
Сучасний вісник

Дніпровський центр 
професійно-технічної освіти»

№ 3’2017

Заснований  
13 листопада 2015 року 

Рекомендовано до друку 
Методичною радою ДПТНЗ  
«Дніпровський центр  

професійно-технічної освіти»

Рецензування статей  здійснено 
членами редакційної колегії

Засновник 
ДПТНЗ «Дніпровський 
центр професійно-технічної 
освіти»

Адреса редакціїї:Головний редактор
О.І.Стрілець 

Видається 2 рази на рік
49052, м. Дніпро
вул. Алтайська 6-а       
ДПТНЗ «Дніпровський центр       
професійно-технічної освіти»

тел./факс (056) 373-38-20

Е-mail: dneprnvc@ukr.net

          ДПТНЗ  «Дніпровський центр професійно- технічної  освіти», 2017



Редакційна колегія

Головний редактор

О.Стрілець – директор ДПТНЗ «Дні-
провський центр професійно-тех-
нічної освіти»

Члени редакційноїїколегіїї

І.С. Ємець – заступник директора з на-
вчально-виробничої роботи
ДПТНЗ «Дніпровський центр про-
фесійно-технічної освіти»

Л.І. Зюкова - заступник директора з
навчально-виховної роботи
ДПТНЗ «Дніпровський центр про-
фесійно-технічної освіти»

С.Г. Животова – заступник директора з
навчальної роботи ДПТНЗ
«Дніпровський центр про-фесійно-
технічної освіти»

М.В.Болотова – завідуюча
відділення ДПТНЗ «Дніпровський
центр професійно-технічної
освіти»
Т.А.Баля – завідуюча відділення
ДПТНЗ «Дніпровський центр
професійно-технічної освіти»

Т.Р.Литвин-завідувач бібліотекою
ДПТНЗ «Дніпровський центр
професійно-технічної освіти»

І.О.Коняхіна – методист ДПТНЗ
«Дніпровський центр професій-но-
технічної освіти»

А.М. Павлюк – викладач
інформаційних технологій

У збірнику розглядаються теоретико – методологічні  та методичні засади 
модернізації ДПТНЗ «Дніпровського центра професійно-технічної освіти» і 
навчання в сучасних соціально-економічних умовах. Проаналізовано інноваційні 
підходи до професійної орієнтації молоді на робітничі професії, формування змі-
сту професійної освіти на компетентнісній основі.

Для учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ.



Зміст

3

ЗМІСТ

Управління якістю
І.С.Ємець, С.Г.Животова
Із матеріалів семінару школи резерву заступників директорів області.........5

Методичний супровід
І.О.Коняхіна
Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня освіта - це 
самоосвіта.....................................................................................................................9 

              Виховний простір

З.Г.Кравченко
Історичний гурток "Память"...................................................................................11

С.В. Чередниченко,
Профорієнтаційний вектор. Метод профотбору....................................................14

О.О.Удовицький
Організація роботи учнів в обєднаннях за інтересами, клубах, гуртках..........20

Теоретичне навчання
А.С. Яшний,
Впровадження мультимедійних та інформаційних технологій на уроках
спецтехнології, як засіб підвищення якості навчання та зацікавленості
учнів................................................................................................................................26

Н.Н.Осипенко
З досвіду проведення бінарного уроку української мови та уроку
виробничого навчання за професією:"Штукатур. Лицювальник-
плиточник.Маляр»… ……………………………………………………………......28

Т.П.Сорокіна
Диференціація і індивідуалізація навчання в стимулюванні розвитку
творчих здібностей учнів ...........................................................................................30

Литвин Т.Р.
Володієш інформацією – володієш світом…………………………………...........24



Зміст

4

А.Г. Мохунь
З досвіду роботи майстра виробничого навчання..............................................40

О.І. Верещак
Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку ДПТНЗ
"Дніпровський центр професійно- технічної освіти" в професії:
"Електрогазозварник"..............................................................................................42

Виробниче навчання

В.В.Астапова,
Партнерство як стратегічний ресурс інноваційногорозвитку навчальних 
закладів.........................................................................................................................49 



5

  Із матеріалів семінару школи резерву заступників 
директорів області

Розклад занять 
 Розлад навчальних занять (да-

лі - розклад) – це документ, що розроб-
ляється відповідно до робочого нав-
чального плану з дотриманням педа-
гогічних та санітарно-гігієничних ви-
мог.

Розклад включає теоретичну та 
професійно-практичну підготовку в 
навчальних групах на кожний робочий 
день тижня. У розкладі призначаються 
час, місце, навчальні предмети, з яких 
проводяться заняття в навчальних гру-
пах на кожний робочий день тижня, та 
прізвища педагогів, які їх проводять. 
Назви предметів вказуються згідно на-
вчальних планів. 

Розклад установлює загальний 
режим навчання, початок і кінець кож-
ного уроку та тривалість перерви між 
уроками. У ньому встановлюється най-
більш доцільне чергування навчальних 
занять з предметів і виробничого нав-
чання з метою забезпечення високого 
рівня навчання і виховання, сприят-
ливого режиму праці і відпочинку уч-
нів, збереження їх працездатності про-
тягом всього навчального періоду, най-
більш ефективного використання нав-
чально-матеріальної бази, раціональної 
організації праці педагогічних праців-
ників навчального закладу. Розклад по-
винен бути стабільним на період, виз-
начений навчальними планами.  

 
заступника директора з навчально-
виробничої частини, підписується 
заступником директора та 
затверджується керівником 
навчального закладу. Розклад занять 
закладу погоджується із санітарною 
службою відповідного міста (району).
Затверджений розклад розміщується 
за три дні до початку навчання на 
дошці розкладу занять. 
Зміни у розкладі занять фіксуються у 
відповідному журналі впродовж 
навчального року, відображаються у 
спеціальних бланках, які підписуються 
заступником керівника та 
затверджуються керівником 
навчального закладу. З метою якісної 
підготовки до проведення занять 
спеціальні бланки зі змінами в 
розкладі на наступний день 
розміщаються на інформаційній дошці 
в педагогічному (методичному) 
кабінеті і на дошці розкладу занять в 
терміни, які достатні для 
ознайомлення з цими змінами 
учасників навчально-виробничого 
процесу.

Підготували: 
Ємець І.С., заступник директора з 
НВР,
Животова С.Г., заступник 
директора з НР.

Управління якістю

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

            Розклад складається під керів-
ництвом заступника директора з нав-
чально-виробничої частини, підпи-
сується заступником директора та зат-
верджується керівником навчального 
закладу. Розклад занять закладу 
погоджується із санітарною службою 
відповідного міста (району).
 Затверджений розклад розміщується 
за три дні до початку навчання на 
дошці розкладу занять. 
 Зміни у розкладі занять фіксуються у 
відповідному журналі впродовж нав-
чального року, відображаються у спе-
ціальних бланках, які підписуються 
заступником керівника та затверджу-
ються керівником навчального зак-
ладу. З метою якісної підготовки до 
проведення занять спеціальні бланки 
зі змінами в розкладі на наступний 
день розміщаються на інформаційній 
дошці в педагогічному (методичному) 
кабінеті і на дошці розкладу занять в 
терміни, які достатні для ознайомлен-
ня з цими змінами учасників навчаль-
но-виробничого процесу.

             Вимоги до розкладу
При плануванні уроків теоре-

тичного навчання на кожен день тиж-
ня необхідно враховувати ступінь 
складності засвоєння навчальних пре-
дметів, динаміку працездатності учнів 
протягом дня і тижня. Доцільно чер-
гувати виробниче і теоретичне нав-
чання.
    При визначенні ступені склад-

ності предмету необхідно користу-
ватись додатком 6 Державних санітар-
них правил і норм влаштування, утри-

Сучасний вісник
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утримання загальноосвітніх навчаль-
них закладів та організації навчально-
виховного процесу ДСанПіН 
5.5.2.008-01, які затверджені Постано-
вою Головного державного санітарно-
го лікаря України №63 від 14.08.2001 та 
погоджені МОН України (лист МОН 
України від 05.06.2001 №1/12-1459). 

Розклад занять повинен 
забезпечити виконання таких вимог:
1. Необхідно створити оптимальні

умови для забезпечення єдності
урочної та  позаурочної діяльності
учнів.

2. Необхідно забезпечити високий рі-
вень ефективності праці викладача,
майстра виробничого навчання, не-
допущення зниження їх працездат-
ності як у межах одного робочого
дня, так і протягам робочого тижня,
для чого потрібно:

     - передбачати в розкладі "вікна” для             
       раціонального використання сил 
       педагогів, організації взаємовід-
       відування уроків викладачами з 
       метою обміну педагогічним дос-
       відом, для роботи вчителя в якості 
       класного керівника, на випадок за-
       міни захворілого колеги;
    - забезпечити єдність роботи викла-
       дачів спецпредметів та майстрів 
       виробничого навчання. 
3. Необхідно врахувати матеріально-

технічні умови:
- надати всім учням і педагогам рівні

       можливості для занять у відповід-
       них навчальних кабінетах, спор-
       тивному залі, навчальних майстер- 
       нях, тощо;
     - створити умови для активного ви-
       користання на заняттях ІКТ.
4. Необхідно врахувати вимоги нор-

мативних документів, що регулю-
ють роботу навчального закладу (як

власних, так і вищестоящих організа-
цій), особливо стосовно норм регулю-
вання навчального навантаження, так 
як завищення часових норм веде до не-
виправданого перевантаження учнів як 
уроками, так і домашніми завданнями.

Вирішення кожного окремого 
питання в ході роботи над розкладом 
необхідно розглядати з точки зору 
доцільності організації навчально-
виховного процесу. З точки зору цього 
ж критерію треба оцінювати побажан-
ня й пропозиції викладачів та майстрів 
виробничого навчання до розкладу за-
нять.

      Підготовка до складання розкладу
При складанні розкладу викорис-

товуються:
- робочі навчальні плани з професій, за  
   якими ведеться професійна підготов-
   ка кваліфікованих робітників;
- наказ керівника навчального закладу 
   про розподіл педагогічного наванта-
   ження педпрацівників на навчальний 
   рік;
- тарифікаційна відомість на навчаль-
   ний рік;
- перелік навчальних груп (підгруп) з 
   визначенням майстрів виробничого 
   навчання, які за ними закріплені;
- список викладачів, в тому числі вик-
   ладачів-сумісників;
- дані про наявність навчальних кабі-
   нетів із загальноосвітньої, загально-
   технічної та професійно-теоретичної 
   підготовки, лабораторій, виробничих 
   майстерень, спортивної зали (май-
   данчика).

