матеріалу, важливості його засвоєння, відпрацювання навичок 

педагоги активно застосовують такі методи навчання, як командні ігри, тести, 

тренінги, групові дослідження. 

Великої уваги заслуговують ділові ігри, які дають учням змогу 

якнайкраще проявити свій професіоналізм, компетентність, уміння 

застосовувати  здобуті знання. А переваги групового дослідження полягають у 

тому, що в навчанні учнів складається ситуація, яка може трапитися в житті, 

між теорією i практикою встановлюється тісний зв'язок – учні вчяться 

використовувати здобуті знання у професійній сфері (вибір різних методів 

вирішення тієї чи іншої проблеми, послідовне моделювання ситуацій, що 

вимагають від учнів пошукових зусиль, спрямованих на пошук  оптимальних 

шляхів розробки проектів та їх впровадження тощо), виявляють самостійність у 

роботі, розвивають творчу та пізнавальну активність, логічно мислять. 

Найпростішою ланкою, з яких складається особистісно-орієнтована 

технологія, є особистісно-орієнтована педагогічна ситуація, опинившись у 

якій учень повинен пристосувати її до своїх інтересів, побудувати образ чи 

модель свого життя, вибрати творчий момент, дати критичну оцінку. 

Групова форма навчальної діяльності виникла як альтернатива існуючим 

традиційним формам навчання. Вміле поєднання індивідуальної та групової 
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організації навчальної діяльності допомагає успішному навчанню учнів, ix 

активність і самодіяльність підвищують ефективність уроку. При 

індивідуальній роботі кожен учень працює самостійно, темп його роботи 

визначається ступенем цілеспрямованості, розвитку інтересів, нахилів. Темп 

роботи залежить також від навчальних можливостей, підготовленості учнів. 

Досить ефективною виявилась система розвивального навчання, в основі  

якого лежить уявлення про розвиток учня як суб’єкта особистої діяльності. При 

цьому слід враховувати те, що не кожна зміна в учневі є зміною в його 

розвитку. Потрібно звертати увагу на інтелектуальні зміни, психічні 

новоутворення, а не тільки на розвиток умінь та навичок. 

Інформаційно-розвивальні технології передбачають виклад педагогом 

теоретичних відомостей під час проведення уроку; організацію самостійної 

роботи учнів з вивчення нових знань з теоретичних джерел, інструкцій, 

комп’ютерних засобів навчання, розвивальні – спрямовані на професійний 

розвиток майбутнього фахівця, здатного творчо працювати, самостійно 

визначати способи та засоби вирішення проблемних виробничих ситуацій 

тощо. До цих технологій належать проблемне навчання, проблемні лекції, 

семінари, навчальні дискyciї, лабораторно-практичні роботи з елементами 

дослідництва, діяльності, гри. В основі педагогічної технології «Створення 

ситуації успіху» лежить особистісно-орієнтований підхід до процесу навчання 

та виховання. Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення 

наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, виконавця явища. 

Така технологія ефективна в будь-якій освітній системі. 

Діяльнісні технології особливо доцільні у професійній підготовці, 

оскільки спрямовані на підготовку професіонала, здатного кваліфіковано 

розв’язувати виробничі завдання. Ці технології передбачають здійснення 

аналізу виробничих ситуацій, розв’язання ситуативних виробничих завдань, 

ділові ігри, моделювання професійної діяльності в навчальному процесі, 

організацію професійно спрямованої дослідницько-пошукової роботи тощо. 
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Отже, якісні зміни в підготовці кваліфікованих робітників зумовлюють 

необхідність інноваційного розвитку освітнього процесу, основним принципом 

якого є принцип системності, що передбачає врахування розмірності всього 

комплексу змін освітнього процесу. Головними складовими процесу 

формування професійної компетентності фахівців є навчальне середовище 

закладу професійної освіти, організація освітнього процесу, відбір і 

структурування змісту освіти, засоби організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, орієнтовані на кінцевий результат. А організація теоретичного 

i виробничого навчання на основі принципу предметної діяльності є 

дидактичною основою, що забезпечує формування професійної компетентності 

майбутнього робітника. 
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ДОСВІД  УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ У 

ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ КВАЛІФІКОВАНИХ КУХАРІВ 

Сердюк І.В, директор ДНЗ «Професійно-технічне училище № 14» м. 
Нова  Каховка» 

Дуальна форма здобуття професійної освіта – це спосіб навчання, за яким 

теоретичний матеріал опановується в закладі з педагогом, а практичне навчання 

проходить на виробництві. Така форма здобуття освіти регламентується рядом 

законодавчих актів:  

 Закон України «Про освіту»; 

 Середньостроковий план пріоритетних дій уряду на період 2017-2020 р.р., 

розділ ІІІ «Розвиток людського капіталу», підрозділ 8: «Модернізація 

професійно-технічної освіти»; 

 Наказ МОН від 23.06.2017р. № 916 «Про впровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 

робітників». 

