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Аналіз роботи колективу ДПТНЗ 

Методичний вісник

АНАЛІЗ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ ДПТНЗ 
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» 

Працювати на випередження, щоб модернізувати навчаль-
ний заклад та бути впевненим у конкурентному середови-
щі на  ринку праці регіону –  надважливе  завдання  для 
нашого педагогічного колективу.

 Керівництво центру спрямовує 
роботу колективу на виконання Закону 
України «Про освіту», Закону Украї-
ни «Про професійно-технічну освіту»,  
Плану заходів з виконання Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України 
та Стратегії сталого розвитку «Україна 
- 2020» та нормативними документами, 
що супроводжують процес формування 
робітничих кадрів.
            Діяльність колективу зорієнто-
вана на виконання завдань визначених 
концепцією розвитку навчального за-
кладу, яку затверджено зборами тру-
дового колективу 10 січня 2011 року та  
стратегією модернізації навчального 
закладу, використовуючи процедуру 
удосконалення регіональної мережі, 
розробленої за результатами реалізації 
пілотного проекту Європейського фонду 
освіти «Покращення системи професій-
но-технічної освіти шляхом прогнозу-
вання та адаптації умінь і навичок, со-
ціального партнерства й удосконалення 
використання ресурсів».
 Навчальний заклад є загальнодер-
жавною формою  власності. Управління і 
фінансування здійснюється Департамен-
том освіти і науки облдержадміністрації.
 Робота в звітному періоді орга-
нізовувалась відповідно до стратегії 

модернізації навчального закладу, затвер-
дженої на зборах трудового колективу 
10.01.2011р.
 Стратегія передбачала:
 1. Розширення функцій закладу шляхом:
    - розширення ліцензованих професій;
    - збільшення видів підготовки;
    - орієнтації на соціальні функції, 
       спортивно-масову роботу;
    - збільшення кількості замовників 
       кадрів;
    - підвищення атестаційного рівня.
 2. Багатоканальність фінансування шля-
хом:
     - збільшення обсягів виробничої 
       діяльності;
     - розвитку госпрозрахункової 
       діяльності;
    - залучення спонсорських можливостей;
    - організації платних педагогічних 
      послуг.
 3. Реструктуризація матеріально-техніч-
ної бази шляхом:
    - оформлення всієї належної докумен
       тації відповідно до вимог на примі
       щення, споруди;
    - запровадження енергозберігаючих   
      технологій;
    - раціональне використання наявних 
       площ, приміщень;
    - створення нових об’єктів;

    - перерозподіл наявних матеріальних 
       ресурсів раніше існуючих ПТНЗ на 
       базі яких створено центр.
 За звітний період колектив вирішив 
наступні завдання:
   1. У 2011 році проведено атестацію на-
вчального закладу. Відповідно до рішення 
державної акредитаційної комісії центр 
визнано атестованим на здійснення освіт-
ньої діяльності з підготовки кваліфікова-
них робітників терміном на 10 років за 23 
професіями, продовжено строк дії ліцензії 
на три роки за 27 професіями. 
Навчальний заклад здійснює підготовку 
учнів згідно Свідоцтва про атестацію се-
рія  РД№ 017095 від 18.09.2013.
    2. Згідно наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України    № 215 
від 27.02.2013 р. змінено тип навчального 
закладу з  2 рівня  на 3 рівень атестації 
та назву - Державний професійно – тех-
нічний навчальний заклад «Дніпропе-
тровський центр професійно – технічної 
освіти», що дає можливість підвищувати 
кваліфікацію працюючих на підприємстві.
   3. Після реорганізації у зв’язку з лік-
відацією та  приєднанням     Дніпропе-
тровського професійного будівельного 
ліцею до  Дніпропетровського центру 
професійно-технічної освіти (наказ Мі-
ністерства освіти і науки України № 440 
від 15.04.2013р.) створено багатофункці-
ональний  центр професійно-технічної 
освіти. 
   4. Розроблена та затверджена структура 
навчального закладу на основі спеціа-
лізованих відокремлених відділень. Це 
вдалий експеримент, який дозволив стати 
на шлях розвитку багатофункціонального 
навчального закладу, створити відділен-
ня та зберегти спеціалізацію, розширити 
можливості освітніх послуг.
Досвід роботи центра запропонований 
для вивчення на сьомому міжнародному 
форумі «Інноватика в сучасній освіті» 

за темою: «Інноваційна модель розвитку 
професійно-технічного навчального за-
кладу як чинник забезпечення  високої 
якості підготовки фахівців» знайшов  по-
зитивні відгуки.
   5. У 2014 році після вступної компанії 
Центр увійшов до 100 найбільш  популяр-
них професійно-технічних навчальних 
закладів України. 
   6. Виконання обсягів держзамовлення

Навчальний 
рік

Прийом учнів 
за державним 
замовленням

%  вико-
нання

план факт
2011-2012 250 250 100
2012-2013 225 225 100
2013-2014 275 275 100
2014-2015 280 280 100
2015-2016 290 290 100

 
   7. За звітній період вдвічі збільшилась 
кількість слухачів з числа незайнятого 
населення.
   8. Центр має три  навчальних корпуси,  
38 кабінетів, 6 лабораторій, 12 навчаль-
но-виробничих майстерень, 1 діючий тре-
нажер, 3 спортивних зали, центр важкої 
атлетики, зала боксу, 3 тренажерні зали,  
актову залу, три гуртожитки, 3 бібліотеки, 
3 їдальні, спортивний майданчик.
  9. За звітній період отримано ліцензію 
на професії: «Контролер – касир. Прода-
вець продовольчих товарів», «Контро-
лер – касир. Продавець непродовольчих 
товарів», «Електрогазозварник. Водій 
автотранспортних засобів категорії «В» і 
«С», «Слюсар з ремонту автомобілів. Во-
дій автотранспортних засобів категорії 
«В» і «С», «Стропальник», «Столяр бу-
дівельний. Монтажник гіпсокартонних 
конструкцій», «Муляр», «Касир (в банку). 
Оператор поштового зв’язку». Акредито-
вано професію «Водій автотранспортних 
засобів категорії «В», «С». 
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Методичний вісник

  10.  Контингент учнів та слухачів скла-
дає:

Роки Всього 
учнів 
(осіб)

З них Всього слу-
хачів з числа 
безробітних

на 
базі 9 
класів

на 
базі 11 
класів

2011 480 350 130 10
2012 428 325 103 4
2013 477 329 148 26
2014 621 450 171 12
2015 545 395 150 9

   
   11. Кількість учнів пільгової категорії 
складає (учнів-сиріт):  

2011 2012 2013 2014 2015
Дітей-сиріт 14 12 15 28 26
Дітей, позбав-
лених батьків-
ського піклу-
вання

20 39 51 70 49

Разом: 34 51 66 98 75
   
В закладі постійно навчається від 10% до 
20 % від загального контингенту  учнів 
пільгової категорії.
   12. Випуск учнів:
  

Роки Всього 
випу-
щено 

(осіб) 

З них
працев-
лашто-

вані

% призив до 
лав ЗСУ, 

навчання

2011 289 244 85% 45
2012 168 155 92% 13
2013 219 200 91% 19
2014 356 322 91% 34
2015 279 258 93% 21

 
  13. За звітній період вдвічі збільшилась 
кількість підприємств, з якими співпра-
цює центр з питань проходження учня-
ми виробничої практики та працевлаш-
тування. 
   14. Якісний склад педагогічних праців-
ників на станом на 01.09.2015р. 

Викладачі – 19 осіб, з них: 
- викладач вищої категорії – 10 осіб;
- викладач І категорії – 3 особи;
- викладач ІІ категорії – 1 особа;
- спеціалісти – 5 осіб.
Майстри виробничого навчання – 39 осіб, 
з них:
- майстри в/н І категорії – 10 осіб;
- майстри в/н ІІ категорії – 8 осіб;
- спеціалісти – 21 особа.
   15. Для опанування учнями нових техно-
логій  виробництв створено:
    - навчально-виробничий центр  під-
готовки фахівців зв’язку та інформацій-
но-комунікаційних технологій.;  
   - центр нових технологій зварювального 
виробництва, обладнано  сучасний кабі-
нет спецтехнології для електрогазозвар-
ників;
   - центр нових технологій з підготовки 
токарів, обладнано сучасний кабінет спе-
цтехнології верстатників широкого профі-
лю.
   - регіональний навчально-практичний 
центр підготовки фахівців будівельної га-
лузі, обладнано сучасний кабінет спецтех-
нології опоряджувальників. 
   16. Активно використовуються  інфор-
маційно-комунікаційні технології: 
     - функціонує 4 комп’ютерних класи; 
     - центр має власний сайт; 
     - створена локальна мережа;
     - використання ІКТ на уроках теоре-
тичного та виробничого навчання; 
Всього в закладі є 62 персональних 
комп’ютерів з завантаженням 9 учнів на 
один комп’ютер.
Придбано 40 персональних  комп’ютерів 
за рахунок інших надходжень.
   17. Запроваджено багатоканальне фінан-
сування шляхом:
    - організації випуску продукції та на-
дання послуг;
     - організації практики на оплачуваних 

робочих місцях;
     - за рахунок державного бюджету;
    - інші надходження 

Обсяг спеціального фонду склав:
у 2011 році склав 483,4 тис. грн.  
у 2012 році склав 300,4  тис. грн.
у 2013 році склав 599,7 тис. грн.
у 2014 році склав 428,8 тис. грн.
у 2015 році (9 місяців) склав 323,2 тис. грн. 

   18. Модернізовано  матеріально-техніч-
ної базу:

Відділення машинобудування (вул. Ал-
тайська, 6а)

   - проведено комплексну реконструкцію 
спортивного майданчика;
   - відремонтовані приміщення з заміною 
вікон на металопластикові та відкрито 
центр важкої атлетики;
   - відремонтовані приміщення з заміною 
вікон на металопластикові та відкрито 
зал боксу, настільного тенісу, тренажерну 
залу;
   - відремонтовано з заміною вікон на ме-
талопластикові спортивної зали;
   - відремонтовано приміщення актової 
зали, молодіжного клубу з заміною вікон 
на металопластикові;
   - відремонтоване приміщення та облад-
нання  майстерні з підготовки електро-
монтерів;
    - відремонтовані приміщення з заміною 
вікон на металопластикові та осучаснені 
кабінети спецтехнології електрогазозвар-
ників, верстатників широкого профілю, 
електромонтерів, машиністів крану мета-
лургійного виробництва; 
    - проведено заміну системи опалення;
    - відремонтовані приміщення з заміною 
вікон на металопластикові  адміністратив-
ної будівлі; 
    - відремонтовані приміщення їдальні з 
частковою заміною обладнання.

Відділення зв’язку (вул. Стартова, 15)

   - бібліотеку реорганізовано в сучасний 
інформаційний центр де налічується 30 
тис. примірників літератури, є Інтернет, 
електронні підручники;
   - відремонтовано 1 поверх навчального 
корпусу;
   - відремонтовані приміщення де відкри-
то сучасний інформаційно – методичний 
центр;
   - на 100% проведено заміну покрівель 
будівель навчального корпусу та спортив-
ної зали;
   - розроблено та погоджено проект елек-
тричної котельні у навчальному корпусі;
   - відкрито майстерню з підготовки еле 
ктромонтерів лінійних споруд;
   - відремонтовано 2 поверхи гуртожитку, 
проведено заміну водопостачання та во-
довідведення, проведено заміну вікон на 
металопластикові у кількості 59 шт; 

Відділення автотранспорту та  будівниц-
тва (вул. Яшина, 4)

(створено на базі ліквідованого профе-
сійного будівельного ліцею, приєднано у 
2013 році)
   - на 100% проведено ремонт покрівлі 
будіель навчального корпусу та навчаль-
но-виробничих майстерень;
   - відремонтовано приміщення та облад-
нання  майстерні з підготовки слюсарів з 
ремонту автомобілів;
   - відремонтовані приміщення та онов-
лені 8 класів зі спеціальної та загально - 
освітніх дисциплін;
   - проведено заміну водопостачання та 
водовідведення;
   - проведено капітальний ремонт покрів-
лі та двох поверхів гуртожитку на суму 
3 млн. грн. за рахунок гранду, наданого 
представництвом Європейського Союзу в 
Україні;
   - проведено ремонт системи водопоста-
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чання та водовідведення їдальні (цоколь-
ний поверх гуртожитку);
   - відремонтовано 5 одиниць навчаль-
них автомобілів; 
   19. Робота зі створення умов для все-
бічного розвитку особистості учнів 
здійснювалась шляхом створення сучас-
ної спортивної бази та сучасних умов для 
роботи гуртків художньої самодіяльнос-
ті, технічної творчості.
Функціонує 7 спортивних секцій, якими 
опікується 7 тренерів закладу та залуче-
них із спортивних товариств.
Як результат, спортивні команди центра 
за два останні роки займають 1 місце 
серед навчальних закладів професій-
но-технічної освіти м. Дніпропетровська, 
учні приймають участь у міжнародних 
спортивних змаганнях. На створеній 
спортивній базі проходять спортивні 
змагання обласного та міського рівнів, за 
підтримки відомих спортсменів та спор-
тивних товариств.
   19. Спрямовуючи роботу колективу 
на підвищення загально - культурного 
рівня проведено реконструкцію акто-
вої зали, молодіжного клубу  проведено 
благоустрій територій відділень, ведуть-
ся роботи по обладнанню та оновленню 
музею.
Традиційними в центрі стало проведення 
фестивалів художньої самодіяльності, 
обласні конкурси професійної майстер-
ності  серед учнів , екологічні форуми, 
спортивні змагання  тощо.
У позаурочний час учні займаються у 11 
гуртках художньої самодіяльності та тех-
нічної творчості, 9 предметних гуртках.
   20. Оформлені технічні паспорти  на 
будівлі та державні акти на використан-
ня земельних ділянок.
   21. В закладі активно запроваджуються 
енергозберігаючі технології.
   22. Відповідно до плану роботи  кон-
трольно-ревізійного управління  у Дні-

пропетровській області у 2011 році та 
2013 році   були здійснені планові ревізії 
фінансово-господарської діяльності за-
кладу.  Складені відповідні акти. Виявле-
ні ревізією недоліки усунуто в повному 
обсязі у ході перевірок.
Станом на 01.10.2015р. кредиторська 
заборгованість за всіма статтями видатків 
відсутня.

Пріоритетні напрямки діяльності 
колективу 

Дніпропетровського центру професій-
но-технічної освіти

Стратегічною метою закладу є:
   1. Створення  багатофункціонального 
навчального закладу. За три роки забез-
печити контингент 900 осіб. Ми повин-
ні не тільки створити рівний доступ до 
навчання, але додати більшої впевненості 
випускнику  за рахунок отриманої про-
фесії.
   2. Оновлення змісту навчально-вироб-
ничого процесу, де, перш за все, мають 
враховуватися сьогоденні запити робото-
давців та ситуація на ринку праці.
   3. Вивчення та впровадження  іннова-
ційних педагогічних  та новітніх вироб-
ничих технологій в навчально-виховний, 
виробничий процес.
   4. Доступ до здобуття якісної професій-
ної  освіти різними категоріями населен-
ня.
   5. Створення умов для здійснення різ-
ностороннього виховання молоді  (па-
тріотичне, правове, громадянське, наці-
ональної свідомості та самосвідомості), 
розвиток інтересів  юнаків та дівчат в 
процесі навчання та позаурочний час.
   6. Створення позитивного іміджу, якій 
передбачав би привабливість навчально-
го закладу, відповідав би потребам робо-
тодавців та ринку праці.
   7. Створення на базі бібліотеки відді-

лення автотранспорту та будівництва 
сучасного інформаційно-методично-
го центру, придбати 15 персональних 
комп’ютерів, створити локальну мережу.
   8. Розпочато роботу з реалізації пілот-
ного проекту із впровадження  дуальної 
системи професійної освіти на базі ПАТ 
«Дніпропетровський агрегатний завод», 
ТОВ «Епіцентр К».
   9. Створення на базі відремонтованого 
гуртожитку відділення автотранспорту 
та будівництва сучасного центру реабі-
літації та соціальної допомоги звільне-
ним в запас військовослужбовців із зони 
АТО, для учнів пільгової категорії.
   10. Розпочати роботу з військовими 
комісаріатами міста, щодо отримання 
професійної підготовки та перепідготов-
ки звільнених зі Збройних сил України.
  11. Створення на базі відділення зв’язку 
філію Харківського університету теле-
комунікаційних технологій з підготовки 
молодших спеціалістів.
   12.  Продовжити модернізацію матері-
ально-технічної бази Центру:

     відділення зв’язку вул. Стартова, 15

   - розроблено концепцію створення фа-
брики соціального харчування спільно 
на базі окремої будівлі навчально-вироб-
ничих майстерень, яка не використову-
ється на протязі багатьох років, що дасть 
можливість розширити функції, додатко-
во отримати робочі місця;   
   - проведення капітального ремонту ад-
міністративно-побутової будівлі (спор-
тивна зала, актова зала, адміністративні 
приміщення);
   - провести поточний ремонт трьох 
поверхів з заміною вікон на металоплас-
тикові, та систему опалення навчального 
корпусу; 

відділення машинобудування вул. Ал-

тайська, 6а 
   - провести капітальний ремонт гур-
тожитку, встановити окрему котельну;
   - продовжити ремонт цокольного по-
верху будівлі спортивно-культурного 
комплексу з метою створення регіональ-
ного центра важкої атлетики спільно з 
ТМ «Епіцентр»;
   - облаштувати футбольне поле спортив-
ного майданчика штучним покриттям за 
рахунок соціальних партнерів;
   - провести поточний ремонт майстерні 
з підготовки верстатників широкого про-
філю, встановити додатково 8 одиниць 
фрезерних верстатів;
   - провести ремонт покрівлі майстерні з 
підготовки електрогазозварників;
   - провести реконструкцію газової ко-
тельні з урахуванням енергозберігаючих 
технологій за рахунок регіональних про-
грам;
   - провести поточний ремонт майстерні 
для навчання та виготовлення корисної 
продукції (металоконструкції);
   - провести ремонт покрівлі та фасаду 
будівлі навчального та адміністративного 
корпусу;

відділення автотранспорту та будів-
ництва вул. Яшина,4

   - провести реконструкцію газової ко-
тельні та теплових мереж з урахуванням 
енергозберігаючих технологій за рахунок 
регіональних програм;
   - провести поточний ремонт майстерні 
для навчання та виготовлення корисної 
продукції (вироби із деревини);
   - провести поточний ремонт верстатів з 
обробки деревини у кількості 10 одиниць;
   - провести поточний ремонт майстерні 
з підготовки штукатурів, плиточників, 
малярів з метою створення навчаль-
но-практичного центру спільно з ТМ 
«ЮДК»;
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   - провести поточний ремонт спортивної 
зали з заміною покриття за рахунок соці-
альних партнерів;
   - провести заміну вікон в будівлях на-
вчально-виробничих майстерень та на-
вчального корпусу на металопластикові;

  - завершити будівництво майданчика 
для підготовки водіїв категорії «В», «С» 
та провести акредитацію;
   - провести ремонт будівлі для стоянки 
та зберігання навчальних автомобілів.   

ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО 
ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 
ОСВІТИ
С. Животова 
викладач вищої категорії,
 викладач - методист

Доки наші знання про біосферу                                                                                                                         
не будуть закріплені у вигляді моральних норм, 

ми навряд чи зуміємо побороти в собі                                                                            
безвідповідального споживача.

В.Є. Соколов.

них орієнтацій на реальні об’єкти навко-
лишнього природного середовища. 
  
 Вже третій рік поспіль наш навчаль-
ний заклад є активним учасником облас-
ного педагогічного проекту «Вектор осві-
ти – цінність життя», який координується 
Навчально-методичним центром ПТО. 
Педагогічний проект «Вектор освіти – 
цінність життя».

   При трактуванні запропонованої 
системи екологічної освіти в ДЦПТО з’яв-
ляється можливість поглянути на даний 
об’єкт через суб’єкти, що реалізовують 
педагогічну діяльність в цій сфері.
З метою оновлення змісту освіти підви-
щуємо рівень компетентності викладачів 
через технологічну адаптацію навчального 
процесу:
 -  З минулого навчального року ми пра-
цюємо за новим навчально-методичним 
комплексом «Зелений пакет», який  розро-
блено в рамках проекту ОБСЄ у співпраці 
з Регіональним екологічним центром для 
Центральної та Східної Європи. Це повна 
українська версія мультимедійного набо-
ру навчальних матеріалів для викладання 
екологічної освіти.
Унікальний комплекс «Зелений пакет» 
включає такі компоненти:
Посібник для вчителя з урочними плана-
ми, еко-гра «Дилеми» (картки для гри та 
посібник для вчителя),
відеоколекція, 
компакт-диск. 
 - Відпрацьовуємо ЛПР за робочим зоши-
том з екології, в якому їх зміст інтегрова-
ний з матеріалами професійного, краєз-

навчого  та прикладного змісту. Кожна 
робота містить творче завдання, яке 
учні розвязують дома, а наступний урок 
розпочинається обговоренням вирішен-
ня поставленої проблеми. Така методика 
надає можливість реалізувати діяльніс-
ний та проектний підходи при викла-
данні екології і переносить її з площини 
екології в об’ємний світ міжпредметних 
зв’язків та проблем.
Особистісні якості неможливо розви-
вати, наприклад, тільки на уроці еколо-
гії – ми це здійснюємо при викладанні  
кожного предмету. Для цього засвоєння 
навчального матеріалу здійснюється 
більш розвиваючими методами, такими 
як – проектна діяльність. Окрім урочної 
системи екологічної освіти в нашому на-
вчальному закладі розвинуто позакласну 
діяльність.

Проект про сміття:

 Коли після яскравого уроку про 
зростаючі об’єми сміття й можливості 
його утилізації учні  не знайдуть і натяку 
на систему роздільного збору відходів у 
навчальному закладі (де можна окремо 
збирати хоча б папір), вони зрозумі-
ють, що про сміття можна говорити, але 
вживати щось у зв’язку із цим зовсім не 
обов’язково. І будуть давати «правильні» 
відповіді на «екологічні» питання, нітро-
хи не змінюючи стиль своєї поведінки.
Дуже хотілося би, щоб цей проект не 
залишився без уваги і його пітримали со-
ціальні партнери, неурядові організації, 
суспільні молодіжні об’єднання в області 
екологічного виховання й поширення 
досвіду, через включення учнів  ПТНЗ у 
реальні регіональні програми.

Напрямок: Співдія – рушій енергое-
фективності.

 
	 Сьогодні важко віднайти не лише в 
Україні, а й у світі людину, яка не була б 
занепокоєна станом довкілля, його швид-
коплинними змінами, на жаль, не в кра-
щий бік. Перед нами постає дилема. Чи 
вдасться підвищити низький рівень еко-
логічної свідомості суспільства, змінити 
психологію людей, в якій часто домінують 
егоїстичні наміри.  
 Для учнів ПТНЗ значно важлива 
екологічна підготовка, яка актуалізована 
для фахівців, діяльність яких передбачає 
безпосередню взаємодію з природни-
ми об’єктами, коли від вибору їх рішень 
залежить майбутнє біосфери. До таких 
галузей, без сумніву, належить автотран-
спортна, машинобудівна. Саме ці галузі 
є одним із основних джерел забруднення 
навколишнього середовища. Практика 
підтверджує, що у багатьох учнів ПТНЗ 
освіченість і поінформованість у галузі 

охорони природи поєднується з негатив-
ними вчинками у професійній діяльності 
та побуті, байдужим та недбалим став-
ленням до природи та здоров’я. Тому, 
кожен випускник повинен чітко собі 
уявляти локальну, державну та плане-
тарну значущість екологічних проблем 
і свідомо та кваліфіковано підходити до 
їх розв’язання у процесі роботи за своїм 
фахом – і це визначено нашою основною 
задачею.
 Особливості  еколого - просвіт-
ницької роботи та  виховання  на  цьому  
етапі  обумовлені: 
 - по-перше, професійною спрямованістю 
знань,  які отримує учень  в  рамках  ви-
вчення загальноосвітніх та   спеціальних 
дисциплін; 
 - по-друге, можливістю співвіднести 
еколого - значимі  знання  з  конкретною  
еколого - оправданою  діяльністю; 
 - по-третє, трансляцією еколого - цінніс-
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 Формування енергозберігаючої 
свідомості в учнів, а також звернення 
уваги громадськості до проблем ефек-
тивного використання енергії сприяє 
майбутнім фахівцям і громадянам 
суспільства приймати енергетично й 
екологічно раціональні рішення в тех-
нологічних питаннях виробництва й у 
побуті.  
 У рамках виконання україн-
сько-німецького проекту «Реформа 
професійної освіти в напрямку енерго-
ефективності» в ДЦПТО впроваджено 
предмет «Основи енергоефективності», 
впровадження якого сприяє здійснен-
ню професійного навчання з ефектив-
ного використання енергетичних ре-
сурсів.

Напрямок: «Природоохоронні 
акції»

всеукраїнські екоакції «Посади своє 
дерево», 
всеукраїнська екологічна толока до Дня 
Землі
акції „День Землі», 
„День довкілля», 
„Дерево життя», 
„До чистих джерел», 
„Чиста планета» (можливо додати ін-
формацію про висаджену алею)

На сьогоднішній день колектив 
ДЦПТО працює над: 

 залученням учнів і викладачів 
ПТНЗ до природоохоронної суспільної 
діяльності 
 - відповідно до професійної спеціалі-
зації, включення екологічних аспектів 
у виробничу практику учнів ПТНЗ,  
 - залученням учнів до конкретної еко-
логічної діяльності через організацію 
виробничої, польової й суспільно-по-

літичної практики,   - розширенням   
простору   соціального  партнерства, 
через підтримку     ініціатив     неурядо-
вих    організацій, суспільних молодіж-
них об’єднань в області екологічного 
виховання 
 - поширенням  досвіду, через включен-
ня учнів  ДЦПТО у реальні регіональні 
програми (наприклад, озеленення те-
риторій), що дасть можливість учневі 
відчути відповідальність не тільки перед 
собою,  родиною,  конкретним викла-
дачем,  але  й  перед споживачами    ре-
зультатів    їх    професійної   діяльності.
 Скільки не живи на світі, а все не 
перестаєш дивуватися диву життя, при-
роди і тому, як міцно ми з нею пов’язані. 
І якщо ми хочемо бачити нашу планету 
екологічно здоровою, то екологом пови-
нен бути кожний у своєму житті, в своїй 
професії. І розумний спосіб вирішення 
проблеми – екологічна освіта і вихован-
ня екологічної культури.
 Безсумнівно, розвиток цих на-
прямків роботи неможливий без вста-
новлення партнерських зв’язків з еко-
логічними організаціями. Ми маємо 
надію на налагодження взаємодії та 
забезпечення взаємного інформаційно-
го обміну між НМЦПТО, Українським 
товариством охорони природи, іншими 
екологічними організаціями, професій-
но-технічними навчальними закладами, 
вищими навчальними закладами, закла-
дами  додаткової освіти.
 Хочу закінчити свою доповідь 
багатозначними словами: «Кожна люди-
на коштує рівно стільки, скільки коштує 
те, про що вона клопоче».    
           

                   
Список  використаної літератури

 

1. Амонашвили Ш.А. Как живете, дети? 
: Пособие для учителя. – М.: Просвеще-
ние, 1986. – 176 с.
2. Верещагіна Г.Д. Впровадження інно-
ваційних технологій на уроках біології 
з використанням опорних конспектів 
(методичний посібник). - Харцизька 
українська гімназія з класами загально-
освітньої школи І ступеня, 2011 р. – 50 с.
3. Курс дистанційного навчання по 
педагогіці для студентів та викладачів 
вузів. За ред. Е. С. Полод.
4. Максимов О. С. Методика викладан-
ня хімії : практикум : навч. посіб. / О. С. 
Максимов. – К. : Вища шк., 2004. – 167 с.
5. Технологічні підходи до проектуван-
ня уроку /І.І. Зайцева, Г.Д. Довгань, О.Є. 
Шматько, Н.О. Аніскіна, Л.М. Демен-
тьєва, В.М. Андрєєва// Проектуємо урок 
разом. Ч.1. Урок 4. – 2006. – С. 17–29.

6. Большой адронный коллайдер [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: 
URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/Боль-
шой_адронный_коллайдер. – Назва з 
екрана.
7. Егоров О. Мобильность «мозкового 
центра»: Методическая служба иннова-
ционной школи / Егоров О. – К. :Наук. 
думка, 2004 – 206 с.
8. Коренева Л.И. Современные инте-
рактивные методы обучение в системе 
повышения квалификации руководя-
щих кадров / Коренева Л.И. – М.: На-
учн. изд., 2003. – 167 с.
9. Рудестам К. Групповая психотерапия. 
Психокоррекционные группы: теория 
и практика / Рудестам К. – М.: Научн. 
изд., 2002. – 350 с.
10. Пометун О. Сучасний урок. Інтерак-
тивні технології навчання / О. Пометун, 
Л. Пирожниченко // Ст. наук. вісник. – 
К., 2003 – 86 с.
 

 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У АДАПТА-
ЦІЇ УЧНІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО 
ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 
ОСВІТИ ПЕРЕМІЩЕНИХ З ЗОНИ АТО

Л.Зюкова 
практичний психолог

	 Головним завданням центру є 
забезпечення права громадян України 
на професійне навчання відповідно до 
їх покликань, інтересів та здібностей з 
метою задоволення потреб економіки у 
кваліфікованих  кадрах.
Проголошена в нашій Країні, іннова-

ційна модель розвитку суспільства по-
требує висококваліфікованої робочої 
сили, професійно мобільних, конку-
рентоспроможних працівників. Звідси 
випливає головне завдання для системи 
ПТНЗ в цілому - забезпечення економіки 
держави висококваліфікованими, гра-
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Л.Зюкова 
мотними кадрами, які б далі  мали змогу 
долучитися до сучасних інтегрованих 
процесів, характерних для глобалізова-
ного світового співтовариства. Від того, 
наскільки повно та ефективно реалізу-
ються потенційні можливості особи-
стості, залежать темпи і якість розвитку 
соціальних та економічних умов життя 
українського суспільства.
 На жаль, надзвичайні ситуації є 
частиною нашого повсякденного життя. 
В Україні відбуваються трагічні події. 
Частина України окупована, люди втра-
чають будинки, близьких, виявляються 
відірваними від сім’ї і звичного оточення 
або стають свідками насильства, руй-
нувань і смерті. Окремі люди, сім’ї і цілі 
спільноти можуть бути переміщеними  з 
тимчасово окупованої території України, 
районів проводення антитерористичної 
операції  та населених пунктів розташо-
ваних на лінії зіткнення. 
 Будь-який стрес чи криза може 
негативно вплинути на подальше життя 
особистості та її родини. Щоб подола-
ти наслідки шоку, стрессу, чи набутих 
людиною психологічних травм, інших 
негативних явищ, що руйнують особи-
стість, необхідно  організувати роботу 
практичного психолога в навчальному 
закладі  так, щоб учень, який пережив 
стресову ситуацію, зміг отримати допо-
могу для вирішення життєвих проблем 
та  реалізуватися в повному обсязі своїх 
можливостей. Кожна критична ситуа-
ція, в яку потрапляє людина, викликає у 
неї нервове напруження, що обумовлює 
різноманітні порушення здоров‘я. 
Учні з числа осіб, які стали свідками за-
гибелі чи смерті рідної людини, стражда-
ють найбільше, навіть якщо вони дізна-
ються про ці події пізніше. На сьогодні, 
присутні всередині збройного конфлікту 
неповнолітні, частіше самі стають жер-
твами насильства. 

 Отже, трагічні обставини загос-
трюють реакцію людини на навколиш-
ній світ та сприйняття людей, з якими 
вона живе, працює,  навчається та  спіл-
кується, впливають на розвиток особи-
стості, сприйняття інформації  навчаль-
ного процесу.
 Для постраждалих в АТО та їх 
сімей в першу чергу важливі соціальні 
послуги - це виплати, пільги та отри-
мання матеріальних благ. Але  все це є 
важливим, якщо паралельно відбува-
ється робота з особою та її родиною з 
метою допомогти знайти вихід з кризи 
та психологічно реабілітувати людину. 
Зокрема це стосується учнів та їх сімей 
які змушені були переселитись в інші 
населенні пункти, які втратили близь-
ких, або мають рідніх, які перебувають у 
полоні тощо. 
 Складність ситуації на сьогодніш-
ній день полягає у тому , що протисто-
яння продовжується і складно передба-
чити час та спосіб його завершення. Це 
посилює у людині тривожні та стресові 
стани, страхи, емоційні всплески, гнів, 
роздратування, посттравматичні пси-
хічні розлади та розчарування  в су-
спільстві.
 Враховуючи складну ситуацію в 
Украіні постало питання в необхідності, 
практичними психологами навчальних 
закладів в своєй діяльності застосову-
вати  іноваційні технології у адаптації 
постраждалих в зоні АТО та їх сімей. 
Учні ПТНЗ в більшості знаходяться в 
підлітковому віці, це є кризовим пе-
ріодом розвитку особистості, який ще 
більш  ускладнюється для тих які пе-
реміщені з зони АТО, із сімей, в яких є 
загиблі (рідні, близькі, друзі, знайомі), 
родичі яких знаходяться на військовій 
службі, нестабільною соціально-еко-
номічною ситуацією, невпевненістю у 
завтрашньому дні, пережитим стресом 

чи кризою подією. Це стає причиною 
розвитку високого рівня особистостісної 
тривожності, зокрема, яка виступає нега-
тивним чинником їх учбової діяльності 
та ускладнює реалізацію в повному обсязі 
своїх можливостей. 
 Спрямованість діяльності психо-
логічної служби ПТНЗ в першу чергу 
обумовлено специфікою комплектування 
закладу контингентом учнів, що потребу-
ють прискіпливої уваги з боку практич-
ного психолога, соціального педагога та 
всього педагогічного колективу аби до-
сягти кінцевої мети – сформувати особи-
стість сучасного молодого робітника.
 В результаті роботи виявлено, що 
у учнів переміщених з зони АТО перева-
жає високий і середній рівні особистісної 
тривожності. Водночас, у них домінує 
низький рівень навчальної тривожності, 
який утричі перевищує середній рівень. 
Більшість учнів не мотивовані на навчан-
ня, оскільки, їх провідним видом діяльно-
сті є міжособистісне спілкування з одно-
літками та оточенням. Досить часто такі 
учні не докладають зусиль, щоб отримати 
найвищу оцінку за завдання. Як наслідок, 
знижується рівнь мотивації на досягнення 
успіху та відповідальності за результати 
навчальної діяльності, а отже, і зниження 
рівня домагань в навчанні. Деякі учні які 
нещодавно постраждали в зоні АТО,  або 
після поточної важкої кризової події по-
требують першої психологічної допомоги.  
Окремі учні які після пережитих травму-
ючих подій мали гострі стресові розлади. 
В такому стані з’являлись реакції, викли-
кані травмою – емоційним шоком: страх, 
апатія, ступор, рухове збудження, агресія, 
нервове тремтіння, плач, істерика, паніка 
тощо. Таким підліткам необхідне надання 
екстреної психологічної допомоги. 
 Найважливішими характеристика-
ми адаптивних можливостей учнів з числа 
внутрішньо переміщених осіб, які визна-