Перед складанням розкладу 
занять заступник директора з навчаль-
но-виробничої частини спільно зі стар-
шим майстром визначають, які групи
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до відома викладачів та учнів - розмі-
щує зміни на дошці.
       Методика складання розкладу
      Предмети, які вимагають значних 
затрат часу для виконання домашніх 
завдань, не повинні групуватися в 
один день у розкладі занять.   
      Необхідно проводити оцінку роз-
кладу уроків. Для цього пропонуємо 
використовувати методику, розроб-
лену Н.П. Гребняком і В.В. Машиніс-
товим (1993 р.). За цією методикою 
кожний навчальний предмет має різ-
ний бал складності:

будуть проходити виробниче навчання 
в навчальних майстернях ПТНЗ, які в 
навчальних господарствах, які на ви-
робництві.
      Можуть враховуватися (за можли-
вістю) пропозиції викладачів і майст-
рів виробничого щодо розподілу їх 
педнавантаження по навчальним дням 
тижня.
           Порядок складання розкладу
 Досвід роботи педпрацівників Дніп-
ровського центру професійно-техніч-
ної освіти доводить доцільність сліду-
ючого порядку розробки (складання) 
розкладу. 
      Спочатку у відповідних графах роз-
ставляються години викладачів-суміс-
ників, викладачів фізичної культури. 
      Потім розподіляються години вик-
ладачів з великим тижневим наванта-
женням і тільки після цього розподіля-
ються години інших викладачів, що за-
лишилися.
      В останню чергу розподіляються 
години керівників, які, як правило, мо-
жуть проводити уроки протягом нав-
чального дня. 
      Розклад у зменшеному вигляді роз-
міщується в педагогічному кабінеті, 
кімнаті майстрів. 
      У заступників директора повинен 
бути і оперативний розклад, необхід-
ний для щоденної роботи. За опера-
тивним розкладом прослідковується 
навантаження кожного викладача про-
тягом навчального тижня, він зручний 
для варіативності розміщення уроків і 
внесення змін, які виникають з  різних 
причин у навчальному процесі.  У ви-
падках короткочасної заміни навчаль-
них занять (відрядження викладача, 
хвороба, інше) заступник директора 
вносить  зміни до розкладу, відобра-
жає ці зміни в оперативному розкладі, 

Предмет Ступінь важкості

Геометрія

Алгебра

Іноземна мова

Хімія

Фізика

Біологія

Українська мова

Українська література

6

5,5

5,4

5,3

5,2

3,6

3,5

1,7

     При правильно складеному розкладі 
уроків найбільша кількість балів за 
день по сумі усіх предметів повинна 
припадати на вівторок і середу.
     Розклад складено неправильно, ко-
ли найбільше число балів за день при-
падає на перший та останній робочі 
дні тижня або коли воно однакове у всі 
робочі дні.
     При складанні розкладу необхідно 
враховувати, що працездатність учнів 
змінюється протягом дня і тижня; ха-
рактерно, що вона залежить і від віку 
учнів.

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія
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Продуктивні і непродуктивні дні протягом тижня:

Класи Сприятливі дні Несприятливі дні

10-11 Середа, четвер, п’ятниця Понеділок, вівторок

Продуктивні і непродуктивні дні протягом дня:

Класи Сприятливі дні Несприятливі дні

10

11

1(-),  2(-),  3(-),  5(+),  6(+) 4(+)

1(+),  2(-),  3(-),  4(+),  5(-),  6(-) 

      Значно підвищує рівень стомлюва-
ності учнів протягом навчального дня 
чергування уроків різного змісту і різ-
них типів. Два уроки з одного предмета 
чи навіть уроки з двох близьких пред-
метів швидше викликають стомлення, 
ніж уроки, розділені уроком з іншого 
предмета, не близькому їм.
         Витяг з додатку №6 Державних               
            санітарних правил і норм  
                (ДСанПіН 5.5.2.008-01)
1. Найвища активність розумової ді-
    яльності припадає на інтервал з 10 до  
    12 години, тому предмети, що вима-
    гають значного розумового наван-
    таження, рекомендовано проводити 
    на 2-4-му уроках.
2. Рівень розумової діяльності учнів 
    зростає до середини тижня (вівто-
    рок – середа) і низький на початку і в  
    кінці тижня (понеділок, п’ятниця), 
    тому навантаження в тижневому 
    циклі слід розділяти так, щоб його 
    найбільша інтенсивність припадала 
    на вівторок і середу. Інтенсивність 
    навантаження розраховується за 
    сумою балів складності предметів, 
    поставлених у розклад протягом дня. 
3. Розклад складений неправильно, ко-
    ли найбільше навантаження припа- 
    дає на понеділок і п’ятницю, або

    коли воно однакове у всі робочі дні.
4. Предмети, які вимагають значних 
    витрат часу на виконання домашніх 
    завдань, не повинні групуватися в 
    один день у розкладі занять.
       Для полегшення та прискорення 
процесу складання розкладу доцільно 
використовувати автоматизовану про-
граму. В Дніпровському центрі профе-
сійно-технічної освіти використову-
ється Автоматизована програма для 
складання розкладу «Ректор 3», яка 
дозволяє врахувати вищезазначені ви-
моги та оперативно скласти розклад. У 
програмі можливо використовувати 
два варіанти складання розкладу – руч-
ний та автоматичний, а також будь-які 
їх комбінації.  

     Нормативно-законодавча база:
1. Державні санітарні правила і норми 
влаштування, утримання загальноос-
вітніх навчальних закладів та органі-
зації навчально-виховного процесу 
ДСанПіН 5.5.2.008-01.
2. Наказ МОН України від 30.05.2006 
№419 «Про затвердження Положення 
про організацію навчально-виробни-
чого процесу у професійно-технічних 
навчальних закладах».

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія

Home
Лінія



9

Методичний супровід

 Сучасний вісник

педагогічним процесом дає змогу пра-
ктично ознайомлюватися зі своєю про-
фесією, набувати потрібних умінь і на-
вичок у справі навчання й виховання 
учнів.
      У системі безперервної освіти педа-
гога етап професійного становлення 
педагога-початківця посідає важливе 
місце й охоплює відносно великий ча-
совий відрізок – близько трьох років. 
Для якісного забезпечення процесу 
становлення молодого педагога  роз-
роблена єдина програма, в якій перед-
бачено такі напрями діяльності:
  - поглиблення психолого-педагогіч-
    них знань, вивчення директивних 
    документів, нормативних та інструк-
    тивно-методичних матеріалів Мініс-
    терства освіти і науки України;
  - поглиблення науково-теоретичної 
     підготовки з предмета та методики 
     його викладання, поповнення знань 
     із суміжних предметів, які викладає 
     молодий педагог;
  - ознайомлення з підходами до вихов-
     ного процесу в ПТНЗ, до форму-
     вання всебічно розвиненої особис-
     тості на основі традицій національ-
     ного виховання та особистісно зо-
     рієнтованої концепції освіти.
         Для викладачів та майстрів вироб-
ничого навчання, які мають стаж педа-
гогічної діяльності до 3-х років, ство-
рена школа молодого педагога. Таку 
школу доцільно організовувати, якщо 
в колективі працюють не менше п’яти 
педагогів-початківців. За меншої кіль-
кості доцільно використовувати нас-

      Нова ситуація в суспільстві диктує 
нові соціальні завдання, зокрема освіт-
ні. Нагальна потреба сьогодення – 
формування таких педагогічних пра-
цівників, які були б не лише компетен-
тними фахівцями, а й прибічниками 
впровадження інноваційних систем, 
оволодіння новітніми інноваційними 
технологіями, професіоналами, гото-
вими до постійного фахового вдоско-
налення.
      Професійна адаптація молодого пе-
дагога – це складний динамічний про-
цес досконалого опанування професії 
та педагогічної майстерності. Сприяти 
цьому процесу, розвивати професій-
ний потенціал педагога – початківця – 
одне з основних завдань адміністрації 
Центру.
     Методична робота в Центрі – основ-
на ланка в роботі з молодими та мало-
досвідченими педагогами щодо форму-
вання й розвитку їхнього педагогічно-
го досвіду в процесі навчально-вироб-
ничої та виховної роботи.     
      Зорієнтувати молодого педагога в 
навчально-виховному процесі, надати 
практичну допомогу в його оволодінні 
основами, допомогти у соціально-пе-
дагогічній адаптації до обраної профе-
сії – головна мета «Шкіл молодого 
майстра та викладача». Вплив прямого 
контакту молодих педпрацівників

Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня 
освіта – це самоосвіта  

  З досвіду роботи методиста Коняхіної І.О.
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Старшокласники та їх батьки, 
студенти безпосередньо від представ-
ників навчальних закладів отримали 

ДЦПТО

тавництво.
      Зміст роботи циєї школи визнача-
ється тими проблемами та типовими 
труднощами, які виникають у молодих 
спеціалістів. План роботи такої школи 
складається з питань теоретичного та 
практичного характеру.
      Система професійної підготовки 
педагогічних кадрів — це цілісний 
процес, у структурі якого особливе 
місце займає післявузівська діяльність 
молодого педагога.
      На першому етапі адаптації відбу-
вається знайомство молодого педагога 
з вимогами до професії, його включен-
ня у самостійну професійну діяльність, 
зіставлення рівня готовності до роботи 
із вимогами навчально-виховного 
закладу.
      Другий етап пов’язаний із проце-
сом подолання труднощів навчальної 
діяльності і початком формування 
майстерності молодого спеціаліста.
Третій етап визначається як етап 
високої адаптованості і є результатом 
ефективної діяльності молодого педа-      

гога на попередньому етапі. Для цього 
етапу характерним є високий рівень 
самостійності початківця, його твор-
чий підхід до навчальної діяльності.
      Дослідження показують, що про-
цес адаптації молодих педагогів до 
навчальної діяльності значною мірою 
обумовлений ступенем і характером 
допомоги, яку він одержує від адмі-
ністрації нашого центру, досвідчених 
колег по роботі. Випускники педаго-
гічних навчальних закладів здебільшо-
го мають непогану фахову підготовку, 
але їм бракує знань і досвіду в питан-
нях методичної підготовки, діяльності 
учнівського колективу, веденні доку-
ментації, роботі з батьками. Левову 
частину творчої енергії, досвіду, сміли-
вості у у пошуках відомі педагоги здо-
бували саме у перші роки своєї педа-
гогічної діяльності. Занедбувати ці ро-
ки не можна: ми надаємо можливість 
для творчого зростання педагога.
     Для цього надана орієнтовна схема 
роботи методичної служби з молодими 
педагогами.