 Наказ МОН від 12.12.2019 № 1551 «Про затвердження Положення про 

дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти»  

Необхідність реалізації дуальної форми навчання в Україні обумовлена 

потребою досягнення стійкого економічного зростання через вирішення 

проблем в сфері професійної (професійно-технічної ) освіти.  До таких проблем 

можна віднести   невідповідність підготовки випускників вимогам ринку праці, 

розрив між теорією та практикою навчання, фізично і морально застаріле 

обладнання навчальних закладів, диспропорції між попитом та пропозицією на 

ринку праці. 

Мета дуальної форми освіти - створення умов для якісної підготовки 

конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити вимоги 

загальнодержавного та регіональних ринків праці, забезпечення гнучкості та 

мобільності організації навчально-виробничого процесу, оновлення змісту 

професійного навчання.  
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Дуальна форма здобуття професійної освіти має ряд переваг, як для 

закладу освіти, так і для  майбутніх кваліфікованих робітників, а саме: 

• Модернізація освітніх програм з урахуванням тенденцій виробництва 

• Підвищення якості підготовки фахівців та їх конкурентоздатності на ринку 

праці 

• Наближення професійних компетенцій  випускників до вимог ринку праці 

• Якісне соціальне партнерство внаслідок  посилення ролі роботодавців 

• Зростання рівня зайнятості молоді 

• Скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі  

• Підвищення мотивації до навчання. 

Дуальна система навчання передбачає узгоджену взаємодію освітньої та  

виробничої  сфер, адже  на  відміну  від  виробничої  практики,  за  дуальної  

форми  навчання підприємство не лише тимчасово працевлаштовує здобувача 

освіти на  профілем  спеціальності,  а  й  закріплює  за  ним  наставника , який 

контролює виконання програми практичного навчання. 

Наш навчальний заклад робить перші кроки у впровадженні елементів 

дуального навчання кухарів і кондитерів.  Щороку в училищі навчаються 8 груп 

кулінарного профілю, 5 з них виробниче навчання проходять влітку, в закладах 

оздоровлення і відпочинку на березі Азовського та Чорного морів.  Це стало 

можливо   завдяки внесеним у навчальну програму змінам,  частина годин 

професійно-практичної підготовки з майстерень училища перенесені на 

виробництво. У поточному році ми заключили договори з крупними базами 

відпочинку та дитячими оздоровчими таборами Арабатської Стрілки та 

Лазурного – пансіонатами «Альбатрос», «Орлятко» та «Парус», де   упродовж 

літа  працювали  більше 100 майбутніх кухарів і кондитерів. До речі, усі 

здобувачі освіти були офіційно працевлаштовані та  отримували офіційні 

зарплати. Відсотки від їхнього заробітку роботодавці перераховували на спец 

рахунок  навчального закладу.  
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Таке навчання має свої переваги. Учні на робочих місцях вивчають 

специфіку закладів громадського харчування, відпрацьовують  усі процеси 

приготування їжі – від підготовки сировини до відпуску готової продукції, 

вчаться працювати на сучасному промисловому тепловому обладнанні. 

Крім того, вони розвивають і загально професійні компетенції : уміння  

працювати у команді, домовлятись,  нести особисту відповідальність за свою 

ділянку роботи, знаходити вихід з проблемних ситуацій. Після літньої практики 

першокурсники  дорослішають, стають більш вмотивованими, вибудовують 

власні освітні траєкторії. 

Усе це сприяє  підвищенню  конкурентоздатності  майбутніх 

кваліфікованих кухарів і кондитерів на ринку праці, а значить,дає змогу 

працевлаштуватись у престижні заклади громадського харчування, з хорошими 

умовами праці і достойним заробітком.   
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ВПРОВАДЖЕННЯ  ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 

 ПРИ  НАВЧАННІ ПРОФЕСІЇ 

Сидоренко О.О., старший майстер Чаплинського професійного аграрного 

ліцею Херсонської області 

 

Інтерактивне навчання – це навчання у режимі посиленої педагогічної 

взаємодії учасників освітнього процесу з метою спільного вирішення 

навчальних завдань та розвитку особистісних якостей учнів.  

