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  Сьома міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти — 2016»

тій Міжнародній виставці закордонних 
навчальних зак-ладів «World Edu —
2016». 

Виставка проходила у м. Київі  
17 – 19 березня 2016р.

«Сучасні заклади освіти» пред-
ставила 750 учасників із 25 регіонів 
України, Польщі, Канади, Латвії, Сло-
ваччини, Словенії, Франції, США, Ав-
стрії, Німеччини, Швейцарії, Чехії, 
Литви, Кіпру, Білорусії, Молдови та 
Естонії.

Дніпропетровський 
центр професійно-
технічної освіти  пре-
зентував свою діяль-
ність на Сьомій між-
народній виставці 
«Сучасні заклади 
освіти — 2016» та Тре-

Управління якістю

 Наш навчальний заклад презен-
тував сучасні підходи до організації 
підвищення професійної компетент-
ності майбутнього робітника, створен-
ня та використання у навчальному 
процесі сучасних електронних засобів 
навчання, інформаційних ресурсів.

Упродовж  трьох днів роботи 
виставки ми мали можливість спілку-

Старшокласники та їх батьки, 
студенти безпосередньо від представ-
ників навчальних закладів отримали 

ватися з представниками інших нав-
чальних закладів, обмінятися практич-
ним досвідом, ознайомитися з сучас-
ними педагогічними та ІКТ техноло-
гіями, засобами навчання.

Наш навчальний заклад презен-
тував сучасні підходи до організації 
підвищення професійної компетент-
ності майбутнього робітника, створен-
ня та використання у навчальному 
процесі сучасних електронних засобів 
навчання, інформаційних ресурсів.

Сучасний вісник



Відвідувачі виставки отримали 
інформацію про спеціальності, за 
якими здійснюється підготовка 
фахівців, особливості навчального 
процесу, перспективи 
працевлаштування й ознайомилися з 
правилами вступу в 2016 році.

За підсумками участі у
зазначеній виставці Дніпропетровсь-
кий центр професійно-технічної осві-
ти отримав найвищу нагороду:

Гран-При Лідер Професійно-техніч-
ної освіти України , Диплом 
учасника, Почесну грамоту.

Ця виставка ще раз підтвердила
статус міжнародного форуму та визна-
чила головні напрямки роботи нав-
чального закладу в сучасних умовах.
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 ДПТНЗ

СУЧАСНА  КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ  ЗАКЛАДІВ 
НОВОГО ТИПУ – ЇХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Стрілець О.І., 
Директор Дніпропетровського центру
 професійно-технічної освіти

В рамках проекту Twinning 
«Модернізація законодавчих стандар-
тів та принципів освіти та навчання у 
відповідності до політики Європей-
ського Союзу щодо навчання впро-
довж життя» визначено вдоскона-
лення освіти в Україні, зокрема на 
входження  вітчизняної профтех-
освіти  до європейського освітнього 
простору».  Павло Полянський 
зазначив, що окремі результати проек-
ту Twinning вже впроваджено у проек-
ти нових законів України «Про освіту» 
та «Про професійну освіту». Зокрема, 
вже внесено норму про створення ба-
гатопрофільних центрів професійної 
освіти, що мають готувати спеціалістів 
водночас за 20-30 професіями, які бу-

дуть потрібні на сучасному ринку пра-
ці.

У напрямку реформи професій-
ної освіти заплановано, перш за все, 
переформатувати професійно-технічні 
навчальні заклади. Створити регіона-
льні центри професійної освіти. З 
вузькопрофесійних ПТНЗ, якими 
вони є зараз, створити багатопрофіль-
ні професійні навчальні заклади ново-
го типу. Нові ж професійні центри го-
туватимуть фахівців усіх без винятку 
професій та спеціальностей,
яких потребує конкретний регіон.   
Таким чином, у своїй підготовці вони 
можуть використовувати елемент між-
дисциплінарності, як у вищих нав-
чальних закладах та розвивати творче 
креативне мислення.
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Стратегія модернізації 
Дніпропетровського центру 
професійно-технічної освіти

Таким чином, у своїй підготовці 
вони можуть використовувати еле-
мент міждисциплінарності, як у ви-
щих навчальних закладах та розвивати 
творче креативне мислення.

Питання стратегічного розвитку 
системи підготовки кваліфікованих 
кадрів, довгострокової стратегії роз-
витку людських ресурсів в умовах ста-
новлення інноваційної економіки і 
формування цивілізованого ринку є 
найбільш складними в силу того, що 
успішність їх вирішення визначається 
синергетичною дією величезної кіль-
кості чинників. Одним з ключових 
факторів, що визначають конкурен-
тоспроможність інноваційних систем, 
виступає висококваліфікована робоча 
сила. 
Створення ефективної системи про-
фесійної освіти, здатної забезпечити 
потреби інноваційного розвитку еко-
номіки області необхідними кадрами, 
позначено в якості однієї з пріоритет-
них завдань концепції розвитку освіти.

Система професійної освіти 
через свій зміст і принципи взаємодії з 
cоціально-економічним середовищем 
виконує в здійсненні переходу еконо-
міки до інноваційного соціально-орі-
єнтованого типу розвитку важливу 
місію, формуючи ключові компетенції 
"інноваційного людини", забезпечуючи 
тим самим принципово нову якість 
людського ресурсу, і створюючи умови 
для його подальшої капіталізації.

Проблемна ситуація, що 
склалася в системі професійної осві-
ти, характеризується наступними не-
гативними чинниками:

Управління якістю

   - застарілі моделі управління навча-
     льним процесом, брак сучасних  
     управлінських кадрів;
   - домінування освітніх процесів, орі-
      єнтованих на відтворення добре 
      відпрацьованих технологій про-
      фесійної діяльності, що веде до 
      формування і закріплення у випус-
      кників найменш передових типів 
      інноваційної поведінки (запо-  
      зичення готових технологій і т.ін.);
   - відсутність у головних цільових 
      орієнтирах процесів виховання і 
      соціалізації, організованих в зак-
      ладах професійної освіти, клю-
      чових для інноваційного підпри-
      ємництва особистісних якостей - 
      мобільності, бажання навчатися 
      протягом усього життя, схильності 
      до підприємництва і прийняття 
      ризику;
   - неузгодженість освітніх послуг ви-
    могам до якості та змісту освіти з 

     боку ринку праці;
   - розрив раніше сформованих 
     зв'язків навчальних закладів з 
     роботодавцями, відсутність меха-
     нізмів їх зацікавленої участі в 
     підготовці фахівців;
   - необхідність формування стра-
     тегічних проектів розвитку системи 
     професійної освіти на регіональ-
     ному рівні - приведення змісту та  
     структури професійної освіти у 
     відповідність до потреб ринку праці 
     регіону, через розробку та впровад-
     ження програм модернізації систем 
     професійної освіти.

Сучасний вісник
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Дніпропетровський навчально-
виробничий центр з підготовки та 
перепідготовки працівників машино-
будівної галузі та зв'язку (правонаступ-
ником якого є новостворений Дні-
пропетровський центр професійно-
технічної освіти) приймав участь у пі-
лотному проекті Європейського фонду 
освіти «Покращення системи профе-
сійно-технічної освіти шляхом прог-
нозування та адаптації умінь і навичок, 
соціального партнерства й удоскона-
лення використання ресурсів». 

В рамках пілотного проекту 
Європейського фонду освіти «Покра-
щення системи професійно-технічної 
освіти шляхом прогнозування та адап-
тації умінь і навичок, соціального 
партнерства й удосконалення 
використання ресурсів» проведено 
формування зібраної інформації від 
навчальних закладів професійно-тех-
нічної освіти за визначеними табли-
цями на основі 3 критеріїв удоско-
налення регіональної мережі ПТНЗ: 
   - відповідність випуску ПТНЗ потре-
      бам ринку праці; 
   - ефективність використання учбо-
      вих площ і персоналу ПТНЗ; 
   - забезпечення більш рівних можли-
      востей доступу 15-19 річної молоді 
      до ПТНЗ по містам і районам ре-
      гіону.

Конкретним способом модер-
нізації регіональної системи професій-
ної освіти є нова форма інноваційної 
діяльності - проект "Модель сучасного 
закладу профтехосвіти - відкрита 
освітня система" на прикладі Дні-
пропетровського центру професійно-
технічної освіти.

 В контексті реалізації вищезаз-
наченого проекту, відповідно до вимог 
Державної цільової програми розвит-
ку професійно-технічної освіти на 
2011-2015 роки здійснено процедуру 
удосконалення регіональної мережі 
професійно-технічних навчальних 
закладів на Дніпропетровщині.

Мета проекту: на базі Дніпро-
петровського навчально-виробничого 
центру з підготовки та перепідготовки 
працівників машинобудівної галузі та 
зв'язку створити  сучасний багатофун-
кціональний професійно-технічний 
навчальний заклад 3 рівня атестації, 
спрямованого на забезпечення робо-
чими кадрами регіону з високими 
професійними рівнями кваліфікації.

Місія проекту: цілеспрямоване 
проектування інноваційної діяльності 
педагогічних кадрів ПТНЗ в умовах 
відкритої освітньої системи.

Реалізація означеної місії 
дозволить здійснити наступні прин-
ципові зміни в регіональній системі 
професійної освіти:   
   - узгодженість інтересів роботодавців 
      і системи професійної освіти в за-
     безпеченні ринку праці такими ро-
     бочими кадрами і фахівцями, які 
     здатні здійснити реальну модерніза-
     цію економіки регіону;
   - багатопрофільність і варіативність 
      професійної підготовки, що забез-
      печить формування здібностей уч-
      нів гнучко перебудовувати напрям і 
      зміст своєї професійної діяльності у 
      зв'язку зі зміною технологій або 
      потребами ринку праці;

Управління якістю

 ДПТНЗ



9             

   - гнучкість і відкритість організацій-
     ної структури навчального закладу, 
     що дозволить "налаштовувати" ре-

   гіональну систему професійної осві-
     ти відповідно до загальносвітових 
     тенденцій та вимог різних груп спо-
     живачів;
   - розширення можливостей у розвит-
     ку професійної освіти різних фор-
     матів державно-приватного пар-
     тнерства;
   - відповідність компетенції педаго-
      гічних та управлінських кадрів нав-
      чального закладу сучасним завдан-
      ням інноваційного розвитку;
   - зростання престижу в суспільстві 
      затребуваних робітничих професій, 
      перспективних з точки зору інно-
      ваційної економіки спеціальностей 
      професійної підготовки.

На першому етапі реалізації про-
екту "Модель сучасного закладу проф-
техосвіти - відкрита освітня система": 
   - удосконалено регіональну мережу 

     но близько розміщений навчальний 
     заклад Дніпропетровський профе-
     сійний будівельний ліцей, який мав 
    недостатні ресурсні показники та 
    ефективність використання. Таким 
     чином розширено галузеві напрям-
     ки підготовки кадрів, а саме буді-
     вельний напрямок;
   - позитивно пройдено процедуру

     професійно-технічних навчальних 
     закладів на Дніпропетровщині. До  
     Дніпропетровського навчально-ви-
     робничого центру з підготовки та 
     перепідготовки працівників маши-
     нобудівної галузі та зв'язку приєдна-

    атестаційної експертизи на встанов-
    лення ІІІ атестаційного рівня що дає 
    змогу готувати робітничі кадри 
    більш високого рівня кваліфікації, 
    за потребами роботодавців, а 
    також можливість інтеграції базис-
    них навчальних планів у системі 
    безперервної ступеневої професій-
    ної освіти.

Ключові стратегії модернізації ЦЕНТРУ
Центр може значно поліпшити виконання своїх функцій по задоволенню 

потреб галузей машинобудування та зв'язку за умови:

    Напрямки модернізації
    Шляхи досягнення мети /

Перші результати/
Загрози 

    ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА 

Будівлі майстерень та адміністра-
тивно-побутового комплексу 
(3000м2) не використовуються, влас-
на котельня нерентабельна. 

Шляхи: Виключення недоцільних витрат, 
які не впливають на реалізацію освітніх 
програм, але збільшують витрати на 
утримання комплексу через зміну їх фун-
кціонального використання 
Загрози: відсутність державного врегу-
лювання проблеми

Управління якістю

Сучасний вісник

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія



10

Приєднання до Центру сусіднього, 
близького за профілем навчального 
закладу, який зазнав труднощів на-
бору учнів і не в змозі ефективно 
використовувати свої навчально-
виробничі площі

Результат: збільшення площ Центру за 
рахунок приєднаного закладу дозволило 
орієнтувати навчальні програми на пот-
реби галузей і забезпечило надання на 
власних площах тих загальноосвітніх 
послуг, які здійснювались на площах 
збанкрутілого підприємства.

Впровадження госпрозрахункової 
діяльності при здійсненні навчаль-
них програм за професіями (видами 
діяльності), які користуються попи-
том у населення для самостійної 
зайнятості, ведення власної справи
(ремонт приміщень, побутової 
техніки, водіїв таксі) і т.ін. 

Результат: 
   - розроблено плануючу та фінансову 
     документацію (кошториси);
   - розгорнуто профорієнтаційну, рек-
     ламну діяльність;
   - з 01.09.14 р навчання пройшли 31 

     особа, економічна ефективність – 84
тисячі гривен

  Загрози: базові підприємства в умовах 
економічної кризи скоротили навчання 
персоналу 

АДМІНІСТРАТИВНА СКЛАДОВА 

Реконструкція адміністративної вер-
тикалі якісного супроводу діяльнос-
ті Центру 

Результат: розроблено і запроваджено 
якісну вертикаль адмін супроводу діяль-
ності Центру, а саме кожне відділення 
очолюють досвідчені фахівці-адмініс-
тратори, які користуються повагою ко-
лег і можуть вибудувати стратегічний 
розвиток відділення в контексті загаль-
ної політики навчального закладу, мак-
симально залучаючи педагогів та мате-
ріально-технічні можливості відділення. 
Такий підхід унеможливлює порушення 
психологічного клімату колективу, що 
на першому етапі становлення Центру є 
дуже важливим.

За основу реконструкції взято вузлову модель, в якій поряд з головним центром 
з'являються проміжні структури, між якими організована мережева взаємодія. 
При гарній організації зв'язків вузлова модель дозволяє оптимізувати витрати і 
вигоди і організувати ефективне мережеве використання консолідованих освітніх 
ресурсів.

Управління якістю
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Шляхи: 
   - створення фахових рад галузевого 
      спрямування (профільні ПТНЗ, 
      роботодавці, представники ДОН,   
      НМЦ ПТО, виконавчої влади, дер-
      жавної служби зайнятості);
   - підготовка бізнес-пропозицій для ви-
     конавчої влади щодо включення 
     Центру в програми соціально-еконо-
     мічного розвитку регіону;
   - здійснення систематичного аналізу 
      ринку праці з врахуванням, демогра-
      фічних, соціально-економічних умов 
      регіону.

Налагодження моделі соціального 
партнерства для відтворення про-
дуктивних сил держави та розумін-
ня громадою того, що робітничі 
кадри це жива економіка регіону.

Загрози: 
   - відсутність в законодавстві податко-
     вих стимулів інвестування робото- 
     давців у підготовку кваліфікованих 
     робітників, що негативно впливає на 
     процеси співпраці з навчальним зак-
     ладом;
   - відсутність престижу робітничих 
     професій в суспільстві.

Необхідно розглядати розвиток соціального партнерства як спосіб забезпечення 
балансу між пропозицією якості професійно-технічної освіти та попитом на від-
повідний кваліфікаційний рівень робітника

Кластеризація освітнього простору 
на основі принципу економічного 
територіально-галузевого угрупу-
вання***

Шляхи: Вивчення питання організації 
галузевих освітньо-виробничих клас-
терів.
Загрози: відсутність організації держав-
ного супроводу цього процесу в розрізі: 
вивчення, впровадження та рекламної 
кампанії 
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*** Кластеризація освітнього простору на основі принципу економічного тери-
торіально-галузевого угруповання активно використовується за кордоном і дове-
ла свою ефективність. Кластери формуються за допомогою локалізації на певній 
території міжгалузевих (міжвідомчих) структур, що включають весь ланцюжок 
взаємопов'язаних видів діяльності від виробництва до кінцевого продукту та 
сфери послуг. Кластер являє собою групу взаємопов'язаних організацій: закладів 
професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладів, науково-дослідних ін-
ститутів, роботодавців, постачальників устаткування, комплектуючих і спе-
ціалізованих послуг та інших організацій, які взаємодоповнюють один одного і 
підсилюють конкурентні переваги окремих компаній і кластера в цілому. Як по-
казує досвід розвинених країн, саме в рамках кластерів найбільш ефективно вирі-
шуються завдання, пов'язані із забезпеченням конкурентоспроможності галузі.

Виробники та споживачі кадрів відповідного профілю об'єднуються в рам-
ках кластерів для співуправління якістю освіти, досягнення збалансованості 
об'ємних параметрів кадрового попиту і пропозиції, сертифікації професійних 
кваліфікацій і т.ін.

Таким чином, кластер виступає як організаційна форма відкритого 
навчального середовища, яка створена в умовах державно-приватного партнер-
ства і спільного використання освітнього, виробничого, наукового, ресурсного, 
інфраструктурного, кадрового потенціалу, залучення адміністративних ресурсів 
з метою освоєння нових технологій і підвищення конкурентоспроможності 
виробленої продукції. Кластерна політика характеризується тим, що цент-
ральна увага приділяється зміцненню мереж взаємозв'язків між економічними 
суб'єктами - учасниками кластеру.

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

Розширення переліку професій від-
повідно до вимог регіонального рин-
ку праці галузей

Шляхи: вивчення запиту регіонального 
ринку праці, підготовка МТБ та розробка 
ліцензійних матеріалів

Збільшення кількості учнів, слуха-
чів, які навчаються за програмами 
професійної освіти на основі догово-
рів з установами (організаціями) 

Шляхи: за рахунок розширення переліку 
програм професійної підготовки, профі-
лізації підготовки школярів і підготовки 
робітників і спеціалістів підприємств міс-
та на основі цільового замовлення робо-
тодавців.