Методичний супровід

Школи молодого викладача та майстра - «Шлях до майстерності»

Напрямки методичної роботи з молодими викладачами, майстрами в/н

1. Надання молодому фахівцю кваліфі-
кованої, ефективної та своєчасної
допомоги в:
- організації навчально-виховного

       процесу та підвищення фахового 
       рівня відповідно до державного 
       стандарту;
    - розробці навчально - плануючої до-
      кументації (навчальних планів, 
      програм тощо);
    - доборі матеріалів з питань удос-
       коналення форм і методів навчан-

      ня та виховання;
    - у впровадженні новітніх педагогіч-
      них та інформаційних технологій.
2. Забезпечення накопичення й сис-

тематизації молодим спеціалістом
навчальної та методичної літерату-
ри,  інструктивних, нормативних та
інших матеріалів та документів.

3. Забезпечення дотримання молодим
викладачем, майстром в/н вимог
Закону України «Про мови» (опану-

   вання державної мови, виконання 

Home
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Методичний супровід

    орфографічних, пунктуаційних та 
    стилістичних норм під час оформ-
    лення навчальної документації.
4. Створення творчих динамічних груп

«наставник-молодий спеціаліст».
5. Проведення співбесід.
6. Організація тижня  «Ініціатива та

   творчість молодого викладача, (май-
   стра в/н)».
7. Оформлення «Методичного  паспор-
   ту молодого спеціаліста», «Портфо-
    ліо» з метою аналізу підвищення рів-
ня його професійної та методичної 
майстерності.

Історичний гурток  « Пам'ять»

З досвіду роботи  викладача історії  Кравченко З.Г.

Цей гурток має мету: 
   - розвивати особистість учнів на за-
     садах знань минулого;
   - формувати творче мислення;
   - вирішувати проблеми морального 
     вибору шляхом демонстрації склад-

    ності і неоднозначності моральних 
    оцінок історичних подій;
   - виховувати щирий патріотизм;
   - допомагати у самовизначенні учня      
як особистості.

Home
Штамп
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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.

Виховний простір

ДЦПТО

      Задачі, що відповідають даним 
цілям, передбачають:
   - зміну підходу до висвітлення істо-
      ричного досвіду людства: від «істо-
      рії держави» до «історії людини»;
   - перехід від пасивного запам'ятову-
      вання фактів і їхніх оцінок до умін-
      ня самостійно орієнтуватися в масі 
      історичних знань, знаходити при-
      чинно-наслідкові зв'язки між істо-
      ричними явищами, відокремлювати 
      істотне від другорядного;
   - виховання патріотизму, уміння ро-
      зуміти й оцінювати події минулого 
      в їхніх взаємозв'язках, усвідомлюва-
      ти постійну мінливість світу і сус-
      пільства в їхній цілісності, відслід-
      ковувати процес виникнення, роз-
      витку і зникнення суспільних явищ;
         Таким чином, викладач повинен 
використовувати наступні поради під 
час роботи з учнями:
    - класи і народи повинні виглядати 
      не як безликі маси, а як сукупності 
      людей зі своїми інтересами, цілями, 
      мотивами, а також з особливостями 
      історичної, національної і класової 
      свідомості;
    - фактичний матеріал повинний пе-
       рестати бути переліком імен, дат, 
       економічних показників, що ілюс-
       трують готову схему, а стати засо-
       бом вивчення людини в системі 
       культурних, економічних, політич-
       них і інших відносин тієї чи іншої 
       епохи;
   - підвищення уваги до історичних 
     особистостей; негативні персонажі 
     теж повинні зайняти своє місце в 
     історії;
   - історія повинна формувати уявлен-
     ня про значення загальнолюдських 
     цінностей, повагу до культури і зви-
      чаїв інших народів; повинна бути

забезпечена інтеграція з ІМК і літера-
турою.
       Розвиваючий аспект діяльності 
полягає:
    - у можливості спонукати як розумо-
      ву, так і емоційно-моральну роботу 
      особистості способом формування 
      історичного мислення;
    - у прагненні уникнути стереотипу 
      мислення;
    - у розвитку творчих пізнавальних 
      здібностей учнів шляхом сходжен-
      ня від простого до складного;
    - у заохоченні дитини до самостій-
      ності мислення, повазі його думки, 
      права на власну оцінку історичних 
      подій і діянь;
    - у моральному розвитку школяра 
       через емоційне ставлення до істо-
       рії, співпереживання людям мину-
       лого через освоєння ідеалів і мора-
       льних цінностей, вироблених люд-
       ством, а також за допомогою ситу-
       ацій морального вибору;
    - у лояльному відношенні вчителя до 
       ситуації невідповідності думки уч-
       ня загальноприйнятій чи думці 
       вчителя.

         Загальна характеристика 
діяльності гуртка:
      У Дніпропетровському центрі про-
фесійно-технічної освіти працює істо-
ричний гурток «Пам'ять». У його склад 
входять переважно учні різних груп  І, 
ІІ та ІІІ курсів.
     Ця нестандартна форма роботи доз-
воляє учням не тільки з користю про-
водити свій вільний час, але і розши-
рити знання про різні події історії, 
навчитися вільно висловлювати свої 
думки з різних питань історії, етики. 
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Виховний простір

      На засіданнях гуртка учні вчаться 
вільно і самостійно висловлювати свої 
думки. Дуже важливо було навчити уч-
нів коректно висловлювати свої думки, 
дотримуючи етики і правил ведення 
суперечки.
      Метою нашої роботи було розбуди-
ти у учнів живий, пізнавальний інтерес 
до проблем історії, політики, сучасного 
становища у світі й у нашій країні. По-
ступово це стає позитивним результа-
том нашої роботи.
      Іншими цілями нашої роботи є: оз-
найомлення учнів з минулим людства, 
прищеплювання їм загальнокультур-
них цінностей, ознайомлення з досяг-
неннями національної і світової куль-
тури, ідеалами гуманізму і демократії, 
орієнтація на активну участь у будів-
ництві української держави, збережен-
ня і розвиток української культури, на-
ціональних традицій і звичаїв.
      Пріоритетні напрямки нашої 
роботи такі: 
   - забезпечення єдності об'єктивного 
      аспекту навчання і виховання учнів;
   - єдність цивілізаційного і культуро-     

     гічного підходу;
   - гуманізація освіти.
         Такий підхід забезпечує можли-
вість рішення наступних задач: 
   - оволодіння історичними знаннями 
      (фактами, хронологією, історични-
      ми поняттями);
   - одержання учнями умінь і навичок, 
      що давали би можливість самостій-
      но використовувати отримані знан-
      ня (оцінювати історичні явища і 
      діячів, висловлювати власну точку 
      зору на що відбувається і т.п.);
   - формувати у учнів мислення як за-
      собу пізнання й оцінки суспільних 
      явищ і методів наукового дослід-
      ження.
       Учні з інтересом займаються рі-
шенням поставлених перед ними за-
дач, самі підбирають питання, вико-
ристовують велика кількість додатко-
вої літератури при підготовці до засі-
дань.
       В даний час освіта в нашій країні 
знаходиться у важкому положенні. І 
тому так важлива кожна думка, кожна 
точка зору, висловлена вчителем. Крім 

Home
Штамп
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цього необхідно пам'ятати, що головне 
у вивченні історії в умовах великої 
кількості джерел інформації, 
розмаїтості думок і точок зору на від-
далене і не дуже далеке нашого наро-
ду, об'єктивне висвітлення подій і 
явищ. 
      Учитель не має права, використо-
вуючи свій авторитет, нав'язувати 
свою точку зору. І головне, що необ-
хідно пам'ятати, завдання вчителя - не 
стільки дати готові знання учнем, 

скільки сформувати уміння мислити, 
аналізувати, зіставляти, висловлювати 
свою точку зору, досліджувати. Тільки 
в такий спосіб можна розвивати твор-
чість, уміння самостійне мислити і ви-
словлювати свої думки. А це - вірний 
шлях до удосконалення історичного 
утворення наших дітей. І дуже важли-
ве місце в цьому процесі займає діяль-
ність нашого гуртка.
      Завдання, поставлені перед гуртків-
цями протягом семестру, реалізовані.

Виховний простір

Профорієнтаційний вектор. Метод профотбору

(Адаптований метод тесту ДДО Клімова 

для сучасних професій ДЦПТО)

Підготував психолог Чередниченко С.В.

Home
Штамп

Home
Штамп
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      Соціально економічні  умови життя 
суспільства диктують свої вимоги до 
професійної підготовки молодих лю-
дей. Світ став рухливішим, а значить 
більш нестійким. Людина повинна 
мати гнучкість, витривалість, щоб не 
лише вижити, але й гідно жити, при-
носячи при цьому користь суспільству. 
Молодій людині  легко загубитися  в 
світі існуючих професій, можливостей, 
цінностей. Хлопцям і дівчатам потріб-
на допомога для того,щоб знайти свій 
шлях,звівши при цьому кількість по-
милок до мінімуму. Помилка людини 
при виборі професії -  це помилка у 
виборі стилю життя, наслідками якого 
можуть стати порушене психічне і 
фізичне здоров’я, загальне незадово-
лення, зниження енергетичного тону-
су. Для держави це додаткові матері-
альні витрати на навчання, перенав-
чання лікування, збиток від помилок і 
зниження продуктивності та ефектив-
ності праці. З іншого боку, людина, що 
зробила помилку у виборі професії 
спочатку, може виправити її в будь 
який період свого життя. Вона має бу-
ти готова до постійної освіти, самороз-
витку і самореалізації.
      Найважливішим принципом цієї 
програми профорієнтації  єпринцип 
індивідуалізації, що формує систему 
навчання і виховання, орієнтовану на 
облік завдатків і можливостей кожного 
студента  в процесі його виховання і 
соціалізації.