Інтерактивне навчання в процесі професійної підготовки може 

здійснюватися за фронтальною, диференціальною, індивідуальною та 

індивідуалізованою формами. На сьогодні у педагогічній практиці існує 

широкий спектр методик інтерактивного навчання: методи кооперативного 

навчання, інтерактивний тренінг чи семінар, навчальна дискусія, ситуативне 

моделювання, інтерактивна лекція, рішення творчих задач, ігрові технології, 

рефлексія тощо. Хочу охарактеризувати деякі з них. 

Інтерактивний тренінг. Дана методика базується на інтеракції – 

навчанні у дії, а тому і навчитися їй можна тільки через дію. Методика 

використання інтеракції повинна бути інтенсивною і базуватися на принципах: 

індивідуалізації навчання, пріоритету самостійної діяльності, кооперативності 

навчання, актуальності результатів навчання. Проведенню заняття-тренінгу 

повинна передувати ґрунтовна підготовка педагога, тому що, як правило, таке 

заняття складається із декількох різнопланових етапів: семінару, «мозкової 

атаки», дискурсу (поетапне рішення окремих завдань-кроків проблеми), 

рефлексії. Може широко використовуватися на будь-якому етапі професійної 

підготовки. 

Приймаючи участь в імітаційному тренінгу, учні, виконуючи ті чи інші 

ролі професійного чи соціального характеру, мають можливість більш 

ефективно закріпити і розвинути набуті знання, уміння і навички, змінити своє 

відношення до власного професійного досвіду. В процесі проведення 

імітаційних тренінгів можуть широко використовуватися елементи інших 
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інтерактивних методів: ділові та рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, 

мозкові атаки, опитування експертів, дискусії тощо. 

Ігрові технології – це імітаційні (ролеві) технології, що моделюють у 

навчально-виробничому процесі взаємини і умови реального життя або 

виробництва.  У  навчально-виробничому процесі закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти можуть бути застосовані декілька різновидів 

навчальних ігор.  

Організаційно-діяльнісна гра передбачає організацію педагогом 

колективної діяльності учнівської групи на основі моделювання змісту 

навчання у вигляді системи проблемних ситуацій і інтерактивної імітаційної 

взаємодії всіх суб’єктів навчання в процесі аналізу і вирішення даних ситуацій.  

Специфічною ознакою ділової гри є те, що її учасники виконують ролі 

професії, яка ними вивчається.  

Рольова (сюжетна) гра характеризується наявністю складного завдання 

чи проблеми, спонтанного, соціального або життєвого характеру, не пов’язані з 

майбутньою професійною діяльністю учнів, і розподілом ролей між учасниками 

гри для вирішення завдань.  

У процесі професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки 

учнів ЗП(ПТ)О методи навчання, класифіковані за однаковими основами, 

реалізуються шляхом неоднакових методичних прийомів, що пов’язано із 

різними дидактичними цілями. Значно підвищується ефективність професійної 

підготовки при застосуванні інтерактивних методів навчання та використанні 

сучасних засобів навчання. Прикладом такого поєднання інтерактивних методів 

та засобів навчання є створена мною методична розробка уроку за тему 

«Регульовані перехрестя. Порядок і черговість руху на регульованих 

перехрестях». Формувати знання про правила проїзду нерегульованих 

перехресть, створених нерівнозначними дорогами, допомагають такі 

інтерактивні методи, як «Мозкова атака»,  «Незакінчене речення», «Поєдинок», 

«Концентрація», «Асоціації», «Творча лабораторія»,  «Пошук інформації», 

«Підіб'ємо підсумки».   
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Наприклад, вправа «Поєдинок» організовує роботу учнів в парах, які 

отримують таке завдання: користуючись опорним конспектом, пояснити 

ситуацію на перехресті. Виконуючи вправу «Творча лабораторія», учні 

переглядають відеоролики із ситуаціями, пов’язаними з проїздом перехресть, 

виконують завдання до них. Вправа «Підіб'ємо підсумки» - один з 

найпоширеніших прийомів усної рефлексії, що, як правило, застосовується на 

етапі завершення уроку. Учні аналізують власну діяльність за схемою: «На 

уроці я ….», «Дізнався про…», «Я не вмів, а тепер умію …», «Я змінив своє 

ставлення до …». 