Здійснення безперервної освіти неможливе без індивідуалізації навчання, побудови 
освітніх програм для кожного учня. Це вимагає нових підходів до розробки навча-
льних планів, програм, принципів організації навчального процесу. 

Управління якістю
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Впровадження дуальної підготовки 
робітничих кадрів**
        «…Розуміючи проблеми центру, 
які торкаються стану навчальної 
матеріально-технічної бази 
майстерень та більш якісної 
професійної підготовки, ми  готові  і 
робимо кроки до створення дуальної 
системи підготовки токарів та 
верстатників широкого профілю на 
базі нашого підприємства.»
        З виступу заступника 
генерального директора по персоналу 
ПАТ «Агрегатний завод» В. Г. Балюри

Шляхи: 
   - вивчення питання;
   - розробка плануючої документації;
   - укладання угод з підприємствами 

      роботодавцями.

Результат: 

   - укладено угоду з ПАТ «Агрегатний за-
     вод»  на підготовку кадрів за дуальною 
     системою з професії токар та верстат-
     ник широкого профілю;
   - створено навчально-практичний 
      центр 

**Серед усіх підприємств-замовників визначаються «базові» підприємства. На їх 
матеріальній базі проводиться практика учнів навчальних закладів, інтегрована 
з реальним виробничим процесом. Учні, як правило, мають загальну середню осві-
ту, тобто це дорослі молоді люди, які повною мірою можуть бути задіяні у 
виробничому процесі. Майстрами виробничого навчання також є працівники під-
приємств, діяльність яких стимулюється доплатами до їх заробітної плати за 
рахунок коштів державного замовлення. Діяльність кластерів організована на ос-
нові Угоди про співробітництво . Угода передбачає стандартні для освітніх клас-
терів умови:  базові підприємства галузі у випадку курсової підготовки гаран-
тують працевлаштування випускникам за заявленою професією і кваліфікацією, у 
випадку первинної професійної підготовки надають учням оплачувані робочі міс-
ця для проходження виробничої практики і мають змогу відбору найкращих 
випускників для подальшого працевлаштування, за згодою беруть участь у ство-
ренні та оснащенні лабораторій та кабінетів, у здійсненні поточного та капі-
тального ремонту будівель, споруд, обладнання та інших об'єктів освітньої ус-
танови.

Запровадження інтегрованих нав-
чальних планів за ступеневою сис-
темою освіти***

Результат:  92%    контингенту учнів 
отримують кваліфікацію з інтегрованих 
професій.

*** Використання моделі інтегрованого навчального плану має свої переваги у 
порівнянні з моделлю навчального плану з однієї професії. Організація навчально-
го процесу за інтегрованими навчальними планами забезпечує:
1. Підвищення якості підготовки фахівців; випускник, який освоїв професійну

освітню програму з 2-х, 3-х професій, більш затребуваний роботодавцями.
2. Скорочення термінів навчання і відповідно – фінансових ресурсів.
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Оптимізацію ресурсної складової освіти (кадровий потенціал, матеріально-
технічна база, науково-методичне забезпечення).

4. Реалізацію принципу наступності державних освітніх стандартів.
5. Збереження профільності підготовки фахівців, необхідних для міста і

регіону.
Мережеве взаємодія ПТНЗ та ВНЗ з реалізації програм скороченого навчання дає 
нові можливості в реалізації системи безперервної освіти.

Впровадження програм навчання ІІІ 
рівня атестації - співпраці з центра-
ми зайнятості та підприємствами по 
курсовій підготовці і підвищенню 
кваліфікації

Результат:  за трьома професіями веде-
ться підготовка робітничих кадрів підви-
щеного розряду.

Інтеграція з вищими навчальними 
закладами І і ІІ рівня акредитації з 
метою здійснення безперервного 
навчання. 

Шляхи: створення відкритого освітнього 
середовища за кластерною системою.

Розробка наскрізних робочих навчальних планів приведе до оптимізації держав-
них витрат на реалізацію освітніх програм за рахунок виключення дублювання 
навчального матеріалу

3.

Введення дистанційної форми нав-
чання учнів, слухачів

Шляхи:
   - вивчення питання та досвіду організа-
      ції ВНЗ;
   - підготовка викладачів, майстрів ви-
      робничого навчання до такої форми 
      роботи;
   - розробка віртуального відкритого 
      навчального середовища на платфор-
      мі Moodle;
   - розробка навчально-методичного 
      комплексу.
Загрози: врегулювання оплати праці пе-
дагога при здійсненні дистанційної фор-
ми навчання.

Створення нових форм системи 
освіти показує, що необхідні органі-
заційно-економічні механізми носять 
принципово новий характер по відно-
шенню до традиційних ПТНЗ, ефек-

тивність функціонування яких насам-
перед визначається не механічним 
приростом елементів, а глибокою 
інтеграцією всіх підсистем і процесів 
професійної освіти, спрямованої на

Управління якістю
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органічне взаємодія з ринком праці та 
підприємствами і здатного:
   - забезпечити учнів знаннями та 
     вміннями, які потрібні на реально-
     му виробництві, наблизивши освіт-
     ній процес до потреб конкретного 
     роботодавця; 
   - гнучко реагувати на потреби в пев-
     них професійних навичках, удоско-
     налюючи зміст освітніх програм;
   - суттєво модернізувати матеріальну 
      базу;
   - за рахунок серйозних фінансових

 

      вкладень підвищити відповідаль-
      ність освітнього закладу і зацікав-
      леність роботодавця до освітнього 
      процесу та учня-випускника.
 Для реалізації проекту необхідно:
- виконати реконструкцію культур-

      но-спортивного та побутового ком-
      плексу;
   - провести реконструкцію гуртожит-
      ку для створення соціального жит-
      ла;
   - провести ремонт майстерень;
   - виготовити проект і провести будів-
      ництво енергозберігаючої опалю-
      вальної системи;
   - здійснити ремонт двох гуртожитків 
      для проживання учнів.

   - інтегрувати зміст навчання з вироб-
     ничим процесом зацікавлених робо-
     тодавців, що дасть можливість уч-
     ням і педагогам отримати сертифі-
     кати на виконання окремих видів 
     робіт, затребуваних економікою 
     регіону;
   - забезпечувати підприємства провід-
     них галузей економіки необхідними 
     кваліфікованими кадрами, гнучко 
     реагувати на попит ринку праці;
   - використовувати приміщення мало-

     

ефективного закладу для організації 

     

навчання кадрів на госпрозрахунко- 
     вій основі;
   - розширювати підготовку робітни-
     чих кадрів для сфери послуг (авто-
     транспорт, торгівля, зв'язок) ніж 
     задовольняти потреби молоді в тому 

 числі дівчат;

Результативність модернізації 
Дніпропетровського центру 
професійно-технічної освіти

   - з меншим числом обслуговуючого 
     персоналу для обслуговування та 
     утримання невикористаних площ;
   - мати структуру відділень по п'яти 
     напрямках (машинобудування, ав-
     тотранспорт, зв'язок, торгівля, бу-
     дівництво);
   - функціонувати без збільшення бюд- 
     жетних призначень на навчальні ці-
     лі;
   - мати експериментальні педагогічні 
     майданчики Інституту профтехосві-
     ти НАПН України по дослідженню 
     системи управління навчальним 
     процесом;
   - зорієнтованим на стандарти успіш-
     ної діяльності, запропоновані між-
     народними експертами Європейсь-
     кого Фонду Освіти. 

Модернізований заклад буде:
   - мати більш високу економічну ре-
      зультативність використання бюд-
      жетних коштів;
   - залучати інші фінансові джерела, 
      у тому числі для утримання буді-
      вель;

Управління якістю
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Психологічний та юридичний супровід 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ ПЕДАГОГА
Тренінг для педагогів і майстрів виробничого навчання

Л. Зюкова 
соціальний педагог, практичний психолог

Сучасні умови життя знижують 
у педагогів прагнення навчати, а в уч-
нів - бажання навчатися, престиж осві-
ти падає, відбувається переоцінка цін-
ностей. Це відчувають як педагоги, так 
і учні. Перевантаження педагогів зава-
жає їм задовольняти потреби у само-
розвитку, а падіння рівня життя спри-
чиняє нервозність, зростання тривож-
ності. Це висуває нові вимоги до осо-
бистості педагога.

Одна з таких тенденцій — 
особистісне зорієнтований підхід до 
навчально-виховного процесу, 
спрямований на створення позитивної 
мотивації до навчання. Для того, щоб 
сучасний освітній заклад став «закла-
дом любові та радості», психологічно 
комфортним місцем, педагог має сам
уміти переживати та створювати таку 
атмосферу, звільнившись від різних 
професійних деформацій, розвиваючи 
вміння співпрацювати з підлітками, 
надавати їм емоційну підтримку, фор-
муючи необхідні комунікативні уміння 
та навички. 

психологічної допомоги для 
педагогічних працівників». 

Наш цикл занять — це тренінг 
спілкування, особистісного зростання 
та соціальної адаптації.

Мета тренінгового курсу 
«ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ 
ПЕДАГОГА»: 
сприяти особистісному та 
професійному зростанню кожного 
учасника
Завдання: 
   - сприяти пізнанню себе, своїх силь-
      них сторін;
   - розвивати почуття власної гідності;
   - розвивати вміння долати хвилю-
      вання в різних умовах і ситуаціях;
   - розвивати вміння успішно реалізо-
      вувати себе в поведінці та діяльнос-
      ті.
Основні методи тренінгу: групова 
дискусія, рольові ігри, методи арт-
терапії.
Тренінг-курс розрахований на 12 
годин (6 занять по 2 години кожне). 

Враховуючи вище зазначене, у  
2015-2016 навчальному році,  в нашо-
му центрі почала працювати «Школа

 ДПТНЗ
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№п/п Тема заняття
Трива-

лість, год.

Створення сприятливої атмосфери в групі.1 2

Вербальні та невербальні комунікації.2 2

Педагогічне спілкування. Профілактика ВІЛ/СНІД на 
робочому місті в навчальному закладі

3 2

Самопізнання та саморозкриття.4 2

Риси мого характеру. Я очима інших.5 2

Усвідомлення рис свого характеру. Групова згуртованість.6 2

16 лютого 2016р. відбулося перше за-
няття: "Створення сприятливої ат-
мосфери у групі".
В ході заняття були прийняті правила 
роботи у групі, створена атмосфера 
доброзичливості. Учасники розвивали 

навички соціальної взаємодії (вміння 
слухати, висловлювати свою думку, 
аналізувати свої почуття), ігрові на-
вички. 

створено командни Було й дух в колек-
тиві, знято емоційне напруження.

15 березня 2016р. відбулося 2 
заняття "Вербальні та невербальні ко-
мунікації".

Діяльність педагогічних праців-
ників навчального закладу  ПТНЗ від-
різняється багатоаспектністю і багато-
гранністю: педагог виступає то як дер-
жавний службовець, покликаний за-
безпечити відповідність результатів 
навчання і виховання учнів вимогам
компетентності педагогічних працівни-
ків має рівень комунікативних умінь 
(знання, уміння, навички і способи 
здійснення педагогічного спілкування).

Психологічний та юридичний супровід 
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взаємодію. 
В ході заняття учасники розвива-

ли навички вербального та невербаль-
ного спілкування, здатність до само-
вираження, спостережливості, вчились 
показувати свої емоції без слів, фор-
мували навички партнерства.

 Переважно люди спілкуються за 
допомогою мовлення, тобто слів, але 
поряд зі словесною комунікацією існує  
несловесне спілкування. Вербальні і не-
вербальні засоби спілкування можуть 
як підсилювати, так і послаблювати  

26 квітня 2016р. відбулося 3 
заняття "Педагогічне спілкування. 
Профілактика ВІЛ/СНІД  на 
робочому місті в навчальному 
закладі".

Мета заняття:  розкриття профе-
сійного самоусвідомлення, творчого 
потенціалу особистості, розвиток ко-
мунікативної компетентності, визна-
чення поняття «стигма», «дискриміна-
ція», «толерантність», розвиток вмінь 
аналізувати причини виникнення  та-
ких явищ, як стигматизація та дискри-
мінація, обізнаність про основні по-
няття щодо, шляхів передачі ВІЛ та ме-
тоди профілактики ВІЛ – інфікування.

В даному занятті було поєднано 
дві важливі теми: педагогічне спілку-
вання та профілактика ВІЛ/СНІД на 
робочому місті.

 Середовище навчання – як фі-
зичне, так і психологічне – має бути 
комфортним для людини, що навча-
ється. 

Педагогічне спілкування - це 
професійне спілкування педагогічного 
працівника з усіма учасниками нав-

чально-виховного процесу, яке спря-
моване на створення оптимальних 
умов для здійснення мети, завдань ви-
ховання і навчання. 

Культура педагогічного спілку-
вання включає загальну культуру лю-
дини, психолого-педагогічні знання, 
вміння та навички, відповідний емо-
ційний настрій та спрямованість педа-
гога на ефективну діяльність. Стиль 
педагогічного спілкування - прояв пе-
дагогічної техніки (методики) у взає-
минах, яка залежить від особистих 
якостей людини, загальної культури, 
професійної компетенції, педагогічної 
інтуїції. Особливе значення в педаго-

Психологічний та юридичний супровід 
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гічній практиці, успішній життєдіяль-
ності навчального закладу  має вста-
новлення контактів педагогів із колега-
ми, учнями, батьками.

Україна нажаль за темпами 
розвитку епідемічного процесу ВІЛ-
інфекції посідає одне з провідних місць 
серед країн Східної Європи. ВІЛ/СНІД 
шкодить не лише фізичному здоров’ю 
людини, цей діагноз може  

спричинити соціальну ізоляцію внас-
лідок стигми та дискримінації. В укра-
їнському суспільстві існують негативні 
стереотипи щодо людей, що живуть з 
ВІЛ. Саме тому вкрай актуальним є по-
ширення знань про ВІЛ та формування 
толерантного ставлення. Педагоги є лі-
дерами громадської думки, їхня 
позиція є авторитетною для батьків та 
підростаючого покоління.

У рамках виконання Меморан-
думу про взаєморозуміння і співпрацю 
(від 14 вересня 2014 року), Проекту 
«Консультування з ВІЛ/СНІДу та під-
тримка інституцій», Заняття проводи-

лось за допомогою інтерактивного ос-
вітнього інструменту «Профілактика 
ВІЛ/СНІД на робочому місці в загаль-

У рамках виконання Меморан-
думу про взаєморозуміння і співпрацю 
(від 14 вересня 2014 року), Проекту 
«Консультування з ВІЛ/СНІДу та під-
тримка інституцій». 

Заняття проводилось за допомо-
гою інтерактивного освітнього інстру-
менту «Профілактика ВІЛ/СНІД на ро-
бочому місці в загальноосвітніх навча-
льних закладах».

В ході заняття: було проведено 
анкетування «До» та «Після» заняття;  
учасники визначались зі складовими 
донесення інформації; отримали  осно-
вні поняття щодо ВІЛ; обговорили  
шляхи передачі ВІЛ та методи профі-
лактики ВІЛ-інфікування; визначили 
поняття «стигма», «дискримінація», 
«толерантність»; було  проаналізовано 
причини виникнення таких явищ, як 
стигматизація та дискримінація; 
учасники усвідомлювали  причини та 
наслідки стигматизації людей, які 
живуть з ВІЛ; знайомились  з правами 
людини та законодавством щодо ВІЛ-
інфекції та протидії дискримінації, 
зокрема в трудовій сфері колективів.

 Отримані знання важливі для 
застосування в педагогічній діяльності.

 Лише усвідомивши особисто 
важливість обізнаності з теми щодо 
профілактики ВІЛ/СНІД, її можна та 
необхідно донести до кожного.

Культура педагогічного спілку-
вання включає загальну культуру лю-
дини, психолого-педагогічні знання, 
вміння та навички, відповідний емо-
ційний настрій та спрямованість педа-
гога на ефективну діяльність. 

Психологічний та юридичний супровід 

 Сучасний вісник     
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В ході впровадження тренінго-
вого курсу  «Психологічний комфорт 
педагога», можна зробити висновок,  
що програма дає змогу розвинути 
вміння працювати із внутрішнім світом 
учнів, бути «щасливою родиною», вмі-
ти самому переживати, цінувати й бу-
дувати навчання в умовах психологіч-
ного комфорту, розвивати здібності 
свої та учнів до самовираження, а 
також бажання знаходити найефектив-
ніші способи використання у педаго-

гічній практиці психологічних знань, 
усвідомлювати й поглиблювати особи-
стісне та професійне зростання.

Педагоги можуть багато чому 
навчитися від інших учасників тренін-
гового заняття у процесі спільних об-
говорень. Комплекс занять допомагає 
педагогам усвідомити, що не варто 
чекати, коли тебе хтось «відкриє», а 
потрібно навчитися розкриватися 
самому, повторюючи собі: «Я хочу, я 
можу, я зроблю!». 

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

З досвіду роботи методиста 
Євстаф'євої С.А.

1. Загально- людські  цінності вихо-
вання.

Педагогічний колектив  ДПТНЗ 
«Дніпропетровського центра професій-
но-технічної освіти   докладає немало 
зусиль щодо покращення якості освіти 
та переорієнтації роботи центра  на ос-
нові принципів випереджаючої освіти 
для суспільства сталого розвитку.

Розуміючи, що головна цінність 
суспільства – людина з активною жит-
тєвою позицією, здатна до саморозвит-
ку, самоактуалізації, самореалізації, ви-
хована на загальнолюдських цінностях, 
педагогічний колектив визначив го-
ловну мету закладу - виховання грома-
дянина світу. 

В центрі впроваджена система 
виховної роботи. Одним із напрямків 
цієї роботи  є духовно – моральне ви-
ховання учнів.