        Профвідбір: поняття, види, етапи            
                   здійснення

       Завданням професійного відбору є 
визначення придатності людини до ви-
конання того чи іншого виду роботи. 
Під професійним відбором розуміють 

процес вибору з групи кандидатів на 
певну посаду тих, від кого можна чека-
ти успішного освоєння і наступного 
ефективного виконання функцій. Про-
фесійно придатними вважаються осо-
би, які успішно оволодівають професі-
єю в процесі навчання, вдосконалю-
ються в цій діяльності, а в сприятли-
вих умовах вдосконалюють саму про-
фесію.
      Розрізняють два типи професійної 
придатності: абсолютну і відносну.
      Абсолютна придатність необхідна 
для тих професій, успішне оволодіння 
якими і виконання роботи залежать 
від властивостей нервової системи і 
якостей людини. Невідповідність їх 
вимогам роботи може призвести до 
зривів, помилок, аварій.
      Категоричні оцінки можуть бути 
застосовані відносно таких психофізі-
ологічних характеристик людини, як 
сенсомоторика, розпізнавання кольо-
рів, швидкість переключення і широта 
розподілу уваги, оперативна пам'ять, 
швидкість реакції, сила м'язів, витри-
валість та ін.
      Відносно таких якостей, як рівень 
освіти, спеціальної підготовки, наяв-
ність навичок і умінь, слід виходити з 
можливостей їх розвитку і вдоскона-
лення як в процесі навчання, так і в 
процесі праці.
      Відносна професійна придатність 
застосовується при виборі професій 
масового типу, які не ставлять жорст-
ких вимог до властивостей особис-
тості. Невідповідність або недостатній 
розвиток одних якостей може компен-
суватися розвитком інших.
      Виключне значення профвідбір має 
для професій, які вимагають абсолют-
ної професійної придатності. З цією 
метою вивчаються професії, для яких 
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діяльності на основі оцінки психофі-
зіологічних характеристик відповідно 
до вимог професії і врахування можли-
вості компенсації деяких  недостатньо 
розвинутих  якостей за рахунок висо-
кого розвитку інших.
      Професійна придатність є результа-
том професійного самовизначення в 
процесі навчання і освоєння професії, 
а також професійної спрямованості 
особистості. Професійна спрямова-
ність характеризується установкою 
особистості на розвиток якостей, необ-
хідних для успішної праці з обраної 
професії. Ставлення людини до профе-
сії виявляється в її професійних інте-
ресах, під якими розуміють активну 
пізнавальну діяльність людини в зв'яз-
ку в професією. Формування професій-
них інтересів базується на глибоких 
всебічних знаннях щодо характеру, 
змісту і організації діяльності та пози-
тивному ставленні до праці. 
      Професійний інтерес може супро-
воджуватись професійним покликан-
ням, тобто специфічним відношенням 
до певного виду діяльності.
      Професійне покликання – це соці-
ально зумовлений стійкий потяг люди-
ни до певного виду трудової діяльнос-
ті, за якого робота найбільш продук-
тивна і відповідає реальним і потен-
ційним можливостям особистості. 
Виражається професійне покликання 
сукупністю розвинутих здібностей і 
стійкою схильністю до даного виду 
трудової діяльності.
         Професійний відбір персоналу і 
розподіл між працівниками функцій 
здійснюються за принципом індиві-
дуального підходу. Всебічне вивчення і 
оцінка персоналу на основі особових          

необхідний такий відбір, а потім здій-
снюється сама процедура відбору, тоб-
то виявляється відповідність певних 
якостей працівника вимогам і особли-
востям професії.
      Для професій, які ставлять підви-
щені або особливо високі вимоги до 
окремих психофізіологічних власти-
востей, встановлюється так званий 
прохідний бал – ознаку професійної 
придатності або непридатності.
      Психологічна професійна непри-
датність може бути обумовлена не ті-
льки недостатністю тих чи інших здіб-
ностей, а й наявністю в структурі осо-
бистості негативних для даної трудової 
діяльності рис (наприклад, емоційно-
моторна нестійкість, розсіяна увага, 
схильність до невиправданого ризику 
тощо).
      Розрізняють два типи профвідбору:
   - за здібностями і схильністю для 
     направлення на попереднє профе-
     сійне навчання;
   - за наявною готовністю до виконан-
      ня функцій по тій чи іншій профе-
      сії.
       Основою для професійного від-
бору є конкретні нормативні характе-
ристики професії: соціальні, операцій-
ні, організаційні. 
      Профвідбір здійснюється в декілька 
етапів:
   - попередній етап, на якому прово-
      диться відбір за медичними показ-
      никами, станом здоров'я;
   - етап психодіагностичного обсте-
      ження з використанням різних 
      комплексів тестів, моделюванням 
      трудових процесів і ситуацій, реєст-
      рацією показників функціонально-
      го стану і ефективності роботи;
   - етап прогнозування успішності ово-
      лодіння професією та ефективної 
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17. Збирати і ремонтувати різні меха-
     нізми: велосипед, швейну машину, 
     годинник.
18. Ремонтувати побутові електро - і
     радіоприлади.
19. Гурток юних моряків.
20. Уроки праці.
21. Допомагати покупцю купувати
    одяг у магазині, яка найбільше йому 
    потрібна.
22. Спостерігати за роботою будівель-
    ника.
23. Робити моделі літаків, планерів,
    кораблів.
24. Конструювати радіоприймачі та
    електроприлади.
25. Відвідувати гурток юних космонав-
    тів.
26. Бувати на заводах.
27. Надавати людям різні побутові по-
    слуги.
28. Брати участь у будівельних робо-
    тах.
29. Розбиратися в технічних креслен-
    нях і схемах.
30. Користуватися точними вимірю-
   вальними приладами та проводити 
   розрахунки за вимірюваннями.
31. Читати книги про засоби пересу-
   вання. 
32. Розглядати нові машини.
33. Постійно спілкуватися з багатьма
   людьми.
34. Проектування будівельних об'єктів.
35. Виконувати складні креслення,
    проектувати.
36. Розбиратися в складних
    радіосхемах.

бесід, спостережень, тестів дозволяє 
врахувати не тільки рівень професій-
но-кваліфікаційної підготовки і вироб-
ничий досвід, а й фізичні, психофізі-
ологічні та інтелектуальні характерис-
тики.
         Анкета інтересів  по робітничим 
професіям:
      Оцініть привабливість змісту 
наведених нижче фраз за 
чотирьохбальною шкалою за принци-
пом: 1 - абсолютно неприйнятно; 2 -  
неприйнятна; 3 -  задовільно; 4 -  ціл-
ком прийнятно.
1. Читати про моряків, льотчиків.
2. Знайомитися з пристроєм і роботою

верстатів.
3. Дбати про красу приміщення, в яко-

му ви навчаєтесь, живете, працюєте.
4. Читати про будівельників.
5. Досягнення техніки.
6. Знайомитися з пристроєм побутових
електро - та радіоприладів.
7. Робота на залізничному транспорті.
8. Знайомитися з різними інструмен-

тами для ручної праці.
9. Складати і вести записи, картотеки,

збирати вирізки з газет і журналів.
10. Дізнаватися про нові досягнення в
    галузі будівництва.
11. Знайомитися з новими досягнен-
    нями сучасної техніки, слухати і ди-
    витися спеціальні радіо і телепере-
    дачі, відвідувати технічні виставки.
12. Читати статті в науково-популяр-
    них журналах про досягнення в галу-
    зі радіотехніки.
13. Відвідувати гурток автолюбителів,
    обслуговувати автомобіль.
14. Майструвати різні деталі і предме-
    ти.
15. Організовувати харчування під час
    походів.
16. Бувати на будівництвах.
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Висновок:
      Професійне навчання кадрів, зрос-
тання їх професійної майстерності в 
період структурних змін починає набу-
вати особливої значення. Надзвичайно 
важливим є усвідомлення необхідної 
переорієнтації молоді з «інфантиль-
ного» підходу до вибору професії та 
працевлаштування на уміння орієнту-
ватися в широкому діапазоні професій 
і спеціальностей. Молодь повинна ро-
зуміти необхідність і можливість осво-
єння перспективних професій спеці-
альностей, які користуються попитом 
на ринку праці; прагнути успіху, бути 
активно зацікавленою у власній трудо-
вій кар'єрі, бажати заробляти гроші і, 
поряд з цим, поважати трудівника, чес-
ну і сумлінну працю.Замість визнаних 
раніше пріоритетів зниження плин-
ності та підвищення стабільності кад-
рів, головними є формування високо-
мобільного працівника, провадження 
керованої мобільності. Працівник но-
вого типу має бути освіченим, конку-
рентоспроможним, мобільним на рин-
ку праці, із сильними трудовими моти-
вами, раціональною поведінкою, по-
чуттям відповідальності. 
      Адаптована методика зберігає свою 

     Ключ до методики «Анкета інтересів»

№п/п Напрям інтересів Відповіді Сума балів

1

2

3

4

5

6

Транспорт 

Робочі спеціальності 

Сфера обслуговування 

Будівництво

Технiка 

Електротехнiка

1, 7, 13, 19,  25, 31

2, 8, 14, 20,  26, 32

3, 9, 15, 21,  27, 33

4, 10, 16, 22, 28, 34

5, 11, 17, 23, 29, 35

6, 12, 18, 24, 30, 36

актуальність в контексті повного, сис-
темного дослідження розвитку психо-
логічної активності особистості.
      Опитувальник - «Анкета інтересів» 
підходить для орієнтування в інтерпре-
тації інших методик, а також перед по-
чатком співбесід з профконсультації.
Ідеї, що лежать в основі цієї методики, 
є досить актуальними, оскільки важли-
во не тільки знати зміст інтересів кон-
сультованих учнів чи дорослих, але і 
побачити структуру взаємовідносин 
цих інтересів. Цей підхід є менш док-
ладним, зате більш визначальним  що 
до вибору професiї .
      Консультація що до профотбору по-
винна розкривати і розвивати потен-
ціал учня, примушувати його думати 
самостійно, тобто формувати у нього 
внутрішню готовність до усвідомленої 
і самостійної побудови, коригування і 
реалізації перспектив свого розвитку 
(професійного, життєвого і особового), 
готовність розглядати себе таким, що 
розвивається в часі і самостійно знахо-
дити особово значущі сенси в конкрет-
ній професійній діяльності.
      Умовно можна виділити чотири 
групи завдань: інформаційно-довід-
кова, просвітницька; діагносто-корек- 
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4. Міщанін Н. Проблеми професійного
самовизначення: перший крок у 8
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сій» /Н. Міщанін // Психолог
(Шкільний світ). – 2012. – № 7. –
С. 14-16.

5. Навігатор у світі професій: [профорі-
єнтаційний напрям виховання] //
Шкільна бібліотека. – 2013. – № 
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учнів 9-10 класів на етапі профілізації
(2011-2012 рр.) / В. Ткаченко,Л.
Барсукова, С. Харитонова // Завуч
(Шкільний світ). – 2012. – № 15. – С. 9-12.

9. Харитонова С. Профорієнтація та
психологія професійного вибору / С.
Харитонова // Завуч (Шкільний світ). –
2012. – № 15. – С. 19-33.

10. Чернецька Л. У світі професій: вихов-
ний захід, 5-11 кл. / Л.О. Чернецька //
Виховна робота в школі (Основа). –
2012.– № 11. – С. 19-25.

11. Яланська С. Система профорієнтацйної
роботи у навчальному закладі / С.

     Яланська // Психолог. – 2013. – 11/12. – 
     С. 80-83.