Саме інтерактивні методики забезпечують високу мотивацію учнів, 

міцність їх знань, творчість і фантазію, комунікабельність, активну життєву 

позицію, командний дух, цінність індивідуальності, свободу самовираження, 

акцент на діяльність, взаємоповагу і демократичність. 
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РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗП(ПТ)О 

Торба Н.Г., доцент кафедри педагогіки, психології і менеджменту 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат 

психологічних наук 

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується 

різноманітними зіткненнями у сфері матеріальних, духовних, виробничих, 

міжособистісних відносин. А тому вагому роль у структурі професійної 

компетентності педагога ЗП(ПТ)О відіграє конфліктологічна компетентність, 

що вимагає наявності не лише ґрунтовних конфліктологічних знань, а й 

конструктивного вирішення професійних конфліктологічних ситуацій, 

попередження конфліктів, вчасної діагностики  [2]. 

В культурно-історичній концепції педагогічний процес є конфліктом, 

тобто зіткненням діяльностей, яке призводить при взаємодії його учасників 

до виникнення нового змісту. І тому, головним завданням  як в освітньому 

процесі так і в період позаурочної діяльності   є перетворення конфлікту, 

який виникає на природній основі, у конструктивний і продуктивний шлях 

подальшого розвитку освітнього процесу. Важлива роль у виконанні цього 

завдання покладається саме на педагога, як керівника навчального  та 

виховного процесу, що залежить, в свою чергу, від рівня його професійної 

компетентності [7, 8]. 

У формуванні та підвищенні рівня професійної компетентності 

особистості фахівця значну роль відіграють психолого-педагогічні знання та 

усвідомлення педагогами їх ролі у міжособистісній взаємодії [3, 4, 7]. 

Конфлікти у педагогічному процесі за своєю природою є міжособистіс-

ними. Вони пов’язані з порушенням взаємозв’язків у процесі спільної педа-

гогічної діяльності. Учасники педагогічного процесу є різнорідними, чим і 

пояснюються можливі розходження ціннісних орієнтацій, розбіжності між 

старшим і молодшим поколіннями, що може викликати нетерпимість у 
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спілкуванні один з одним. Причому конфлікти в педагогічній системі на-

роджуються як на ґрунті принципових розходжень інтересів, цінностей, 

переконань, мотивів діяльності тощо, так і на основі щоденних, побутових 

розбіжностей певних думок і міркувань, сподівань і прагнень, настроїв і 

очікувань [3]. 

Конфлікти у взаємодії між педагогом та здобувачами освіти мають свої 

особливості [1]: 

 відповідальність педагога за правильне вирішення проблемних 

ситуацій; 

 поведінка учасників конфлікту визначається їхнім соціальним 

статусом; 

 ступінь відповідальності за помилки у вирішенні конфліктів залежить 

від життєвого досвіду учасників конфлікту; 

 відмінності у розумінні подій та причин їх виникнення учасниками 

конфлікту;  

 конфлікт має виховний вплив на підлітків, які є свідками та 

опосередкованими учасниками конфлікту; 

 професійна позиція педагога змушує його брати на себе ініціативу у 

вирішенні конфлікту, враховуючи перш за все інтереси підлітка; 

 помилки педагога у вирішенні конфлікту спричиняють виникнення 

нових конфліктних ситуацій;  

 конфлікти легше попереджувати, ніж вирішувати успішно. 
 
Здатність ефективно справлятися з конфліктами є важливою складовою 

частиною педагогічної діяльності. Сучасному педагогу професійної школи 

необхідно володіти конфліктологічною компетентністю, завданням якої є 

запобігання виникненню негативної взаємодії, а також надання неминучим 

конфліктним ситуаціям конструктивного характеру.  

Конфліктологічна компетентність – ілюстрація єдності 

професіоналізму діяльності та професіоналізму особистості педагога. Вона 
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передбачає наявність знань про різні аспекти феномену конфлікту, володіння 

технологіями дій в ситуаціях складної міжособистісної взаємодії. 