чають їх поведінкову стратегію в новому 
соціокультурному середовищі, можуть 
служити пережиті переселенцями емо-
ційні стани (з урахуванням їх інтенсив-
ності, тривалості, вікових особливостей) 
та індивідуальні особливості емоційного 
реагування в умовах стресової ситуації.
В даній роботі надані сукупність заходів 
підтримки та практичної допомоги учням, 
які відчувають страждання і потребу, ме-
тодичні рекомендації щодо надання пер-
шої психологічної допомоги,  методи на-
дання екстреної психологічної допомоги 
при подаланні  стресового стану,  основні 
етапи та структурні компоненти тренінгу 
динамічних перетворень у мотиваційній 
сфері учнів  з підвищеною тривожністю, 
які адаптовані для роботи з учнями ПТНЗ 
які переміщені з зони АТО, підлітками 
із сімей, в яких є загиблі (рідні, близькі, 
друзі, знайомі); учнями, чиї родичі знахо-
дяться на військовій службі.
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  Вимоги, які визначає науково-тех-
нічний прогрес розвитку суспільства 
України, полягають у забезпеченні як 
кількісного так і якісного стрибка твор-
чого пошуку методів розвитку технічно-
го і технологічного мислення у процесі 
професійної підготовки кваліфікованих 
робітників. Утворення нових малих 
та великих колективних підприємств 
вимагає від суспільства грамотних не 
тільки юридично або економічно, але й 
технічно досвідчених працівників. Ці 
об’єктивні вимоги викликані тим, що в 
процесі передачі виробничих функцій 
від людини до машини працівник дедалі 
більше стає регулятором і контролером 
технологічного процесу, в його вироб-
ничій діяльності все більш важливу роль 
відіграють розумові операції та творчі 
рішення, а це вимагає постійного онов-
лення і підвищення знань, зростання 
рівня технічного мислення.
          Діяльність методичної комісії 
безпосередньо впливає на підвищення 
якості навчання і виховання учнів, ефек-
тивність застосування сучасних форм і 
медодів навчання, сприяє професійному 
росту і методичній майстерності педа-
гогічних працівників, впровадженню 
досягнень педагогічної науки і кращого 
досвіду в навчально-виробничий про-
цес.
         У 2015-2016 навчальному році мето-
дичні комісії центра працюють над вирі-
шенням такої методичної проблеми: 

«  Підвищення рівня професійної май-
стерності педагога як умова всебічного 
розвитку учнів та формування ключових 
компетентностей успішної особистості 
випускника центра »
      Основну увагу ми стараємося при-
діляти створенню умов для розвитку і 
самореалізації кожної особистості учня, 
формування покоління  здатного навча-
тися впродовж життя, створювати і роз-
вивати цінності громадського суспільства 
, через розвиток особистості учня; через 
нетрадиційні форми та методи навчання, 
оволодіння інноваційними технологіями 
виробництва та упровадження їх у на-
вчальний процес; розвиток індивідуаль-
них здібностей учнів, розкриття їх інте-
лектуального і творчого потенціалу, для 
розвитку навичок самостійно знаходити і 
використовувати нові знання.
Щоденна робота членів методичної комі-
сії спрямована на реалізацію стандартів 
спеціальності в умовах модернізації су-
часної освіти.
        В нашому центрі працюють  8 ви-
кладачів вищої кваліфікації, 4 викладача 
І категорії, 4 викладача ІІ категорії; 29 
майстрів виробничого навчання із них: 
6 майстрів І категорії, 7 майстрів ІІ кате-
горії які спрямовують свою діяльність на 
підготовку сучасного робітника –праців-
ника нового типу, який повинен володі-
ти широкими, загальними і технічними 
знаннями, уміннями творчо мислити і 
ініціативно діяти, бути готовим до осво-

єння нових видів устаткування і техноло-
гій.
       Учні нашого центру постійно при-
ймають участь у обласний конкурсах фа-
хової майстерності з професії «Зварник» 
і займають призові місця, так у 2011році 
наш учень зайняв ІІ місцеу у обласному 
конкурсі фахової майстерності.
      Одна із цілей роботи методичної комі-
сії – це пощук і впровадження в навчаль-
ний процес нових форм і методів навчан-
ня з метою підвищення якості навчання 
та підготовки конкурентноспроможних 
робітників на ринку праці.
     Реалізація цих завдань вирішується 
через :
- участь в областних семинарах, що про-
водить НМЦ ПТО,
- у проведенні семінарів-практикумів з 
виробниками сучасних матеріалів та тех-
нологій зварювального виробництва,
-проведення екскурсій на виставки сучас-
них матеріалів, технологій та обладнання 
«Машпром»,де і знаходимо виробників 
сучасних матеріалів, технологій та облад-
нання для проведення семінарів практи-
кумів.
- проведення сучасних нестандартних 
відкритих уроків для навчання молодих 
спеціалістів, 

- взаємовідвідування уроків,
- проведення майстер-класів висококва-
ліфікованими майстрами виробничого 
навчання,
 - проведення тижнів за професіями,
- конкурси професійної майстерності се-
ред учнів та майстрів центру, 
- проведення засідання школи молодого 
майстра, нашому центрі постійно      про-
ходять практику випускники індустріаль-
но-педагогічного коледжу.
 На засіданні  методичної комісії 
розглядається: план роботи методичних 
комісій, перспективні плани проведення 
атестації педагогічних працівників, графік 
проведення заходів методичною комісією,  
проведення контрольних робіт, тематич-
ного оцінювання, поетапних атестацій 
учнів, перелік пробних кваліфікаційних 
робіт,перелік дипломних робіт, предмет-
них тижнів з професій, план роботи з 
молодими педагогічними працівниками 
та інші заходи.
 Методична комісія ДЦ ПТО буде 
і далі продовжувати втілювати у свою 
роботу нові ефективні  активні та інтерак-
тивні форми та методи роботи.

 Бібліотечне обслуговування  ніколи не грало такої 
важливої ролі для учнів, яку воно відіграє в сучасному 
світі. Адже бібліотека для учня – це книга, інформація, 
допомога у навчанні. Тому  сьогодні  бібліотека і є тією  

РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ 
КОМІСІЇ – ЗАПОРУКА                                        
ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО                                           
НАВЧАННЯ
 О. Крутова 
 голова методичної комісії спеціальних
  дисциплін викладач вищої категорії, 
 викладач - методист

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ  КОРИСТУВАЧІВ 
В БІБЛІОТЕКАХ ЦЕНТРУ

Т. Литвин
Завідуюча бібліотекою
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  установою, яка може консолідувати 
громадськість щодо вирішення соціаль-
но  значущих проблем.   Не стоїть осто-
ронь такої актуальної  теми  і бібліотека 
центру.
 Варто зупинитися на індивіду-
альному обслуговуванні  користувачів і 
тих заходах, які сприяють встановленню 
контактів між бібліотекарем і користува-
чем з метою:
- популяризації книги;
- забезпечення розвитку професійної 
компетенції учнів;
- вихованню  творчої особистості;
- психологічної готовності до трудової 
діяльності
 Для бібліотекаря дуже важливі 
особисті комунікативні якості, уміння 
спілкуватися з читачем, адже бібліотека  
-  це центр спілкування користувачів і 
професійно підготовлених фахівців. Для 
реалізації мети допомагають нестандарт-
ні форми роботи з читачами, які до того 
ж, будуть нести певні позитивні інфор-
маційно-когнитивні  навантаження.
 В сучасній літературі з`явилися 
статті про нову освітню технологію «роз-
виток критичного мислення засобами 
читання та листами» і бібліотекарям 
буде корисно  звернутися до розробле-
ної стратегії  «читання з обговоренням». 
Стратегія такого читання при реальній і 
удаваній відмінності від стратегії голос-
ного читання, багато в чому перетина-
ється з нею. І ми можемо користуватися 
цими матеріалами, щоб збагатити,  уріз-
номанітнити  цими прийомами  діалоги 
спілкування, як форму масової роботи 
з книгою в бібліотеці.  Інсценування 
прочитаного при проведенні масових 
заходів це не тільки цікава гра а також 
відпрацювання деяких правил лексики, 
граматики, вимови. 

 Інсценування це спосіб краще зро-
зуміти автора, використовуючи техноло-
гію РАФТ, яка визначає чотири параме-
три розповіді.
Р – роль
А – аудиторія
Ф – формат
Т – тема 
РАФТ  дає можливості зануритися в лі-
тературні жанри та спробувати свої сили 
в них. 
 Спосіб збагатити словниковий 
запас рекомендується за допомогою Сін-
квейну.  Це короткий літературний твір, 
що характеризує предмет, тему, діючих 
осіб. 
 Ще один спосіб обміну інформа-
цією – Сторітеллінг. Це спосіб передачі 
інформації через розповідання історій. 
Людство займалося цим весь час: казки, 
міфи, легенди…  Коли починаєш знайо-
митися з цим мистецтвом живого сло-
ва, відразу розумієш, як доречний він в 
бібліотеках. 
 Чому ж зараз до сторітеллінгу така 
увага? Сьогодні спілкування все більше 
йде у світ віртуальний. Реальне спілку-
вання стає предметом розкоші, якимось 
мистецтвом, якому треба знову навчати-
ся і до якого необхідно повертатися.
 В епоху надлишку товарів і послуг 
більшою популярністю  буде користува-
тися товар з історією.
 Наприклад: є просто молочний 
шоколад, а їсти шоколад до складу яко-
го входить молоко корів, які паслися 
на залитими сонцем альпійських лугах, 

набагато приємніше.

 Існують професійні сторітеллінги, 
цифрові і класичні, які використову-
ються колективом Дніпропетровського 
центру професійно-технічної освіти 
при проведенні профорієнтаційної ро-
боти з випускниками шкіл, створенні 
позитивного іміджу робітничих про-
фесій.  Для бібліотеки, яка захоплю-
ється сторітеллінгом, є величезний 
плюс – для цього не потрібно ніякого 
обладнання. Але, якщо воно є, розпо-
відання історій доповнюється музи-
кою, фото, відео та іншими ефектами.                                                                      
Успіх діяльності бібліотеки визначає 
ефективність спілкування бібліотекаря 
з користувачем.  Тому особистість біблі-
отекаря, його професійна придатність 
висувається на перше місце. Професія 
бібліотекаря вимагає від фахівця бути 
уважним, тактовним, витриманим, а та-
кож привабливим, охайним з почуттям 
певного обов’язку.  Як показують дослі-
дження,  цим зовнішнім ознакам корис-
тувачі надають дуже важливого значен-
ня.
 Інноваційні форми обслуговуван-
ня користувачів повинні відзначатися 
новизною, спрямовуватися на задоволен-
ня читацьких потреб, бути прийнятними 
для широкого використання та запрова-
дження.
 Серед сучасних форм масової ро-
боти, особливе місце займає Квест- різ-
новид активних інтелектуально-логічних 
ігор, це швидке і якісне виконання пев-
них завдань, відгадування несподіваних 

загадок. Метод квест застосовувався у 
центрі при проведенні інтелект-конкур-
сів. Це масштабні заходи з залученням 
викладачів загальноосвітніх та спеціаль-
них дисциплін, майстрів. Кінець заходу 
переноситься на спортивний майдан-
чик, де інтелект підтверджується силою і 
спритністю.
 На сьогоднішній день для ство-
рення комфортного бібліотечного про-
стору замало лише забезпечувати потре-
би читачів  у інформації, необхідно, щоб 
бібліотека була місцем, де кожному буде 
приємно знаходитись, а все навкруги 
буде спонукати до читання та до роз-
витку.  Для підтримки іміджу цікавого 
та креативного місця бібліотека центру 
реалізує проект – книжкові інсталяції. 
Інсталяції не тільки вітають користува-
чів із святами (інсталяція – «Ялинка», 
«Вісімка», «Серце», «Мир» ), оформлю-
ються при проведенні бібліотечних уро-
ків (інсталяція – «Фрегат»), предметних 
тижнів, конкурсів професійної майстер-
ності (інсталяція – «Авто»).
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 Чи виросте з бруньки дерево або 
з бутона квітка, залежить від того, які 
умови створюємо ми для цього і як бу-
демо доглядати за ними. Справедливо 
зауважив В.Сухомлинський:  «Будьте самі 
шукачами, дослідниками.  Якщо не буде 
вогника у вас, вам ніколи не запалити 
його в інших.»
 У кожного бібліотекаря є свій улю-
блений напрямок в роботі, який  нади-
хає, створює радість і успіх.  В чому успіх 
бібліотекаря?  На це питання однозначно 
не відповіси.  Якщо бібліотекар має хоч 
не великий досвід роботи свою стежку до 
успіху прослідкує обов’язково.

Виховна позиція – розуміння учня

 Розкриття творчих здібностей учня 
– обов’язкова складова виховної роботи.  
Одна з найгостріших людських потреб – 
бути зрозумілим,прийнятим,визнаним.  
Тому мета виховної роботи полягає у 
створенні оптимальних можливостей для 
розвитку особистості учня, як суб’єкта 
діяльності.
 Особливою популярністю  корис-
туються масові заходи, які розраховані на 
охоплення великої кількості учнів та груп 
учнів.
 З початку року одна із основних 
тем масових заходів є тема: «Національ-
но-патріотичного виховання», основна 
мета якої – сформувати у вихованців 
прагнення вдосконалити себе відповідно 
до моральних зразків.
 

 У жовтні на базі нашого центра 
спільно з Навчально-методичним цен-
тром у Дніпропетровській області було 
проведено фестиваль козацької пісні, до 
Дня  Українського Козацтва  «Козацькому 
роду немає переводу».

   Центр був представлений у чоти-
рьох номінаціях.  Кожна номінація – ві-
дображення життя, побуту козаків, їх 
характеру, вдачі, національної гідності, 
таланту.

 Представили свою програму 
дев`ять  навчальних закладів: професій-
но-технічні училища, технікуми, школи, 
аграрна академія. В загальному заліку 
центр одержав перше місце.
 Лінійка, перший урок, бібліотечні 
уроки – це ті заходи, де наряду з пропа-
гандою професії, обов’язково йде мова 
про традиції навчального закладу, істо-
рію, культури  нашого народу, виховання 
патріотизму, високих моральних якостей.  
Обов’язково вчити дітей, завжди мати 
бажання творити добро. 
 Кожна людина повинна мати цін-
ності в житті. Життя невпинно летить не 

зупиняється ні на мить. Летять роки нав-
чання. Змінюються уподобання, розши-
рюється кругозір. Наші діти удосконалю-
ють свої здібності, роблять перші кроки 
у самостійне життя, яке не є легким, в 
ньому чергуються успіхи і невдачі, злети 
і падіння.  Та віри втрачати не можна.
У царя Соломона, якого називали му-
дрим, була каблучка, на якій було вирізь-
блено: «Усе минає».  Треба це пам’ятати 
і дотримуватися золотої середини, тому, 
що радість не вічна і сум не вічний.

Не забувай ні на хвилину,
Свого призначення, Людино!
Бо, якщо станеш забувати,
То будеш ти нічим ставати.

 А щоб цього не сталося і ми завж-
ди залишалися людьми, орієнтувалися на 
життєвій дорозі, повинні бути обізнани-
ми в різних сферах людського життя.
Саме це і спонукало нас примкнути до 
волонтерського руху. Ще в минулому 
році центр взяв шефство над опіковим 
відділенням другої міської лікарні. Зби-
рали гроші для закупівлі ліків, перев’я-
зочного матеріалу, продуктів воїнам від-
ділення. Підключилися всі, діти і дорослі 
до цієї акції.  Збирали одяг, білизну для 
поранених, заклеювали вікна у палатах. 
На запит воїнів підбирали літературу, 
приносили періодичні видання.  Попу-
лярністю користувався журнал «Іменем 
закону». Обговорювалися статті журна-
лу, виникали цікаві дискусії.
 Поранені не дуже люблять розпо-
відати про війну, тим більше жалітися. 
Вони стійко переносять біль.  У одного із 
хлопців (Андрій Масян)  було на сімде-
сят відсотків опечене тіло. До бліндажа із 
якого він вів бій потрапив снаряд. Яки-
мось чудом йому пощастило виповзти, 
нічим було дихати, біль опеченого тіла 
був нестерпний. Згадує: «Коли я вдихнув 

свіже повітря, а не гар в бліндажі, зрозу-
мів – жити буду не зважаючи ні на що». 
Пізніше в газеті було напечатано його 
фото на якому він отримував високу на-
городу  медаль «За відвагу».

 

У наш не простий час, коли все більше 
панує зла на землі, видається все більше 
негативної інформації, люди озлоблю-
ються один на одного, забуваючи про 
добро, про те приємне, що можна зроби-
ти один одному.
 Завжди треба пам’ятати, що існує 
зовсім проста істина. Від добрих справ 
ми почуваємося щасливими.  Отже, тво-
рити добро, значить бути щасливими.

Хіба чекати плати за добро?
Нехай в руці зламається перо,
Нехай твоя зламається рука,
Що за добро добра собі чека!

Добро твориться просто – ні за так.
Так, як цвіте і опадає мак,

Як хмарка в’ється і сміється пташка,
Як трудиться мурашка-горопашка.