тувальна , морально-емоційна, форму-
вання оптимістичного відношення до 
свого професійного майбутнього; кон-
кретний відбір, ухвалення рішення або 
готовність здійснювати серію виборів, 
з яких складається професійна і жит-
тєва перспектива. 
      Особливістю сьогоднішнього ринку 
праці є те, що разом із зростанням не-
зайнятого населення спостерігається 
дефіцит робочої сили, тому велика ува-
га приділяється профорієнтації школя-
рів на робочі професії. Правильна про-
фесійна орієнтація підлітків на робочі 
професії полягає в рішенні подвійної 
задачі: з одного боку, вона повинна 
відповідати запитам ринку праці, з 
іншої - відповідати здібностям, схиль-
ностям, навичкам і особистим якостям 
молоді при виборі майбутньої профе-
сії.   
                  Література
1. Горбатюк І.. Світ професій і твоє

місце у ньому /І.А. Горбатюк //
Позашкільна освіта. – 2013. – № 5. –
С. 6-16.

2. Зотова О. Професійна орієнтація
учнів у навчально-виховній діяль-
ності сільських закладів освіти / О.
Зотова // Рідна школа. – 2011. – № 12.
– С. 54-59.

3. Миколаєнко А. Професійна орієнта-
ція та професійне самовизначення
учнів загальноосвітніх навчальних
закладів. А. Миколаєнко, В. Герасим-
чук // Рідна школа. – 2012. – № 11. –
С. 66-70.
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ДЦПТО

       Гурток (секція, клуб, творче об’єд-
нання) – основна традиційна форма 
реалізації змісту позанавчальної освіти 
і виховання учнів як у процесі вивчен-
ня окремого навчального предмета чи 
їх сукупності, так і різноманітних ін-
тегрованих курсів у межах навчальних 
програм, затверджених МОН України 
чи адаптованих навчальних програм. 
За своєю сутністю гурток – це специ-
фічна спільність дітей та учнівської

Організація роботи учнів в об'єднаннях за інтересами, клубах, гуртках

З досвіду роботи вихователя Удовицького О.О.

чальних планів, програм та можливос-
тей організації навчально-виховного, 
тренувального процесу, рівня майстер-
ності вихованців, учнів і становить не 
більше як 25 осіб.      
      Прийом до гуртків може здійснюва-
тися протягом навчального року за ба-
жанням вихованців, учнів за згодою 
батьків або осіб, які їх замінюють, як 
на безконкурсній основі, так і за кон-
курсом, умови якого розробляються 
навчальним закладом.
      Керівник гуртка повинен знати за-
конодавчі і нормативно-правові акти: 
Конституцію України, Закони України 
“Про освіту”, “Про загальну середню 
освіту”, “Про позашкільну освіту”, 
Конвенцію про права дитини, Держав-   
ну цільову соціальну програму розвит-
ку позашкільної освіти на період до 
2014 року, Положення про позашкіль-
ний навчальний заклад та ін; програм-
но-методичні матеріали і документи 
щодо проведення педагогічного проце-
су відповідно до напряму діяльності 
(соціокультурного, художньо-естетич-
ного, дослідницько-експерименталь-
ного, науково-технічного, еколого-
природничого, туристсько-краєзнав-
чого, фізкультурно-оздоровчого, вій-
ськово-патріотичного, дозвіллєво-роз-
важального), закономірності особис-
тісного розвитку та вікових особливос-
тей дітей, основи педагогіки, психоло-
гії, фізіології, гігієни, базові дисциплі-
ни в об’ємі загальноосвітньої школи;
сучасні освітні тенденції, останні 
досягнення в галузі науки і техніки,

молоді, яка ґрунтується насамперед на 
добровільності, спільності інтересів, 
спрямованості на певний вид навчаль-
ної та практичної діяльності; середови-
ще, де забезпечуються умови інтелек-
туального, духовного і фізичного роз-
витку дітей, реалізація їхнього творчо-
го потенціалу в галузі позашкільної ос-
віти і виховання та створюються ком-
фортні умови соціальної адаптації до 
умов реального життя.      
      Наповнюваність окремих гуртків, 
груп та інших творчих об’єднань може 
встановлюватися директором навчаль-
ного закладу залежно від профілю, нав-      
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сумовується в загальному заліку.  Зма-
гання з важкої атлетики судять 3 рефе-
рі, і їх рішення стають офіційними за 
принципом більшості.
      Ривок - вправа, в якому спортсмен 
здійснює підйом штанги над головою 
одним злитим рухом прямо з помосту 
на повністю випрямлені руки, одночас-
но підсідаючи під неї ; це - низький 

культури, мистецтва (за профілем), 
форми і методи навчально-виховної 
роботи; основи педагогічної етики; 
державну мову відповідно до чинного 
законодавства про мови в Україні.
      Атестація керівників гуртків, сек-
цій, студій, клубів, творчих об’єднань 
здійснюється, як правило, раз у п’ять 
років відповідно до Типового поло-
ження про атестацію педагогічних 
працівників. За результатами атестації 
їм установлюються тарифні розряди.
      Гурткова робота в загальноосвітніх 
навчальних закладах є частиною освіт-
нього процесу. Це один із найефектив-
ніших шляхів розвитку творчо спря-
мованої особистості. Саме тому органі-
зація роботи різноманітних гуртків, 
секцій, студій у загальноосвітніх нав-
чальних закладах потребує особливої 
уваги з боку адміністрації навявльних 
закладів та районних управлінь освіти.

Гурток з важкої атлетики на базі 
ДЦПТО

      Важка атлетика - швидкісно-сило-
вий вид спорту, в основі якого лежить 
виконання вправ з піднімання штанги 
над головою.
      Змагання з важкої атлетики сьогод-
ні включають в себе дві вправи: ривок і 
поштовх. Це пряме змагання, коли ко-
жен атлет має три спроби в ривку і три 
спроби в поштовху. Найважчий вага 
піднятою штанги в кожній вправі під-

сивий або разножка Попова. Потім, ут-
римуючи шта-нгу над головою, спорт-
смен піднімається, повністю випрям-
ляючи ноги.
     Поштовх - вправа, що складається з 
двох роздільних рухів. Під час взяття 
штанги на груди, спортсмен відриває її 
від помосту і піднімає на груди, одно-
часно підсідачи, а потім піднімається. 
Потім він полупріседает і різким рухом 
посилає штангу вгору на прямі руки, 
одночасно подседая під неї, розкида-
ючи ноги трохи в сторони (швунг) або 
вперед-назад («ножиці»). Після фіксу-
вання положення штанги над головою 
спортсмен випрямляє ноги, ставлячи 
стопи на одному рівні (паралельно), 
утримуючи штангу над головою.
Так на базі ДЦПТО вже понад 4-х 
років.функціонує гурток з важкої 
атлетики. Зал важкої атлетики ДЦПТО 
розпочав свою роботу в 2013році. Саме 
тоді за підтримки Олімпійського чем-
піона (Монреаль 1976р.) Зайцева Юрія

Home
Штамп

Home
Штамп



22

Виховний простір

ДЦПТО

Костянтиновича та директора ДЦПТО 
Стрільця Олександра Івановича від-
бувся ремонт приміщення та помос-
тів. 
      У цьому виду спорті багато зале-
жить від тренера!
     Тому на роботу до  ДЦПТО були за-
прошені досвідчені фахівці. Вони на-

кий чемпіон з важкої атлетики (Лон-
дон 2012р.) Олексій Торохтій і провів 
свій майстер клас!
      З року в рік кількість зацікавлених 
дітей збільшувалась. Результати росли. 

вчають не тількі піднимати штангу, але 
найголовніше, тренувати так, щоб ста-
ти одним з найсільниших. Не пасувати 
над труднощами, ставити собі високі 
цілі і вміти домагатися їх. Вони завжди 
зуміють  підтримати у будь-якій ситуа-
ції і дати добру пораду. Тренери, які 
вкладають в спортсменів душу -Удо-
вицький О.О. та Летучий В.А.
      Першими стартами залу були зма-
гання місцевого рівня. Готуючись до 
них тренери- викладачи ставили за ме-
ту пропаганду здорового способу жит-
тя, гармонійного, духовного та фізич-
ного розвитку дітей.  Залучивши до ор-
ганізації змагань весь  колектив 
ДЦПТО. Змагання були проведені на 
високому рівні. Робота з організації 
змагань була відмічена Дніпропетров-
ською обласною федерацією важкої 
атлетики, після чого на базі ДЦПТО 
почали проводити змагання обласного 
значення! А в 2015 році на роботу залу
та тренерів звернув увагу Олімпійсь-

За роки спільної праці важкоатлети 
досягли неабияких спортивних резуль-
татів. Вони прославляли Дніпропет-
ровську область на Всеукраїнських та 
Міжнародних змаганнях. Один з тре-
нерів Летучий В.А. став рекордсменом 
України з важкої атлетики серед май-
стрів та увійшов до 10-ки найсильні-
ших людей  країни. У 2014 році Віктор 
Анатолійович у запеклій боротьбі 
посів перше місце на Чемпіонаті Євро-
пи серед майстрів важкої атлетики.
      Підводячи підсумок за відпрацьова-
ні роки хочеться відзначити, що завдя-
ки злагодженій праці колективу 
ДЦПТО, завдяки небайдужості керів-
ництва та тренерів діти досі проявля-
ють живий інтерес до важкої атлетики. 
А в 2017 році на базі ДЦПТО планують 
провести Чемпіонат України серед 
майстрів важкої атлетики! 
      Гурткова робота сприяє поглиблен-
ню знань, яких учні набувають на уро-
ках, прищепленню навичок застосо-
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вувати ці знання на практиці, вихован-
ню моральних якостей: волі, наполег-
ливості, критичного ставлення до ви-
конаної роботи, а також розвиває інте-
рес до вивченого предмета.    
      Робота в гуртках зберігає широкі 
можливості створення атмосфери 
творчого піднесення, індивідуальної і 
колективної практичної діяльності уч-
нів.
      Робота клубів та гуртків позитивно 
сприяє на виховання дітей у фізично-
му та творчому напрямку, та дає змогу 
зробити свій вибір в своєму майбут-
ньому житті.
      В клубах творчої самодіяльності ді-
ти відкривають свої здібності та талан-
ти.
      Діти, які тренуються в спортивних 
гуртках, більш дисціпліновані, цілес-
прямовані, вольові і надійні в усіх нап-
рямках, що дає змогу проводити вдало 
навчально-виховний процес в центрі 
ДЦПТО.
      Творчість у клубі - не стільки інди-
відуальний, скільки колективний про-
цес.
      Організація колективної творчої ді-
яльності сприяє формуванню у кожно-
го учасника об'єднання активної пози-
ції. Тоді він стає не простим спогляда-
чем того, що відбувається, а його твор-
цем, виявляючи при цьому свою інди-
відуальність, У процесі такої діяльнос-
ті відбувається розвиток кожного учас-
ника, в тому числі його творчої актив-
ності.
      У клубному об'єднанні це значною 
мірою полегшується і специфікою ви-
рішення проблеми залучення його 
учасників до управління життям свого 
колективу. 
      У цілому зробити це за умови педа-
гогічно доцільно організованої діяль-

ності в клубі можна набагато швидше, 
ніж у первинних колективах інших ти-
пів. Це пов'язано, з одного боку, з доб-
ровільністю входження учнів в об'єд-
нання за інтересами, а з іншого - з тим, 
що досягнення індивідуальних цілей 
можливе лише за умови активного 
включення в реалізацію мети колек-
тивною.
      Відомо, що рівень активності людей 
залежить від можливості задоволення 
ними потреб, які проявляються у мо-
тивах, що спонукають до діяльності і є 
формою прояву потреб.
      Оскільки «найглибший сенс вихов-
ної роботи ... полягає у відборі і вихо-
ванні людських потреб», які задоволь-
няються і розвиваються в діяльності, 
то від того, наскільки різноманітна бу-
де ця діяльність, наскільки педагогічно 
доцільно вона організується, буде за-
лежати і ступінь реалізації потреб шко-
лярів.
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Володієш інформацією – володієш світом

З досвіду роботи завідуючої бібліотеки 
Литвин Т.Р.