Аналізуючи  педагогічні здібності сучасних педагогів, можна 

виокремити такі провідні здібності до педагогічної діяльності, які є 

актуальними і в контексті конфліктологічної компетентності в позаурочній 

діяльності педагога: 

 комунікативність як професійна здатність педагога, що 

характеризується потребою в спілкуванні, готовністю легко вступати 

в контакт, викликати позитивні емоції у співрозмовника й мати 

задоволення від спілкування; 

 перцептивні здібності як професійна проникливість, пильність, 

педагогічна інтуїція, здатність сприймати й розуміти іншу людину; 

 динамізм особистості як здатність активно впливати на іншу 

особистість; 

 емоційна стабільність як здатність володіти собою, зберігати 

самоконтроль, здійснювати саморегуляцію за будь-якої ситуації, 

незалежно від сили зовнішніх чинників, що провокують емоційний 

зрив; 

 оптимістичне прогнозування як передбачення розвитку особистості з 

орієнтацією на позитивне в ній і перетворення всієї структури 

особистості через вплив на позитивні якості; 

 креативність як здатність до творчості, спроможність генерувати 

незвичні ідеї, відходити від традиційних схем, швидко розв’язувати 

проблемні ситуації [5].  

Варто зауважити, що складність навчання педагога, набуття 

конфліктологічної компетентності полягає і в тому, що професійне знання 

має формуватися водночас на всіх рівнях: методологічному,теоретичному, 

методичному, технологічному. Це потребує розвиненого професійного 

мислення, здатності добирати, аналізувати й синтезувати здобуті знання в 

досягненні педагогічної мети, уявляти технологію їх застосування. Однак 
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швидкість набуття конфліктологічної компетентності не регламентується 

лише накопиченням професійних і конфліктологічних знань це насамперед   

індивідуальні передумови успішної навчальної та виховної діяльності, 

стимулятори професійного зростання  [6].   
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МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА УПРОВАДЖЕННЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ В 

ОЛЕШКІВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ 

Хайдарова О.І., директор Олешківського професійного ліцею, м. Олешків, 

Херсонська область 

Педагогічний досвід – це те, що можна виявити, вивчити, проаналізувати, 

передати, використати в роботі інших педагогів. 

Виявлення кращого педагогічного досвіду в Олешківському 

професійному ліцеї  здійснюється завдяки цілеспрямованому спостереженню за 

роботою педагогів під час відвідування й аналізу уроків, позакласних заходів, 

аналізу участі в методичній роботі, вивченню навчальної документації й 

комплексного методичного забезпечення предметів і професій, а також: 

 звіту педагога про роботу над методичною темою; 

 вивчення результатів педагога над темою самоосвіти; 

 творчого звіту педагога про результати діяльності на засіданнях 

методичних комісій, методичних тижнів і т.д.; 

 атестації педагогічних кадрів. 

Для вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду 

(ППД)  створюється експертна комісія, до складу якої входять представники 

адміністрації, методисти та компетентні педагоги ліцею. 

Експертна комісія складає план і здійснює вибір оптимальних методів із 

виявлення та вивчення інноваційного та перспективного педагогічного досвіду. 

Методи, які зазвичай ми використовуємо для вивчення ППД: 

 спостереження, вивчення системи роботи педагога (відвідування 

навчальних занять і позакласних заходів); 

 методи опитувальної діагностики: 

- бесіди з викладачем, майстром виробничого навчання, 

- анкетування, 

- контрольні роботи для учнів. 

 вивчення творчої лабораторії педагога; 
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 вивчення і аналіз документації  (учнівських зошитів, класних журналів, 

поурочних планів, планів роботи гуртків, матеріалів, які відображають 

участь педагога в методичній роботі, громадському житті закладу); 

 вивчення і оцінка особистих якостей, ставлення до педагогічної 

діяльності. 

Вивчається: суть досвіду, його прояв, зміст, методи, форми, прийоми і 

засоби навчання, діяльність педагога та учнів, конкретні умови виникнення і 

розвитку учнів, особистість автора досвіду. 

Узагальнення перспективного педагогічного досвіду триває один рік. В 

Олешківському професійному ліцеї відповідальним за узагальнення досвіду є 

методист, який систематизує відібраний для узагальнення матеріали, здійснює 

їх опис, визначає форму узагальнення, готує відповідні документи (протокол, 

рекомендації, довідку, наказ). 