Молодь завжди перебуває у про-
цесі формування світоглядної системи, 
світобачення та світосприйняття, у по-
шуках власного ідеалу і сенсу життя, 
що можна віднести до духовних скла-
дових формування цілісної особистос-
ті. Ціннісні орієнтації та духовний світ 
сучасних учнів професійно-технічної 
освіти відіграють значну роль у форму-
ванні гармонійної особистості. Особ-
ливу увагу привертає духовність учнів-
ської молоді тому, що вона є необхід-
ною категорією існування людського

Психологічний та юридичний супровід 
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спричинити соціальну ізоляцію 
внаслідок стигми та дискримінації. В 
українському суспільстві існують 
негативні стереотипи щодо людей, що 
живуть з ВІЛ. Саме тому вкрай 
актуальним є поширення знань про ВІЛ 
та формування толерантного ставлення. 
Педагоги є лідерами громадської думки, 
їхня позиція є авторитетною для 
батьків та підростаючого покоління.
У рамках виконання Меморандуму про 
взаєморозуміння і співпрацю (від 14 
вересня 2014 року), Проекту 
«Консультування з ВІЛ/СНІДу та 
підтримка інституцій», Заняття 
проводилось за допомогою 
інтерактивного освітнього інструменту 
«Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому 
місці в загальноосвітніх навчальних 
закладах».
В ході заняття: було проведено 
анкетування «До» та «Після» заняття;  
учасники визначались зі складовими 

життя, дороговказом у вирішенні од-
вічних питань «Хто ми?», «Куди йде-
мо?», «Що ми робимо тут?».

Гострою залишається ця пробле-
ма у сфері професійно-технічної освіти, 
здобувати яку не завжди приходять ті-
льки успішні учні та захищені категорії 
населення. Серед учнівської молоді 
ПТНЗ досить часто непрестижне зна-
чення займають окремі духовні ціннос-
ті, в той час, як матеріальні блага знахо-
дяться на першому плані. З огляду на 
це сьогодні для педагогів професійної 
освіти пріоритетними напрямками ви-
ховання є формування духовної скла-
дової особистості учня, актуалізація 
прагнень до творчої самореалізації.

Ключові слова: духовність, цін-
нісні орієнтації, духовні цінності, ду-
ховний потенціал, учнівська молодь, 
кваліфікований робітник.

Серед сучасних гуманістичних 
тенденцій функціонування і розвитку 
системи освіти загалом, і професійної 
зокрема, можна виділити головну – 
орієнтацію на розвиток особистості лю-
дини.

Духовний розвиток особистості 
на сьогоднішній день є проблемою за-
гальнонаціонального значення.
Майбутнє України залежить від того 
рівня духовності, доброти, уваги, тур-
боти, який отримає від дорослих моло-
де покоління. Тільки високодуховна і 
високоморальна людина може з пов-
ною віддачею працювати в ім’я блага і 
процвітання України.

2. Духовність – провідна якість осо-
бистості

Формування духовного світу мо-
лоді, духовності як провідної якості 

особистості - велике і складне завдан-
ня, що стоїть у центрі уваги суспільст-
ва, батьків та педагогів.

Особливої актуальності воно на-
буває сьогодні, коли спад духовності 
серед учнівської молоді спостерігаєть-
ся через зниження рівня життя в Ук-
раїні, відсутність соціальної захище-
ності, явне і приховане безробіття, ін-
фляцію, невизначеність моральних 
орієнтирів у політиці держави і пов-
сякденному житті. Тому вивчення 
змін, котрі відбуваються у свідомості 
учнів, особливо її морально-духовної 
складової, набувають у сучасних умо-

3. Чинники впливу на формування

духовності особистості учня профе-
сійно-технічного навчального 
закладу.

Суспільство, освіта, сім’я і релі-
гія – це  найважливіші сфери впливу на 
виховання духовних і моральних цін-
ностей учнівської молоді. Усе більшого 
поширення набуває підміна духовних 
ідеалів тимчасовими прагненнями, ба-
жаннями досягти швидкого успіху, ма-
теріального благополуччя і влади, не 
зважаючи ні на що. Безумовно, що 

вах певної гостроти.

така життєва позиція негативно впли-
ває на духовні цінності молоді.

У випускника школи суттєво змі-
нюється життєва позиція юнака чи дів-
чини, що пов’язано з вибором профе-
сії, початком інтимного життя, форму-
ванням свідомого та самостійного сві-
тосприйняття.

Потреба у реалізації єдності зна-
ходить відображення у створенні кола 
друзів і власної сім’ї відповідно до іде-
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альних уявлень про дружбу та кохання. 
Поступово зростає відповідальність як 
ознака духовності.

На сучасному етапі розвитку сус-
пільства очевидний факт, що традицій-
на система професійного навчання та 
виховання не справляється в повному 
обсязі із завданням підготовки особис-
тості до того, щоб бути активним і мо-
більним робітником на сучасному рин-
ку праці.

4. Сучасний підхід до виховання мо-
ральних якостей учнів.

Особистісно-зорієнтоване вихо-
вання, ідеї гуманізації та демократиза-
ції навчання як основні проблеми пе-
ребудови сучасної освіти докорінно 
змінюють організацію і здійснення на-
вчально-виховного процесу.   
Професійна школа виходить сьогодні 
на новий рубіж у пошуках ефективних 
технологій виховання.

Формування всебічно розвине-
ної особистості майбутнього робітника 
вимагає здійснення цілеспрямованої 
виховної роботи в різних напрямах: 
моральному, правовому, трудовому, 
естетичному, національно-патріотич-
ному, превентивному та фізичному.  
Реалізація змісту і завдань кожного з 
означених напрямів передбачає враху-
вання специфіки майбутньої професій-
ної діяльності робітників, необхідних 
для цього людських і професійних 
якостей. З огляду на це, інженерно-пе-
дагогічний колектив здійснює корек-
цію всіх виховних впливів на кожного 
учня й на учнівський колектив в ціло-
му як у навчальному закладі, так і з бо-
ку різноманітного соціального середо-

вища. Переломлюючи ці впливи, 
педагоги приводять їх у відповідність 
до тих індивідуальних особливостей, 
які відрізняють кожного вихованця й 
колектив учнів, проводять тонку й 
безпосередню корекцію особистісного 
формування молодого робітника. 
Робота професійно-технічних 
навчальних закладів полягає передусім 
у формуванні національно свідомих 
робітників, що вміють будувати своє 
життя в умовах ринку. Це досягається 
через:
• формування особистості
майбутнього кваліфікованого 
робітника, для якого характерні 
почуття господаря, високий ступінь 
трудової активності, ініціативності та 
підприємливості, бажання працювати 
на користь суспільства, примножувати 
трудові традиції рідного народу;
• підготовку молоді до
самостійної діяльності в нових умовах 
господарювання, виховання 
дбайливого ставлення до приватної, 
суспільної та державної власності, 
природних багатств України;
• розвиток і закріплення в учнів
інтересу до обраної професії, 
професійного мислення, 
стимулювання подальшого набуття 
знань та вдосконалення своєї 
кваліфікації;
• формування правової культури,
розвиток правосвідомості та 
громадянської відповідальності, 
потреби в оволодінні державною 
мовою; виховання непримиренного 
ставлення до антигромадських 
проявів, злочинності та порушень 
правопорядку, готовності до боротьби 
з ними;
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23

   - вироблення у майбутніх робітників 
     наукового світогляду, національної 
     свідомості та соціальної активності, 
     сприяння їх самовизначенню та 
     громадянському становленню шля-
     хом включення у систему суспільних 
     зв’язків;
   - прищеплення учням культури пове-
     дінки та спілкування, навчання спо-
     собам розв’язання конфліктів всере-
     дині колективу та в суспільстві;
   - психологічна підготовка молоді до 
     сімейного життя; 
   - прищеплення морально чистих, 
      гуманних, доброзичливих взаємо-
     відносин, побудованих на взаємопо-
     вазі та відповідальності юнаків та 
     дівчат.

У сучасному ПТНЗ сьогодні ви-
никає така ситуація, що педагог пови-
нен за короткий відрізок часу викону-
вати великий обсяг виховної роботи. У 
ньому і проявляється необхідність ін-
тенсифікації та ефективності цілісного 
процесу виховання. Отже, слід підні-
мати організацію навчально-виховного 
процесу на якісно новий рівень, допо-
могти молодій людині збагнути свою 
глибинну сутність, виявити свою ду-
ховну основу, сформувати свій націо-
нальний характер.
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 ДПТНЗ

Кожен народ любить свою Бать-
ківщину, робить усе для процвітання 
своєї держави, для її слави, свободи, 
незалежності. 

А ми живемо в Україні, волелюб-
ній, мирній державі, і теж усім серцем 
любимо нашу дорогу країну, хочемо, 
щоб вона стала сильною, завжди була 
вільною і незалежною, бо всі ми грома-
дяни нашої Вітчизни, патріоти, любля-
чі сини і дочки України.

Учні.
   Люблю тебе, Вітчизно, мила Україно,
   Бо щастя жити ти мені дала.
   Для мене ти одна і рідна, і єдина,
   Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла.

    Я — твій громадянин, я прагну  
    підростати,
    Тягнусь пагінчиком до сонця і тепла.
    Моя свята і рідна, Україно-мати,
    Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла!

Тема: Всім серцем любіть Україну 
свою
Мета: розширювати знання про Укра-
їну як незалежну державу з давньою 
славетною історією, багатою культур-
ною спадщиною, власними традиція-
ми; розвивати у дітей прагнення бути 
свідомим громадянином України, її 
патріотом; виховувати почуття гордос-
ті й любові до Батьківщини.
Обладнання: пісня  про Україну, слай-
ди: «Державні символи України», 
«Народні символи України», «Прислі-
в’я про Україну»,  «Заповіді маленько-
го патріота».

Хід заходу
(Звучить пісня про Україну)

Учитель.
Україна… Золота і чарівна 

сторона. Земля рясно уквітчана зелен-
ню. Історія мужнього народу, що віка-
ми боровся за свою волю, щастя.

Україна — це наша найрідніш 
земля де ми народились, де завжди нас 
чекає батьківська домівка, наша дорога 
і мила Батьківщина.
 Сьогодні на виховній годині ми 
поведемо мову на тему «Всім серцем 
любіть Україну свою». 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ВИХОВНОЇ ГОДИНИ «ВСІМ 
СЕРЦЕМ ЛЮБІТЬ  УКРАЇНУ СВОЮ»

З досвіду роботи класного керівника 
Кравченко З.Г. 

Home
Штамп
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Старшокласники та їх батьки, 
студенти безпосередньо від представ-
ників навчальних закладів отримали 

Сучасний вісник

Учитель. 
Громадянин України — це ти і я, 

це люди, які постійно живуть в Укра-
їні, люблять її і є патріотами своєї Віт-
чизни. Патріот - той хто любить свою 
Батьківщину, рідну мову, відданий сво-
єму народові , готовий для них на жер-
тви й подвиги.

Учень.
Любов у нас до Батьківщини
Іде із серця глибини.
Ми – патріоти України
Її ми дочки і сини.

Бесіда.
-А як ви гадаєте,чи є серед сучас-

них українців, ваших рідних патріоти?
-А як ви вважаєте,патріотами 

своєї держави можуть бути тільки до-
рослі ,чи чи можуть бути і діти?

-А що треба дитині для того, щоб 
відчувати себе справжнім патріотом 
України , її громадянином?

Заповіді маленького патріота:

3. Берегти історичні і духовні пам’ятки
свого народу, не руйнувати, а вивчати 
історію рідного краю.
   Тож не брудніть священні стіни,
   А квіти принесіть.
   Це дорогі для віх руїни.
   Історію учіть. 

4. Любити природу, берегти і примно-
жувати її багатства: садити ліси, сади, 
квіти, розчищати джерельця, щоб не 
міліли річки.
   Чарівний світ, неначе казка!
   В нім стільки дива є!
   А ти вивчай його, будь ласка,
   Усе довкіл — твоє!

5. Наполегливо вивчати рідну укра-
їнську мову, бо це мова нашого наро-
ду — державна мова, яку треба знати і 
нести її у світ.
   Бо рідна мова, наче мати,
   Снагу і силу нам дає.
   Нам стежку в світ дано топтати,
  Поки в нас рідна мова є.

Державні символи України
Учитель.

Кожна держава має свої симво-
ли. Україна має свої державні символи 
і пишається ними. За давньою леген-
дою давно-давно жила одна жінка. І 
було у неї три сини. Росли сини чесни-
ми,сміливими, дуже любили свою ма-
тусю, готові були віддати за неї життя. 
Підросли вони і вирішили піти в світ 
прославляти свою матусю. Вирушив у 
дорогу найстарший син. Мати на згад-
ку про себе подарувала йому золоту ко-
рону з трьома промінцями. 

Пішов син між люди. І за трьох-
променеву корону, яка зігрівала людей 
і вела вперед, показувала шлях до кра-
щого життя, дали першому синові ім’я 

Учні.
1. Добре вчитись , щоб у майбутньому
оволодіти спеціальністю та приносити 
користь.
   Освіта — світло! Це запам’ятай!
   У школі добре вчись.
   І різні труднощі долай,
   Лети до світла — ввись!

2. Брати активну участь у житті класу
та школи , відчувати свою причетність 
до шкільного життя і до життя країни.

  Як будеш ти активним в школі, друже,
  То з легкістю підеш в своє життя.
  За все берися і старайся дуже,
  То цікавішим буде майбуття.
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Тризуб.  Настала черга середнього си-
на. Йому мати в дорогу подарувала 
жовто – блакитний одяг. Своїми зви-
тяжними ділами прославляв він свою 
матір. Одержав середній син імення 
Прапор. А там, де був найменший син, 
завжди лунала дзвінкоголоса пісня. 
Адже мама своєму наймолодшому  си-
нові подарувала соловейків голос. І 
одержав молодший син за свій голос і 
величний спів ім’я Гімн. І з того часу 
ідуть поруч три брати – Тризуб, Пра-
пор, Гімн і прославляють рідну неньку. 
І там де вони проходять, лунає урочис-
та пісня.
            24 серпня 1991 року проголоше-
но незалежність України. І як кожна 
незалежна держава   Україна має свої 
державні символи. Назвіть державні 
символи  нашої Вітчизни.

До державних символів  України  
належить  Державний Прапор Украї-
ни,  Державний Герб, Державний  
Гімн. 

   Наш герб – тризуб.
 Недоля нас косила,
 Та ми зросли, ми є,
 Ми завжди будем,
 Добро і пісню.

Національний прапор України – 
синьо-жовтий стяг. Синій колір – ко-
лір чистого мирного неба. Жовтий – це 
колір пшеничної ниви, колір хліба, 
зерна. Кольори ще мають інше значен-
ня – «мир» і «багатство»,бо народ наш 
є мирний та працьовитий. Працею здо-
бував він славу рідній землі.
   Синьо – жовтий прапор маєм:
   Синє небо, жовте жито;
   Прапор свій оберігаєм,
   Він – святиня, знають діти.

 -А чи знаєте ви , коли святкують 
українці День прапора?
Гімн – це найголовніша пісня країни. Її 
автор – український поет Павло Чу-
бинський. До тексту підібрана ніжн і 
одночасно горда, непокірна мелодія 
Михайла Вербицького. Всі найбільші 
свята українського народу проходять з 
урочистим виконанням нашого Гімну.
 Слова  палкі,
 Мелодія врочиста –
 Державний Гімн
 Ми знаємо усі.
 Для кожного села,
 Містечка, міста –
 Це клич один
 З мільйонів голосів.

   Це наша клятва, 
   Заповідь священна, 
   Хай чують друзі й вороги, 
   Що Україна вічна,
   Незнищенна,
   Від неї лине світло     
   навкруги.

Учні.
Герб – це офіційна емблема держави, 
символ влади. Золотий тризуб на бла-
китному тлі – дуже давній знак. Він ви-
користовувався ще за часів Київської 
Русі. Отже, нашому гербу більше тися-
чі літ.
   Наш герб – тризуб,
   Це воля, слава й сила;
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- Як потрібно себе поводити коли зву-
чить Гімн України?

Народні символи України

найріднішим, збагатив культуру, ду-
ховність, став одним із символів укра-
їнського народу, який уособлює дитин-
ство, рідну матір і батька, рідну оселю. 
Вони настільки поширені в Україні, що 
аж не віриться –  кілька століть тому 
наші давні предки не знали, що такі 
квіти взагалі існують.

Для матерів чорнобривці – сим-
вол синівської чоловічої сили, святості, 
чистоти, хлоп’ячої краси й добра. Діти 
ж пов’язують ці квіти з образом матері, 
для них це символ отчого дому, мате-
ринської любові, Батьківщини.

 Прислів’я про Україну 
Учитель.
   Про нашу славну Україну народ склав 
прислів'я, висловлюючи свою любов до 
рідної землі, своє зачарування, тугу. 
Давайте складемо прислів'я.

Учитель. 
А ще народ України має свої 

споконвічні народні символи. Мамина 
пісня, батькова хата, дідусева казка, ба-
бусина вишиванка, рушник, калина бі-
ля вікна, барвінок, верба, чорнобрив-
ці — все це наші символи.

Учні.  
         Калину садили у кожному подвір'ї. 
Вважали її оберегом від усього злого. 
Вербу вважали святим деревом. 

На Вербному тижні, у неділю, 
святили вербу. Освячені її гілочки слу-
жили оберегами.

Рушник – ще один національний 
оберіг, народний символ України. Все 
життя українця пов'язане з рушника-
ми. З рушником вшановували появу на 
світ немовля, зустрічали дорогих гос-
тей хлібом – сіллю на вишитому руш-
нику, проводжали в далеку дорогу, мо-
лоді ставали на рушник під час шлюб-
ного обряду. Вважалося, що візерунок 
вишивки оберігає від лиха та захищає 
від хвороб. Червоний колір символізує 
любов, а чорний – журбу.