      Інформація завжди грала в житті 
людства дуже важливу роль. А з сере-
дини  ХХ століття в результаті соціаль-
ного прогресу і бурхливого розвитку 
науки і техніки роль інформації над-
звичайно зросла. Всі знають знамениту 
фразу: «Хто володіє інформацією – той 
володіє світом».  Причому  її кількість з 
кожним днем зростає. Цифрове май-
бутнє, про яке раніше і подумати не 
могли (ПК, мобільник, Інтернет, план-
шетник…), стає звичним цифровим 
сьогоденням.
      Усе наше життя пов’язане з інфор-

мацією, коли спілкуємося з іншими 
людьми, читаємо книжку, періодичні 
видання, слухаємо радіо, дивимося те-
левізор, розв’язуємо задачу. На уроках 
учні разом зі знаннями теж отримують 
інформацію.
      Інформація може бути подана у виг-
ляді повідомлень, це найпростіша фор-
ма існування інформації.
      В бібліотеці центру, у вигляді пові-
домлень, здійснюється групове бібліо-
течне інформування певної групи ко-
ристувачів, які мають близькі за зміс-
том потреби:  для викладачів однієї 
спеціальності, майстрів, класних керів-
ників, методичних об`єднань. 
      Інформування здійснюється у виг-
ляді тематичних списків, тематичних 
виставок-переглядів, тематичних ог-
лядів літератури, предметних тижнів.
      Серед учнів – це члени гуртків, ор-
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ганів самоврядування, окремих віко-
вих груп.
      Прикладом групового 
інформування є: 
      Книжкові виставки: «Люблю чита-
ти – навчу і вас» (для викладачів-філо-
логів), «Педагогічна майстер-
ність» (для класних керівників), «Моє 
призвання - майстер» (для майстрів 
виробничого навчання) під час офор-
млення виставок слід пам’ятати, що 
велика кількість  представлених кни-
жок стомлює читачів, розсіює їхню 
увагу, тому  можуть бути складені 
інформаційні списки літератури, або 
використані відсилки до основного 
фонду.
      Складені інформаційні списки літе-
ратури: «Настільна книга – токаря, 
газозварника, електрика, автослюса-
ра», «Лірика в творчості українських 
письменників», «Вчися бути ввічли-
вим».
      Масова форма інформування – це 
інформування всіх читачів бібліотеки. 
Головна його мета – інформування про 
нові надходження до бібліотеки, їх 
пропаганда, сприяння самоосвіті.
      До комплексної форми бібліотеч-
ного інформування належать Дні ін-
формації. На жаль бібліотека недостат-
ньо отримує нової літератури, тому 
проведення Днів інформації не набу-
ває систематичного змісту.
      Ефективною і досить оперативною 
є «Експрес-інформація» - інформацій-
ний листок з короткими анотаціями, 
статті  журналу «Профтехосвіта».
      Треба зазначити, що одне й те саме 
повідомлення можна подати в різних 
формах, певною мовою. 
Наприклад:
      Мовою людського спілкування.  Важ-
ливе значення має, як виглядає оратор 

перед аудиторією, який має настрій, як 
одягнений, яку має зачіску?
      Мовою жестів і рухів.  Жестикуля-
ція не повинна бути нав’язливою та 
відволікати слухача від засвоєння те-
ми.
      Мовою звуків.  Використовувати в 
поданні інформації звукові ефекти, як 
то музичний супровід, музичні твори, 
кінофільми, кліпи.
      Мовою графічних зображень.  Вико-
ристовувати графіки, діаграми, пікто-
грами, малюнки, фотографії.
      Мовою світлових сигналів.  Пода-
вати інформацію на кольоровому па-
пері, використовуючи кольори світло-
фора (червоний, зелений, жовтий).
      Мовою спеціальних команд.   
Команди не повинні бути агресивни-
ми, емоційно збудженими. Повинні 
подаватися спокійним, впевненим то-
ном. Бути доброзичливими.
      Інформацію використовують для 
того, щоб зробити висновок, або прий-
няти рішення. Щоб ці висновки і рі-
шення були правильними, інформація 
повинна мати такі властивості:
   - достовірність;
   - повнота;
   - актуальність;
   - корисність;
   - зрозумілість. 
       Якщо не дотримуватися цих влас-
тивостей у наданні інформації, то така 
інформація є просто шумом.
      Інформація повинна бути корис-
ною. Для цього треба, щоб користувачі 
діставали насолоду від процесу читан-
ня. Поряд із читанням, «щоб зна-
ти» (пізнавальним та інформаційним) 
набуває поширення читання «щоб умі-
ти».  Це так зване інструментальне 
читання – для освоєння нової професії, 
набуття нових навичок і вмінь.   
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Користувачі охоче беруть участь у 
діяльності, під час якої можна спробу-
вати зробити щось нове, щось своїми 
руками. В бібліотеці це – проведення 
конкурсів майстерності, майстер-класи 
(виготовлення маків, голубів для про-
ведення виховних заходів), оформлен-
ня виставок інсталяцій.
      Дуже хочеться дивувати своїх 
користувачів спектром бібліотечних 
послуг, хочеться щоб вони частіше от-

римували в бібліотеці культурний шок.     
      Останнім часом психологи загово-
рили про те, що невміння користува-
тися інформаційними технологіями та 
самою одержуваною інформацією, точ-
ніше контролювати її якість та обсяг, 
призводить до так званого «інформа-
ційного стресу»,  що може призвести 
до проблем зі здоров`ям.
      І про це важливо пам’ятати. 

Впровадження мультимедійних та інформаційних технологій
на уроках спецтехнології, як засіб підвищення якості

навчання та зацікавленості учнів

З досвіду роботи викладача Яшного А.С.

      Вибір даної теми зумовлений тим, 
що він зіткнувся з дуже актуальною і 
водночас гостро поставленою пробле-
мою, а саме: низька зацікавленість уч-
нів при вивченні курсу спецтехнології 
за професією «Слюсар з ремонту авто-
мобілів».
      Активно впроваджуючи в навчаль-
ний процес інформаційні та мультиме-
дійні технології, поєднуючи їх з інно-
ваційними технологіями навчання (ме-
тод проектів, інтерактивні методи нав-
чання) було досягнене значне зростан-
ня інтересу учнів до навчання, і як нас-  

лідок підвищення рівня знань учнів з 
професії, що передбачає реалізацію 
принципів гуманізації, демократизації
освіти, методологічну переорієнтацію 
процесу навчання на розвиток особис-
тості учня, формує його компетенції. 
      Про це свідчать результати опиту-
вань проведених серед учнів (інтерес 
до предмету протягом навчального ро-
ку зріс на 70%) та результати контроль-
них зрізів (якісна успішність з предме-
ту протягом останніх п’яти років не бу-
ває нижчою ніж 50%).
       Основними принципами навчання 
є:
принцип доступності викладання нав-
чального матеріалу –  йти від легкого 
до важкого, від відомого до невідомо-
го, від простого до складного, від 
близького до далекого. Принцип свідо-
мості та активності – добиватися чітко-
го розуміння навчальної мети та задач
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майбутньої роботи, використовувати 
інтенсивні та активні методи навчання, 
вчити учнів знаходити причинно-нас-
лідкові зв’язки;
принцип наочності – наочність повин-
на відображувати сутність предметів і 
явищ, що вивчаються, та образно пока-
зувати те, що необхідно засвоїти; 
принцип систематичності та послі-
довності – формування системи знань 
на основі розуміння їх взаємозв’язків;
принцип зв’язку теорії з практикою – 
показ застосування отриманих знань в 
майбутній професійній діяльності, ви-
користання проблемно - пошукових і 
дослідницьких завдань.
      Одним із найбільш ефективних 
способів дотримання цих принципів є 
впровадження в навчальний процес 
інформаційних та мультимедійних тех-
нологій. Інформаційні та мультимедій-
ні технології володіють низкою пере-
ваг, а саме: учні краще сприймають на-
вчальний матеріал, зростає зацікавле-
ність, підтримується індивідуалізація 
навчання, розвиваються творчі здіб-
ності учнів (залучення учнів до ство-
рення публікацій, презентацій), ско-
рочується кількість видів роботи, які 
стомлюють учнів, використовуються 
різні аудіовізуальні засоби (музика, 
графіка, анімація), що веде до збага-
чення і мотивації навчання, динаміч-
ного подання матеріалу, формування 
самооцінки учня та створення умов 
для самостійної роботи. В цілому ви-
користання інформаційно-комуніка-
ційних технологій для підвищення піз-
навальної активності учня сприяє по-
силенню мотивації учбової діяльності, 
підвищенню результативності праці 
викладача,зростання професійної і 
особистої компетентності викладача і 
учня. Все це можливо тільки за наяв-

ності комп’ютерної техніки. 
      Впровадження інформаційних та 
мультимедійних технологій в процес 
підготовки кваліфікованих робітників 
за професією «Слюсар з ремонту авто-
мобілів» здійснюється за наступними 
напрямками:
під час викладання нового матеріалу – 
візуалізація знань (демонстрація відео, 
аудіо, графічних зображень, схем гра-
фіків) за допомогою комп’ютерної тех-
ніки. У ході закріплення знань з вик-
ладеного матеріалу – різноманітні нав-
чальні програми, учнівські презентації, 
проекти тощо). У системі контролю і 
перевірки знань – тестування з оціню-
вання, контролюючі ігрові програми. В 
процесі самостійної роботи учнів – 
складання та розв’язування кросвор-
дів, перегляд фахових інформаційних 
web-сайтів, робота з навчальними про-
грамами і т.д. Під час проведення семі-
нарів, захисту проектів -  візуальний 
супровід. 
      У викладанні предметів профе-
сійно-технічного циклу використання 
інформаційних та мультимедійних тех-
нологій дозволяє конкретизувати ма-
теріал, створювати наочні образи кон-
кретних деталей, демонструвати дина-
міку роботи двигуна в цілому, форму-
вати більш цілісні уявлення про роз-
міщення та призначення деталей та 
складальних одиниць автомобілів. Зав-
дяки використанню можливостей ін-
формаційно-комунікаційних техноло-
гій формується пізнавальний інтерес, 
виникає також яскравий емоційний 
образ, особисте відношення до матері-
алу, що вивчається. Знімається кон-
флікт між традиційними та новими 
джерелами інформації, що є особливо 
важливим на уроках спецтехнології, де 
учні отримують знання, які мають 
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      Можна зробити висновок, що зас-
тосування інформаційних та мульти-
медійних технологій в навчальному 
процесі :
   - сприяє підвищенню професійного 
      рівня педагогів, спонукає їх шукати 
      нові нетрадиційні форми і методи 
      навчання, проявляти творчі здіб-
      ності; 
   - сприяє підвищенню зацікавленості 
      учнів навчальним матеріалом, акти-
     візує пізнавальну діяльність, підви-
     щує якість засвоєння програмного 
     матеріалу учнями.