Хай сіє зерна скрізь метка рука,
І в океан добра тече ріка,

І не зросте із нього ковила…
Лиш так змагаймо океани зла…
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИ-
МЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ

                     
 К. Авраменко 
викладач вищої категорії

 Розвиток системи освіти вимагає 
від педагогічної науки практики вивчення 
й впровадження нових методів навчання і 
виховання учнів.. 
 Щоб успішно розвивати пізнавальні 
процеси у навчальній діяльності, необхід-
но шукати більш сучасні засоби і методи 
навчання. Використання комп'ютера з 
його величезними універсальними мож-
ливостями і є одним з таких засобів.
 Застосування комп'ютерних інфор-
маційних технологій у навчанні - одна з 
найбільш важливих і стійких тенденцій 
розвитку світового освітнього процесу. Ін-
формаційна технологія навчання - це про-
цес підготовки і передачі інформації учню 
засобом здійснення якого є комп'ютерна 
техніка та програмні засоби.
 На мою думку мультимедійна форма 
вираження навчальної інформації най-
більш актуальна на сьогоднішній день у 
зв'язку з комп'ютеризацією процесу осві-
ти. З метою розвитку особистості потріб-
на інша тактика пред'явлення навчального 
матеріалу: вона повинна сприяти розвит-
ку мислення та пізнавальної активності, 
забезпечувати індивідуальну траєкторію 
навчання. 
 Мультимедійна презентація іншо-
мовного матеріалу – спосіб пред'явлення 

творчо переробленого вчителем, адап-
тованого для певного віку учнів мовної 
інформації у вигляді логічно завершеної 
добірки слайдів з певних тем. Мульти-
медійна презентація базується на вико-
ристанні аудіовізуальних можливостей 
комп'ютерних технологій. Технологія 
безпосереднього використання муль-
тимедійних презентацій в навчальному 
процесі включає в себе кілька етапів: 
підготовчий, перед демонстраційний, де-
монстраційний, після демонстраційний, 
рефлексивний. 
 Найбільш доступним засобом для 
створення власних комп'ютерних на-
вчальних продуктів є програма Power 
Point - майстер створення презентацій. 
Умілий вчитель може перетворити пре-
зентацію в захоплюючий спосіб залучен-
ня учнів в освітню діяльність. Причому 
презентація може стати своєрідним 
планом уроку, його логічною структу-
рою, тобто може бути використана на 
будь-якому етапі уроку або на будь-якому 
типі уроку, будь то: вивчення нового ма-
теріалу або закріплення, контроль знань 
або домашнє завдання та ін..
 Презентація дає можливість вчите-
лю проявити творчість, індивідуальність, 
уникнути формального підходу до прове-

дення уроків. Вона забезпечує викладачу  
можливість для:
• інформаційної підтримки;
• ілюстрування;
• використання різноманітних вправ;
• економії часу і матеріальних засобів;
• побудови канви уроку;
• розширення освітнього простору уро-
ку.
 Для розробок презентацій мені 
завжди  допомагають наступні технічні 
можливості програми Power Point: ша-
блони – надають можливість підібрати 
відповідний дизайн зразка слайда відпо-
відно до теми презентації, дозволяючи  
не замислюватися над його оформлен-
ням і не витрачати час на створення 
власного шаблона; макет слайда – це 
набір заповнювачів структури слайда, у 
якості яких виступають текст, картинки, 
таблиці, діаграми, графіки, аудіо- і відео-
файли.
 Макет визначає також розташу-
вання інформації на слайді. Фон слайда 
– це основа для значеннєвого напов-
нення. Фон може бути однотонним, бага-
тобарвним, мати текстуру або візерунок. 
Як фон можна використати малюнок 
або фотографію. Фон слайдів буває різ-
ним, але звичайно всі слайди презентації 
мають однакові кольори, що забезпечує 
цілісність сприйняття. Сховані слайди – 
з їхньою допомогою можна використати 
ту саму презентацію на різних етапах 
роботи над темою. При цьому він свідо-
мо приховує слайди, які планує викори-
стати на іншому уроці, наприклад, для 
розширення або поглиблення раніше 
вивченого матеріалу. Це заощаджує час, 
затрачуваний на підготовку презентації. 
Ефекти кадрових переходів – це способи 
переходів від одного кадру до іншого, у 
результаті яких відбувається відокрем-
лення значеннєвих фрагментів презен-
тації. Ефекти анімації об'єктів у кадрі. 

Вони є інструментом для дозованої подачі 
інформації усередині кадру. Найбільш 
оптимальними для навчальних і навчаль-
них цілей представляються так називані 
«прості» ефекти; для функції «вхід» й «ви-
хід»: вицвітання, прояв зі збільшенням, 
прояв з обертанням, розгортання; для 
функції «виділення»: вицвітання, затем-
нення, додаткові кольори, підкреслення, 
підведення до сірого; функція «шлях пере-
міщення». Замітки – їхня основна функція 
– графічні пояснення до кожного слайда 
презентації. Замітки можна зробити роз-
горнутими й короткими. В область замі-
ток кожного слайда можна внести цілий 
конспект уроку або окремі його етапи. 
Замітки не відображаються на слайдах, а 
друкуються окремо. З кожним слайдом 
презентації пов'язана окрема сторінка 
заміток, на ній розташовується зменшена 
копія слайда, з яким вона пов'язана. Дану 
технологію можна використати при виго-
товленні роздавального матеріалу. При-
мітки – вони не відображаються в режимі 
показу презентації й можуть бути корисні  
на етапі технічного втілення слайд-шоу, 
тому що дозволяють зробити позначки 
щодо того або іншого об'єкта на слайді. 
Наприклад, у процесі перевірки підготов-
лених навчальних презентацій вчитель за 
допомогою приміток може додавати свої 
корективи в презентацію, не займаючись 
її виправленням.
 У переддемонстраційнний етап вхо-
дять: зняття мовних труднощів, перевірка 
розуміння раніше вивчених лексичних 
одиниць, повторення необхідного грама-
тичного матеріалу й формулювання цілей 
і завдань для учні. На демонстраційному 
етапі відбувається пред'явлення нового 
матеріалу з паралельним коментарем вчи-
теля, робота над змістом кожного слайда, 
«паузіровання» вправи, при необхідності 
повтор потрібних слайдів. Післядемон-
страційнний етап охоплює питально-від-
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повідні вправи, підведення учнями під-
сумків, самостійне формулювання ними 
правила, повторення лексичних одиниць. 
 Рефлексивний етап включає аналіз 
і висновки вчителя про результативність 
підготовки й показу мультимедійної пре-
зентації, моніторинг. Також проводиться 
критичний аналіз результатів проробленої 
роботи, і внесення корективів у презента-
цію з урахуванням виявлених недоліків; 
вдосконалення її наступних показів. 
 Для вивчення лексичних іншомов-
них явищ у процесі навчання я опираюся 
на наступні прийоми роботи в рамках ви-
користання мультимедійних презентацій:
 1) семантизація іменників шляхом 
демонстрації зображення позначуваних 
предметів на екрані-дошці за допомогою 
комп'ютера, проектора та відповідного ба-
гаторазового повторення слова ізольова-
ного, і в ситуативно зв'язаній пропозиції;
 2) семантизація дієслова за допо-
могою мультимедійних засобів на основі 
ілюстративних рухів або дій анімаційни-
ми картинками;
 3) семантизація прикметників шля-
хом демонстрації зображень різних пред-
метів, що мають яскраво виражену якість 
(кольори, розмір, форму, малюнок, візеру-
нок);
 4) семантизація числівників з ви-
користанням мультимедійних картинок 
з різним числом предметів або самих 
предметів (годинника, календаря, таблиці, 
розкладу й т.п.);
 5) семантизація прислівників за 
допомогою різних мультимедійних покаж-
чиків (годин – рано/пізно; географічної 
карти – далеко/близько; віртуального міс-
ця розташування в класній кімнаті – пра-
воруч/ліворуч і т.п.), картинок, відеофраг-
ментів;
 6) семантизація займенників з вико-
ристанням відповідних картинок за учас-
тю учнів, (особові й присвійні займенни-

ки);
 7) введення прийменників з вико-
ристанням співвіднесення предметів у 
віртуальному класі, спеціальних малюн-
ків (статичних й анімаційних), супро-
воджуваних спеціальними звуковими 
ефектами;
 8) введення вигуків за допомогою 
звукових файлів у різному форматі й 
мальованих ситуаціях (коміксів);
 9) використання для семантизації 
абстрактних й узагальнених іменників 
шляхом перекладу, що мають вигляд під-
казки (звук, напис на рідній мові);
 10) семантизація слів і словосполу-
чень у контексті, що підказує необхідне 
значення;
 11) введення збірних слів за допо-
могою різних зображень із конкретними 
значеннями;
 12) введення конкретних слів шля-
хом демонстрації конкретних предметів;
 13) семантизація лінгвокраїноз-
навчих реалій шляхом демонстрації 
відповідних зображень;
 14) семантизація синонімів й анто-
німів у системі з іншими, вже відомими 
словами й словосполученнями у відпо-
відному мультимедійном супроводі;
 15) семантизація інтернаціональ-
них слів з використанням мовної здогад-
ки;
 16) семантизація слів на основі 
мультимедійного зображення, де кожна 
деталь підказує їхнє значення, що ви-
ключає переклад;
 17) семантизація нових слів на ос-
нові вже відомих за допомогою виконан-
ня необхідних мовних операцій, аналізу 
й пояснення при відповідній графічній й 
образотворчій підтримці.
 Мій досвід застосування комп'ю-
терних слайдових презентацій у навчаль-
ному процесі підкреслив безперечні 
переваги цього виду навчання і я зроби-

ла цінний висновок, що цей процес іс-
тотно розширює можливості звичайних 
підручників за рахунок використання 
звукового й відео супроводу й ефектів 
анімації. У ході роботи з комп'ютером в 
учнів задіються слухові й візуальні ка-
нали сприйняття, що дозволяє збільши-
ти не тільки обсяг сприйманої інфор-
мації, але й міцність її засвоєння. Зміст 
матеріалу опирається на принцип облі-
ку індивідуальних особливостей учнів з 
різним рівнем готовності до навчання, 
що передбачає можливість розвитку 
кожного учня, а також дозволяє вибу-
довувати його індивідуальну освітню 
траєкторію.

 Список  використаної літератури

  1. Абашкіна Н.В. Принципи розвитку 

професійної освіти в Німеччині. – К.:Ви-
ща школа, 1998.-195с.
  2. Алферов С.Ю. Местные организации 
управления за рубежом: проблеми мо-
дернизации и реформирования //Педа-
гогика. – 1996. / № 6. – С.92.
  3. Державна національна програма 
«Освіта» (Україна XXI століття). – К.:
Райдуга, 1994. – С.8-10.
  4. Ніколаєва С.Ю. Методика викла дан-
ня іноземних мов в середніх навчальних 
закладах. –  К.: Ленвіт, 2002. – 346 с.
  5. Пуховська Л.П. Професійна підготов-
ка вчителів у Західній Європі:
спільність і розбіжності: Монографія. –  
К.: Вища школа, 1997. – 180 с.
  6. Соловова Е.Н. Методика обучения 
иностранным язькам. – М.: Просвеще-
ние, 2003. – 239с.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ 
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ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
                                                
 Г. Зануда 
 викладач вищої категорії, 
 викладач - методист

Принципова мета освіти полягає у створенні 
людей, які здатні робити нові речі, а не просто 

повторювати те, що робили інші покоління - 
людей творчих, винахідливих і відкривачів.

Жан Піаже.

 За час моєї роботи викладачем 
життя сильно змінилася. Поступово один 
історичний період змінився іншим. Ми 
вчилися і починали працювати в так зва-

ний індустріальний історичний період. 
Індустріальне суспільство потребувало 
великій кількості кваліфікованих робіт-
ників та інженерів, які володіють сучас-
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ними технологіями. Перед освітою стоя-
ли завдання інформування, світи учнів, 
організації їх репродуктивних дій. Це 
дозволило за порівняно короткий промі-
жок часу виховати покоління грамотних 
людей, що володіють певними знаннями 
і навичками, необхідними для залучення 
кожної освіченої людини у процес масово-
го виробництва.
 В даний час суспільство змінило 
свої пріоритети, виникло поняття постін-
дустріального суспільства (суспільства 
інформаційного), воно в більшій мірі 
зацікавлене в тому, щоб його громадяни 
були здатні самостійно активно діяти, 
приймати рішення, гнучко адаптуватися 
до мінливих умов життя.
 З усією гостротою перед методикою 
фізики постало завдання підготувати та-
ких учнів, які відповідали б вимогам часу. 
Випускники навчальних закладів повинні 
глибоко засвоїти найважливіші ідеї сучас-
ної фізики і опанувати систему основних 
наукових понять, вміти орієнтуватися в 
науково-технічній літературі, самостійно 
і швидко відшуковувати потрібні відомо-
сті, навчитися самостійно і систематично 
поповнювати знання і, нарешті, навчитися 
активно, творчо користуватися своїми 
знаннями, бо творча праця - головна умо-
ва прогресу суспільства.
 Домогтися таких результатів мож-
на тільки при активізації пізнавальної 
діяльності учнів, розвитку їх мислення і 
здібностей у процесі навчання. Особли-
ві надії в цьому відношенні зв'язуються 
з проблемним навчанням. Його сутність 
полягає в тому, що учні систематично 
включаються викладачем у процес пошу-
ку рішення нових для них проблем. Завдя-
ки цьому вони набувають навик самостій-
но здобувати знання, застосувати раніше 
засвоєні і опановують досвідом творчої 
діяльності.
 Як відомо, фізика не завжди є улю-

бленим предметом учнів. Тому одне з 
головних завдань викладача - викликати 
інтерес до вивчення предмета.
 У систему профтехосвіти прихо-
дять учні, які в школі вже познайомилися 
з предметом фізика, і у яких вже склало-
ся певне ставлення до даного предмету. 
Часто це ставлення негативне, предмет 
важкий, для його засвоєння необхідні 
знання математики.
 Тому перший урок починаю з пи-
тань. Що таке фізика, про що ця наука, 
що дала фізика людині, чи потрібно її 
вивчати, щоб бути хорошим фахівцем у 
майбутній професії.
 І ще жодного разу не почула відпо-
відь її вивчати не треба. Всі розуміють, 
що для майбутньої професії вона потріб-
на. Не викликає ні в кого сумнівів, що 
фізика є теоретичною основою техніки. 
Але не всі розуміють, яке значення має 
фізика для світогляду людини. Це ще на-
лежить пояснити майбутнім учням. Щоб 
трохи розважити і захопити фізикою 
прошу навести приклад своїх улюблених 
іграшок, чи можна їх назвати «фізични-
ми приладами», а чи є такі іграшки. Тема 
«фізика в іграшках» дуже цікава і до неї 
ми будемо повертатися протягом всього 
курсу. Велику допомогу в цьому нададуть 
інтернет ресурси. Напевно учнів не зали-
шать байдужими відео ролики «Фізика 
в іграшках своїми руками». Від простого 
повторення - до власних ідей. Ось так і 
розвивається творчість.
 Ще один сюрприз для учнів - фізич-
ні сувеніри. Наведу кілька прикладів.
 Маятник Ньютона називають су-
веніром анти стрес, завдяки ритмічному 
звуку, видаваному при зіткненні кульок. 
Подарункові «Кулі Ньютона» сприяють 
розслаблюючому відпочинку, що осо-
бливо актуально для людей, багато часу 
працюють за комп'ютером. Зараз це по-
пулярна бізнес іграшка. Такий незвичай-

ний сувенір стане відмінним подарунком 
бізнесменові, якому доводиться багато 
нервувати на роботі, а також тим, хто 
любить іноді відключитися від навколиш-
нього суєти і ненадовго поринути в світ 
своїх думок.
 Глобус "парить" і обертається між 
електромагнітними полюсами. Для по-
силення ефекту світиться "орбіта-дуга" 
Чудовий інтер'єрний сувенір.
 Плазмова куля - це скляна колба, 
заповнена сумішшю інертних газів, з дже-
релом високої напруги, розташованим в 
центрі. Винахід Ніколи Тесла, запатенто-
ваний в 1894 році як плазмове джерело 
світла, в наші дні завдяки своєму дивно 
красивому світловому ефекту використо-
вується як декоративний світильник. 
Тонкі нитки плазми, звиваючись, тяг-
нуться з центру колби до поверхні, безпе-
рервно змінюючи один одного, зникаючи 
і з'являючись знову. Відгукуючись на до-
тики до колби нитки збираються в одну 
яскраву струну і спрямовуються до точці 
дотику.
Думаю всім стало зрозуміло, що

Без физики не только свет,
Компьютер или Интернет,
Мы не могли бы получить,

Давайте физику учить!

 Фізика - це наука, яка вчить дума-
ти. Фізика дуже різноманітна. Це і теорія, 
і експеримент, і вирішення завдань, які 
самі по собі дуже різноманітні. Завдання 
розрахункові, завдання якісні, завдання 
експериментальні. Вся техніка - це фізи-
ка.
 Вчителю фізики доводиться вирі-
шувати багато завдань: пояснити теорію, 
продемонструвати досвід, навчити ви-
рішувати завдання, організувати лабо-
раторні та практичні роботи, залучити 
учнів до моделювання приладів і моде-
лей, навчити їх творчості. Для того, щоб 

успішно вирішувати поставлені перед 
собою завдання, вчитель повинен вибра-
ти правильну методику викладання сво-
го предмета. З мого досвіду для розвитку 
творчих здібностей учнів ефективно 
використовувати проблемні ситуації.
 Хочеться ще відзначити, що успіх 
у роботі з даної технології в значній мірі 
залежить від характеру взаємин вчите-
ля та учнів. Позитивний результат буде 
тільки в тому випадку, якщо ці відноси-
ни будуть носити характер взаємного 
розуміння і поваги. У своїй діяльності я 
враховую суперечливий характер про-
цесу пізнання, який виражається в про-
тиріччі між індивідуальним досвідом 
учнів і знаннями, що здобуваються. Це 
протиріччя створює хороші передумови 
для створення проблемних ситуацій, як 
педагогічної умови розвитку пізнаваль-
ної активності. Мистецтво вчителя по-
лягає в тому, щоб пізнавальний інтерес 
став для учнів особисто значущим і стій-
ким. Для вирішення завдання розвитку 
пізнавальної активності учнів важливо 
застосовувати активні методи навчання, 
адекватні змісту матеріалу. Вважаю, що 
в цьому випадку можливе розвинути в 
учнів здатності застосовувати свої знан-
ня в нових і незвичних ситуаціях, тобто 
розвивати елементи творчого мислення.
Застосовуючи на уроках елементи про-
блемного навчання, наглядно перекону-
юся, що в учнів підвищується інтерес до 
фізики, виникає позитивна мотивація 
до навчання, а це, у свою чергу, веде до 
підвищення якості знань учнів.
 Наш світ, збагачений фізичним 
знанням, може стати новою прекрасною 
реальністю, в якій творче покоління 
професіоналів створить ще непізнані 
людством блага цивілізації.