Дивна квітка чорнобривець, бо ж 
по суті – «чужинець», а став чи не 

Учні.
1. Людина без Вітчизни, як соловей без
    пісні.
2. Рідна земля і в жмені мила.
3. Всюди добре, а вдома найліпше.
4. Кожному мила своя сторона.
5. Нема кращого у світі, ніж твоя сторо-

на.
6. Батьківщина-мати, умій за неї пос-

тояти!
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Учитель. 
Україна! Країна волі і краси, радощі і 
печалі, розкішний вінок з рути і барвін-
ку, над якою сяють яскраві зорі щасли-
вого майбутнього. Ви - майбутнє Украї-
ни. То ж своїми знаннями, працею, 
здобутками підносьте її культуру, будь-
те гідними своїх предків, любіть рідну 
землю так, як заповідав Великий Тарас, 
бережіть волю і незалежність України,

поважайте свій народ і нашу мелодійну 
мову. Шануймо себе і свою гідність і 
шановані будемо іншими. 

Учень.
Я — українець, я не малорос,
Пишаюсь родом тисячокорінним.
Тарас за мене мучивсь і боровсь,
Щоб я зродився зерням України.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОРИСТУВАЧІВ У БІБЛІОТЕЦІ ЦЕНТРУ

З досвіду роботи завідувача 
бібліотекою Литвин Т.Р. 

Цілей і задач в роботі бібліотеки 
не злічити. Життя вирує і вносить свої 
корективи. Вдосконалення навчально-
виховного процесу в центрі задача най-
приорітетніша. Для бібліотекаря одним 
із засобів створити умови для цього є 
масова робота, яка є популярною та 
розрахована на велику кількість учнів 
та груп. Адже це і реклама книги і біб-
ліотеки, і виховання, і навчання, і взає-
мозв'язок між учням, бібліотекарем, 
викладачем, книгою.

Головними помічниками у про-
веденні заходів є – учні, творчі, активні, 
а також викладачі, майстри.

Характерні риси масової роботи 
в бібліотеці:
   - співпраця бібліотекаря з педагогіч-
      ним колективом;

   - професійна спрямованість заходів;
   - поєднання масової та індивідуальної 
      роботи.

Майже до кожного заходу, який 
проводиться в центрі оформлюються 
книжкові виставки, тематичні, жанрові 
або професійної спрямованості. Офор-
млюються постійно діючі книжкові ви-
ставки, ілюстративні:
Виставка-подорож: Моє місто – моя 
гордість
Виставка-спогад: Мій край, моя історія 
жива
Виставка-реклама: Письменники рід-
ного краю
Виставка-професія: Підручник за яким 
навчаюсь, та інші.

Home
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Тематичні полички:
          Цікаве про географію
           У світі математики
          Люби та знай свою професію
           Готуємося до ДКА, ДПА

Представлена література на кни-
жкових виставках пробуджує в учнів 
інтерес до літератури, допомагає роз-
крити книжковий фонд. Під час підбо-
ру літератури враховую інтереси і за-
пити користувачів.

Для підтримки іміджу цікавого 
та креативного місця бібліотека центру 
реалізує проект – книжкові інсталяції. 
Інсталяції не тільки вітають користу-
вачів зі святами (інсталяція «Ялинка», 
«Вісімка», «Серце», «Мир»), а й  офор-
млюються при проведенні бібліотеч-
них уроків (інсталяція «Фрегат»),  
предметних тижнів, конкурсів профе-
сійної майстерності (інсталяція «Ав-
то»). 

Такі незвичні книжкові виставки 
цікаві для учнів. Вони приймають 
участь у їх підготовці, оформленні, під-
бирають атрибутику, пропонують своє 
бачення оформлення. Це дає можли-
вість формувати їх смак, дисциплінує, 
привертає увагу до книги.

Бібліотека центру готує заходи 
щодо відзначення урочистих подій. За 
минулий рік  були підготовлені тема-
тичні лінійки (до Дня знань, Дня про-
фесійно-технічної освіти, Дня захис-
ника Вітчизни, Дня Перемоги, Голодо-
мору, Річниці Чорнобильської траге-
дії),  тематичні вечори (Формування 
національної свідомості, Афганістан – 
нестерпний біль, Спорт, сила і сприт-
ність – зустріч з футбольною командою 
м. Дніпропетровська), конкурсні 
програми (фестиваль козацької пісні, 
конкурси художньої самодіяльності,

турніри з міні-футболу на кубок колиш-
нього директору центра М.П.Ревнів-
цева, на кубок колишнього отамана, 
генерала-єсаула Січеславського Козацт-
ва Запорізького Гордієнко Миколи 
Олексійовича.

Проведення різноманітних захо-
дів -  це і є залучення користувачів до 
відвідування бібліотеки. Систематичне 
проведення заходів і визначення форми 
їх проведення збільшує кількість від-
відувань бібліотеки та коло читачів, 
формує їх громадську думку, активізує 
сприйняття інформації, створює умови 
для спілкування.

Використовуються в навчальному 
процесі та при проведенні масових за-
ходів навчальні та науково-популярні 
фільми (Літературні читання, Цікавий 
загадковий світ, Хімія навколо нас, На-
ша мова загадкова та ін.). Відеотеку цих 
фільмів зібрано завдяки викладачам 
загальноосвітніх дисциплін, що дає 
можливість учням отримати інформа-
цію новим способом та краще засвоїти 
матеріал.

Розпочалася робота по створен-
ню віртуальної бібліотеки навчального 
закладу. Це повнотекстові електронні 
книги з предметів загальноосвітньої, 
загальнотехнічної,  професійно - теоре-
тичної підготовок, які можна перегля-
дати в Інтернеті або по локальній мере-
жі навчального закладу. Підготовлений 
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Для зручності використання по-
силань на web сторінки, на сайті нав-
чального закладу є розділ «Корисні по-
силання».

Проводилася нова, цікава робота 
по створенню журналу «Сучасний віс-
ник», періодичність видання два рази 
на рік. Вийшов перший випуск. У збір-
нику розглядається теоретико-методо-
логічні та методичні засади модерніза-
ції навчального закладу і навчання.   

Бібліотекар входить у склад ре-
дакційної колегії і приймає активну 
участь у зібранні та підготовці матері-
алу.

Як відомо, культура учнів фор-
мується шляхом популяризації бібліо-
течно-бібліографічних знань.  

Проводяться бібліотечні уроки 
по розробленій тематиці.

розділ з предметів природничої підго-
товки (хімія, біологія, екологія).   

Готується інтернет-каталог з 
системою пошуку. Створена медіатека 
до якої входять навчальні програми за-
гальноосвітніх дисциплін, яку реко-
мендую викладачам використовувати 
для підготовки до уроків. Як показала 
практика використання ресурсів медіа-
теки на  уроках поліпшує наочність 
уроків, з’являється можливість оживи-
ти урок, викликати інтерес до предме-
ту, підключити кілька каналів інфор-
мації. Задача бібліотекаря накопичити 
та систематизувати  цей матеріал.  

Використовую в роботі інтернет 
сторінки сайтів: 
Новини освіти (http://osvita.ua)
Міністерство освіти і науки України 
(http://mon.gov.ua)
 Веб-портал ПТО  (http://
proftekhosvita.org.ua)
Навчально-методичний центр профе-
сійно-технічної освіти у Дніпропет-
ровської області (http://nmc-pto.dp.ua)
Освітній портал «Педпреса» (http://
pedpresa.com.ua) 
Інститут інноваційних технологій і 
змісту освіти МОН України (http://
iitzo.gov.ua)
Інститут ПТО НАПН України (http://
ipto.kiev.ua) 
Університет менеджменту освіти  
Національної Академії педагогічних 
наук України (http://www.umo.edu.ua)
Інститут післядиплoмної освіти 
інженерно-педагогічних працівників 
(http://ipo.dn.ua) 
Департамент освіти і науки Дніпро-
петровської облдержадміністрації 
(http://osvita-dnepr.com) 
Дніпропетровський обласний інсти-
тут післядипломної педагогічної осві-
ти (http://www.doippo.dp.ua)

Бібліотечні уроки -  це початок 
індивідуальної роботи з учнями, яка 
триває цілий рік. Починається урок  
завжди з використання психологічних 
тестів: 
   - знайомство;
   - визначення характеру учнів.

Тести учні виконують із задово-
ленням. Вони краще пізнають один од-
ного, а для бібліотекаря це можливість 
виявити собі помічників. Завдяки біб-
ліотечним урокам  формується культу-
ра спілкування, ставлю за мету навчити 
учнів любити книгу, вміти з нею пово-
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дитися, самостійно працювати. Ці на-
вички потрібні будуть їм при написан-
ні рефератів, дипломної роботи, будуть 
мати змогу застосовувати та демон-
струвати набуті бібліографічні знання 
на практиці.

Індивідуальна робота включає в 
себе підготовку бесід, індивідуальних 
списків літератури, участь в проведен-
ні масових заходів. На зимових кані-
кулах складається окремий план робо-
ти з учнями у гуртожитку.  Народні об-
ряди, щедрівки, ворожіння, загадки, 
жарти, скоромовки, пісні.  Невимуше-
ну, вільну, цікаву розмову учні цінують  
понад усе.

Важливою ділянкою в роботі 
бібліотеки є співпраця з педагогічним 
колективом та бібліографічне обслуго-
вування викладачів. Щоб навчально-
виховний процес був ефективнішим 
знайомлю їх з передовим педагогічним 
досвідом, із сучасними навчально-ви-
ховними технологіями, методичними 
розробками, використовуючи журнал: 
«Професійно технічна освіта» та пере-
довий досвід працівників центру.

Бібліотекар надає практичну 
допомогу класним керівникам, май-
страм у проведенні виховних та позак-
ласних заходів. Зв'язок із викладачем 
сприяє точнішому вивченню читаць-
ких інтересів, тіснішому контакту з 
учнями для подальшої індивідуальної 
роботи.

Бібліотека завжди працює в тан-
демі з органами самоврядування. Но-
ворічні свята зустрічали  чудовою вис-
тавою «Вечорниці в Центрограді». Під-
готували сценарій, костюми, декорації. 
Працювали з натхненням. Написанню 
сценарію передувало знайомство (го-
лосне читання) з твором  М.В.Гоголя 

«Вечори на хуторі близ Диканьки». 
Учні показали себе справжніми акто-
рами. Відіграли виставу під нескінчен-
ні аплодисменти.  Такий захід допома-
гає виявити нереалізовані творчі здіб-
ності, які дивують не тільки глядачів а 
і самих виконавців.

Важливим напрямком роботи є 
інформаційна робота, ведеться за дво-
ма напрямками:
1. Інформування керівників та пед-
працівників (рекомендаційні, інфор-
маційні списки літератури, години ці-
кавих повідомлень (щотижнева ліній-
ка), інформаційні огляди періодичних 
видань (щотижнева лінійка), дні ін-
формації, предметні тижні, список ко-
рисних фактів.
2. Інформування учнів (картотека
електронних нормативних документів, 
індивідуальне інформування керівни-
ків, індивідуальне інформування педа-
гогічних працівників, інформаційне 
забезпечення педагогічної ради, ін-
формаційне забезпечення методичних 
об’єднань.

Бібліотека центру виконує ін-
формаційні запити користувачів у виг-
ляді бібліографічних, тематичних, 
уточнюючих, фактографічних довідок, 
що фіксуються у зошиті запитів. 

Виховний простір
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При виконанні довідок викорис-
товую  довідково-пошуковий апарат 
бібліотеки та мережу Інтернет. Для 
ефективного забезпечення інформаці-
єю в методичному кабінеті вивішують-
ся інформаційні бюлетені та списки лі-
тератури до тем педрад. Завдяки ін-
формаційній роботі значно зростає  
кількість виданих джерел інформації 
відповідно до запитів користувачів 
центра. Тематика їх різноманітна:
   - голодомор в Україні;
   - людина в інформаційному прос-
      торі;
   - права і обов’язки дитини;
   - державна символіка України;
   - поняття про порошкову  металур-
      гію, та ін.

Важливий етап у роботі бібліоте-
ки – професійна спрямованість. Це 
оформлення книжкових виставок за 
професіями, огляди нових надход-
жень, складання інформаційних спис-
ків літератури за окремими спеціаль-
ностями, участь у проведенні конкур-
сів профмайстерності.  При підготовці 
конкурсу іде підготовка сценарію (від-
криття конкурсу, закриття). Разом з 
учнями підбираємо літературу, готу-
ємо виставку, пропоную учням самим 
зробити  розстановку літератури, дати 
відгук по тій чи іншій книзі зі спец. 
курсу, готуємо сценарій виступу агіт-
бригади. Огляд літератури запрошую 
провести майстра виробничого нав-
чання.  Така праця в тандемі удоскона-
лює навчальний процес, допомагає 
оперативно вирішити багато питань.  
Запити учнів у бібліотеці стають більш 
грамотними. Запитують книжку 
називаючи автора і назву, а не колір 
книжки.

Суттєва допомога бібліотекаря і 
при написанні дипломних робіт. Під-

 недостатньо матеріалу у бібліотеці, 
звертаюсь до Інтернету.
 В наступному році планую ввести на 
абонементі «Зошит особис-тої думки 
користувача». Це допоможе виявити 
якісь проблеми з читанням, мотивацію 
читання, інтереси. Такі ре-комендації 
пропонує журнал «Шкільна бібліоте-
ка», яким користуюся постійно.

Інноваційні форми обслугову-
вання користувачів повинні відзнача-
тися новизною, спрямовуватися на за-
доволення читацьких потреб, бути 
прийнятними до широкого викорис-
тання та запровадження.

Серед сучасних форм масової 
роботи особливе місце займає Квест-
різновид активних інтеектуально-ло-
гічних ігор, це швидке і якісне вико-
нання певних завдань, відгадування 
несподіваних загадок. Метод Квест 
застосовується при проведенні інте-
лект-конкурсів. Це масштабні заходи із 
залученням викладачів загально-освіт-
ніх дисциплін, майстрів. Це такі захо-
ди, як «Квест-марафон» - інтелектуаль-
ний конкурс до дня студента, право-
знавчі конкурси, тиждень толерант-
ності, який включив у себе і виставку- 
експозицію дивовижних тварин.

Готуючи інтелектуальні конкур-
си бібліотекар спирається на актив 
бібліотеки, творчу групу. Підбираємо 
цікаві цитати, вислови, приказки за 

Виховний простір
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темою заходу. Готуємо - виставка- 
цитата:
   - Де козаки, там і слава
   - Народ скаже, як зав’яже та інші.

Лінійка, перший урок, бібліотеч-
ні уроки – це ті заходи, де на ряду з 
пропагандою професії  обов’язково 
йде мова про традиції навчального 
закладу, історію, культуру нашого на-
роду, виховання патріотизму, високих 
моральних якостей.

Щоб впевнено орієнтуватися на 
життєвій дорозі, людина повинна бути 
не тільки доброю, а й відчувати потре-
бу допомагати іншим. Саме це і спону-
кало нас примкнути до волонтерського 
руху.  Бібліотекар та методист центра 
взяли на себе функції волонтерів. До 
цієї роботи підключили усіх не байду-
жих. А їх виявилося чи мало. Збирали 
гроші для закупівлі ліків, перев’язоч-
ного матеріалу, продуктів воїнам від-
ділення. Учні виступили з ініціати-
вою – заклеїти вікна у палатах, де лежа-
ли поранені. На запит воїнів підбирали 
літературу, приносили періодичні 
видання. Популярністю користувався 
журнал «Іменем закону», обговорювали 
статті журналу, виникали цікаві диску-
сії. Приєдналися до акції: «Збирай кри

 
тенденції в організації обслуговування 
користувачів в бібліотеці центру». 
Робота була відзначена у номінації 
«Інноваційні технології»
Нові креативні форми роботи 
направлені на те, щоб здивувати, 
захопити, показати та надати 
можливість спробувати самому, не 
забуваю поєднувати їх з традиційними 
класичними формами роботи.
Пріоритетом бібліотеки є органічне 
поєднання інформаційного 
забезпечення навчального процесу та 
виховання не тільки фахівця а й 
громадянина. Запам’ятаймо, що наше 
життя продовжиться у наших дітях, у 
наших  учнів – писав Януш Корчак.

шки на протези для воїнів», та здали 
для подальшої їх переробки більш, як 
десять кілограмів. Залишається лише 
сподіватися, що наші учні ніколи не 
будуть байдужі до горя, страждань чи 
проблем ближнього свого, завжди 
прийдуть йому на допомогу.

Турбота про імідж бібліотеки - 
це теж турбота бібліотекаря, цьому 
може слугувати  участь бібліотекаря в 
підготовці та наданні матеріалів для 
представлення на конференції «Іннова-
тика в сучасній освіті», міжнародній 
виставці «Сучасні заклади освіти - 
2016» за темою «Нові тенденції в орга-
нізації обслуговування користувачів в 
бібліотеці центру». Робота була 
відзначена у номінації «Інноваційні 
технології».

Нові креативні форми роботи 
направлені на те, щоб здивувати, захо-
пити, показати та надати можливість 
спробувати самому, не забуваю поєдну-
вати їх з традиційними класичними 
формами роботи. Пріоритетом бібліо-
теки є органічне поєднання інформа-
ційного забезпечення навчального 
процесу та виховання не тільки фахів-
ця а й громадянина. Запам’ятаймо, що 
наше життя продовжиться у наших ді-
тях, у наших  учнів – писав Януш Кор-
чак. 
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неможливе лише шляхом передачі 
знань у готовому вигляді від викладача 
до учня. Необхідно створити умови для 
перетворення учня з пасивного спожи-
вача знань на їх активного творця.   

Саме тому самостійна робота уч-
нів є не лише важливою формою, а в 
деякій мірі, і основою навчального 
процесу. Самостійна робота повинна 
будуватись так, щоб в учня формува-
лась потреба самовдосконалення, само-
розвитку, творчого і практичного ви-
користання добутих знань.  