сформувати їх відношення до майбут-
ньої професії.
      В результаті діяльності  створюєть-
ся колекція цифрових освітніх ресур-
сів. На сьогоднішній день створений 
електронний тематичний каталог з 
предмету у якому розміщені цифрові 
навчально-дидактичні матеріали з 
кожної теми навчальної програми 
предмету.  Демонстраційні - дидактич-
ні матеріали включають презентації в 
програмі PowerPoint, відео-ролики, 
слайди, аудіо записи, анімації, тестові 
матеріали, які використовуються як 
методичні рекомендації.       

З досвіду проведення бінарного уроку української мови та уроку виробничого 
навчання за професією:   «Штукатур. Лицювальник – плиточник. Маляр»

 Підготувала викладач Осипенко Н.Н.

      При проведенні такого уроку вико-
ристовуємо роботу творчих груп з осо-
бистісною орієнтацією за певною про-
фесією. Урок проводимо в рамках де-
кади «Свято профмайстерності». Тема 
уроку української мови за програмою 
11 класу ( рівень стандарту ) – урок ро-
звитку зв’язного мовлення «Створення 
власного мовлення. Говоріння.   Моно-
логічне мовлення.Складання діалогів 
на професійну тему». 
      Очікуваними результатами уроку 
можуть бути: знати і розрізняти термі-
ни і професійні слова; вміти складати 
складнопідрядні речення  про майбут-

ню професію, виробниче навчання.
      До теми уроку добираються епігра-
фи : «Малярі – вправні і досвідчені.
Фарбують, розпилюють, розтирають. 
Роблять наше життя затишним».
«Штукатури опоряджують стіни, сте-
лі, цілі будинки. Їх праця за покликан-
ням- це щастя».
      Актуалізацію опорних знань,умінь 
та навичок проводимо як ділову гру, як 
виробничу оперативку.
Вчитель: -Чим відрізняється мова зви-
чайної людини від мови майбутнього 
будівельника, зокрема маляра-штука-
тура?
Учень:-Будівельник вживає у своєму 
мовленні професійну лексику в нази-
ванні єнарядь і засобів виробництва, 
продуктів виробництва, їх складових 
частин, виробничих процесів.
      Майстер виробничого навчання по-
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Мовленнєвим завданням є введення  в мо-
нологи і діалоги професійної лексики, тер-
мінів.
      Тим часом члени журі, що обирається із 
числа майстрів виробничого навчання, оці-
нюють знання творчих груп за їх професій-
ні уміння та навички.
      Наступне завдання – інтерактивна впра-
ва «Знайди потрібні речення» виконується 
в такій послідовності : кожна група називає 
учня, який  з поданих речень (речення про-
ектуються на слайдах чи подаються на ар-
кушах формату А-4) вибирає речення за 
своєю майбутньою професією. Вибравши 
опорні речення, учень складає монолог, 
висловлювання про виробниче навчання  
за майбутньою професією. Журі нараховує 
кожній творчій групі бали. Пропонуються 
такі зразки речень професійного спрямува-
ння:
1.Малярна щітка потрібна, коли наносять

ґрунтувальну суміш,змочують поверхні,
конструкції водою.

2.Шпатель необхідний, щоб зрізати великі
напливи шпаклівки та шпаклювати по-
верхні.

3.Щоб затерти штукатурний шов, штукатур
використовує терку губчасту.

4.Промисловий пилосос потрібен для того ,
щоб очищати поверхню від пилу, проду-
вати отвори після свердління і великих
тріщин.

5.Щоб сортувати плитку за розміром, необ-
хідний шаблон.

6.Віброрейка – це пристрій, який ущільнює
розчин, необхідний при укладанні стяж-
ки.

7.Щоб шви між плитками були однакові,
використовують дистанційні хрестики.

8.Емульсія – це матеріал, який застосову-
ють для ґрунтування і фарбування повер-

    хонь.
       Майстер виробничого навчання пропо-
нує кожній творчій групі продемонстру-

казує знаряддя виробництва , інстру-
менти, їх складові частини і пропонує 
учням творчих груп їх назвати.
     Вчитель української мови пропонує 
записати словниковий диктант, а учні 
по черзі творчих груп «Веселка», «Зиг-
заг» по одному учню коментують ор-
фограми в словах.
      Словниковий диктант: емульсія, 
розчин, лебідка, поруччя, емульгатор, 
шпатель ,кельма, віброрейка, шаблон, 
об’єм, ґрунтувальна суміш.
      В роботу творчих груп вводимо 
елементи ділової гри.
     Кожна творча група – бригада, що 
обирає бригадира ,якому вручається 
наступне завдання – наряд на твор-
чість. Після виконання кожного нас-
тупного завдання бригадир звітує сам 
чи називає учня своєї бригади.
      Наступне завдання – інтерактивна 
вправа «Творче конструювання».Учні 
мають поєднати частини речень так, 
щоб побудувати сладне, складнопід-
рядне речення за своєю професією. Ось 
зразок творчого конструювання:
      Терку губчасту штукатур викорис-
товує. . . . .(коли) . . . затирає штукатур-
ний шов. Емульсія – це матеріал. . .
(який). . . .застосовується для ґрунту-
вання та фарбування поверхонь. Віб-
рорейка – це пристрій . . .(що). . . 
ущільнює розчин, необхідний при ук-
ладанні стяжки.
      Далі учні по черзі творчих груп ви-
конують мовленнєве завдання: визна-
чають тип підрядної частини у склад-
нопідрядному реченні: умови, часу, 
означальна, пояснювальна і т.ін.
      Пропонуються інші наряди на твор-
чість:складання монологів,діалогів на 
теми : «Які фарби найкращі в роботі 
маляра ?», «Які способи шпаклювання 
найдосконаліші в роботі штукатура?»
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вати елементи професійних виробни-
чих технологій за кожною професією, а 
учень з кожної творчої групи презен-
тує своє висловлювання на конкретних 
зразках виробничих процесів.
      І закінчуємо бінарний урок, підсу-
мовуючи урок-«Свято профмайстер-
ності» рольовою грою «Інтерв’ю з 
кореспондентом»:
      Кореспондент газети «Майбутні 
будівельники нашого міста»:   
   - Скажіть, чи доводилось вам вико-
      ристовувати нові технології при 
      виконанні штукатурних робіт вруч-
      ну?
      Майбутній будівельник-штукатур:
   - Так, для таких робіт я на виробни-  

     чій практиці використовував роз-
      чинні суміші КНАУФ.
    - А чим такі суміші вигідніші  та 
      практичніші в порівнянні з інши-
      ми?
    - Вони готуються на основі сухих су-
       мішей у поєднанні з чистою водою 
       за допомогою низько обертового    
       дриля з насадкою, але для вирів-
       нювання покриттів ці суміші най-
       кращі.
    - Я переконався,що у вашому нав-
       чальному центрі на виробничій 
       практиці вивчають передові світові 
       технології,що допоможуть вам кра-  
       ще вивчити обрану професію.

Диференціація і індивідуалізація навчання в стимулюванні розвитку творчих 
здібностей учнів

 З досвіду роботи викладача Сорокіної Т.П.

      Диференціація  навчання – це  така  
організація навчального процесу, при  
якій створюються умови, які дають 
змогу кожному учневі розкрити всі 
свої потенційні навчальні можливості.     
      Мета диференціації - створення оп-
тимальних психолого-педагогічних 
умов для виявлення і розвитку нахилів 
і здібностей кожного учня.
      Класно-урочна система вимагає 
вдосконалення навчального процесу 
шляхом диференціації завдань і мето-
дики навчання в залежності від мож-
ливостей учнів. Навчально-виховний 

процес, який враховує типові індиві-
дуальні особливості учнів, прийнято 
називати диференційованим. А навчан-
ня за таких умов-диференційованим 
навчанням.
      Диференціація навчання дозволяє 
організувати навчальний процес на ос-
нові обліку індивідуальних особливос-
тей особистості,  дозволяє забезпечити 
засвоєння всіма учнями змісту навчан-
ня, що може бути різним для різних уч-
нів. Процес навчання в умовах дифе-
ренціації стає максимально наближе-
ним до пізнавальних потреб учнів, їх 
індивідуальних особливостей.
      Таким чином, необхідно забезпечи-
ти кожному учневі умови для макси-
мального розвитку його здібностей, 
схильностей, задоволення пізнавальних 
потреб і інтересів у процесі засвоєння  
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індивідуальні особливості, створити 
умови для самоствердження й само-
визначення кожній особистості, озбро-
ївши її необхідними знаннями та вмін-
нями.
      Основні складові технології дифе-
ренційованого навчання визначаються 
на основі розроблених у педагогічній 
теорії та практиці вимог, які ставлять-
ся до педагогічної технології взагалі та 
до рівневої організації навчальної 
діяльності учнів зокрема:
   - визначення чіткої системи цілей 
     навчання;
   - встановлення вихідного стану нав-
     чальних можливостей учнів, виок-
     ремлення типологічних груп;
   - конструювання навчального циклу, 
      створення програми впливів з ура-
      хуванням перехідних станів учнів 
      кожної типологічної групи;
   - реалізація запланованих завдань, 
     організація різнорівневої навчаль-
     ної діяльності школярів;
   - одержання інформації про хід 
      діяльності, оцінювання поточних 
      результатів;
   - уточнення цілей навчання, внесен-
      ня необхідних корективів;
   - підсумкове оцінювання результатів 
      навчання;
   - повторне відтворення циклу без 
      змін або з корекцією.
       Під диференціацією розуміють 
спосіб організації навчального проце-
су, для якого характерне врахування 
індивідуально-типологічних особливо-
стей учнів (здібностей, інтересів, 
схильностей, інтелекту тощо), об'єд-
нанням їх у гомогенні групи, в яких 
різняться елементи дидактичної сис-
теми — мета, зміст, методи, форми, ре-
зультати.
     Виокремлюють три рівні диферен-