Використані джерела
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ТЕСТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ОБ’ЄКТИВНОГО 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Є. Коваленко 
викладач першої категорії

 Входження України в сучасні 
соціально-економічні умови вимагає від 
молодого покоління володіння науко-
вими знаннями на високому рівні. Ре-
формування змісту освіти, її розбудова 
відповідно до міжнародних стандартів 
забезпечує вирішення цього завдання. 
Тому питання виміру знань і вмінь учнів 
набуває підвищеної уваги. Не можна не 
враховувати той факт, що проблема оці-
нювання пов’язана насамперед з тим, що 
контроль має бути об’єктивним і давати 
викладачеві інформацію про результати 
навчального процесу. Але у практичній 
діяльності оцінка часто позбавлена цієї 

об’єктивності. З цього випливає, що іс-
нує потреба у пошуку об’єктивних мето-
дів, методик і засобів оцінювання знань 
та вмінь учнів. 
 Необхідність підвищення якості 
підготовки спеціалістів визначає пошук 
нових форм і методів організації на-
вчального процесу, застосування про-
гресивних технологій навчання в умовах 
ринкової економіки. Відповідно, на-
вчальний процес повинен враховувати 
тенденції суспільного розвитку і психо-
логію молоді, а форми і методи реалі-
зації навчального процесу – принципи 
демократії, академічних свобод, справед-
ливості, конкуренції, всеохоплюючого 
контролю і самоконтролю, дисципліни й 

відповідальності, педагогіки співробітни-
цтва в системі учень – викладач.
 Важливою умовою підвищення 
якості підготовки спеціалістів є розвиток 
і удосконалення форм і методів контролю 
якості викладання і навчальних досяг-
нень учнів. Навчальний процес як склад-
на багатофакторна система здійснюється 
тільки при надійній діагностиці рівня 
знань учнів у вигляді зворотного зв’язку 
(через контроль за ходом і результатами 
навчального процесу).
 Мета даної роботи полягає в тому, 
щоб розглянути тестування як засіб оцін-
ки знань та вмінь учнів.
 Тестування - це спосіб визначення 
рівня знань і вмінь учнів за допомогою 
спеціальних тестових завдань, як правило, 
у вигляді запитань або задач. Комп'ютерне 
тестування здійснюється у формі само-
стійного діалогу учня з комп’ютером у 
присутності відповідальної за організацію 
тестування особи або без неї, з можливіс-
тю запам'ятовування результатів тесту-
вання. 
 Розглянувши, поставлене питання, 
ми зробимо висновки щодо запропонова-
ної системи оцінки знань та вмінь учнів. 
Внесемо свої пропозиції щодо поліпшен-
ня системи тестування, та коректного її 
впровадження у навчальний процес.
 Основним принципом діагностики 
рівня сформованості знань та вмінь учнів 
методом тестового контролю можна наз-
вати принцип науковості конструювання 
дидактичних тестів та точності оцінки.
 В основу діагностики повинна бути 
покладена система тестового контролю як 
упорядкована сукупність взаємопов’яза-
них елементів, яка містить пропедевтич-
ний, тематичний, підсумковий, резиду-
альний тестові контролі.
 Пропедевтичний контроль. Аналіз 
наукової літератури свідчить, що пропе-
девтичному діагностуванню приділяється 

менше уваги, а інколи він зовсім відсут-
ній, хоча попереднє виявлення рівня 
знань і навченості є необхідною ланкою 
педагогіки.
 Виявлення обсягу початкових 
знань учнів з конкретної дисципліни, 
оцінка цих знань у кількісному та якіс-
ному відношеннях, визначення їхньої 
частки від усієї навчальної програми 
забезпечує пропедевтичну діагностику 
за допомогою спеціально розробле-
них тестів. Такі тести повинні містити 
завдання, які дозволяють виявити орі-
єнтацію учнів з основних термінів, по-
нять, положень дисципліни, що вивча-
ється, рівень традиційних «побутових» 
знань та ерудицію у відповідній галузі 
наукового знання.
 При тематичному контролі тексти 
використовуються в режимі контролю 
та в режимі навчання. У цьому випадку 
тестування дозволяє реалізувати на-
ступні функції: здійснення зворотного 
зв’язку, діагностування розвитку ди-
дактичного процесу, визначення особи-
стого рейтингу учня, оцінка результатів 
навчального процесу.
 Застосування тематичного тесто-
вого контролю виконує роль стимулу 
регулярної навчальної роботи учня про-
тягом семестру.
 Підсумковий тестовий контроль 
після завершення навчання з усього 
курсу виконує роль елемента загальної 
системи діагностики рівня засвоєння 
знань та вмінь студентів, який дозво-
ляє систематизувати та узагальнити 
навчальний матеріал. Він організується 
як особистісно-орієнтований процес на 
основі пропедевтичного діагностуван-
ня та прогнозування діяльності учнів і 
передбачає свободу вибору у визначенні 
ступеню складності тестів.
 Резидуальний (залишковий) кон-
троль дозволяє виявити сформований 
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та закріплений рівень знань та вмінь учнів 
у галузі конкретного наукового знання 
через певний термін після завершення 
вивчення певної дисципліни.
 Одним із суттєвих обмежень засто-
сування тестування є обмеження на від-
повіді. Через цю обставину аналіз спосо-
бів вирішення завдань та мисленнєвих 
операцій, які використовує учень, у біль-
шості випадків є ускладненим або взагалі 
неможливим. Ця обставина свідчить про 
те, що тестування не можна розглядати як 
ідеальний та єдиний метод об’єктивного 
діагностування знань та вмінь. Під час 
навчання тестування обов’язково повин-
но поєднуватися з іншими формами і 
методами контролю.
 Власний досвід використання тестів 
під час викладання спецтехнології у Дні-
пропетровському центрі професійно-тех-
нічної освіти дозволив виявити дві групи 
найбільш суттєвих недоліків тестів:
 1) вони не виключають випадкового 
вибору відповідей навздогад або методом 
виключення;
 2) при тестовому контролі не задія-
ний мовленнєвий апарат, що унеможлив-
лює дослідження логіки міркування учня.
 Однак і в межах існуючих обме-
жень діагностування рівня сформованості 
знань та вмінь учнів методом тестуван-
ня є найбільш ґрунтовним, надійним та 
об’єктивним.
 ПТНЗ покликана надати учням міц-
ні наукові знання, напрацювати навички 
та вміння застосовувати їх на практиці і в 
подальшому житті. Вирішення цього со-
ціального завдання безпосередньо пов’я-
зане із вдосконаленням форм, методів, 
засобів навчання. Суттєву роль у досяг-
ненні вимог до результатів навчання учнів 
і до вдосконалення навчально-виховного 
процесу відіграє перевірка знань та вмінь.  
 Найголовніша функція при цьому 
– контролююча, яка полягає в контролі 

знань та вмінь, визначенні базового рівня 
підготовки, засвоєнні обов’язкового міні-
муму змісту дисципліни.
 Крім контролюючої функції, пере-
вірка знань передбачає також навчальну, 
розвивальну, виховну функції і окремо 
– завдання управління навчальним про-
цесом. Традиційно виділяють поточну, 
тематичну, підсумкову перевірку знань 
учнів, яку здійснюють за допомогою різ-
них форм, методів, прийомів.
 Тестова перевірка має ряд переваг 
порівняно з традиційними формами і 
методами, вона природно вмонтована у 
сучасні педагогічні концепції, дозволяє 
більш раціонально використовувати зво-
ротний зв'язок з учнямиі визначати ре-
зультати засвоєння матеріалу, зосередити 
увагу на прогалинах у знаннях та внести 
відповідні корективи. Тестовий контроль 
забезпечує одночасну перевірку знань уч-
нів усієї групи та формує в них мотивацію 
для підготовки до кожного заняття, дис-
циплінує учнів. Термін «тест» визначаєть-
ся як система завдань специфічної форми, 
визначеного змісту, зростаючої важкості, 
яка дозволяє об’єктивно оцінити структу-
ру та якісно виміряти рівень підготовле-
ності учнів.

 Застосування тестового контролю 
знань у перехідний період до навчання у 
навчальному закладі можна беззапереч-
но використовувати в якості проміжного 
контролю. Контроль з усього курсу і під-

сумковий контроль доцільно проводити в 
письмовій формі.
 Підсумковий контроль із предметів  
можна проводити у тестовій формі вибір-
ково (окремі дисципліни, окремі змістові 
модулі, окремі теми в межах змістових 
модулів) після серйозного аналізу і колек-
тивного обговорення в межах профільної 
кафедри.
 Активне використання тестового 
контролю потребує також прийняття про-
фесійних стандартів освіти, за якими буде 
визначатися ефективність впровадження 
тестування. А це, в свою чергу, призведе 
до суттєвої перебудови навчально-ви-
робничого процесу у ПТНЗ, до активного 
впровадження комп’ютерних та інформа-
ційних технологій у навчальний процес. 
Впровадження тестових технологій контр-
олю на всіх рівнях неможливе без під-
вищення психометричної культури усіх 
суб’єктів процесу модернізації освітньої 
системи і потребує чіткого аудиту усього 
комплексу заходів, пов’язаних із впровад-
женням тестових технологій, з боку між-
народних освітянських організацій.

Використана література
  1. Адаптивні тести: статистичні методи 
обробки результатів тестового контролю 
знань / Федорук П.І. // Математичні ма-
шини і системи. – 2007. – № 3, 4. – С. 122 
– 138.
   2. Блинова О.Є. Психодіагностика: пси-

хометричні основи конструювання 
тестів: Навч. пос. для студ. – Херсон: ПП 
Вишемирський В.С., 2007. – 176 с.
   3. Бурда М.І. Методичні основи дифе-
ренційованого формування геометрич-
них умінь учнів основної школи: Дис. 
доктора пед. наук: 13.00.02 / АПН Украї-
ни, Інститут педагогіки – К., 1994.- 347 с. 
  4. Олександр Виноградов. Тести як со-
ціальна інновація в Україні. – [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: www. 
fulbrifht.org.ua
   5. Оцінка знань студентів та якості 
підготовки фахівців (методичні та ме-
тодологічні аспекти): Навч. посібник 
/ А.Й. Ягодзінський, А.О. Муромцева, 
Л.В. Іванова та ін.; Одеський держ. еко-
номічний ун-т. – К., 1997. – 216с. 
   6. Романишина Л.М. Система поетап-
ного контролю навчальної діяльності 
студентів педагогічних університетів 
за модульно-рейтинговою технологією 
навчання з дисциплін природничого ци-
клу: Дис…. доктора пед. наук: 13.00.04/
Національний аграрний ун-т. – К., 1997.- 
417 с.
   7. Досконалення змісту й технологій 
оцінювання якості підготовки майбут-
ніх фахівців відповідно до вимог Євро-
пейської асоціації: Матеріали регіональ-
ного науково-практичного семінару / За 
ред. Г.В. Терещука. – Тернопіль: вид-во 
ТНПУ ім .В. Гнатюка, 2007. – 160 с.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ТЕХНОЛОГІЇ 
КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ 
ІСТОРІЇ
З. Кравченко 
 викладач спеціаліст
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ПТНЗ, неможливо вирішити без оновлен-
ня методів навчання, без розробки нових, 
продуктивних навчальних технологій, до 
яких належать і прийоми критичного мис-
лення. Вони як ніколи актуальні, бо спря-
мовані на підготовку таких громадян, які 
зможуть брати участь на високому інте-
лектуальному рівні у розв’язанні проблем, 
що постають перед нашим суспільством.                                             
      Однією з найгостріших проблем, яка 
стоїть перед сучасною освітою, на мою 
думку, є проблема розвитку навичок 
критичного мислення в учнів.  У вступі 
Концепції загальної середньої освіти    ( 
2001 рік ) сказано: “Освіта XXI століт-
тя – це освіта для людини, її стрижень – 
розвиваюча, культуротворча домінанта, 
виховання відповідальної особистості, 
яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, 
вміє критично мислити, опрацьовувати 
різноманітну інформацію, використову-
вати набуті знання і вміння для творчого 
розв’язання проблем…”. У Державному 
стандарті базової і повної загальної освіти 
( 2004 рік ) серед завдань освітньої галузі “ 
Суспільствознавство ” зазначені підготов-
ка учнів до взаємодії, самореалізації, фор-
мування відповідних компетенцій; фор-
мування критичного мислення, навичок 
оцінювання суспільних явищ і процесів; 
життєвих, соціалізуючих комунікативних, 
інтелектуально-інформаційних навичок.
 Падіння моралі в суспільстві, що 
спостерігається останнім часом, призво-
дить до стрімкого зростання дезінфор-
мації. Отже, уміння критично мислити 
важливе саме сьогодні, коли через засоби 
масової інформації відбувається витон-
чена і цілеспрямована обробка суспільної 
свідомості, розгортаються підготовлені 
професіоналами широкомасштабні ре-
кламні кампанії. Молодій людині у світі 
неправди, підступності, лицемірства і 
жорстокості легко не тільки загубитися, а 
й оступитися.   Отже, в наш час 

особливо актуальним є вміння критич-
но мислити, а саме: ставити запитання, 
знаходити на них аргументовані відпо-
віді, приймати незалежні й  продумані 
рішення.
 Переважна більшість учнів не 
володіє такими логічними операціями 
мислення, як аналіз, синтез, узагаль-
нення, порівняння. Такий стан речей, 
по-перше, є загрозою для розбудови де-
мократичної України, по-друге, зменшує 
конкурентоспроможність нашої держа-
ви на світовій арені, так як ХХІ століття 
стає часом, коли саме розумові здібності 
окремих людей, а не капітал і природні 
ресурси, будуть визначати грань між 
успіхом і невдачею, між ведучим і веде-
ним. І ми, викладачі, повинні потурбу-
ватися про те, як підготувати майбутніх 
громадян до життя, до серйозних ви-
кликів сьогодення. Справжніми рушія-
ми суспільного прогресу стануть не ті, 
хто завчив формули, дати, поняття, а ті, 
хто вміє ставити перед собою проблеми 
і найраціональніше їх вирішувати.
 Отже, критичне мислення –  на-
укове мислення, суть якого полягає у 
прийнятті ретельно обміркованих та 
зважених рішень стосовно довіри до 
будь-якого твердження: мусимо ми його 
прийняти, чи відкинути або відкласти, а 
також ступінь упевненості, з яким ми це 
робимо. 
        Ефективність застосування того чи 
іншого методу в навчанні історії зале-
жить від особливостей пізнавальної 
діяльності як викладача, так і учнів. Я 
переконана, що поява нових педагогіч-
них технологій – це виклик часу. Згадай-
мо, як репродуктивний метод навчання 
в радянській школі вимагав від учнів 
відтворення навчальної історичної 
інформації. Роль викладача в процесі 
навчання була найбільш вагомою, що 
подавляла ініціативу учня. Сьогодні по-

зиції викладача і учня на уроці змінили-
ся. Сучасні технології навчання в центр 
уваги ставлять не предмет і викладача, а 
учня. І це прекрасно, тому що є можли-
вість навчатися і самовдосконалюватися 
разом. 
 За останні роки моєї педагогіч-
ної діяльності, мене захопила методика 
розвитку критичного мислення на уро-
ках історії. Вони тісно взаємопов’язані 
і органічно доповнюють одна одну. Але 
слід визнати, що технологія критичного 
мислення при правильному застосуван-
ні є більше толерантною і відкритою по 
відношенню до інших, орієнтованих на 
викладача і учня.
 Хочу наголосити на найважливі-
ших моментах використання технології 
критичного мислення на уроках історії, а 
саме:
 - її може опанувати будь-який ви-
кладач, який не бажає «піднестися» над 
учнем;
 - її можна використовувати поряд 
з іншими технологіями і педагогічними 
підходами;
 - прийоми і методи технології 
критичного мислення при правильному 
і розумному їх використанні забезпечу-
ють високу результативність навчальної 
діяльності;
 - оптимальний кінцевий результат 
досягається при умові правильно дібра-
ної інформації та методу, прийому.
 Основною особливістю техноло-
гії критичного мислення  є спеціальна 
структура уроку, основними етапами 
якого є вступна (виклик), основна та під-
сумкова  (рефлексія) частини. 
 І особлива структура уроку і ме-
тоди та прийоми технології критичного 
мислення підпорядковані одній меті – 
розкрити творчий потенціал учня.
 На мою думку,  ця технологія 
сьогодні є найефективнішою у процесі 

формування соціально активної, компе-
тентнісно зорієнтованої особистості.
           Критичне мислення змушує шу-
кати переконливі аргументи. А так як 
кожна думка формується у ході обгово-
рення із людьми, воно є соціальним. З 
наведених вище прикладів зрозуміло, що 
розвивати критичне мислення у учнів 
можна лише шляхом постановки про-
блемних завдань з історії. Розв’язуючи 
ці завдання, учні одержують можливість 
краще усвідомлювати минуле і сучасне, 
формувати в собі почуття громадянської 
відповідальності і не тільки свідомо 
обирати своє майбутнє, а й впливати на 
нього.
 Робота над вирішенням проблем-
них завдань доводить учням необхід-
ність того, що за наявності перекон-
ливих аргументів потрібно розуміти і 
приймати іншу точку зору, тобто вміти 
бути толерантним. Учні усвідомлюють, 
що світ не чорно-білий, а багатокольо-
ровий. І ніхто не може покарати свого 
опонента тільки за те, що він думає 
по-іншому. Ось саме на цьому рівні я 
вважаю, що методика розвитку критич-
ного мислення тісно пов’язана з психо-
логією людини та філософією людського 
буття.
 Переконана, що за методикою роз-
витку критичного мислення – майбутнє 
нашої освіти, особливо суспільствознав-
чої. Але сьогодні, на мою думку, наші уч-
бові заклади не готови до цього. По-пер-
ше, необхідно розробити і впровадити в 
навчання дослідницькі завдання та ство-
рити відповідні педагогічні умови, які б 
сприяли розвитку критичного мислення 
у школярів. Тут вистачить роботи і мето-
дистам, і викладачам, і авторам підруч-
ників. По-друге, методика критичного 
мислення вимагає від самого вчителя 
внутрішньої психологічної перебудови, 
акумуляції творчого потенціалу, уста-
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новки на постійний пошук і самовдоско-
налення. А чи створило суспільство умови 
для цього?
 Але, якщо ми хочемо побудувати 
сильну і незалежну демократичну держа-
ву, то повинні зрозуміти, що їй сьогодні 
потрібні громадяни, здатні використову-
вати певні прийоми обробки інформації, 
критично аналізувати її, приймати об-
ґрунтовані рішення, давати об’єктивну 
оцінку позитивним і негативним явищам, 
подіям і обов’язково добиватися постав-
лених цілей, при чому, враховуючи думки 
та інтереси тих, хто знаходиться поряд.
І це завдання може виконати тільки учбо-
ві заклади. Тому використання технології 
критичного мислення на уроках історії та 
в позаурочний час – надійний інструмент 
у руках викладача, який забезпечує фор-
мування активної, самостійної, толерант-
ної, компетентнісно зорієнтованої  осо-
бистості, яка так потрібна сьогоднішній 
Україні.
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ 
НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ

А.Мізіна
викладач вищої категорії

 Останні роки працюю над пробле-
мою «Особистісно орієнтоване навчання 
на уроках математики».
 Обрала саме цю проблему, бо вва-
жаю, що сьогодні вибір особистісно орієн

тованого навчання зумовлений:
  •  інтенсивним поширенням інформати-
зації світу на основі комп'ютеризації та 
розвитку інформаційних технологій;

  •  помітним зниженням інтересу учнів 
до предметів природничо-математичного 
циклу, що зумовлено об'єктивною склад-
ністю математики;
  •  перевантаженням учнів у навчальному 
закладі;
   •  недостатністю розвитку в учнів пізна-
вальної та творчої активності, сформова-
ності самоосвітніх компетентностей.
 При використанні особистісно 
орієнтованого навчання у учнів форму-
ються необхідні якості: самостійність, 
ініціативність, творчість, упевненість у 
собі, дослідницький стиль роботи - тобто 
всі ті риси, що так необхідні майбутньому 
фахівцеві, який працюватиме у сучасних 
умовах.
 На своїх уроках прагну прилучити 
учнів до активної самостійної навчальної 
діяльності, прищепити усвідомлення не-
обхідності постійного пошуку і здобуття 
знань. Засобом реалізації цієї ідеї є різні 
підходи до використання форм навчаль-
ної діяльності, до вибору навчального 
матеріалу різного рівня складності, щоб 
кожен учень міг отримати посильне для 
нього завдання, а виконавши його, – 
здобути досвід успішності та створити 
особистісну ситуацію успіху. До засобів, 
які володіють високим розвиваючим 
потенціалом, відношу проблемні ситуації, 
задачі з життєвопрактичним матеріалом, 
експерименти, ділові ігри, активні та ін-
терактивні технології. При цьому обов'яз-
ково враховую індивідуальні психологіч-
ні особливості учня, визначаю час і темп 
навчання.
 Своїм головним завданням, як ви-
кладача, вважаю створення на уроці та в 
позакласній роботі ситуації для роздумів, 
міркувань, досліджень, яка не заважає 
допитливості учнів, не перетворює про-
цес навчання на навантаження пам’яті 
великою кількістю правил, формул і тер-
мінів, а спонукає до формування уміння 

свідомо навчатися, веде до збагачення 
суб’єктного досвіду учня, розвитку його 
творчої особистості.
 Свій урок будую так, щоб викону-
валися основні принципи особистісно 
орієнтованого навчання:
   •  учень усвідомлює мету уроку як 
важливу особисто для себе (для цього 
важливо вдало підібрати мотивацію нав-
чання);
     •  на уроці учень не лише щось вивчає, 
але й навчається учитися;
     •  стосунки викладач-учень, учень-
учень будуються на основі діалогу, співп-
раці, взаєморозуміння, підтримки та 
допомоги;
     •  учень засвоює зміст освіти переваж-
но під час активної діяльності;
     • з розумінням ставлюся до кожного 
учня, здійснюю індивідуальний підхід.
 Оскільки  осердям особистісно орі-
єнтованого навчання є індивідуальність 
учня, то у методичну основу своєї роботи  
покладаю  індивідуалізацію та диферен-
ціацію навчального матеріалу. Пишучи 
конспект уроку, обов’язково підбираю 
завдання трьох рівнів складності. Ана-
логічно здійснюю підбір домашніх, само-
стійних та контрольних робіт. У доборі 
задач використовую посібники, які про-
понують диференційовані завдання. Ча-
сто складаю задачі сама, причому нерідко 
їх героями стають учні той групи, у якій 
ця задача буде розв'язуватися. 
 Поряд з традиційними формами 
навчання на уроках активно використо-
вую й інтерактивні.  На уроках закрі-
плення знань, умінь та навичок пошире-
ні групові форми роботи. Одним із самих 
доступних і перевірених на практиці 
шляхів підвищення ефективності уроку 
вважаю відповідну організацію само-
стійної навчальної роботи, яка набуває 
особливої значущості при проведенні 
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особистісно орієнтованого уроку. Учні 
набувають знань у процесі самостійного 
навчального функціонування. Для цього 
використовую різні форми організації 
самостійної діяльності: індивідуальні, 
фронтальні і групові, евристичні і творчі 
роботи. Урізноманітнюю практичне за-
стосування самостійної роботи за допо-
могою: роботи з книгою (складання плану 
відповіді, короткого конспекту, пошук 
відповіді на поставлене запитання, аналіз, 
порівняння); вправ різного типу (скла-
дання задач, рецензування відповідей 
однокласників); виконання вправ на прак-
тичне застосування умінь і навичок; під-
готовка повідомлень та рефератів; вико-
нання індивідуальних і групових завдань; 
перевірочних, закріплюючих, узагальню-
ючих самостійних та контрольних робіт; 
домашніх дослідів і спостережень; ство-
рення і захисту проектів з метою розвитку 
життєвої, соціальної, інформаційної та 
предметної компетентностей учня.
 Учні полюбляють, коли я прово-
джу нестандартні уроки, із задоволенням 
самі допомагають у їх підготовці. На І, 
ІІ курсах практикую лекційно - семінар-
ську форму вивчення матеріалу,проводжу 
уроки ідей, уроки-ділові ігри. Під час цих 
уроків учні зустрічаються з різними жит-
тєвими або професійними труднощами,
розв’язання яких потребує математичної 
майстерності.
 Окрему увагу приділяю проведенню 
уроків з комп’ютерною підтримкою.
використовую власноруч створені презен-
тації  в програмі Microsoft Power Point.   
Учні вільно почуваються за комп’ютером, 
знають, що самі можуть керувати швидкі-

стю подачі  інформації,її обсягом і глиби-
ною. Комп’ютер дає змогу перетворити 
урок або його частину на захоплюючу гру, 
що позитивно впливає на підвищення  
інтересу довивчення математики.
 Одним із засобів зацікавлення 
учнів математикою, на мою думку, є по-
закласна робота, яка сприяє розвитку 
здібностей учнів, а також глибинному 
засвоєнню ними матеріалу. На цих занят-
тях організовую розв’язання цікавихза-
дач та задач підвищеної складності, що 
розвивають кмітливість, логічне мислен-
ня, вивчення додаткових питань з теорії 
математики.
 В  моїй роботі, як педагога, лежить 
постійний взаємозв’язок між навчанням 
на уроках та поглибленням і вдоскона-
ленням знань, навичок в позакласній та 
позаурочній роботі з використанням  ін-
формаційних технологій. Тому традицій-
ними стали тижні математики, усні жур-
нали, конференції, вікторини, змагання, 
бліц-турніри, математичні свята, участь в 
олімпіадах з математики.

Учень – це не посудина, 
яку треба заповнити,

учень – це факел, 
який треба запалити

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 
КОНКУРСУ 
«КРАЩИЙ ЗА ПРОФЕСІЄЮ»

 М.Зануда 
 викладач вищої категорії, 
 викладач – методист

 Актуальність. Проведення кон-
курсів професійної майстерності є одним 
із етапів підготовки кваліфікованих ро-
бітників в умовах навчання в Дніпропе-
тровському центрі професійно-технічної 
освіти. Конкурси проводяться з метою 
підвищення рівня професійної підготовки 
, розвитку творчої активності учнів, удо-
сконалення організації та змісту навчання 
при підготовці кваліфікованих робітни-
ків.
 Мета статті: узагальнити досвід з 
проведення конкурсів професійної майс-
терності з професії «Електрогазозварник».
 На основі багаторічного досвіду 
проведення конкурсів професійної майс-
терності в ДЦПТО слід відмітити, що кон-
курси необхідно проводити в два етапи: 
теоретичний та практичний:
       - Виконання завдання з професій
         но-теоретичної підготовки;
       - Виконання завдання з професій
        но-практичної підготовки.
Учасники конкурсу самостійно вико-
нують  завдання, дотримуючись правил 
охорони праці.
 Проведення першого етапу конкур-
су бажано проводити в кабінеті спецтех-
нології, або в кабінеті інформатики.

 Проведення другого етапу конкурсу 
проводять в лабораторії -  електрогазозва-
рювальній майстерні.
 Якість виконання робіт оцінює 
журі. Спостереження за виконанням ро-
боти здійснюється лише членами журі.
 Головне в проведені всіх турів кон-
курсу об'єктивно оцінити роботу кожного 
із його учасників.
 На першому етапі учасники пока-
зують знання теоретичного матеріалу 
по електротехніці, матеріалознавству, 
спецтехнології, охороні праці, складають 
креслення, технологічні картки
 Для оцінювання теоретичної части-
ни конкурсу можна використати тестові 
завдання. Даний етап конкурсу можна 
проводити з використанням різнорів-
невих завдань, а також іншими видами 
контролю знань з професійно-теоретич-
ної підготовки.
 Перед початком другого етапу 
конкурсу учасники отримують згідно 
інструкції інструктаж з охорони праці, 
здають залік і розписуються в журналі з 
охорони праці.
 На другому етапі учні виконують 
практичні завдання
        Виконання завдання оцінюється 
очками. Облік помилок ведеться за систе-
мою штрафних балів.
 Підведення результатів конкурсу 
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проводиться в присутності всіх його учас-
ників.
 Загальні результати конкурсу 
оформляються протоколом журі конкурсу 
з визначенням переможців. Питання наго-
родження призами переможців конкурсу 
вирішується з погодженням з учнівським 
профкомом навчального закладу.
 Висновок: На основі багаторічних 
досліджень методика проведення прак-
тичної частини конкурсу, є оптимальною 
на сьогоднішній день і  відповідає відпо-
відній кваліфікації електрогазозварника. 
Час на проведення теоретичної части-
ни конкурсу залежить від завдання, але 
не повинен бути більшим ніж 1 година. 
Практична частина конкурсу , у відповід-
ності з умовами, проводиться в межах не 
більше 4 годин.
 Дана методика апробована і може 
використовуватись як в умовах навчання 
в ПТНЗ, так і на виробництві.
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 
МАЙСТРА ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
УРОКІВ ВИРОБНИЧОГО 
НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ 
МАЙСТЕРНЯХ, ЯК ЗАСІБ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ НИЗЬКОГО 
РІВНЯ ЗНАНЬ УЧНІВ
В.Петрова 
майстер виробничого навчання

 У роботі розкрита педагогічна суть 
індивідуалізації виробничого навчання як 
ефективного засобу попередження низь-

кого рівня знань учнів, що має на увазі 
таку організацію навчального процесу, 
коли виконання кожного нового завдан-

ня вимагає від учнів самостійної праці і 
напруженої розумової діяльності  з ураху-
ванням вікових та індивідуальних особли-
востей в даних умовах навчання. У роботі 
вказані основні шляхи і способи індивідуа-
лізації виробничого навчання у характер-
них елементах уроку виробничого навчан-
ня.
 Навчання учнів в навчальних май-
стернях є початковим етапом їх професій-
ної підготовки. Тут в учнів закладаються 
основи їх майбутнього професійної май-
стерності шляхом вивчення основних 
прийомів і операцій, складових змісту 
професії, і відбувається їх закріплення в 
процесі виконання навчально-виробни-
чих робіт комплексного характеру. У цей 
період навчання, особливо на перших 
етапах його (вивчення прийомів і опера-
цій), все, що засвоюють учні, для них є 
новим і складним. Ослаблена увага май-
стра виробничого навчання до учнів, і 
перш за все в період освоєння первинних 
прийомів і операцій, особливо небезпеч-
на. Учні, не засвоївши суті правильного 
їх виконання і не отримавши своєчасних 
вказівок майстра виробничого навчання, 
починають «винаходити» власні прийоми, 
закріплюючи помилкові навички.
 Часто учні неправильно засвоюють 
прийоми зняття пробної стружки, не мо-
жуть налагодити верстат на потрібні ре-
жими різання згідно технологічних карт, 
правильно встановити ріжучий інстру-
мент. Тут необхідно своєчасно виправити 
помилку, до того, як вона закріпиться. 
Саме тому індивідуальний підхід майстра 
виробничого навчання до кожного учня, 
облік в ході навчального процесу його 
успіхів і здібностей в період навчання в 
навчальних майстернях мають виключно 
важливе значення.
 Для виробничого навчання взагалі і 
в навчальних майстернях зокрема харак-
терні наступні основні елементи:

        - вступний інструктаж, що має на 
меті створення в свідомості учнів орієн-
товної основи їх дій;
       - вправи учнів, в ході яких формують-
ся необхідні уміння й навички;
        - контроль (самоконтроль) і оцінка 
майстром виробничого навчання навчаль-
но-виробничих успіхів учнів.
 Стосовно цих елементів навчально-
го процесу розглянемо характерні шляхи 
і способи індивідуалізації виробничого 
навчання.
 Під час вступного інструктажу мож-
ливі декілька прикладів індивідуалізації 
виробничого навчання.
 Викладення матеріалу інструкта-
жу по частинах, виділення головного, 
підведення підсумків кожної частини, 
повторне пояснення найбільш складних 
питань матеріалу інструктажу, по-
вторний показ найбільш складних тру-
дових прийомів і їх елементів.
 Цей прийом дає можливість доне-
сти до кожного учня основний, найбільш 
важливий зміст навчального матеріалу.
 Звернення до учнів з питаннями, 
які наштовхують на думку в ході пояс-
нень і показу прийомів. 
 Цим прийомом майстер виробничо-
го навчання встановлює своєрідний «зво-
ротний зв’язок» з учнями, перевіряючи, 
чи правильно його зрозуміли. Особливо 
часто з такими питаннями потрібно звер-
татися до слабкіших учнів.
 Видача завдань для самостійного 
вивчення навчального матеріалу, дифе-
ренційованих по ступеню складності і 
джерелам.
 При проведенні вступного інструк-
тажу такими завданнями можуть бути 
самостійний розбір креслень, інструкцій і 
технологічних карт, знаходження необхід-
них даних в довідниках і так далі.
 Варіювання контрольних питань 
за змістом і ступенем складності.
 Найбільш простими питаннями, з 
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якими майстер виробничого навчання 
звертається до «слабких» учнів є питання, 
що починаються словами «чому», «по-
рівняйте і зробіть виводи», «поясніть», 
«обґрунтуйте» і подібне, які вимагають не 
тільки пам’яті, але й мислення учнів.
 Варіювання завдань навчального 
характеру за ступенем складності.
 Багато майстрів виробничого нав-
чання після вступного інструктажу зазви-
чай видають учням завдання, які готують 
їх до виконання вправ. Такі завдання ма-
ють декілька рівнів складності та розрахо-
вані на сильних, середніх і слабких учнів.
 За структурою завдання однотип-
ні і є картками безмашинного контролю. 
Вони містять питання про порядок вико-
нання робіт, і відповіді на них приведені в 
технологічній послідовності. Учні, отри-
мавши картку-завдання, до кожного пи-
тання знаходять правильну відповідь.
 До роботи учні приступають після 
того, коли правильно дадуть відповідь на 
всі питання запропонованих карток-за-
вдань.
 Система таких завдань дає можли-
вість безпосередньо керувати навчаль-
но-пізнавальною працею кожного учня, 
що і є одним з дієвих засобів вдосконален-
ня індивідуальної роботи з учнем.
 Організація вступного інструкта-
жу для тих учнів, які не засвоїли основнї 
питання вивченого матеріалу і не змо-
жуть правильно почати вправи.
 Такий додатковий інструктаж май-
стер виробничого навчання проводить 
після того, коли основна частина групи 
приступила до роботи.
 Деякі шляхи і способи індивідуалі-
зації навчального процесу на етапі вступ-
ного інструктажу учнів.
 На етапі вправи учнів і поточний 
інструктаж учнів майстром виробни-
чого навчання учень, як правило, працює 
над виконанням свого завдання, проявля-

ючи при цьому індивідуальні якості.
 З найбільш характерних способів 
індивідуалізації навчального процесу на 
цьому етапі виробничого навчання мож-
на виділити такі:
 1. Акцентування уваги учнів в 
процесі виконання вправ на первинному 
закріпленні складних і важких прийо-
мів і способів виконання операцій або 
навчально-виробничих робіт, а також 
прийомів, які недостатньо міцно були 
засвоєні учнями під час вступного ін-
структажу.
 Особлива увага має бути приділена 
слабким учням, а кількість вправ для цих 
учнів має бути збільшена.
 У практиці виробничого навчання 
часто окремі учні, спостерігаючи показ 
прийомів майстром виробничого навчан-
ня, не можуть в думках поставити себе 
на його місце і чітко з’ясувати положення 
корпусу, ніг, рук, структуру рухів та інші 
елементи вправ. Тому учні не можуть 
відтворити показані майстром вироб-
ничого навчання прийоми. У цих випад-
ках доцільно повторити показ вправи 
на робочому місці, застосовуючи метод 
кондуктування рухів. Наприклад, під час 
включення токарно-гвинторізного вер-
стата необхідно провести налаштування 
числа оборотів шпинделя, подачу і швид-
кість різання (згідно технологічної карти) 
на механічну обробку тієї або іншої дета-
лі. Учень за допомогою майстра вироб-
ничого навчання знаходить за таблицями 
потрібні параметри і виставляє рукоятки 
на токарно-гвинторізному верстаті в по-
трібне положення.
 2. Диференціювання завдань за 
змістом, складністю, темпом, техніч-
ними умовами тощо.
 Дотримання цієї вимоги дозволяє 
включити всіх учнів в посильну працю 
з урахуванням їх особливостей, можли-
востей. Диференціюючи завдання, необ-