Самостійність учня у навчанні 
відбувається в умінні самостійно пла-
нувати, організовувати і контролювати 
хід своєї навчальної діяльності; самос-
тійно здобувати з різних джерел нові 
знання, застосовуючи при цьому знай-
дені ним нові способи їх здобування; 
вибирати найраціональніші способи і 
прийоми роботи, теоретичні і практич-
ні доведення при розв'язанні поставле-
них завдань; творчо застосовувати на-
буті знання для практичної роботи в 
нових умовах. 

На рівні навчального матеріалу 
індивідуалізація та диференціація 
спрямована на те, щоб сильні учні 
поглиблювали свої знання, задоволь-
няли інтереси і нахили до наукових 
знань, середні - засвоювали необхідні 

Розвиток творчих здібностей 
учнів – одна із ніж найактуальніших 
проблем сьогодення. Тому важливим 
завданням для педагогічних працівни-
ків є формування готовності учнів до 
розвитку творчих здібностей.  

Формування творчого потенціа-
лу учнів будується на основі індивіду-
алізації і диференціації навчального 
процесу. 

Індивідуалізація навчання - це 
організація навчального процесу, за 
якої вибір способів, засобів, темпу нав-
чання враховує індивідуальні відмін-
ності учнів, рівень розвитку їхніх здіб-
ностей та умінь. 

Здійснюється індивідуалізація 
через диференціацію навчання. Мета 
диференціації — створення оптималь-
них психолого-педагогічних умов для 
виявлення і розвитку нахилів і здібнос-
тей кожного учня. Диференціація оп-
тимізує, гуманізує процес навчання, 
дає можливості для розвитку творчих 
здібностей учнів, забезпечує їхню мак-
симальну пізнавальну активність на ос-
нові самостійної роботи, постійного 
зворотного зв'язку, об'єктивізації кон-
тролю та оцінки знань.

Формування творчої особистості 
фахівця, здатного до саморозвитку, 
творчої та інноваційної діяльності 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
В СТИМУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ

Сорокіна Т.П. 
викладач вищої категорії, 
викладач – методист
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знання, вміння і навички не нижче ви-
мог навчальної програми, а слабкі – 
ліквідували прогалини в знаннях і під-
тягнулися до рівня програмних вимог.  

Щоб забезпечити високоякісне 
засвоєння кожним учнем основ наук, 
треба стежити за процесом його нав-
чання, виявити труднощі, які виника-
ють у поодиноких учнів та допомагати 
їм ці труднощі усувати.   

Індивідуалізація та диференціа-
ція навчання реалізується за такими 
напрямками.

Перший напрямок пов'язаний із 
здійсненням індивідуального підходу у 
формі додаткових занять з учнями в 
яких є прогалини у знаннях, за допо-
могою організації факультативних і 
гурткових занять. Додаткові заняття 
застосовуються з метою розвитку нав-
чальних можливостей у невстигаючих 
дітей. Після встановлення причин від-
ставання складається програма додат-
кових занять. На факультативних і гур-
ткових заняттях викладачі мають біль-
шу свободу вибору і побудови занять у 
цікавій і захоплюючій формі. Даний 
напрямок дозволяє за допомогою до-
даткових, факультативних і гурткових 
занять забезпечити принцип програм-
ної єдності освіти для всіх учнів. 

Другий напрямок пов'язаний з 
організацією навчально-пізнавальної 
діяльності кожного учня в умовах ко-
лективної роботи в групі. Колективною 
є така робота, в процесі якої учні праг-
нуть отримати знання, надаючи один 
одному безпосередню допомогу, під-
тримуючи один одного в просуванні до 
мети. Для індивідуалізації навчання все 
ширше використовується групова ро-
бота. Характерною особливістю групо-
вої роботи є поділ учнів на декілька 
підгруп. При цьому враховується рі-

вень навчальних можливостей учня. Як 
правило, всі групи виконують завдання 
в рамках теми, що вивчається, але зміст 
матеріалу, ступінь складності, способи 
діяльності можуть бути різними.  

Можливе також створення груп 
із сильних і слабких учнів. Учитель у 
такому випадку зможе приділити біль-
ше уваги слабким учням, у той час як 
сильні учні завдання виконують самос-
тійно.

Наприклад: Викладачем пояснено 
новий матеріал. У малих групах відбу-
вається закріплення навчального мате-
ріалу на різних рівнях засвоєння. Фор-
ма роботи – диференційовано-групова. 
Групи мають однорідний склад учнів 
(наприклад, група тільки сильних уч-
нів, група тільки середніх учнів, група 
тільки слабких учнів). Групам надають-
ся диференційовані за складністю зав-
дання. Учні в групі виконують завдання 
спільно. Під час опитування від групи 
відповідає 1 учень. Усім учням групи 
виставляється та оцінка, яку одержав 
цей учень.
              Третій напрямок полягає в 
індивідуалізації і диференціації 
навчання в рамках уроку за допомогою 
таких прийомів: 
 - надання допомоги у навчанні: допов-
    нення до завдання (креслення, схема, 
    план, малюнок), рекомендація до ви-
    конання – запис умови у вигляді зна-
    ків, опорних сигналів, показ зразка 
    розв'язання, пояснення ходу вико-
    нання завдання;
 -  ліквідація прогалин у знаннях і вмін-
    нях та залучення учнів до активної 
    пізнавальної діяльності: відтворення 
    опорного матеріалу під час фрон-
    тальної роботи над темою, викорис-
    тання карток навчального характеру, 
    наочності, включення слабких у 

Теоретичне навчання
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   склад групи добре підготовлених уч-  
   нів для виконання певних завдань 
   і т. д. Наприклад: Новий матеріал ви-
   вчається в малих групах. Форма робо-
   ти – кооперативно-групова. Групи 
   мають різнорідний склад учнів, тобто 
   включають учнів різної успішності 
   (сильних, середніх і слабких). Кожна 
   група вивчає свою частину матеріалу    
   (підтему великої теми). Учням нада-
   ється навчальна інформація. Група 
   вивчає, обговорює свій навчальний 
   матеріал та демонструє його в наоч-
   ній формі у вигляді  схем, опорних 
   конспектів, таблиць (для їх  виконан-
   ня учні повинні  мати фломастери, 
   папір тощо). Доповідач від кожної 
   групи надає свій блок матеріалу. Учні 
   інших малих груп задають питання 
   (це заохочується додатковими бала-
   ми, що додаються до рейтингової 
   оцінці кожної групи). Обов'язкова   
   корекція знань з боку викладача по 
   кожному блоку навчального матері-
   алу. Наприкінці заняття проводиться 
   тестування чи опитування.
  -контроль і оцінка дій: виставлення 
   оцінок та вдалі відповіді, створення 
   ситуацій успіху шляхом заохочення;
   -створення сприятливої моральної 
    атмосфери стимулювання до подаль-
    шої роботи за допомогою організації 
     взаємоперевірки, надання допомоги 
     слабким без суворого реагування на 
     помилки. 

Третій напрямок проявляється в 
перевазі головним чином роботи зі 
слабкими і середніми учнями, сильні 
зазнають при цьому непоправних 
втрат. Однак справжня рівність у галузі 
освіти полягає не в тому, щоб усі учні 
здобули однакову освіту, а в тому, щоб 
кожен з них отримав ті знання, які від-
повідають його здібностям і працелюб-
ності.
 Для успішного проведення дифе-
ренційованого навчання викладачу не-
обхідно: вивчити індивідуальні особ-
ливості та навчальні можливості учнів, 
використовувати й удосконалювати 
здібності і навички учнів у груповій та 
індивідуальній роботі, систематично й 
об’єктивно аналізувати роботу учнів, 
відмовлятися від малоефективних 
прийомів організації навчання, заміня-
ючи їх раціональнішими за даних умов. 

Реалізувати у практиці викладан-
ня принципи диференціації можливо, 
використовуючи різні методи і форми 
навчання, різні прийоми роботи з учня-
ми. При цьому дана технологія не обме-
жує викладача в виборі методів, засобів 
і форм навчання – все це знаходиться 
повністю в компетенції викладача.  
 Разом з тим слід пам’ятати, що ті чи 
інші педагогічні рішення викладача не 
повинні перекреслювати основні 
принципи технології, основою якою є 
рівнева диференціація.

Теоретичне навчання
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ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКОГО ПОСІБНИКА 
«ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСОБИСТІСНО 
ОРІЄНТОВАНОМУ ТА ГРУПОВОМУ МЕТОДАХ 

НАВЧАННЯ»

Осипенко Н.Н.  
викладач вищої категорії, 
викладач – методист

Метою посібника є можливість 
надати допомогу викладачам українсь-
кої мови ПТНЗ в удосконаленні про-
фесійного спрямування уроків україн-
ської мови, в доборі форм і прийомів 
інтегрованого та інтерактивного нав-
чання, у формуванні професійно спря-
мованих умінь та навичок при вивчен-
ні української мови за рівнем стандар-
ту.

Автор посібника подає зразки 
складання тлумачних словничків про-
фесійної лексики до теми «Професійна 
лексика. Терміни». Наприклад, за фа-
хом «Верстатник широкого профілю» 
тлумачення термінів, слів-професіона-
лізмів: «фартух» – частина супорта, в 
якій знаходиться механізм для супор-
та; «супорт» - механізм для закріплен-
ня різального інструменту (різців) і 
т.ін. Дидактичний матеріал при вив-
ченні тем підбирається з урахуванням 
рівня обізнаності учнів з обраною про-
фесією, виробничим навчанням.

Наприклад, за поданим зразком 
скласти діалог на теми виробничого 
навчання, пояснити розділові знаки 
при діалозі (в письмовому варіанті).  

Складання на уроках мови діало-
гів, елементи ділової та рольової гри 
присутні при вивченні багатьох тем.  
Такі завдання викладач дає як домаш-
ні, так і як випереджувальні. Учні ви-
являють власну творчість у складанні 
діалогів з професійним спрямуванням. 
Наприклад:  
   - Скажи, друже, який у тебе фаховий 
розряд?
   - Третій, бо щойно закінчив центр 
машинобудування.
   - І не нудно стояти біля верстата, 
який майже всю роботу виконує сам?
   - Це тільки здається, що він такий са-
мостійний. Коли затупиться різець, за-
мінити його необхідно?
   - Звичайно.

Завдання пошукового характеру, 
творче конструювання дає можливість 
вчителю перевірити надбані учнями 
вміння та навички, закріпити вивче-
ний матеріал.

Наприклад, пропонується о 
поданих схем вписати словосполучен-
ня та визначити їх тип, або прості ре-
чення за допомогою сполучників пере-
будувати на складні речення. 
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Самі ж словосполучення та речення 
професійного спрямування.
Наприклад: творче конструювання 

«Картка – схема» 
• До поданих схем впишіть
словосполучення

Узгодження Керування Прилягання 

Візок крана, незакріплене устаткуван-
ня, скидати з крана, заклинювання 
контакторів, кінцеві вимикачі, елек-
тричний захист.
 Як бачимо, всі словосполучення 
професійного змісту за фахом «Маши-
ніст крана металургійного виробниц-
тва»
Або ж: «Картка – творче конструюван-
ня»  
• Подані речення перебудувати на
різні види складних (складносурядних, 
складнопідрядних, безсполучникових).

Прості речення:
1. Необхідно дотримуватися основних
правил догляду за верстатом.
2. Слід забезпечувати тривалу роботу
верстата без перебоїв.
Сполучники: щоб; для того, щоб; тому 
що.

              Прості речення:
1. Іноді верстат при роботі повільно
гальмується.
2. Необхідно збільшити натяг гальмо-
вої стрічки.
Сполучники: якщо, там; коли, тоді.

В посібнику можна також знайти 
приклади різних видів диктантів: асо-
ціативного, професійно спрямованого, 
дистанційного. Тести для аудіювання 
складені за професійним спрямуван-
ням: «Автомобіль», «Особливості про-
фесії електрогазозварника». 

Робота учнівських творчих груп 
(малих і великих) спонукає до мислен-

ня, креативного пошуку. Отримавши 
«наряд на творчість» учні розкривають 
свої уміння, творчі задатки, виконуючи 
вправи, завдання інтерактивного, ін-
тегрованого змісту: рольову гру, ділову 
гру, гру: «Мікрофон», «Інтерв’ю», «Ро-
бітнича бригада», «Робітнича опера-
тивка», «Презентація професії», скла-
дання реклами ПТНЗ, професій, «Сен-
кану» та ін.

Наводимо приклад асоціатив-
ного диктанту. Перед диктантом вик-
ладач проводить певну мотивацію, на 
зразок:
   - Які асоціації викликають у вас пода-
ні слова?
   - Напишіть на них реакції професій-
ними словами.
Машиніст крана: Кран – вантаж,..; 
апаратура керування – кнопка «пуск»;
прилади безпеки – аварійний вимикач.
Верстатник широкого профілю:
Верстат – станина,…; Органи керуван-
ня – рукоятка,…;  затисні пристрої – 
патрон,…

У посібнику наведено зразки 
дистанційних диктантів «Шпалери» за 
фахом «Штукатур. Лицювальник-пли-
точник. Маляр» та «Загальне устатку-
вання і робочий цикл автомобіля» за 
фахом «Слюсар з ремонту автомобі-
лів». Методика проведення дистанцій-
ного диктанту актуальна. Подані тек-
сти диктантів діляться на три і більше 
частин. Кожна творча група називає 
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учня, який зачитує, запам’ятовує певну 
частину диктанту і продиктовує іншим 
учням. Таким чином з дошки, екрана 
дистанційно «списується» весь текст 
диктанту.

Для формування особистісно орі-
єнтованих вмінь та навичок учнів ав-
тор посібника наводить зразки скла-
дання власного висловлювання «Пре-
зентація професій», рольової гри «Мік-
рофон», ділової гри «Інтерв’ю», «Робіт-
нича бригада», складання «Сенкану». 
Хоч в названих вправах і завданнях 
інтегрованого та інтерактивного змісту 
може бути присутня і методика твор-
чих груп, адже всі ці прийоми і методи-
ки розвивають в учнів через професій-
не спрямування виучуваного матеріалу 
орієнтацію на формування комуніка-
тивного розвиненої творчої особистос-
ті.

Ось зразок «Сенкану» за фахом 
«Штукатур. Лицювальник-плиточник. 
Маляр» як інтерактивної вправи, що 
розвиває в учнів креативне мислення 
через обізнаність з майбутньою профе-
сією. Такий «Сенкан» складуть учні, які 
мають достатні і високі рівні знань з 
лексики, морфології української мови. 
І
1. Маляр
2. Вправний, досвідчений, практикант.
3. Фарбує, оклеює, розтирає, розпилює.
4. Досвідчений маляр робить наше
життя затишним.
5. Життя.

ІІ
1. Шпалери.
2. Кольорові, паперові, латексні, флізе-
лінові, венілові, наклеєні, обірвані, такі, 
що легко миються.
3. Клеяться, зриваються, розгладжу-
ються, миються, протираються.
4. Правильно наклеєні маляром шпале-
ри – запорука гарного настрою 
замовника.
5. Маляр.
Речення

 Шлях до щастя лежить через пра-цю, 
яку ти маєш завдяки улюбленій 
професії. (Речення складне, вид синтак-
сичного зв’язку – підрядний означаль-
ний).
 Професійна спрямованість на уроках 
української мови в особистісно 
орієнтованому та груповому методах 
навчання актуальна через свою вну-
трішню мотивацію.
 Саме на уроках української мови 
формуються професійно спрямовані 
уміння та навички, які допомагають 
учням розвивати своє говоріння, мов-
лення, мислення, висловлювання, опе-
руючи професійною лексикою, термі-
нами, текстами професійного спряму-
вання. Через професійну спрямованість 
уроків української мови підвищується 
рівень  досягнень та компетенцій учнів, 
формується всесторонньо розвинена 
особистість.
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ності і поступово розширюються від-
носин - від відносин в групі і до вклю-
чення у суспільне життя. В роботі 
представлені організаційні заходи та 
приведено типовий план-сценарій уро-
ку, приведені розробки опорних кон-
спектів та завдань для реалізації.

Формування елементів інформа-
ційної культури на кожному етапі здій-
снюється через використання відповід-
них прийомів і методів навчання та са-
мостійної роботи учнів:

1. Метод проектів.
2. Медіаосвіта.
3. Створення альтернативних ситуа-

цій.
4. Робота з текстом.
5. Використання інформаційних та

комп’ютерних  технологій та ін.
Оволодіння інформаційною ку-

льтурою - це шлях універсалізації якос-
тей людини, який сприяє реальному 
розумінню людиною самої себе, свого 
місця і своєї ролі. Велику роль у фор-
муванні інформаційної культури грає 
освіта, яка має формувати нового фа-
хівця інформаційного співтовариства.
Практичне застосування: Актуаль-
ність проблеми по формуванню інфор-
маційної культури учнів ПТНЗ визна-
чається підвищенням функціонального 

Мета: виявити специфіку педагогіч-
них форм, методів й прийомів нав-
чальної роботи по формуванню інфор-
маційної культури учнів ПТНЗ
Стислий опис: Будь-яка діяльність лю-
дини має цілком визначену мету. Ос-
новна мета викладача - всебічний роз-
виток навчальної діяльності учнів.  
Досягнення цієї мети дозволяє розв'я-
зати багато освітніх завдань: забезпе-
чення міцних знань, підготовка учнів 
до активної участі у житті колективу 
групи, вміння самостійно здобувати 
знання, приймати нестандартні рішен-
ня в критичних ситуаціях, бути гідним 
громадянином України.  

Найбільш ефективно ці завдання 
вирішуються через оптимізацію на-
вчально-виробничого процесу, який 
базується на використанні різноманіт-
них форм, методів і прийомів навчан-
ня.