Для всебічного аналізу перспективного педагогічного досвіду експертна 

комісія дотримується такої схеми узагальнення матеріалу: 

 тема досвіду, обґрунтування його актуальності; 

 коротка характеристика змісту досвіду, проблем, які розв’язуються за 

його допомогою; переваги досвіду над існуючою практикою; 

 провідна ідея досвіду; 

 технологія досвіду, форми, методи, прийоми роботи, алгоритм дій; 

 динаміка, кількісна і якісна зміни результативності навчально-виховного 

процесу; 

 рекомендації щодо використання досвіду в практичній діяльності 

педагогів. 

Результати вивчення та узагальнення перспективного педагогічного 

досвіду оформлюються у паперовому варіанті і містять: інформацію про автора  

педагогічного досвіду і його фото; тему ППД; зміст, провідну педагогічну ідею 

досвіду; результативність досвіду. 

Підготовлені матеріали досвіду розглядаються та обговорюються на 

засіданні методичної комісії. 
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Методика  впровадження перспективного педагогічного досвіду в 

освітню  практику: 

• ознайомлення членів педагогічного колективу з перспективним 

педагогічним досвідом, роз’яснення його переваг порівняно з 

традиційними освітніми технологіями; 

• створення сприятливих умов для розвитку творчості викладачів і майстрів 

виробничого навчання, демонстрація навально-організаційних та 

методичних  прийомів роботи на практиці; 

• проведення для педагогів навчального закладу тренінгів щодо оволодіння 

ними вміннями та навиками інноваційних методик за визначеною темою; 

• організація внутрішнього контролю за застосуванням раціональних 

методик освітньої діяльності; 

• запровадження морального і матеріального заохочення авторів 

перспективного педагогічного досвіду. 

Поширення досвіду здійснюється такими формами і методами: 

 проведення засідань методичних комісій, семінарів, засідань 

педагогічної ради, конференцій, педагогічних читань заслуховувань 

повідомлень про результати та перспективи впровадження досвіду 

педагогів; 

 безпосереднє ознайомлення з виявленим перспективним педагогічним  

досвідом шляхом відвідування відкритих уроків та позааудиторних 

заходів, під час проведення проблемних або творчих семінарів; 

 створення шкіл перспективного педагогічного досвіду, якими керують 

його автори; 

 видання друкованої продукції стосовно поширення педагогічного 

досвіду у вигляді бюлетенів, буклетів;  

 підготовка і публікації статей у фахових та спеціалізованих освітніх 

виданнях тощо; 

 наочна пропаганда перспективного  педагогічного досвіду методом 

експонування матеріалів на педагогічних виставках. 
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СУЧАСНИЙ АДАПТИВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА-ПОЧАТКІВЦЯ У ЗП(ПТ)О 

Цабанюк В.О.,  майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Професійно-

технічне училище», м. Генічеськ Херсонська область 

У даних тезах розглядаються проблеми і труднощі, з якими стикається 

педагог-початківець на початку своєї професійної діяльності, і які можуть 

перешкоджати його професійній адаптації. Запропоновано шляхи вирішення 

професійного становлення педагога-початківця.  

Методичний супровід - це спеціально організоване планомірне, 

систематичне взаємодія, спрямоване на надання допомоги молодому фахівцеві 

в виборі рішення задач і типових проблем, що виникають у педагогічній 

діяльності, з урахуванням його професійного і життєвого досвіду [4, с.44]. В 

основну частину методичного забезпечення педагога необхідно включити дві 

ідеї: - методичний консультативний супровід педагога в період професійного 

становлення; - створення ефективного середовища професійного розвитку.  

Перша ідея - методичний консультативний супровід педагога в період 

професійного становлення - повинна робити акцент на створенні середовища, 

яка дозволяє молодому фахівцеві мати чіткі факти професійної компетентності, 

певне середовище, що сприяє сталому розвитку роботи на більш високому рівні 

складності. Найперше, з чого починається робота з молодими педагогами - це 

знайомство з традиціями навчального закладу, особливостями навчального 

процесу, Статутом ЗП(ПТ)О, правами і обов'язками і т. п. Адміністрація ЗП 

(ПТ)О, особливо на початковому етапі, повинна щодня надавати дорадницьку 

допомогу починаючому фахівцеві. 