хідно постійно ускладнювати їх за всіма 
показниками, особливо для слабких учнів. 
Педагогічна майстерність майстра вироб-
ничого навчання полягає в умінні постій-
но підтягувати загальний рівень всіх учнів 
до рівня сильних. Проте потрібно постій-
но піклуватися про професійне зростан-
ня сильних учнів і видавати їм додаткові 
завдання.
 3. Диференціювання методів ро-
боти учнів. Як правило, для слабких 
учнів передбачається робота за зразком, 
детально розробленою інструкцією або 
інструкційно - технологічною картою, для 
сильних учнів робиться ставка на розви-
ток їх творчого мислення, ініціативності, 
самостійне складання ними технологічних 
карт тощо.
 4. Диференціювання способів ви-
конання вправ, обумовлене різними ме-
тодами роботи з учнями. Для слабких 
- докладний інструктаж, регулярний по-
точний контроль, для сильних - стимулю-
вання кмітливості, самостійності, само-
контролю процесу і результатів роботи.
 Основними документами письмово-
го інструктажу при навчанні в навчальних 
майстернях є карти інструкцій, що роз-
кривають послідовність виконання тру-
дових прийомів і операцій,  технологічні 
(технологічні для інструкції) карти, що 
містять вказівки про порядок і способи 
виконання робіт комплексного характеру.
 Наявність під час вправ  письмових 
інструкцій в учнів певним чином впли-
ває на організацію і методику поточного 
інструктажу. Якщо під час усного поточ-
ного інструктажу майстер виробничого 
навчання, обходячи робочі місця учнів, 
надає необхідну допомогу, відповідає на 
питання, дає поради  тощо, то за наявно-
сті карти інструкції майстер виробничого 
навчання допомагає учневі самостійно на-
вчатися і вносити необхідні корективи до 
роботи. І якщо учень не справляється зі 

своїм завданням, на допомогу приходить 
майстер виробничого навчання.
 При письмовому інструктажі не-
обхідно враховувати індивідуальні мож-
ливості учня. Практика показує, що най-
більш сильні учні обмежуються зазвичай 
побіжним ознайомленням з картою і 
вибором вказівок, що мають особливо 
важливе значення.
 Більшість учнів зазвичай користу-
ються картами при виконанні нових тру-
дових дій і прийомів. Моменти, що повто-
рюються і вже відомі, учні виконують без 
опори на карту.
 Для слабких учнів карта інструкції 
(технологічна для інструкції) - найважли-
віший засіб виконання завдання. Учневі в 
процесі поточного інструктажу потрібно 
приділяти особливу увагу.
 Для підвищення ступеня індивіду-
алізації виробничого навчання на етапі 
виконання вправ і поточного інструктажу 
необхідно дотримувати наступних загаль-
них вимог:
        - не вмішуватися в роботу, коли в 
цьому немає потреби;
        - не слід лаяти за помилку, а краще 
показати, як робити, і допомогти встано-
вити причину помилки;
        - перш ніж давати вказівку про ви-
правлення помилки, спробувати відшука-
ти у роботі позитивні сторони і заохотити 
його;
       - не слід давати готових вказівок, як 
виправити помилку - потрібно добитися, 
щоб учень сам зрозумів, усвідомив по-
милку і знайшов спосіб усунення і попере-
дження;
       - не поспішати і не запізнитися з 
допомогою учневі - поспішність не при-
вчить учнів долати труднощі, а допомога, 
що запізнилася, приведе до помилок та їх 
закріплення;
       - ніколи не слід доробляти роботу за 
учнів - це привчить учнів до безвідпові-
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дального ставлення до дорученої справи;
        - при виправленні помилок треба 
дотримуватися відчуття міри і пам’ята-
ти, що причіпка нервує учнів, знижує їх 
упевненість в своїх силах і швидше завдає 
збитку, ніж користі;
        - не слід виправляти помилки у при-
сутності інших - це деморалізує учнів;
        - спостерігати за учнями потрібно 
непомітно, оскільки явна увага майстра 
виробничого навчання часто є причиною 
помилки;
       - необхідно правильно чергувати 
роботу учнів з відпочинком, оскільки по-
милки іноді є  результатом їх втоми;
       - не слід відкладати контроль до за-
кінчення роботи учня, потрібно ширше 
використовувати міжопераційний кон-
троль;
        - хвалити учня і виправляти його по-
милки потрібно відразу ж, на місці, навіть 
через годину, бо наступного дня може 
бути пізно.
 Контролюючи знання, уміння і 
навики, майстер виробничого навчання 
оцінює їх. Оцінка завжди має бути об’єк-
тивною і справедливою.
 Контроль і оцінку навчальних до-
сягнень учнів слід проводити з урахуван-
ням їх індивідуальних особливостей.
 У ряді випадків необхідно брати до 
уваги такі індивідуальні якості учнів, як 
природна повільність, боязкість, сором-
ливість, зайва самовпевненість, фізичні 
недоліки.
 Отримання оцінки - важливий мо-
мент в навчальному житті учня, пов’яза-
ний з складними переживаннями - відчут-
тям задоволення і радості або засмучення 
і розчарування. І несправедливо занижена 
оцінка іноді стає причиною байдужого 
ставлення учня до роботи, пригнічує по-
зитивні стимули до старанної та активної 
роботи. Поставлена без підстав достат-
ньо висока оцінка теж може привести до 

шкідливих наслідків: учень помиляється 
в оцінці якості своєї роботи, знижує ви-
могливість до себе. Необхідно частіше 
контролювати «слабких» і малоактивних 
учнів.
 Якщо робота оцінюється двійкою 
або одиницею, то потрібно тут же роз’яс-
нити учневі, які прийоми або операції 
він виконав неправильно, чому вийшов 
брак. При такому підході до виставляння 
оцінок учень сприймає оцінку як справед-
ливу,це  допомагає йому виправляти свої 
недоліки і усувати проблеми в знаннях, 
уміннях і навичках. Щоб оцінка дійсно 
вчила, вона повинна з граничною об’єк-
тивністю відображати рівень підготовле-
ності учня. Щоб оцінка мала максимально 
виховну дію, вона, окрім об’єктивності, в 
певних випадках має бути ще і перспек-
тивною, мобілізувати волю і сили учнів в 
кожній конкретній ситуації. Перспектив-
ність оцінки виявляється в тому, що на 
певних етапах навчання слабким учням, 
що проявили бажання і наполегливість 
в досягненні вищих навчальних успіхів, 
майстер виробничого навчання у ряді ви-
падків може виставляти вищі оцінки, ніж 
вони на те заслуговують.
 Одним з шляхів підвищення ступе-
ня індивідуалізації навчання і розширен-
ня зв’язків теорії і практики є система 
заліків, особливо в період вивчення опе-
раційних тем.
 Здача заліків по кожній операції ви-
магає від учня підвищеної відповідально-
сті, мобілізації знань і уміння застосувати 
їх на практиці.
 Ефективним способом індивіду-
алізації навчання є міжопераційний 
контроль навчально-виробничих робіт. 
Причому контроль не має бути обмеже-
ний тільки перевіркою готової виконаної 
роботи. Завдання майстра виробничого 
навчання в тому, щоб підвести всіх учнів 
до підсумку з якнайкращими результата-

ми. Тому важливого значення набуває 
контроль в ході виконання роботи. У 
первинний період навчання цей елемент 
контролю виявляється в поточному кон-
тролі і коректуванні майстром виробни-
чого навчання правильності виконання 
кожним учнем основних прийомів.
 Так, при проточуванні зовнішньої 
поверхні заготівки майстер виробничого 
навчання в ході роботи учнів контролює 
координацію рухів при підводі вершини 
різця до заготівки, правильність уста-
новки глибини різання, прийоми корис-
тування контрольно-вимірювальним 
інструментом.
 Завдяки використанню міжопера-
ційного контролю майстер виробничого 
навчання попереджає брак, який може 
бути виявлений в останній момент.
 Багато досвідчених майстрів ви-
робничого навчання досягають під-
вищення індивідуалізації навчання, 
організовуючи взаємоконтроль навчаль-
но-виробничих робіт учнів, що зазвичай 
працюють поряд, в процесі виконання. 
Перевіряючи роботу товариша, учні 
успішно вправляються у виконанні кон-
трольних операцій і, як правило, про-
являють велику принциповість і вимог-
ливість один до одного. З іншого боку, 
критика товариша по роботі справедли-
ва і робить взаємний позитивний вплив. 
Учні обмінюються знаннями і досвідом, 
що сприяє підвищенню якості продукції, 
об’єднанню всього колективу.
 Широке застосування знайшло 
залучення учнів до контролю навчаль-
но-виробничої роботи суспільними 
контролерами. 
 Такий сприяє розвитку у уч-
нів-контролерів навичок і відчуття від-
повідальності, сумлінності. Крім того, 
контроль певною мірою допомагає 
розвантажити майстра виробничого 
навчання і більше уваги приділити інди-

відуальному інструктажу учнів, відпра-
цювати з ними правильні прийоми робо-
ти.
 Такими є деякі шляхи і способи 
індивідуальної роботи  майстра вироб-
ничого навчання з учнями в процесі 
виробничого навчання. Слід зазначити, 
що проблема індивідуалізації процесу 
виробничого навчання в педагогічній 
науці і практиці ще мало вивчена і вима-
гає подальшого розвитку педагогічних 
досліджень, вдосконалення процесу ви-
вчення і творчого узагальнення передо-
вого педагогічного досвіду.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПРОВЕДЕННЯ 
СУЧАСНОГО УРОКУ 
ВИРОБНИЧОГО 
НАВЧАННЯ

О. Поляков
майстер виробничого навчання

 Сучасний урок, як теоретичного, 
така і виробничого навчання – це далеко 
не одноманітна та єдина структурно-зміс-
това схема. Тому кожний педагог визначає 
для себе ті форми роботи, які для нього 
найбільш прийнятні, відповідають тій па-
радигмі, якій він віддає перевагу в роботі.
 Саме урок – це місце, де відбува-
ються самі процеси навчання, виховання і 
розвитку особистості.
 Урок – це логічно закінчений, ціліс-
ний, обмежений визначеними рамками 
відрізок навчально-виховного процесу. 
Водночас – це дзеркало загальної педа-
гогічної культури викладача, майстра 
виробничого навчання, мірило його інте-
лектуального скарбу, показник його кру-
гозору, ерудиції.
 За попередні роки багато педаго-
гічних цінностей змінилося. З’явилися 
не тільки нові цілі, але й нові засоби нав-
чання. Головне, що сьогодні урок розгля-
дається не тільки як діяльність педагога, 
іншими словами, як форма навчання, а й 
як діяльність учня.
 У методичній літературі визнача-
ються чотири блоки вимог до сучасного 
уроку, утому числі і до уроку виробничого 
навчання:
 1. загально педагогічні вимоги
 2. дидактичні вимоги

 3. психологічні вимоги
 4. гігієнічні вимоги

 Перший блок. Загально педагогічні  
                                       вимоги
       - пріорітет особистості учня в органі
           зації освітнього процесу;
       - урахування вікових та індивідуаль
           них особливостей учнів;
       - орієнтація на процес навчання;
       - створення емоційно-актуального 
            фону навчання;
       - педагогічний такт і культура мови;
       - пізнавальна самостійність учнів;
       - чітке визначення освітніх, виховних
            і розвиваючих завдань уроку
 

Другий блок. Дидактичні вимоги
       - раціональне використання кожної 
           хвилини уроку;
       - використання активних методів 
           навчання;
       - зв'язок із раніше вивченим досві
           дом, набутим учнем;
       - індивідуалізація, диференціація та
           інтенсифікація навчального проце
           су;
       - створення умов для успішного нав
            чання учнів;
       - чітке формулювання освітніх задач
           в цілому і його складових елементів,
           їхній зв'язок  із розвиваючими та 
           виховними задачами;

       - вибір форм організації, що забезпе
           чує максимальну самостійність у 
           навчанні учнів;
       - реалізація на уроці всіх дидактич
           них принципів;
       - організоване закінчення уроку.
 

  Третій блок. Психологічні вимоги
       - урахування психологічних особли
           востей кожного учня;
       - нормальний психологічний стан і 
           гарний настрій майстра виробничо
           го навчання;
       - вимогливість і доброзичливість 
           майстра виробничого навчання й 
           учнів;
       - педагогічна етика і психологічний 
           такт.

Четвертий блок. Гігієнічні вимоги
       - дотримання певного температурно
            го режиму;
       - нормативність освітлення навчаль
           ного приміщення, майстерні;
       - провітрювання;
       - чергування видів навчальної робо
           ти;
        - попередження перевантаження, 
           стомлюваності школярів.
 
 До необхідних компонентів сучас-
ного уроку виробничого навчання можна 
також віднести організаційну, психологіч-
ну, виховну та санітарно-гігієнічну скла-
дові уроку.
  Зі змінами в суспільстві змінилися 
вимоги до майстра виробничого навчан-
ня. Велика роль в організації навчаль-
но-виховного процесу відводиться май-
стру виробничого навчання, адже якість 
підготовки висококваліфікованих фахів-
ців залежить від його професійного рівня.   
Якщо  ще 15-20 років тому посаду майстра 
займав висококваліфікований настав-
ник-виробничник, як правило, з середньо 

спеціальною освітою (без педагогічної), 
то сьогодні, з урахуванням розвитку 
технологічних процесів, майстер вироб-
ничого навчання повинен знати галузь 
господарства, мати глибокі знання педа-
гогіки і психології.
 Процес навчання – сам урок ви-
робничого навчання – це співпраця учнів 
з майстром виробничого навчання.
Роль майстра виробничого навчання на 
уроці є особливою – на уроках він пока-
зує учням виробничі прийоми, які фор-
мують в них точні й конкретні способи 
виконання трудових дій, учні відпра-
цьовують трудові прийоми, характерні 
їх поєднання, оволодівають сучасними 
способами виконання робіт, засвоюю-
чи професійні знання та вміння під час 
виконання виробничих завдань, у про-
цесі підготовки до іспитів, до дипломної 
роботи.
 Під впливом майстра виробничого 
навчання в учнів виробляється профе-
сійна самостійність, розвиток творчого 
мислення.
 Практика доводить, що сучасний 
майстер виробничого навчання повинен 
мати комунікативні навики, здатність до 
самооцінки, аналітичне мислення, умін-
ня гнучко адаптуватися, брати на себе 
відповідальність, виявляти ініціативу, 
вміти приймати адекватні рішення.
 Підготовка майстра виробничого 
навчання до уроку повинна починатися 
з визначення місця даного уроку в сис-
темі уроків по вивченню теми програми, 
а також вмінь і навичок, об’єму і змісту 
навчального матеріалу. Готуючись до 
навчальних занять майстер виробничого 
навчання уточнює тему і мету уроку і у 
відповідності з цим визначає тип і його 
структуру. Заплановані для виконання 
на заняттях навчально-виробничі робо-
ти розподіляються між учнями групи з 
врахуванням раніше вивченого. Доцільно 
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доручати їм такі роботи, які включають 
ще не освоєні прийоми і операції. 
 Майстер виробничого навчання го-
тує навчально-матеріальну базу, перевіряє 
придатність кожного робочого місця для 
вивчення навчального матеріалу і вико-
нання намічених робіт, забезпечує їх мате-
ріалами, інструментом і технічною доку-
ментацією. Потім готує своє робоче місце 
і підбирає, а при необхідності виготовлює 
наочні посібники, які будуть використані 
на уроці.
 Важливими якостями майстра ви-
робничого навчання є вміння бачити 
перспективу, відчувати нове, оператись на 
кращий педагогічний і практичний досвід 
навчання і виховання, постійно підвищу-
вати свою кваліфікацію, професійну май-
стерність. Ніякі форми, інструкції і по-
ложення не зможуть так дієво вплинути 
на учнів, як особистий приклад майстра 
виробничого навчання.
 Кожному уроку потрібна відмінна 
підготовка, сучасні методи, висока якість. 
А кожному учню потрібні глибокі і міцні 
знання та вміння – це вимоги сьогодніш-
нього часу.
 Якість навчально-виховної роботи 
в ліцеї складається із багатьох факторів і 
охоплює глибоке коло проблем, що сто-
ять перед педагогічним колективом. Але 
головною з них є постійне вдосконалення 
уроку.
 Успіх уроку залежить від того, на-
скільки учні засвоїли тему, і в визначаль-
ній мірі визначається ступенем творчого 
відношення майстра виробничого нав-
чання чи викладача до своєї повсякденної 
праці.
 Їх знання, вміння, особисті яко-
сті, вся система педагогічної діяльності і 
взаємовідносин з вихованцями стає тією 
умовою, при якій дотримуються інтерес, 
зацікавленість, прагнення учнів до розши-
рення своїх пізнань. І робиться це, в пер-

шу чергу, на уроці. На поганих уроках, не 
тільки не виховуються інтерес до знань, а 
навпаки, згасає бажання вчитися.
 В.А. Сухомлинський вважав, що 
урок повинен викликати позитивний 
емоційний настрій і почуття задоволено-
сті роботою. А це можливо в тому випад-
ку, якщо учень в ході уроку засвоює саму 
складну частину навчального матеріалу і 
його робота об’єктивно оцінюється педа-
гогом.
 Висока організація виробничого 
навчання передбачає наявність якісно 
продуманого плану уроку, чітку уяву про 
його цілі; розуміння учнями, які робо-
ти вони будуть виконувати і для чого їм 
потрібна ця робота; наявність справного 
обладнання, необхідних приладів і ма-
теріалів, зразковий порядок на кожно-
му робочому місці, раціональне і повне 
завантаження всіх учнів відповідними 
завданнями, постійний контроль майстра 
за роботою кожного учня, дотримання 
всіх умов безпечної роботи, зв'язок з 
предметами виробничого навчання, по-
стійне вдосконалення прийомів і методів 
виробничого навчання, які забезпечують 
найбільшу активізацію розумової і пізна-
вальної діяльності учнів.