Організація особливого інфор-
маційного середовища на уроках тео-
ретичного навчання дозволяє учням 
стати інформаційно культурними 
(компетентними) і в майбутньому 
включитися в процес активного фор-
мування та широкомасштабного вико-
ристання інформаційних ресурсів, не-
обхідних в будь-якій області їх діяль-

ПРИЙОМИ І МЕТОДИ РОБОТИ ПО ФОРМУВАННЮ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПТНЗ

Гарбуз Ольга Володимирівна, 
викладач професійно-теоретичного 
напрямку підготовки ДЦПТО 
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Старшокласники та їх батьки, 
студенти безпосередньо від представ-
ників навчальних закладів отримали 
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інформації та інформаційної культури 
в житті людини в сучасному інформа-
ційному суспільстві; зростанням обся-
гів інформації і зростанням інтенсив-
ності інформаційних комунікацій, що 
надають людині великі можливості для 
творчого розвитку. Методична розроб-
ка має практичне застосування у педа-
гогічній діяльності викладача. 

Запропоновані форми і методи 
роботи за професійно-теоретичним на-
прямком підготовки допомагають 
сформувати активну осмислену пози-
цію до самоосвіти і самореалізації себе 
як  громадянина і фахівця.
Результативність: 
1. Проаналізовано психолого-педаго-
гічну, соціологічну та науково-мето-
дичну літературу.
2. Розглянути сутність, зміст і структу-
ру інформаційної культури учнів у нав-
чальному процесі.
3. Виділені педагогічні засоби, спрямо-
вані на формування інформаційної ку-
льтури учнів у процесі навчання.
4. Описати прийоми і методи свого
досвіду роботи з формування 
інформаційної культури учнів ПТНЗ.
5. Розглянуто можливості використан-
ня різноманітних ресурсів по підготов-
ці кваліфікованого фахівця.
6. Розроблено та проведено цикл по-
закласних заходів з предметів профе-
сійно-теоретичного напрямку підго-
товки  із залученням членів учнівсько-
го самоврядування.
7. Впроваджено в практику роботи ви-
кладача-предметника прийоми, форми 
і методи роботи по формуванню інфор-
маційної культури.

8. Підготовлено методичні рекомен-
дації щодо впровадження різноманіт-
них форм і методів роботи  по форму-
ванню інформаційної культури серед 
учнів ПТНЗ.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 
НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ЕКОНОМІКИ – СКЛАДОВІ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Горячкіна Ю.В., 
викладач економіки

В даний час в світі відбуваються 
серйозні зміни в системі освіти. Одним 
з факторів, що обумовили процеси ре-
організації моделі освіти, є процеси 
глобалізації, які зачепили всі аспекти 
сучасного життя та інформатизації 
освітнього процесу пов'язані з комп'ю-
терними технологіями.

Реформування освіти в Україні в 
найближчі роки передбачає її перебу-
дову з метою впровадження в освітню 
практику таких технологій, які б ство-
рили максимально сприятливі умови 
для розвитку і саморозвитку особис-
тості учня, виявлення та активного ви-
користання його індивідуальних особ-
ливостей у навчальній діяльності. То-
му, державна освітня політика спрямо-
вана на оновлення мети навчання й ви-
ховання та впровадження сучасних ін-
новаційних технологій в навчально-ви-
ховний процес, про що зазначено в За-
конах України: «Про освіту», «Про за-
гальну середню освіту», «Про іннова-
ційну діяльність», Положення «Про по-
рядок здійснення інноваційної освіт-
ньої діяльності». 

Сучасний етап розвитку людства 
характеризується переходом до інфор-
маційного суспільства, у якому постій-

но зростають обсяги інформації для за-
своєння. Для цього процес навчання та 
організаційна методика уроку повинні 
бути побудовані так, щоб широко залу-
чати учнів до самостійної творчої ді-
яльності щодо засвоювання нових 
знань та вдалого використання їх на 
практиці. 

Існує розгалужена класифікація 
технологій навчання, яка включає в се-
бе технічні, економічні, соціальні, ін-
формаційні, педагогічні технології. 
Ефективність останніх розширює мож-
ливості використання усіх інших тех-
нологій навчання, причому, в опти-
мальному співвідношенні інноваційних 
та традиційних технологій навчання. 

Щоб розкрити сутність інно-
ваційних технологій навчання, необхід-
но звернутися до витоку терміна «інно-
вація». Слово «інновація» має латинсь-
ке походження і в перекладі означає: 
оновлення, зміни, введення нового. 
Термін "інновація" означає оновлення 
процесу навчання, який опирається, 
головним чином, на внутрішні факто-
ри. Запозичення цього терміна пов'яза-
не з бажанням виділити мотиваційний 
бік навчання, відмежуватися від черго-
вих "переможних методик", які за коро-

Home
Штамп
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ткий час повинні дати максимальний 
ефект незалежно від особливостей гру-
пи та окремих учнів, їхніх бажань, здіб-
ностей тощо. 

Сучасні дослідники поняття «ін-
новація» (нововведення) розглядають у 
двох напрямах: «інновація – процес» та 
«інновація – продукт, результат». Зок-
рема, Т. Поніманська розглядає інно-
вацію як комплексний процес створен-
ня, використання і розповсюдження 
нового практичного засобу та дає таке 
визначення: «Інновації в системі осві-
ти – це процеси створення й освоєння 
педагогічних нововведень» [1, c. 133],  
I. Підласий та А. Підласий пропонують 
таке визначення: «інновації – це й ідеї, і 
процеси, і засоби, і результати, взяті в 
єдності якісного вдосконалення 
педагогічної системи» [2, с. 3]. В. Сло-
бодчиков дає таке визначення: «Інно-
вація - кінцевий результат творчої дія-
льності у вигляді нової чи удосконале-
ної продукції, нового чи удосконалено-
го технологічного процесу» [3, с. 5]. 
Аналогічної думки дотримується В. Са-
фіулін, характеризуючи інновації як 
процеси впровадження та освоєння 
педагогічних нововведень [4, с. 56].
Інноваційні технології - це цілеспрямо-
ваний системний набір прийомів, засо-
бів організації навчальної діяльності, 
що охоплює весь процес навчання від 
визначення мети до одержання резуль-
татів.  Використання нових технологій 
у навчальному процесі призводить до:
- розвитку нових педагогічних методів 
   і прийомів; 
- зміні стилю роботи викладачів, роз-
  в'язуваних ними завдань;
- структурним змінам у педагогічній 
  системі.

У документах ЮНЕСКО техно-
логія навчання розглядається як сис-

мний метод створення, застосування й 
визначення всього процесу викладання 
і засвоєння знань із врахуванням тех-
нічних і людських ресурсів та їхньої 
взаємодії, завданням якого є оптиміза-
ція форм освіти [5].

Методи педагогічного впливу та  
підвищення ефективності навчання 
безпосередньо залежить від доцільнос-
ті добору і використання різноманіт-
них, найбільш адекватних навчальній 
темі методів навчання, а також від ак-
тивізації всього навчального процесу. 

Традиційне тлумачення терміну 
“методи навчання” є таким: це “упо-
рядковані способи взаємопов’язаної 
діяльності вчителя й учнів, спрямовані 
на розв’язання навчально-виховних 
завдань”. У процесі навчання найбільш 
доцільно використання, в першу чергу, 
тих методів, при яких: в учнів розвива-
ється бажання до творчої, продуктив-
ної праці; учні прагнуть до активних 
дій, досягають успіхів і мотивують вла-
сну поведінку; відпрацьовуються моде-
лі поведінки, необхідні для успішної 
професійної чи підприємницької ді-
яльності. Цим вимогам найбільш від-
повідають інтерактивні методи навчан-
ня. Слово “інтерактив” (пер. з англій-
ської “inter” – “взаємний”, “act” – діяти) 
означає взаємодіяти. Інтерактивний 
метод – це спосіб взаємодії через бесі-
ду, діалог. Інтерактивне навчання – це 
навчання в режимі діалогу, під час яко-
го відбувається взаємодія учасників пе-
дагогічного процесу з метою взаєморо-
зуміння, спільного вирішення навчаль-
них завдань, розвитку особистісних 
якостей учнів. 

Інтерактивні методи навчання 
передбачають фронтальну роботу учнів 
та роботу малими групами. Зупини-
мося коротко на характеристиці інтер-
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активних методів, що, на мою думку, є 
ефективними у навчанні економіки: 
Групові методи:

1. Робота в парах. Учні працюють в
парах, виконуючи завдання. Парна ро-
бота вимагає обміну думками і дозво-
ляє швидко виконати вправи, які в 
звичайних умовах є часомісткими або 
неможливими (обговорити подію, твір, 
взагалі інформацію, вивести підсумок 
уроку, події тощо, взяти інтерв’ю один 
в одного, проанкетувати партнера). 
Після цього один з партнерів доповідає 
перед класом про результати.

2. Робота в трійках. По суті, це ус-
кладнена робота в парах. Найкраще в 
трійках проводити обговорення, обмін 
думками, підведення підсумків чи нав-
паки, виділення несхожих думок). 

3. Змінювані трійки. Цей метод трохи
складніший: всі трійки класу отриму-
ють одне й те ж завдання, а після обго-
ворення один член трійки йде в нас-
тупну, один в попередню і ознайомлює 
членів новостворених трійок з набут-
ком своєї. 

4. 2+2=4. Дві пари окремо працюють
над вправою протягом певного часу 
(2-3 хвилини), обов’язково доходять до 
спільного рішення, потім об’єднуються 
і діляться набутим. Як і в парах, необ-
хідним є консенсус. Після цього можна 
або об’єднати четвірки у вісімки, або 
перейти до групового обговорення. 

5. Карусель. Учні розсаджуються в
два кола – внутрішнє і зовнішнє. Внут-
рішнє коло нерухоме, зовнішнє руха-
ється. Можливі два варіанти викорис-
тання методу – для дискусії (відбува-
ються “попарні суперечки” кожного з 
кожним, причому кожен учасник внут-
рішнього кола має власні, неповторю-
вані докази), чи для обміну інформаці-
єю (учні із зовнішнього кола, рухаю-

чись, збирають дані). 
6. Робота в малих групах. Найсуттєві-

шим тут є розподіл ролей: “спікер” – 
керівник групи (слідкує за регламен-
том під час обговорення, зачитує зав-
дання, визначає доповідача, заохочує 
групу до роботи), “секретар” (веде за-
писи результатів роботи, допомагає 
при підведенні підсумків та їх виголо-
шенні), “посередник” (стежить за ча-
сом, заохочує групу до роботи), “допо-
відач” (чітко висловлює думку групи, 
доповідає про результати роботи гру-
пи). Можливим є виділення експертної 
групи з сильніших учнів. Вони працю-
ють самостійно, а при оголошенні ре-
зультатів рецензують та доповнюють 
інформацію. 

7. Акваріум. У цьому методі одна мік-
рогрупа працює окремо, в центрі класу, 
після обговорення викладає результат, 
а решта груп слухає, не втручаючись. 
Після цього групи зовнішнього кола 
обговорюють виступ групи і власні 
здобутки. 
Фронтальні методи:

1. Велике коло. Учні сидять по колу і
по черзі за бажанням висловлюються з 
приводу певного питання. Обговорен-
ня триває, поки є бажаючі висловити-
ся. Вчитель може взяти слово після об-
говорення.

2. Мікрофон. Це різновид великого
кола. Учні швидко по черзі висловлю-
ються з приводу проблеми, передаючи 
один одному уявний “мікрофон”.
3. Незакінчені речення. Дещо усклад-

нений варіант великого кола: відповідь 
учня – це продовження незакінченого 
речення типу “можна зробити такий 
висновок…”, “я зрозумів, що…”

4. Мозковий штурм. Загальновідома
технологія, суть якої полягає в тому, 
що всі учні по черзі висловлюють абсо-



45             Сучасний вісник

Теоретичне навчання

лютно всі, навіть алогічні думки з при-
воду проблеми. Висловлене не крити-
кується і не обговорюється до закін-
чення висловлювань.

5. Аналіз дилеми (проблеми). Учні в
колі обговорюють певну дилему (прос-
тіше) чи проблему (складніше, бо полі-
варіантно). Кожен каже варіанти, що 
складаються внаслідок вибору. Най-
краще давати завдання вибору з осо-
бистісним сенсом (наприклад, “чи пла-
тити податки, якщо країна не здатна їх 
правильно розподілити?”).

6. Мозаїка. Це метод, що поєднує і
групову, і фронтальну роботу. Малі 
групи працюють над різними завдан-
нями, після чого переформовуються 
так, щоб у кожній новоствореній групі 
були експерти з кожного аспекту про-
блеми.

Іншими словами, інтерактивне 
навчання - це, насамперед, діалогове 
навчання, в ході якого здійснюється 
взаємодія між учнем і вчителем, між 
самими учнями. Практика показує, що 
при використанні інтерактивних мето-
дів, учні запам’ятовують: 80% того, що 
висловлювали самі; 90% того, що роби-
ли самі. Під час інтерактивного навчан-
ня учень стає не об’єктом, а суб’єктом 
навчання, він відчуває себе активним 
учасником подій і власної освіти та 
розвитку (це особливо важливо для 
старшокласників). Це забезпечує внут-
рішню мотивацію навчання, що сприяє 
його ефективності. Поліпшується не 
тільки запам’ятовування матеріалу, але 
і його ідентифікація, використання у 
повсякденному житті. Використання 
інтерактивних методів навчання в ма-
лих групах сприяє розвитку таких осо-
бистісних якостей як комунікабель-
ність, співробітництво, уміння відсто-
ювати свою точку зору, йти на компро-

міси і т.д.
Завдяки ефекту новизни та ори-

гінальності інтерактивних методів при 
правильній їх організації зростає ціка-
вість до процесу навчання. Для впро-
вадження інтерактивного навчання в 
освітній процес застосовуються  ком-
п'ютер та проектор для презентацій. 
Таким чином, проведення уроків із 
застосуванням активних та інтерактив-
них методів показує, що такі методи 
дозволяють глибше проникати в суть 
явищ, формувати мислення, а також 
мотивують, стимулюють і активізують 
пізнавальні процеси учнів - увага, 
сприйняття , мислення, пам'ять, уява, 
підвищують інтерес до предмета.
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розроблений методичний посібник з 
геометрії «Збірник задач з геометрії». В 
збірник ввійшли задачі підвищеної 
складності на знаходження об'єму, біч-
ної та повної поверхонь піраміди. При 
розв’язуванні таких задач часто вини-
кають труднощі і в побудові малюнка, і 
в ході розв’язання. 

В даному посібнику задачі згру-
повані таким чином, що всі завдання 
однієї групи мають однаковий метод 
розв'язання або близькі за змістом умо-
ви.

 В кожній групі є задачі з повним 
розв'язком, що може служити прикла-
дом оформлення для підготовки до 
ЗНО.

  Є задачі з неповним розв'язком, 
які містять ключові моменти, але опу-
щені несуттєві пояснення, проміжні 
перетворення та обчислення.

До кожної групи є задачі для са-
мостійного розв'язання. 

До всіх задач є відповіді.
Даний посібник буде корисний 

учням при підготовці до ЗНО.
Викладачі можуть використову-

Працюю  над методичною проб-
лемою «Формування потреби учнів в 
саморозвитку та самовдосконаленні 
через упровадження інноваційних ос-
вітніх технологій на уроках математи-
ки».

В сучасних умовах зросла роль 
самостійного навчання. Суть понять 
«самоосвіта» і «саморозвиток» закладе-
на в коренях цих слів: людина щось ро-
бить самостійно, без допомоги інших. 
Сам себе навчає, сам себе розвиває. Са-
монавчання і саморозвиток - найбільш 
актуальні та ефективні способи осяг-
нення цього світу.

Для вирішення методичної проб-
леми мною розроблені кілька напрям-
ків. Один з них – робочий зошит учня. 
Завдяки йому учні можуть самостійно 
або за допомогою вчителя повторити 
матеріал з математика з курс неповної 
середньої школи. Контрольні роботи 
учні виконують у вигляді тестування. 
Тести відкритого та закритого видів і 
завдання з повним розв’язком. Струк-
тура роботи відповідає ЗНО. 

У поточному році мною розроб-

ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ УЧНІВ В САМОРОЗВИТКУ 
ТА САМОВДОСКОНАЛЕННІ ЧЕРЕЗ УПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Дядькова Людмила Михайлівна, 
викладач вищої  категорії, 
викладач-методист 

Home
Штамп
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Старшокласники та їх батьки, 
студенти безпосередньо від представ-
ників навчальних закладів отримали 

Сучасний вісник

вати як дидактичний матеріал.
Для розв’язання проблеми в про-

цесі навчання я використовувала еле-
менти програми Intel – навчання для 
майбутнього. З учнями на уроках мате-
матики та екології  був розроблений 
проект «Автомобільний транспорт і 
екологія – шляхи розв’язання проб-
лем» і проведений урок «Відсоткові 
розрахунки». Учням надано завдання 
дослідити різні типи двигунів, їх пере-
ваги та недоліки. Результати роботи  
учні оформили у вигляді презентацій. 
Ця робота була опублікована у журналі 
«Математика в рідній школі» № 2 за 
2014 рік.

З метою впровадження інформа-
ційно-комунікаційних технологій в на-
вчальний процес у 2016 році був ство-
рений блог викладача. Зараз він скла-
дається з таких сторінок: Головна, 
Портрет, Навчально-методична діяль-
ність, Презентації з математики, Публі-
кації, Фотогалерея.

В майбутньому з’являться сто-
рінки: Позаурочна робота, Інформати-
ка та ІКТ. Зараз матеріал готується до 
публікації. 

Адреса блогу 
http://liudmiladyadkova.blogspot.com.

Животова С.Г.,
викладач вищої категорії, 
викладач - методист

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ 
ТА БІОЛОГІЇ ЧЕРЕЗ ПРОБЛЕМНО-ДОСЛІДНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ

Головним завданням сьогодні 
стало виробництво компетентних лю-
дей – таких людей, які були б здатні за-
стосовувати свої знання в умовах, що 
змінюються, і … тих, чия основна ком-
петенція полягає в умінні включатися 
в постійне самонавчання впродовж 
усього життя.