Друга ідея в роботі з починаючим фахівцем - це етап формування 

професійної компетентності педагога в процесі його роботи. У цей період 

адміністрація навчального закладу, педагоги-наставники відвідують заняття і 

позааудиторні  заходи молодого фахівця. Спочатку аналізується одне заняття, а 

потім їх система, і на основі поточного розуміння роботи педагога-початківця 
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для нього розробляються спеціальні рекомендації, що коректують його 

професійну діяльність. Таким чином, здійснюється забезпечення 

індивідуального професійне зростання педагога з урахуванням його 

особистісних якостей, рівня розвитку, педагогічних даних [5, с. 56]. 

Перший рік роботи у ЗП(ПТ)О є особливо важливим етапом у 

професійному розвитку молодих педагогів. Найважливіший іспит, який він 

виконує у цей період, може зміцнити його віру у свої можливості і сформувати 

почуття задоволення, без якого не може бути повноцінного розвитку професії, 

але може також стати дуже складним періодом вигоряння, розчарування та 

зневіри в себе і свої сили. багато що, звичайно, залежить від самого вчителя. 

Проте, можна з точністю сказати, що особливий вплив надає і сама 

адміністрація ЗП(ПТ)О, весь педагогічний колектив, учні та батьки за те, як 

складеться професійна доля педагога-початківця.  

В процесі початкового періоду професійної діяльності необхідно 

надавати методичну підтримку молодому педагогу в проведенні уроків, в 

побудові спілкування з учнями та їх батьками. Коли молодий педагог 

приходить вперше проводити урок, дисципліну він через недосвідченість не 

може утримати, і найчастіше проведений перший урок не приносить належного 

задоволення. Перші уроки залежать не тільки від вдало розробленого плану-

конспекту, а також від того, наскільки молодий педагог володіє собою перед 

групою (міміка, жести, мова і т. Д.). Звичайно, такий досвід приходить не 

відразу, але від цього в більшій мірі залежить засвоєння навчального матеріалу.  

Педагоги-початківці, приходячи до ЗП(ПТ)О, не маючи досвіду 

професійної  діяльності, стикаються з труднощами, тому що педагогічна теорія 

значно відрізняється від педагогічної практики. У багатьох початківців виникає 

питання «Як же подолати всі труднощі і впоратися з ними?»  

Перш за все, молодому спеціалісту потрібно бути готовим до 

кардинальної зміни своїх особистих інтересів, звичок і стереотипів відповідно 

до статусу педагога, до роботи над самим собою, до розвитку в собі 

професійних якостей. Основне та головне завдання, яке ставлять молоді фахівці 
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- зробити сім'ю учнів своїм союзником. В даний час з батьками працювати 

набагато важче, ніж з дітьми. Буває таке, що між педагогами і батьками учнів 

складаються непрості, а часом навіть конфліктні взаємини. Здавалося б, цим 

сторонам ділити нічого: і та й інша діють в інтересах і на благо дитини. 

Педагогу необхідно завжди пам'ятати «золоте правило»: ставитеся до людей 

так, як би Ви хотіли, щоб ставилися до Вас. На зборах необхідно піднімати 

питання загального характеру, важливі для всіх. Всі проблеми, пов'язані з 

окремим учнем-підлітком, краще обговорити в індивідуальній бесіді з батьком. 

Не варто уникати конфліктів. Треба своєчасно вирішувати назрілі протиріччя 

[2, с.54].  

Багато педагогів-початківців стикаються з таким утрудненням в своїй 

роботі, як: невміння точно розрахувати час уроку, логічно вибудувати 

послідовність його етапів, утруднення при поясненні нового матеріалу, 

складності при постановці питань учням тощо. Також вони часто відчували 

значні утруднення  у підборі навчального матеріалу за визначеною темою 

програми, при розробці уроку, впровадженні сучасних освітніх і новітніх 

виробничих технологій.  

Пояснення навчального матеріалу у багатьох педагогів - це улюблена 

частина уроку, але тут є теж свої складності. Звісно, що  урок - це не тільки 

сприйняття учнями нової інформації, це ще і формування знань, умінь, навичок, 

і тут найбільша небезпека  педагога-початківця чекає: втрачається контроль за 

перебігом заняття, порушується дисципліна, урок зривається. Це все тому, що 

педагог не має певного досвіду застосування ефективних форм і методів 

навчання, які приходять з досвідом роботи.  

Ще можна зіткнутися з такою проблемою, як здійснення 

диференційованого підходу до учнів. Багатьом було важко розібратися в 

характері здібностей своїх учнів, встановити ступінь відставання, занедбаності, 

своєрідність пам'яті, уваги окремих учнів, а тому були позбавлені можливості 

ефективно впливати на якість формування знань. Багато педагогів намагаються 
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не викликати до дошки слабких учнів, бояться їх, намагаються мати справу 

тільки з сильними, не знають як допомогти окремим учням [1, с.67].  