Сучасні технології навчання

 Освіта – одна з найважливіших 
сфер людської діяльності та визначаль-
ний фактор розвитку людства. Це зу-
мовлює необхідність упровадження в 
освітню практику новітніх технологій, 
які передбачають навчання, виховання, 
формування навичок наукової роботи й 
управління, які основані на модернізації 
дидактичної системи.
 Результативність цього процесу 
досягається використанням сучасних ви-
сокоефективних методів, засобів і прийо-
мів, що забезпечують творче оволодіння 

величезним масивом наукових знань. У 
такому контексті інформація та інформа-
ційні технології надають освіті нетради-
ційних характер.
 Значимість освіти та її роль у су-
спільстві вважається ключовою тенден-
цією розвитку сучасного суспільства. У 
багатьох країнах світу давно розуміють, 
що майбутнє за тією цивілізацією, яка 
максимально забезпечить розвиток ін-
телектуального та творчого потенціалу 
своїх громадян. А це можливо лише при 
достатньому ставленні держави до осві-
ти.
 У сучасному світі освіта є соці-
альною і духовною опорою життєдіяль-
ності людей. Для сучасного суспільства 
впровадження інноваційних техноло-
гій в освіту має не стільки теоретичне, 
скільки практичне значення, оскільки в 
умовах глобалізації воно стосується його 
історичного розвитку та перспектив, які 
пов’язані з так званими «високими тех-
нологіями». Їхніми головними аспектами 
є:
 - технологізація всіх  видів науко-
вих досліджень;
 - зміщення державного фінансу-
вання зі сфери фундаментальних дослі-
джень у сферу технологічних імплікацій, 
у розвиток соціальної та інформаційної 
інфраструктури науки;
 - упровадження сучасних комп’ю-
терних і мережених технологій;
 - зростання та широке застосуван-
ня нових інформаційно-освітніх техноло-
гій.
 Необхідною умовою використання 
інформаційних технологій є реформу-
вання системи освіти, розробка нових 
дидактичних і методичних концептуаль-
них засад освіти
 Головними напрямками цього про-
цесу мають стати:
 - створення предметно-орієнто-

ваних навчально-інформаційних серед-
овищ, які дозволяють використовувати 
мульти медіа, електронні підручники 
тощо;
 - освоєння засобів комунікації 
(комп’ютерної мережі, телефонного, 
телевізійного, супутникового зв’язку для 
обміну інформацією);
 - навчання правил і навичок «наві-
гації» в інформаційному просторі;
 - розвиток дистанційної освіти.
 Інноваційні педагогічні технології 
можна класифікувати за основними гру-
пами, це:
 - традиційні педагогічні технології;
 - педагогічні технології на основі 
особистісно орієнтованого педагогічного 
процесу;
 - педагогічні технології на основі 
активізації та інтенсифікації діяльності 
учнів;
 - педагогічні технології на основі 
підвищення ефективності управління та 
організації навчального процесу;
 - педагогічні технології на основі 
дидактичного вдосконалення та рекон-
струювання матеріалу;
 - окремі предметні педагогічні тех-
нології;
 - альтернативні педагогічні техно-
логії;
 - вроджені педагогічні технології;
 - педагогічні технології розвиваю-
чого навчання.
 Інтерактивне навчання – в Украї-
ні розроблена та пропагується технологія 
інтерактивного навчання О. Пометун. 
Інтерактивне від англ. взаємний та діяти. 
Інтерактивне навчання – це спеціальна 
форма організації пізнавальної активнос-
ті, що має на меті створення комфортних 
умов навчання, за яких кожен учень від-
чуває свою успішність та інтелектуальну 
спроможність. Інтерактивне навчання – 
це навчання діалогу, під час якого відбу-
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вається взаємодія учасників педагогічного 
процесу з метою взаємо порозуміння, 
спільного розв’язання навчальних задач, 
розвитку особистісних якостей учнів.
  Інтерактивне навчання передбачає 
використання активних методів навчання, 
а саме:
 - аналіз конкретних ситуацій
- уведення в досліджувану проблему;
- визначення задачі;
- групова робота над ситуацією;
- групова дискусія;
- підсумкова бесіда.
 Особистісно орієнтоване навчан-
ня – спосіб організації навчання, у процесі 
якого забезпечується всілякий облік мож-
ливостей і здібностей учнів, створюються 
необхідні умови для розвитку їхніх індиві-
дуальних здібностей.
 Мета такого навчання – створення 
умов для забезпечення власної навчальної 
діяльності учнів і розвиток індивідуаль-
них 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.
 Модульна система навчання – суть 
технології полягає в тому, що учень само-
стійно чи з певною долею допомоги дося-
гає конкретної мети навчання в процесі 
роботи з навчальним модулем. Перевага 
даної технології: модулі (цільові функціо-
нальні навчальні блоки) дозволяють пе-
ревсти навчання на суб’єкт – суб’єктивну 
основу, індивідуалізувати роботу з ок-
ремими учнями, дозувати індивідуальну 
допомогу, виміряти форми спілкування 
педагога з учнями. Навчальна програма 
складається з комплексу модулів та послі-
довно ускладнених дидактичних завдань. 
При цьому забезпечується вхідний та 
проміжний контроль, що дозволяє учневі 
разом з педагогом здійснювати управлін-

ня процесом навчання.
 Модульно-блочна технологія – ін-
теграція різних видів та форм навчання, 
узгоджених у часі та впорядкований в 
єдиний комплекс. Базою модульно-блоч-
ної організації навчання є: принципи та 
критерії поділу змісту навчального ма-
теріалу на відносно-самостійні частини, 
навчальні модулі-блоки; система само-
стійних робіт; принцип поетапного й 
автономного оцінювання успіхів учнів.
 Важливе місце в модульно-блочній 
технології відіграє використання різних 
форм контролю.
 Мережеві технології  призначені 
для телекомунікаційного спілкування 
учня із педагогами, працівниками біблі-
отек, лабораторій тощо. Телекомуніка-
ційний 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 педагогу та 
учням, що знаходяться на відстані один 
від одного, організувати спільне навчан-
ня, обговорювати навчальні проблеми, 
брати участь у ділових іграх.
 Ігрові технології навчання – це 
така організація навчального процесу, під 
час якої навчання здійснюється в процесі 
включення учнів до навчальної гри (ігро-
ве моделювання явищ, «переживання» 
ситуації).
 Сьогодні надають перевагу тер-
міну «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 здіб-
ності; сприяють емоційному сприйманню 
змісту навчання.
 Теорія проблемного навчання ба-

зується на організації навчального проце-
су, яка передбачає створення проблемної 
ситуації та активну самостійну діяльність 
учнів у її розв’язанні, що веде до ґрунтов-
ного засвоєння й закріплення наукових 
положень, розвиває творче мислення, 
здатність до самостійної діяльності. Про-
блемна ситуація завжди базується на 
суперечностях. Навчальна проблема – це 
суперечність між старою та новою ін-
формацією. Проблемне питання завжди 
містить тезу та антитезу. Можна виділити 
кілька видів проблемного навчання:
- проблемний виклад навчальної інформа-
ції педагогом;
- створення на уроці проблемної ситуації;
- формування і розв’язання проблеми 
самими учнями.
 Алгоритми дії:
постановка проблеми - визначення шля-
хів її розв’язання - вибір оптимального 
шляху – розв’язання проблеми.
 Навчання з використанням інно-
ваційних технологій якісно перевищує 
класичну освіту. Воно інтегрує процеси, 
які не можна об’єднувати в межах класич-
ної освіти і навчання, працевлаштування 
кар’єри, безперервна освіта.
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СНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ  СУЧАСНОГО УРОКУ 
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В. Астапова
майстер виробничого навчання

 Професійна технічна освіта в Украї-
ні перебуває нині на новому етапі станов-
лення. Нова інформаційно-технологічна 
доба, глобалізаційні та інтеграційні про-
цеси, помітні соціально-економічні зміни 
потребують об’єктивного осмислення 
досягнутого. Потрібно діяти активно і 
стратегічно що допоможе у економічному 
та культурному  розвитку нашої держави. 
Науково-технічний прогрес, широке за-
провадження нових виробничих техно-
логій потребують постійного підвищення 
якості підготовки кваліфікованих робіт-
ників, які повинні швидко пристосову-
ватися до  постійно модернізуючих умов 
праці.  
 Про спеціаліста з великої літери ми 
говоримо тоді, коли він володіє не лише 
високою кваліфікацією спеціаліста, а і 
є духовно багатою, творчою, спортивно 
розвинутою особистістю. Формування 
такої особистості пов’язується із справж-
нім опануванням ремесла (своєї професії),              
культурно-національної спадщини країни, 
любов’ю до батьківщини та  прагненням 
до самовдосконалення. 
Учні повинні оволодіти сучасними техно-
логіями, проявляти   ініціативність, готов-

ність до ризику інновацій, прагнути до 
підприємництва, бути здатними успішно 
працювати у силовому полі міжнародної 
конкуренції.  
 Для забезпечення підготовки 
професійно мобільного кваліфікованого  
робітника  особливу увагу варто звер-
нути на наближення змісту навчання до 
технологій виробництва, формування 
професійної компетентності майбутньо-
го робітника.  Обов’язково забезпечити 
якість професійно-технічної освіти з 
орієнтацією навчального процесу на єв-
роінтеграцію та розширити експеримен-
тальні роботи, впровадити у навчальний 
процес інформаційно-комунікаційні та 
інноваційні  технології.
 Для забезпечення якості професій-
но-технічної освіти необхідно підвищен-
ня професійної і методичної майстерно-
сті викладачів і майстрів виробничого 
навчання, мотивація їх до участі у науко-
вих розробках та впровадження у на-
вчально-виробничий процес, створення 
електронних засобів навчання, профе-
сійно підготувати нові робітничі  кадри 
та значно розширити ринок праці.
 Одним із основних завдань удо-
сконалення комплексно-методичного 
забезпечення є створення освітнього 
комплексу – єдиного інформаційного 

простору,  який формує соціальну актив-
ність особистості, здатної до співпраці у 
громадському суспільстві працелюбної, 
готової до самоосвіти і самовдосконален-
ня.
 Проблема удосконалення та мо-
дернізації сучасного уроку виникла зі 
зміною пріоритетних цілей професійної 
освіти, що  зумовлює виведення на пер-
ший план завдання розвитку особистості 
майбутнього фахівця на основі його вну-
трішнього потенціалу та з урахуванням 
прогресивних культуро-історичних і тех-
нологічних досягнень людства.
 Мета та стратегічне завдання: 
всебічний розвиток людини, створення 
організаційно-педагогічних умов, які б 
сприяли максимально творчому потенціа-
лу особистості.
 Для забезпечення цього рішення 
постає проблема: саморозвиток учня,  
розвиток педагога, створення навчаль-
ного середовища та удосконалення                                                                                                                                    
 матеріально-технічної бази.
 Створення єдиного інформаційного 
простору в професійно-технічному на-
вчальному закладі припускає вирішення 
таких завдань: 
      - навчання адміністративного і ви-
кладацького персоналу основ із засоба-
ми інформатизації навчального процесу, 
методів їх використання в навчальному 
процесі, позаурочній роботі;
      - розробка методичного і програмного 
забезпечення із різних навчальних дисци-
плін;
      - розробка програми введення спеці-
альних майстер-класів, пов'язаних із ви-
користання інформаційних технологій;
      - застосування засобів інформатизації 
в дослідженнях із профорієнтації;
       - вихід у глобальні інформаційні мере-
жі;
       - практичне застосування знань з ін-
формаційно-комунікаційних технологій у 

педагогічній діяльності;
      - оптимізації навчального процесу;
      - поглиблення знань по роботі з паке-
том програм MS Office;
     - розвитку інформаційної компетент-
ності та комп'ютерної грамотності пед-
працівників;
     - поглибити особистісну орієнтацію 
на учня;
     - застосовувати автоматизацію проце-
сів передачі, збору і аналізу інформації 
на будь-якому рівні;
     - скоротити час на пошук необхідної 
інформації;
     - створювати й підтримувати інфор-
маційні ресурси різного призначення;
     - формувати інформаційне середови-
ще навчального закладу.
 Відкритий для всіх єдиний мето-
дичний інформаційний простір, зорі-
єнтований на інтереси педпрацівників, 
є середовищем, у якому кожен педагог 
може створювати і накопичувати інфор-
мацію та знання, мати о них вільний 
доступ, користуватися та обмінюватися 
ними, щоб мати можливість сповна реа-
лізувати свій творчий потенціал,  сприя-
ючи суспільному та особистісному роз-
винута підвищуючи якість освітянських 
послуг.
  Єдиний методичний інформацій-
ний простір  трактується,як відкрите 
віртуальне середовище, доступне для 
всіх бажаючих, яке надає максимум ко-
рисної освітньої та пізнавальної інфор-
мації учням і педагогам.
 Кожний педагог, який вирішив 
провести урок із застосуванням інфор-
маційних технологій, може вільно кори-
стуватися матеріалами методичної бази і 
використовувати їх у роботі.
 Застосування інноваційних техно-
логій на уроках виробничого навчання 
робить процес навчання результативні-
шим. Педагог   реалізує та впроваджує 
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у навчально-виробничий процес сучасні 
методики професійного навчання із засто-
сування новітніх педагогічних та вироб-
ничих технологій, обладнання, інвента-
ря.  
 Одним із найефективніших видів 
співпраці педагога і учня є проведення 
майстер-класів.
 З огляду на це майстер-клас відріз-
няться від інших форм трансляції дос-
віду тим, що в процесі його проведення 
відбувається безпосереднє обговорення 
запропонованого методичного продукту 
і пошук творчого вирішення педагогіч-
ної проблеми як з боку учасників май-
стер-класу, так і з боку майстра виробни-
чого навчання.
 Майстер-клас – це форма заняття, у 
якій сконцентровані такі характеристики: 
виклик традиційній педагогіці, особи-
стість учителя з новим мисленням, не по-
відомлення знань, а спосіб їх самостійного 
здобуття, плюралізм думок тощо.
 Хочу відзначити найважливіші оз-
наки майстер-класу:
           - Новий підхід до філософії навчан-
ня, що руйнує усталенні стереотипи;
 - Метод самостійної роботи в малих 
групах, що дає змогу провести обмін дум-
ками;
 - Створення умов для долучення 
всіх до активної діяльності;
 - Постановка проблемного завдання 
і вирішення його через програвання різ-
них ситуацій;
 - Прийоми, що розкривають твор-
чий потенціал, як майстра, так і учасників 
майстер-класу;
 - Форми, методи, технології роботи 
мають пропонуватися, а не нав’язуватися 
учасниками;
 - Надання можливості кожному 
учаснику долучитися до пропонованого 
методичного матеріалу;
 - Процес пізнання є набагато важ-

ливішим, ціннішим для учасників;
 - Форма взаємодії – співпраця, 
співтворчість, спільний пошук.
 Під час майстер-класу основним є 
не повідомлення та засвоєння інформа-
ції, а передача способів діяльності. Пе-
редати продуктивні способи роботи – це 
одне з найважливіших завдань для май-
стра виробничого навчання. Позитивним 
результатом майстер-класу можна вва-
жати результат, що виявляється у засво-
єнні учасниками нових творчих спосо-
бів вирішення педагогічної проблеми, у 
формуванні мотивації до самонавчання, 
саморозвитку, самовдосконалення.
 Майстер-клас має завжди почина-
тися з актуалізації кожного учня запро-
понованою проблемою, що дасть змогу 
поглибити свої уявлення знаннями інших 
учасників.
 Поряд із майстер-класами та з ме-
тою підвищення ефективності, поширен-
ня кращого педагогічного досвіду, із ме-
тою розвитку творчої особистості учня, 
корисно проводити тижні професій.
 Результативність утілення іннова-
ційних технологій у навчання: 
 - Поліпшити зміст навчання 
 - Удосконалити форми і методи
               навчання 
 - Активізувати навчання
 - Індивіалізувати навчання
 Упровадження інноваційних мето-
дів значно поліпшує якість презентації 
навчального матеріалу та ефективність 
його засвоєння учнями, збагачує зміст 
освітнього процесу, підвищує мотивацію 
до вивчення дисципліни, створює умови 
для більш тісної співпраці між викладача-
ми, майстрами виробничого навчання та 
учнями. Запорукою успіху та впевнено-
сті майбутнього висококваліфікованого 
фахівця є професійна підготовка та твор-
чий потенціал, а найголовніше – уміння 
швидко адаптуватися у ситуаціях сього-

дення, які викликанні необхідними зміна-
ми у виробництві. Сучасний висококвалі-
фікований робітник повинен поєднувати 
професійну мобільність із знаннями ос-
нов наук, відповідально і творчо ставити-
ся до роботи.
 Отже, упровадження інноваційних 
технологій сприяють підвищенню профе-
сійної майстерності та опануванню су-
часних виробн6ичих технологій, які зна-
добляться у подальшому професійному 
житті.
 Сучасна освіта є найкращою ін-
вестицією у майбутнє. За умови якісної 
під7отовки кваліфікованих і мобільних 
робітників можна забезпечити зростання 
економіки та культурного розвитку у дер-
жаві.
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