Українська освіта ХХІ ст. потре-
бує кардинальних змін у структурі, 

змісті й технологіях навчання.
Компетентнісний підхід відпові-

дає й напрямам творчих пошуків вик-
ладачів. Ці пошуки пов’язані з реалі-
зацією ідеї проблемного навчання, пе-
дагогіки співпраці, особистісно зорієн-
тованого навчання. Усі ці ідеї відобра-
жають намагання вирішити проблему 
мотивації навчальної діяльності учнів, 
створити модель "навчання із захоп-

Теоретичне навчання
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ленням". Такий підхід дозволяє уник-
нути конфліктів між учнями та педаго-
гами, неминучих при навчанні з при-
мусом. [ 7, с.16  ].

Отже, знання як самоціль має 
поступитися місцем знанню як інстру-
ментові життя, що забезпечує молодій 
людині можливість жити в гармонії з 
власною природою до довкілля, сус-
пільством, окремими людьми, можли-
вість оволодіти новими технологіями.

1. Формування і розвиток жит-
тєвої компетентності учнів у педаго-
гічному просторі.

Формування і розвиток життєвої 
компетентності учнів у педагогічному 
просторі (в урочний та позаурочний 
час) набуває ефективності, якщо його 
технологія ґрунтується на теоретичних 
засадах, які відображають сутність і 
зміст компетентнісного підходу в нав-
чанні учнівської молоді, що забезпе-
чить:
   - розвиток активних форм і методів 
      підвищення інноваційної культури 
     педагогів;
   - впровадження освітніх технологій 
     розвитку учня як суб’єкта діяльнос-
     ті;
   - розкриття педагогічних можливос-
     тей навчальних закладів у фізично-
     му, інтелектуальному, духовному, 
     соціальному розвитку і саморозвит-
     ку учня;
   - формування у вихованців зрілої 
      життєвої і соціальної компетентно-
      сті й культури життєвого самовиз-
      начення;
   - розвиток творчого потенціалу мо-
      лоді в інтересах її моделей досяг-
      нення життєвого і соціального успі-
      ху;
   - розробку, апробацію та впровад-
      ження у практику роботи іннова-

ційних технологій.
Формування життєвої компете-

нтності учнів буде ефективним за 
умов:
   - створення гнучкої оперативної сис-
      теми науково-методичної підготов-
      ки педагогів;
   - опанування педагогами теоретич-
      них засад і технологій компетент-
      нісного підходу;
   - достатнього рівня професійної 
      компетентності педагогів з пробле-
      ми;
   - створення ресурсного центру та 
      ефективної організації його роботи 
      з проблеми дослідження;
   - забезпечення високого рівня керів-
      ництва роботою над реалізацією 
      проблеми, залучення до його впро-
      вадження висококваліфікованих 
      спеціалістів, науковців, батьківсь-
      кої громадськості;
   - чіткого визначення інструментарію 
      для оцінювання в учнів рівня сфор-
     мованості ключових компетентнос-
     тей.

Як показує практика, таланови-
тий викладач не завжди оточений ува-
гою та повагою в своєму навчальному 
закладі. Йому комфортно там, де ство-
рюються не тільки внутрішні перед-
умови, а й існують зовнішні фактори. 
До їх числа належать, в першу чергу, 
існування цілісного освітнього сере-
довища, мотивація і позитивне став-
лення педагогічного колективу до ін-
новацій, там, де панує підтримка доб-
розичливості, взаємної підтримки та 
довіри в колективі викладачів; відчут-
на атмосфера підтримки локальних ус-
піхів викладачів з боку управління ос-
віти; забезпечуються достатні інфор-
маційні джерела та інше.

Практика свідчить, що в роботі 

Теоретичне навчання
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викладача хімії та біології, який пра-
цює в інноваційному режимі, перева-
жають:
   - пошукові форми роботи учнів на 
      уроці на уроці та позаурочний час, 
      що сприяє розширенню їхнього 
      досвіду;
   - чітко виражена спрямованість на 
      реалізацію розвивального потенціа-
      лу у навчально-виховному процесі;
   - прогнозується високий рівень ди-
     дактичних цілей;
   - викладач постійно підтримує тісні 
     контакти з науковими установами, 
     методичними структурами, колега-
     ми-новаторами не тільки свого нав-
     чального закладу, а й району, облас-
     ті, держави, відкритий до спілкуван-
     ня.

2. Інноваційна діяльність ком-
петентного викладача.

Інноваційна діяльність компе-
тентного викладача ґрунтується, най-
перше, на гуманістичних засадах, без 
чого не може відбуватися повноцін-
ного освітнього процесу. Тому увага 
керівників методичних структур, вик-
ладачів повинна бути зосереджена на 
вивченні особистості учня як обов'яз-
кової умови освоєння потенціалу но-
вого змісту початкової освіти. Ми по-
винні досконало знати кого навчаємо, 
щоб знати, як найкраще можна це зро-
бити. Для організації психолого-педа-
гогічного супроводу необхідно залучи-
ти практичних психологів, для реаль-
ного вивчення особистості кожного уч-
ня і на основі його вести єдину психо-
лого-педагогічну карту учня. Бо, щоб 
навчати всіх учитися, треба якомога 
раніше і повніше враховувати їхні ін-
дивідуальні особливості в усіх видах 
навчальної діяльності [ 10, с.67  ]. 

Щоб формувати компетентну 

особистість, сучасний педагог повинен 
володіти певними якостями:
   - успішно вирішувати свої власні 
     життєві проблеми;
   - знати мету компетентнісного нав-
     чання;
   - володіти різноманітними методами 
     і формами роботи;
   - використовувати набуті  знання.

Метою навчання біології та хімії 
є формування засобами навчальних 
предметів ключових компетентностей, 
необхідних для соціалізації, творчої 
самореалізації особистості, розуміння 
природничо-наукової картини світу, 
вироблення екологічного стилю мис-
лення і поведінки громадянина демо-
кратичного суспільства. 
           В ході засідань методичних стру-
ктур, аналізу показових уроків, діагнос-
тичних анкет викладачів та учнів було 
вироблено систему методичних реко-
мендацій щодо формування ключових 
компетентностей учнів засобами нав-
чальних предметів біології та хімії. 

Зокрема, соціальні компетент-
ності передбачають уміння брати на се-
бе відповідальність, приймати рішен-
ня, робити свідомий вибір, співвісну-
вати у групі. Практика показує, що зад-
ля їх формування доцільно використо-
вувати на уроках групову форму нав-
чання, обирати частково-пошуковий 
чи дослідницький рівень проблемності 
уроку, забезпечувати проблемний вик-
лад матеріалу, ставлячи перед учнями 
проблемно-пошукові завдання, що 
розв’язуються через використання ін-
терактивних прийомів. Забезпечувати 
умови для адекватного самооцінюван-
ня та взаємооцінювання.

Володіння комунікативними 
компетентностями передусім означає 

Теоретичне навчання
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уміння формувати, висловлювати, об-
ґрунтовувати та обстоювати власну ду-
мку. Враховуючи принципи диферен-
ціації, індивідуалізації та вікової відпо-
відності навчання тут можливе вико-
ристання коментоване читання підруч-
ника, навчального діалогу, прийому 
«Сформулюй гіпотезу», індивідуальних 
чи колективних проектів. [10, с.18 ]

Полікультурні компетентності 
передбачають формування у учнів пот-
реби в творчій діяльності, оволодіння 
досягненнями культури. Широкі мож-
ливості для викладача та учня тут від-
кривають «метод кейсів» та проектний 
метод. 

Інформаційна компетентність – 
це уміння здобувати, опрацьовувати і 
використовувати інформацію.  

Особливо слід враховувати, що 
оволодіти хіміко-біологічними знан-
нями на високому рівні можливо лише 
тоді, коли учень використовує не лише 
готову інформацію, чи інформацію, 
здобуту емпіричним шляхом, але й до-
буває її в процесі дослідів та спостере-
жень за природою. Таким чином на 
перший план виходять дослідницькі 
методи навчання: постановка ужитко-
вого експерименту, фенологічні спос-
тереження, тощо. Для опрацювання ін-
формації і підготовки узагальнюючих 
висновків все більше використовується 
комп’ютерна техніка, програмно-мето-
дичні комплекси або програмні ресур-
си. [8, с.22 ]

Не можна оминути увагою і тих 
можливостей, які надає для формуван-
ня ключових компетентностей позак-
ласна робота з предметів. Участь учнів 
у предметних тижнях, олімпіадах, кон-
курсах МАН та еколого-натуралістич-
ній роботі сприяє формуванню інтеле-
ктуальних та громадянських якостей 

особистості.
3. Роль сучасних освітніх техно-

логій та інтерактивних методів нав-
чання на уроках хімії та біології

Роль хімії та біології як навчаль-
них предметів надзвичайно велика в 
плані формування світогляду та твор-
чого мислення учнів не тільки в області 
природознавства, але і в самому загаль-
ному розумінні.

Знання, тверді основи яких фор-
муються при вивченні хімії і біології в 
навчальному закладі, повинні бути ма-
ксимально наближені до реального 
життя і повсякденної практики.

Їх вивчення має здійснюватися 
так, щоб учні бачили науку в постій-
ному історичному розвитку і, бажаючи 
вивчати її, відчували задоволення і 
радість від процесу пізнання. 

Сучасні освітні технології та ін-
терактивні методи навчання, надають 
навчанню природний характер, сприя-
ють створенню в навчальному закладі 
учня комфортного місця для активного 
громадського життя , а навчальна ді-
яльність стає засобом реалізації потен-
ціалу учня та розвитку особистих здіб-
ностей.

Метод проектів є однією з основ-
них технологій формування компетен-
тностей учнів, яка дозволяє використо-
вуючи найменші затрати ресурсів, ст-
ворити в навчальному процесі умови 
діяльності, максимально наближені до 
реальних. 

Організацією проектної діяль-
ності учнів займаюся з 2010 року. Учні 
розробляють дослідницькі, інформа-
ційні, практико-орієнтовані проекти 
різної тематики. Опираюсь на головні 
принципи у реалізації даної технології: 
самостійність, діяльність, результатив-
ність. 

Теоретичне навчання
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Застосування ІКТ на уроках хімії 
та біології дає можливість викладачу 
скоротити час на вивчення матеріалу 
за рахунок наочності і швидкості вико-
нання роботи, перевірити знання учнів 
в інтерактивному режимі, що підвищує 
ефективність навчання, допомагає реа-
лізувати весь потенціал особистості - 
пізнавальний, морально-етичний, 
творчий, комунікативний і естетич-
ний , сприяє розвитку інтелекту, ін-
формаційної культури учнів. 

Інформаційні технології, на мій 
погляд, можуть бути використані на 
різних етапах уроку: 
   - використання діагностичних та 
      контролюючих матеріалів;
   - використання програм, що імітують 
      досліди та лабораторні роботи;
   - використання ігрових і цікавих 
      програм.
   - використання інформаційно-довід-
      кових програм. 

Дані технології дають можли-
вість засвоєння інформації на основі 
сполучення навчального матеріалу з 
його зоровим сприйняттям 

Відомо (дослідження інституту 
Євролінгвіст, Голландія), що більшість 
людей запам'ятовують 5% почутого і 
20% побаченого. Одночасне викори-
стання аудіо- і відеоінформації підви-
щує запам'ятовування до 40-50%.

Названі елементи технологій не 
вичерпують арсеналу можливостей 
формування компетентностей.

 Однак творче використання 
інформаційних технологій дозволить 
підвищити інформаційну культуру уч-
нів, активізувати учнів в процесі нав-
чання, що призвело до виникнення 
стійкого інтересу до предмета. 

Запровадження проектної техно-
логії з кожним роком дасть зростання 

На одному з засідань семінару-
практикуму викладачів хімії та біології 
було розглянуто питання використан-
ня методу проектів на уроках. Викла-
дачами був зроблений висновок про те, 
що проектна технологія дозволяє ус-
пішно формувати ключові компетент-
ності особистості, необхідні у подаль-
шому житті: комунікативні, інформа-
ційні, соціальні, компетентності пов'я-
зані з життям в багатокультурному сус-
пільстві, з навичками вчитися все жит-
тя; а головне, спрямована на реаліза-
цію творчого потенціалу учнів.

Робота над проектом – це творча 
праця учня на основі його вільного ви-
бору, з урахуванням його інтересів.

На сучасному етапі розвитку ос-
віти проектна технологія навчання на-
буває все більшого розповсюдження у 
процесі загальноосвітньої підготовки 
учнів. 

Сьогодні впровадження комп'ю-
терних технологій у навчальний про-
цес є невід'ємною частиною навчання. 
Загальновизнано, що використання 
комп'ютерних технологій в освіті не-
минуче, оскільки істотно підвищується 
ефективність навчання. [ 4, с.14  ]

Теоретичне навчання
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     тання засобів інформаційних техно-
     логій у навчанні біології та хімії; 
   - в аналізі вже існуючих програм, 
      призначених спеціально для вив-
      чення біології і хімії.  

кількості проектів, поліпшиться їх 
якість, зросте рівень самостійності під 
час їх виконання.

Завдяки впровадженню метода 
проектів учні навчаться: працювати з 
потоком інформації, який постійно 
оновлюється, визначати мету, планува-
ти, організовувати та оцінювати осо-
бисту навчальну та творчу діяльність, 
співпрацювати.

Результатами впровадження су-
часних освітніх технологій є: 
   - позитивна динаміка за показником 
     «Якість знань»;
   - активізація пізнавальної діяльності;
   - підвищення мотивації до навчання;
   - розвиток навичок оціночної (само-
      оціночної) діяльності;
   - оволодіння учнями ключовими 
      компетентностями;
   - сформованість науково-дослідниць-
     ких навичок;
   - активна участь учнів в проектній 
      діяльності.

Дидактика комп'ютерного нав-
чання біології  та хімії знаходиться у 
стадії становлення, використання засо-
бів нових інформаційних технологій 
під час вивчення цієї дисципліни в 
навчальному закладі ще знаходиться у 
стадії експерименту. Проходить нако-
пичення досвіду використання конк-
ретних методик та їх фрагментів. Тому 
нині основна науково-методична робо-
та в цій галузі полягає: 
   - в аналізі та узагальненні наявного 
      досвіду комп'ютерного навчання з 
      інформатики, фізики та математики 
      і перенесенні його на навчання біо-  
      логії та хімії, де такого досвіду 
      вкрай мало; 
   - у створенні методик, адаптованих 
     до навчального закладу; 
   - підготовці викладачів до викорис-

Сьогодні вже зроблені перші 
кроки в розробці програм, призначе-
них для вивчення предметів природни-
чо-математичного циклу. Вони різно-
манітні за змістом, структурною побу-
довою, виражальними можливостями, 
обсягом подання навчальної інформа-
ції. Але спільна їх сутність - це знаряд-
дя педагогічної праці викладача. До ди-
дактичних можливостей мультимедій-
них програм, структурованих у відпо-
відності до дидактичних функцій, які 
виконує викладач у процесі навчання 
відносяться: передача знань учням, уп-
равління їх навчально-пізнавальною 
діяльністю, стимулювання цієї діяль-
ності, контроль та перевірка засвоєння 
навчального матеріалу, його корекція в 
процесі викладання, розвиток учнів 
тощо. [2, с.11 ]

Мультимедійні програми приро-
дничо-математичного циклу можуть 
використовуватися як інформаційно-
пізнавальний або інформаційно-конт-
ролюючий засіб навчання, виконувати 
різноманітні дидактичні функції у пев-
них навчальних ситуаціях. Значна час-
тина мультимедійних програм з біоло-
гії та хімії містить документально-дос-
товірну навчальну інформацію та нау-
кову їх інтерпретацію. Їх зміст і побу-
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дова, ґрунтуючись на принципі наоч-
ності, підпорядковується також загаль-
нодидактичним вимогам і принципам 
навчання (науковість, систематичність, 
доступність та послідовність викладу, 
врахування рівня підготовленості уч-
нів тощо).
 Більшість програм природничо-
математичного циклу за дидактичним 
призначенням є допоміжним, ілюстра-
тивним джерелом знань. З цією метою 
можуть бути використані такі мульти-
медійні програми або їх фрагменти. Це, 
зокрема, з біології - "Загальна біологія 
"(ілюстрований матеріал з екології, з 
основ цитології, з основ генетики та 
ін.), "Енциклопедія природи"(опис різ-
номанітних видів тварин, птахів, риб, 
шляхом подання ілюстрованої інфор-
мації у поєднанні із звуковим, тексто-
вим супроводом та відеофрагментами), 
"Енциклопедія птахів"(фотографії, ві-
деозйомки із життя птахів, опис бага-
тьох видів птахів), "Енциклопедія до-
машніх тварин" (фотографії, опис тва-
рин, відеозйомки тварин у русі, году-
вання та ветеринарія тощо), "Життя 
диких тварин" (відеосюжети з життя 
дикіх тварин), "Енциклопедія кімнат-
них рослин" (опис кімнатних рослин та 
практичні поради по догляду за ними).

Теоретичне навчання

Навчальна інформація, що міститься у 
цих програмах, може створити необ-
хідну зорово-слухову опору для фор-
мування уявлень та понять про явища 

та природні об'єкти, які учні не можуть 
безпосередньо спостерігати. Завдяки ві-
деофрагментам та фотографіям цих 
програм можна на уроках біології здій-
снити "подорож" планетою в куточки 
живої природи, які практично недос-
тупні для більшості учнів, що збагатить 
навчальний процес емоційно-образною 
художньою формою пізнання. 