Як виявилася на практиці, що не менш труднощів і у виховній роботі. 

Молодий педагог, як правило, непогано проводить з учнями дозвілля: грає з 

ними, ходить в походи, на екскурсії, але як важко для нього провести збори, 

збір, організувати чергування, трудові відносини. Коли організовують будь - 

яку діяльність, намагаються все зробити самі і думають, що «учні у мене нічого 

не вміють». Важко налагоджувати відносини з учнями, багато емоційних 

рішень, нерідко виникає психологічний бар'єр, взаємна ворожість. Іноді 

виникають проблеми, пов'язані з розподілом навчального навантаження: або 

воно недостатнє, або велике для педагога-початківця. З цією проблемою 

можуть допомогти впоратися тільки досвідчені педагоги. 

Хороший педагог повинен любити свою справу, любити дітей, саме це 

прагнення допоможе впоратися з труднощами, які зустрічаємо на початку своєї 

трудової діяльності.  

Великий внесок у становлення молодого педагога вносять досвідчені 

педагоги, які допомагають прикладами та порадами. Важливе значення мають 

відкриті уроки, які необхідно відвідувати у досвідчених педагогів і проводити 

самої. Аналізуючи свої уроки з педагогами-наставниками, педагог-початківець 

отримує поради, рекомендації з методики викладання і самоосвіти. Молодий 

спеціаліст професійно вдосконалюється в процесі спілкування і контактів з 

колегами [3, с.196].  

Мета адаптивного методичного супроводу для молодого педагога 

повинна включати створення умов для актуалізації та реалізації здатності 

педагога до усвідомленого і проектованого професійному та особистісному 

саморозвитку, готовності до інновацій, створення індивідуальних педагогічної, 

виховної, дидактичної систем. Розробляється приблизний план роботи з 

починаючим фахівцем.  

За планом роботи з починаючим фахівцем, створюється портфоліо за 

певною структурою:   
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 власні розробки уроків і дидактичних матеріалів;  

 дипломи та сертифікати участі в різних конкурсах і заходах; власна 

скарбничка розроблених програм додаткової освіти; 

 свідоцтва про проходження різноманітних педагогічних курсів.  

Портфоліо для початківця-фахівця відповідає структурі укладення для 

атестації педагога на першу кваліфікаційну категорію, яку можна проходити 

через 3 роки[6, с.14]. Проте у всіх ЗП (ПТ)О ведеться велика аналітична робота. 

Для початківців педагогів - це хороша практична робота, в яка відстежує участь 

в конкурсах, майстер - класах, семінарах, а це теж сприяє підвищенню рівня 

кваліфікації.  

Тим часом в сучасному ЗП(ПТ)О  гостро затребувані освічені і ерудовані 

педагоги, здатні до співпраці, що відрізняються мобільністю, динамізмом, 

конструктивністю, володіють розвиненим почуттям відповідальності за 

виховання підростаючого покоління, які вміють самостійно приймати рішення 

в ситуації вибору. Звичайно, молодому вчителю нелегко на початку 

професійної діяльності, але мудре прислів'я говорить: «Дорогу здолає той, хто 

йде» [6, с.11]. Щоб педагог-початківець  в умовах сучасного ЗП(ПТ)О відчував 

себе комфортна, мав бажання якісно здійснювати свою професійну діяльність, 

необхідно створювати сприятливі умови: 

 практичне навчання і методичне консультування більш досвідченими 

педагогами;  

 передача педагогічного досвіду від покоління до покоління вчителями - 

майстрами; надання психологічної підтримки представниками 

адміністрації;  

 проведення майстер - класів, призначення наставника, мотивування до 

участі в семінарах, конференціях, професійних конкурсах.  

Саме такі умови прискорюють процес входження молодого спеціаліста в 

освітнє, педагогічне середовище.  

Таким чином, методичний адаптивний супровід надає важливу роль у 

самовдосконаленні педагога-початківця, сприяє його професійному 
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становленню. Ефективність методичного супроводу дозволить керівникам 

освітніх установ, педагогам-наставникам швидко і якісно вирішувати завдання 

професійного становлення молодих спеціалістів. 
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