 Мультимедійні засоби як джере-
ло нових знань можуть використовува-
тись перед вивченням навчального ма-
теріалу як вступ до теми, або під час 
вивчення теми, у поєднанні з розповід-
дю чи бесідою. Викладач має змогу про-
стежити за деякими прийомами, які за-
стосовувалися в мультимедійній прог-
рамі, здійснити порівняння і на цій ос-
нові зіставлення словесного змісту та 
зображеного засобами мультимедія. А 
тому на наступних уроках під час вив-
чення нового матеріалу він врахує ти-
пові особливості процесу порівняння 
та зіставлення. [ 2, с.17 ]

Вирішальне слово на уроках, де 
застосовуються мультимедійні навча-
ючі програми, все ж за викладачем. 
Тільки він, враховуючи зміст супрово-
ду, визначає дидактичні можливості, 
методичні особливості поєднання влас-
ного слова з наочно-словесним змістом 
програми, можливі методичні варіанти 
оптимального використання мультиме-
дійних засобів у певних навчальних си-
туаціях під час розв'язування різнома-
нітних пізнавальних завдань.

Завдяки мультимедійній інфор-
мації, що містять програми, учні по-
винні вміти пов'язати одержані уявлен-
ня з навчальною темою, зробити по-
трібні доповнення, самостійні виснов-
ки і узагальнення. 

Перевагою застосування мульти-
медійних програм на уроках хімії та  
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біології, які виступають як джерело 
знань, є те, що завдяки документальній 
переконливості, фактичній достовір-
ності та концентрованості викладу ма-
теріалу учні дістають значний обсяг 
навчальної інформації за порівняно 
короткий час, що звільняє викладача 
від тривалих, часом достатньо непере-
конливих пояснень, що призводить до 
формального та поверхового засвоєн-
ня навчального матеріалу.   

Таким чином, ми приходимо до 
висновку, що єдиною запорукою фор-
мування ключових компетентностей 
учня є побудова системи дослідниць-
кого навчання на засадах особистісно-
зорієнтовано навчання з урахуванням 
основних дидактичних принципів: 
гуманізму, диференціації та індивідуа-
лізації, відповідності віковим особли-
востям, наочності та наглядності, зв'яз-
ку навчання з життям.

Тільки висококваліфікований, 
компетентний викладач, який добре 
обізнаний із педагогічною системою 
може забезпечити умови для реалізації 
інноваційних технологій, передових 
ідей, навколо яких вибудовується за-
хоплююча діяльність учнів, створюєть-
ся зв’язок з оточуючим світом, що 
сприяє поглибленню знань, розширен-
ню та розвитку інтелектуальних здіб-
ностей, формуванню її соціального 
досвіду. [8, с.36 ]

Таким чином, використання су-
часних освітніх технологій дає нові 
можливості для реалізації потреб осо-
бистості в розвитку творчого потенці-
алу, сприяє формуванню ключових 
компетентностей, дозволяє стимулю-
вати учнів до активної участі в різно-
манітних конкурсах.
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Українська держава, нове сус-
пільство, яке  будується  відкритим, 
громадянським, потребує як нового  
вчителя, так і нового учня.

Важливим аспектом, що визна-
чає характер змін у системі освіти, є 
науково-технічний прогрес та його 
вплив на соціальні та суспільні відно-
сини. Комп'ютерні технології постійно 
вдосконалюються, стають більш наси-
ченими, гнучкими, продуктивними, на-
ціленими на різноманітні потреби ко-
ристувачів. Промисловість та мас-ме-
діа стали першими «сферами-користу-
вачами» мультимедійних розробок. 
Навчання з використанням мультиме-
дійних засобів також уперше здійсню-
валося у сфері виробництва для підви-
щення кваліфікації персоналу.

Мета статті –  розкриття загаль-
них закономірностей, законів, ідей, те-
орій, відображених  за допомогою 
мультимедійних засобів , які знадоб-
ляться їм у житті, незалежно від обра-
ної професії. Проведення мультиме-
дійних уроків дозволяє поглиблено 
усвідомлювати та засвоювати учнями 
навчальний матеріал. Ці уроки створю-
ються у співпраці викладача та учнів. 
Такі уроки створюють сприятливі умо-
ви для формування в учнів здатності 
сприймати навчальний матеріал та 
явища різнобічно, систематично, емо-
ційно.

Сучасні освітні комп'ютерні про-
грами (електронні підручники, ком-
п'ютерні задачники, навчальні посіб-
ники, гіпертекстові інформаційно-до-
відкові системи - архіви, каталоги, до-
відники, енциклопедії, тестуючі та мо-
делюючі програми-тренажери тощо) 
розробляються на основі мультимедій-
них тех-нологій, які виникли на стику 
багатьох галузей знання. 

 Швидкість зміни інформації у 
сучасному світі висока, тому гостро 
постає питання формування в учнів 
оптимальних комплексів знань і спо-
собів діяльності, формування інформа-
ційної компетентності, що забезпечить 
універсальність її освіти. У розв'язанні 
цих проблем важливе місце займає 
комп'ютерне програмне забезпечення 
освітнього процесу. 

Інформаційні технології та їх 
вплив на зміст освіти, методика та ор-
ганізація навчання залишаються акту-
альною темою педагогічних дослід-
жень. Спостерігаємо різні напрямки 
цих досліджень: розв'язання деяких 
психолого-педагогічних проблем впли-
ву на особистість учнів нових інфор-
маційних технологій навчання (НІТН); 
розвиток творчих здібностей та образ-
ного мислення на уроках з викорис-
танням НІТН; комп'ютерно-орієнтова-
ні засоби навчання на уроках гумані-    
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тарного циклу; особливості організації 
інтерфейсу комп'ютерних навчальних 
програм. 

Суспільна потреба у процесі нав-
чання нового покоління потребує 
особливої уваги до інноваційних про-
цесів, до того, що заважає і що сприяє 
виникненню та поширенню педагогіч-
них новацій. Сьогоднішня психолого-
педагогічна наука вважає, що нове у 
педагогіці - це не лише ідеї, підходи, 
методи, технології, які ще не викорис-
товували, а й той комплекс елементів 
або окремі елементи педагогічного 
процесу, які дають змогу ефективно 
вирішувати завдання розвитку і само-
розвитку творчої особистості.

Під інноваційним розвитком ос-
віти треба розуміти комплекс створе-
них  і запроваджених організаційних та 
змістових нововведень, розвиток низ-
ки факторів та умов, необхідних для 
нарощування інноваційного потенціа-
лу  освітньої системи. Такий складний 
психолого-педагогічний процес потре-
бує  чітко спланованих системних дій з 
боку всіх освітянських структур, які в 
своїй  сукупності складають основу 
інноваційної політики.

Однією з особливостей сучасної 
системи освіти є співіснування двох 
стратегій організації навчання - тради-
ційної та інноваційної.

Інноваційне навчання - це зо-
рієнтована на динамічні зміни в навко-
лишньому світі навчальна та освітня 
діяльність, ґрунтована на розвитку  різ-
номанітних форм мислення, творчих 
здібностей, високих соціально - адапта-
ційних можливостей особистості.

 Освіта має забезпечити кожно-
му, хто навчається, широкі можливості 
для здобуття таких умов розвитку та 
підготовки до життя:

 - знань про людину, природу і суспіль-  
    ство, що сприяють формуванню нау-
    кової картини світу як основи світо-
    гляду та орієнтації у виборі сфери 
    майбутньої практичної діяльності;
 - досвіду комунікативної, розумової, 
   емоційної, фізичної, трудової діяль-
   ності, що сприяє формуванню основ-
   них інтелектуальних, трудових, ор-
   ганізаційних та гігієнічних умінь і на-
   вичок, необхідних у повсякденному 
   житті для участі в суспільному вироб-
   ництві, продовженні освіти та само-
   освіти;
 - досвіду творчої діяльності, що від-
   криває простір для розвитку індиві-
   дуальних здібностей особистості й 
   забезпечує її підготовку до життя в 
   умовах соціально-економічного та 
   науково-технічного прогресу;
 - досвіду суспільних і особистісних 
   взаємин, що готують молодь до акти-
   вної участі в житті країни, створення 
   сім'ї, планування особистого життя 
   на основі ідеалів, моральних та есте-
    тичних цінностей сучасного суспіль-
    ства.

 Завданням навчання жити є 
формування в молодої людини ціліс-
ного світогляду і світосприйняття, 
вміння осмислено бачити особистісний 
сенс життя, прагнути до духовної зрі-
лості, бути відповідальною за себе, 
усвідомлювати відповідальність за до-
лю людства.

Освіта є тим соціальним інстру-
ментом, через який передають і реалі-
зують базові культурні цінності та цілі 
розвитку суспільства.

Освіта є способом соціалізації 
особистості й забезпечення наступнос-
ті поколінь, середовищем спілкування 
та залучення до світових цінностей, до-
сягнень науки й техніки. Освіта прис-

Теоретичне навчання



57             Сучасний вісник

робничого процесу можна виконати (і 
повторити) в усіх деталях, то в навча-
льно-виховному процесі зробити це 
неможливо, а тому особливо актуаль-
ним є питання відбору інформації і 
правильного та вчасного її подання, 
що дозволяє пожвавити процес нав-
чання, надати йому динамізму, гнуч-
кості, посилити його прикладну спря-
мованість.

Використання інформаційних 
технологій на уроках української мови 
та літератури може відбуватися різни-
ми способами, це залежить від низки 
факторів, найважливішими з яких вва-
жаю такі: потреби конкретного уроку, 
рівня володіння різними програмами 
та наявністю сертифікованих програм 
у системі  освіти. Серед зазначених 
технологій використовую такі їх види:
- інформаційні технології;
- електронні підручники;
- окремі типи файлів (зображення, 
  відео -, аудіо -, анімації);
- розроблені авторські уроки (інтегра-
   ція різних об’єктів в один формат - 
   презентації).

У своїй роботі надаю  перевагу 
використанню створених власних уро-
ків, зокрема мультимедійних супро-
водів, адже мультимедіа – це сучасна 
комп’ютерна інформаційна технологія, 
що дозволяє об’єднувати в одній ком-
п'ютерній програмно-технічній системі 
текст, звук, відео зображення, графічне 
зображення та анімацію (мультипліка-
цію). Кожен із застосовуваних інфор-
маційних компонентів має власні ви-
ражальні засоби та дидактичні можли-
вості, що спрямовані на забезпечення 
оптимізації процесу навчання.   

Найефективнішу дію на людину 
здійснює та інформація, яка впливає 
на кілька органів чуття, вона засвою-

корює процес розвитку і становлення 
людини як особистості, суб'єкта та ін-
дивідуальності, забезпечує формуван-
ня духовності в людині та її світогляду, 
ціннісних орієнтацій і моральних при-
нципів.

Взаємозв'язок педагогічного дос-
віду та інновацій є не лінійним, а ком-
плексним, багатогранним. Інновація 
має прорости в ґрунті досвіду. 

Інноваційний розвиток - функ-
ція спеціальної структури, яка діє поза  
межами владних органів у співпраці з 
ними. Тому одним із найважливіших 
завдань є розроблення нормативно-
правової бази, що уможливлювала б   
функціонування науково-методичної 
системи як системи сприяння та підт-
римки інноваційних процесів в освіті.

У широкому розумінні "іннова-
ційний розвиток" - це синонім успіш-
ного розвитку певної сфери діяльності 
на базі різноманітних нововведень. У 
соціальній сфері під інноваційним роз-
витком розуміють процес постійного 
оновлення системи новітніми техноло-
гіями і засобами для забезпечення осо-
бистісного розвитку людини та колек-
тивної свідомості, що є головною ме-
тою й важливим результатом іннова-
ційних зрушень. Тому можна говори-
ти про єдність і взаємообумовленість 
процесів гуманізації та інноваційного 
розвитку.

Організація навчально-вихов-
ного процесу в  навчальних закладах 
свідчить, що чим частіше використо-
вуються комп’ютери у процесі вивчен-
ня різних предметів, зокрема українсь-
кої мови та літератури, тим раніше уч-
ні починають працювати з комп'юте-
ром, тим ефективнішими є результати 
навчання.

Якщо технологію будь-якого ви-
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ється тим краще і міцніше, чим більше 
видів сприймання активізовано. Отже, 
очевидною є та роль, яка відводиться 
мультимедійним засобам навчання, що 
виникли з появою потужних багато-
функціональних комп’ютерів, розвине-
них комп’ютерних систем навчання. 
Ще Я.А.Коменський у праці "Велика 
дидактика" писав: "...Все, що тільки 
можна, давати для сприймання чут-
тям, а саме: видиме – для сприймання 
зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, 
доступне дотикові – через дотик. Як-
що будь-які предмети можна сприйня-
ти кількома чуттями, нехай вони від-
разу сприймаються кількома чуття-
ми...".

Працюючи в групах, де викорис-
товуються мультимедійні технології, 
навчально-виховний процес відзначив-
ся такими перевагами: краще сприйма-
ється матеріал учнями, зростає їх заці-
кавленість (сучасного учня дуже важко 
чимось здивувати, тим  більше заціка-
вити), відбувається індивідуалізація 
навчання, розвиток творчих здібностей 
(залучення учнів до створення уроків, 
проектів, презентацій), скорочуються 
види робіт, що стомлювали учня, вико-
ристовую різні аудіовізуальні засоби 
(музика, графіка, анімація) з метою 
підвищення активності дітей, умож-
ливлюю динамічне подання матеріалу, 
забезпечую  умови для формування 
самооцінки учня  та його для самостій-
ної роботи. 

Дидактичні можливості мульти-
медійних засобів навчання, що вико-
ристовую на уроках української мови 
та літератури, можна стисло визначити 
так:
   - посилення мотивації навчання;
  - активізація навчальної діяльності 
    учнів, посилення їх ролі як суб’єкта 

  навчання діяльності (можливість оби-  
  рати послідовність вивчення матеріа-  
  лу, визначення міри і характеру допо-
   моги тощо); 
 - індивідуалізація процесу навчання, 
   використання основних і допоміж-
   них навчальних впливів, розширення 
   меж самостійної діяльності школярів;
 - урізноманітнення форм подання ін-
   формації;
 - урізноманітнення типів навчальних 
    завдань;
 - створення навчального середовища, 
   яке забезпечує "занурення" учня в 
   уявний світ, у певні соціальні і вироб-
   ничі ситуації;
 - постійне застосування ігрових при-
   йомів;
 - забезпечення негайного зворотного 
   зв’язку, можливість рефлексії;
 - можливість відтворення фрагмента 
   учбової діяльності.

Використання мультимедійних 
технологій  сприяє тому, що за корот-
кий час особистість спроможна засво-
їти та переробити великий обсяг ін-
формації. Фактичне сприйняття де-
монстраційних матеріалів є в 60 тисяч 
разів швидшим, аніж тексту, який чи-
таємо. Саме тому, на мою думку, наоч-
не подання інформації має велике зна-
чення під час проведення лекцій, пуб-
лічних виступів, узагальнення досвіду 
тощо. 

Запам’ятовування інформації 
відбувається таким чином: якщо 
сприймається лише слухова інформа-
ція, то засвоюється 20% матеріалу; як-
що інформація отримується лише за 
допомогою зору, то запам’ятовується 
до 30% матеріалу. За умови комбінова-
ного поєднання слухового та зорового 
каналів інформації людина спроможна 
швидко засвоїти до 60% отриманої ін-
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формації. Таким чином, використання 
мультимедіа сприяє кращому вивчен-
ню навчальної інформації на уроках.

Власний досвід створення та ви-
користання презентацій у процесі вив-
чення української мови і літератури 
дозволяє визначити низку факторів, 
які впливають на  ефективність навча-
льно-виховного процесу:
 - зростання впливу виступу на аудито-
   рію, оскільки значний обсяг інформа-
   ції сприймається зоровими та слухо-
   вими рецепторами одночасно; 
 - полегшення розуміння і сприйняття 
   поданого матеріалу; 
 - запам'ятовування навчального мате-
   ріалу на значний період; 
 - збільшення психологічної вірогід-
   ності прийняття правильних виснов-
   ків, суджень, узагальнень;
 - скорочення часу на розкриття проб-
   леми. 

У своїй практичній діяльності 
найчастіше  використовую презентації, 
створені за допомогою програми Power 
Point, зокрема такі їх види:  
 - презентації для лекційного викладу 
   матеріалу;
 - презентації для узагальнюючих уро-
   ків;
 - презентації для уроків тематичного 
   оцінювання знань.

Компонування матеріалу програ-
ми в цьому випадку слугує своєрідною 
формою опорного конспекту. Варто 
зазначити також, що учні під час під-
готовки домашнього завдання часто 
використовують презентацію, вважаю-
чи, що вона більш зрозуміла й логічна.
Проводячи  уроки тематичного оціню-
вання знань діти із задоволенням роб-
лять презентації. На таких уроках про-
поную виконати різнорівневі завдання: 
тестування, відповіді на запитання,

Теоретичне навчання

презентації, твори. І що цікаво, що 
майже 60% учнів обирають презента-
цію. Навіть запитують, коли ще можна 
буде попрацювати над презентацією.

Аналізуючи, роблю висновок, що 
дітки, які мають середній рівень знань 
прагнуть досягти більшого, отримати 
кращу оцінку. І дійсно, презентація – 
мотивація учня до навчання.
      Сучасний урок – це урок демокра-
тичний. Для такого уроку характерни-
ми ознаками є : 
 - підготовка не мовознавців-теорети-
   ків, а гуманних освічених людей;
 - навчання не словом, а справою;
 - проведення його не для учнів, а ра-
   зом з ними; 
 - спрямовування діяльності не на клас 
   в цілому, а на особистість кожного 
   учня;
 - забезпечення повного засвоєння нав-
   чального матеріалу на уроці.

Мультимедійний урок -  один із 
засобів особистісного навчання. Такий 
урок розрахований на кожного учня 
окремо і на клас в цілому. Кожен епі-
зод уроку в окремого учня викликає 
особисті почуття, бачення в окремих  
його частинах цілого, захоплення і ба-
жання знайти результат, відповісти на 
поставленні запитання, бути активним 
до всього, що відбувається на змінних 
слайдах. Такий урок не примушує, а 
заохочує, пробуджує інтерес, захоплює 
побаченим  і власними перемогами, які 
здобуті на даному етапі чи взагалі на 
уроці. Такі уроки емоційні, насичені 
різновидністю і різноплановістю, вони 
різнорівневі, творчі і художні. 
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