всіма учнями змісту навчання, що мо-
же бути різним для різних учнів. Про-
цес навчання в умовах диференціації 
стає максимально наближеним до піз-
навальних потреб учнів, їх індивіду-
альних особливостей.
      Таким чином, необхідно забезпечи-
ти кожному учневі умови для макси-
мального розвитку його здібностей, 
схильностей, задоволення пізнаваль-
них потреб і інтересів у процесі засво-
єння ним змісту загального  утворення.
      Залежно від рівня навчальних мож-
ливостей, можна умовно поділити уч-
нів на такі групи:
   - Учні з високим рівнем навчальних 
      можливостей характеризуються 
      здатністю швидко засвоювати мате-
      ріал, вільно вирішувати  завдання, 
      володіють навичками самостійної 
      роботи;
   - учні із середніми навчальними мож-
     ливостями характеризуються здат-
     ністю  вчитися нормально, для ок-
     ремих властива висока навченість 
     при низький навчальній працездат-
     ності, для інших-середня навченість 
     при середній працездатності, вима-
     гають оперативної підтримки і до- 
     помоги педагога;
   - учні з низькими навчальними мож-
     ливостями мають низький рівень 
     навченості або навчальної працез-
     датності, вимагають спеціального 
     підходу педагога.
       Створення сприятливих умов для 
навчання і розвитку особистості пов'я-
зане зі здійсненням диференційова-
ного підходу до учнів у навчальному 
процесі.
      Диференціація навчання покликана 
допомогти позбутися необхідності 
навчати всіх однаково, зменшити пере-
вантаження учнів, ураховуючи їхні 
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ціації:
   - за структурою системи освіти (се-
      редня загальноосвітня школа, ПТУ,   
      технікум);
   - за змістом навчання (поглиблене, 
      профільне);
   - зовнішня та внутрішня.
       В освітянському просторі загально-
прийнятий поділ диференціації на вну-
трішню (рівневу) та зовнішню (про-
фільну). При цьому головним крите-
рієм виділення даних типів виступає 
наявність або відсутність стабільних 
груп учнів.
      Під внутрішньою диференціацією 
розуміють таку організацію навчаль-
ного процесу, за якої індивідуальні 
особливості учнів ураховуються в 
умовах роботи викладачів у звичайних 
класах.
      Внутрішня диференціація визнача-
ється певними умовами.
      Здійснення диференційованого під-
ходу передбачає вивчення індивідуаль-
но-психологічних особливостей учнів і 
виокремлення на цій основі типологіч-
них груп.
      Сприятливі умови для навчання та 
розвитку учнів із різним рівнем нав-
чальних можливостей створюються за 
допомогою таких організаційно-управ-
лінських заходів:
   - визначення часу здійснення дифе-
      ренційованого підходу (на уроці чи 
      поза ним);
   - послідовне застосування (на всіх чи 
      окремих етапах навчального проце-
      су);
   - добір дидактичного матеріалу (якіс-
      ний, що визначається характером 
      завдань; кількісний, що визнача-
      ється додатковим матеріалом як 
      для сильних, так і для слабких ді-
      тей);

   - визначення характеру навчання  
     (поглиблене чи прискорене або й   
     поглиблене, й прискорене вивчення 
     програмного матеріалу);
   - диференціація навчальних завдань, 
     які різняться змістом, ступенем 
     складності, темпом оволодіння 
     програмним матеріалом, формами 
     організації навчальної діяльності, 
     дозами та характером допомоги, яка 
     надається учням під час виконання 
     роботи;
   - варіювання методів контролю, ко-
      рекції та оцінювання навчальних 
      досягнень учнів.
         Під зовнішньою диференціацією 

розуміють таку організацію навчаль-
ного процесу, за якої для врахування 
індивідуальних особливостей учнів їх 
об'єднують у спеціальні диференційов-
ані навчальні групи.
      Отже, внутрішня диференціація не 
передбачає типологічного групування 
суб'єктів учіння, тоді як зовнішня - бу-
дується на основі різних форм про-
фільного та поглибленого вивчення 
предметів і відбувається за умови 
виокремлення стабільних, відносно 
гомогенних груп учнів.
      Зовнішню диференціацію, своєю 
чергою, поділяють за умовами вибору 
на елективну (гнучку) та селективну 
(бар 'єрну). До форм навчання елек-
тивної диференціації належать факуль-
тативи з довільним вибором предметів 
на базі інваріативного ядра, за селек-
тивної — профільні класи, класи з пог-
либленим вивченням певного навчаль-
ного предмета.
     Особливий підхід викладача до різ-

них груп учнів, організація роботи 
яких пристосовується до типологічних 
особливостей учнів і різниться склад-
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      Диференційований підхід передба-
чає розумову розбивку учнів на групи 
з урахуванням максимальних пізна-
вальних можливостей кожного.  
      Найбільш часто використовується 
віднесення учнів до тих чи інших груп 
з урахуванням рівня розвитку (сильні, 
слабкі, середні), але це аж ніяк не вик-
лючає угруповання учнів за іншими 

ністю, методами та прийомами навчан-
ня має назву диференційованого під-
ходу.
      При реалізації диференційованого 
підходу виходять з того, що учні одно-
го і того ж класу мають різний рівень 
розвитку, різний ступінь навченості, 
яка є відносно стійким властивістю 
особистості. 

ознаками.
      Диференційований підхід до навча-
ння означає, що учням дають завдання 
різних рівнів складності. Причому най-
нижчий за складністю рівень відпові-
дає вимогам навчальної програми. Са-
мостійне використання таких завдань 
в навчанні мають на меті розумового 
розвитку учня. За своїм складом групи 
учнів є динамічними, тобто той чи ін-
ший учень може переходити з однієї 
групи в іншу, більш високу.  
      Диференціювання при контролі 
знань переходить в індивідуалізацію. 
Під час проведення самостійних робіт 
зручно використовувати 3х рівневу 
диференціацію:
1-й рівень - повинен виконувати ко-
    жен учень, він відповідає загальним   
    результатами навчання.
2-й рівень - передбачає включення 

додаткових завдань з підручника, або 
схожих за ступенем складності завдань 
з інших джерел.
3-й рівень - передбачає усвідомлене 
творче застосування знань. Завдання 
передбачаються з допоміжної методич-
ної літератури.
      Подібна розбивка повинна бути 
завжди орієнтована на те, що учні по-
винні поступово переходити від одно-
го рівня до іншого.
      Розглянемо, що означає 3х рівнева 
диференціація при проведенні 
самостійних робіт з креслення.

             Тема "Побудова третього виду 
за двома заданими"

1-й рівень - учням пропонуються зав- 
дання, в яких міститися зображення 2х 
видів деталі. Для полегшення побудови 
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побудови 3го виду пропонується 
наочне об'ємне зображення деталі. 
Подібного змісту завдання міститися в 
підручнику з креслення. але допустимо 
використовувати і картки.
2-й рівень - пропонуються завдання 
ідентичні попереднім, але при цьому 
вибираються деталі більш складної 
конструкції і як доповнення до завдан-
ня робота ускладнюється тим, що від-
сутнє наочне зображення.
3-й рівень - перш ніж будувати третій 
вид потрібно попередньо внести зміни 
в запропонованій деталі. Наприклад, 
доповнити отвори.
      Специфіка предмета креслення та-
ка, що при оцінці знань учнів дово-
диться оцінювати роботу по 2м крите-
ріями: розумова діяльність і навички 
графічного зображення. У цьому ви-
падку передбачається розподіл завдань 
в залежності від мети самостійної 
роботи.
      Структура уроку, на якому здійсню-
ють диференційоване навчання, перед-
бачає таку послідовність структурних 
елементів:   
   - підготовка учнів до заняття; 
   - постановка вчителем завдання й 
      усвідомлення його учнями;  попе-
      редні роздуми, дискусія про шляхи 
      вирішення завдання; 
   - виконання дій, вирішення завдання; 
   - оцінювання результатів навчально-
      пізнавальної діяльності.
         Диференційоване навчання на 
уроці потребує ґрунтовної підготовки 
педагога, певних умінь. Він має знати 
індивідуальні особливості учнів, роз-
поділити їх за групами, розмістити ці 
групи, підібрати консультантів. 
      Зміст і структура заняття потребу-
ють чіткого продумування. Особливо 
продуманими мають бути зміст і струк-

ктура уроку, в тому числі основні й до-
даткові запитання, час на їх виконання, 
система оперативного контролю.   
      Важливо під час уроку поєднувати 
індивідуальну, групову і фронтальну 
роботу учнів із власною педагогічною 
діяльністю з використання  дидактич-
них  матеріалів.
      Позитивним у диференційованому 
навчанні є наявність можливостей ста-
вити перед учнями навчальні завдання, 
що передбачають пошук, створення 
передумов для використання комплек-
сних розумових дій. Як правило, роз-
в'язання навчальних завдань відбу-
вається у процесі спілкування членів 
групи, що сприяє вихованню колек-
тивізму, формуванню комунікативних 
якостей, поділу праці між членами 
групи. Ще однією перевагою диферен-
ційованого навчання є опосередковане 
керівництво викладача навчальним 
процесом.
      Для успіху процесу навчання дуже 
важливо створити такі умови, за яких 
максимально реалізувалися б індиві-
дуальні можливості кожного учня. 
Складність полягає в тому, що на уроці 
присутні учні з різним рівнем розвит-
ку, різними типами нервової системи, 
пам'яті, мислення. З цього випливає, 
що працювати з усіма учнями однако-
во - неприпустимо. Отже, потрібно 
проектувати не одну програму дій для 
цілої групи, а декілька і кожну з них 
адресувати певній підгрупі учнів.
      Диференціація полягає у всеосяж-
ному пристосуванні змісту і процесу 
навчання до індивідуальних можли-
востей кожного учня. Здійснення ди-
ференціації на практиці передбачає:
    а) вивчення типологічних особли-
        востей учнів та рівня їхньої успіш-   
       ності з метою загальної оцінки 
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      їхніх можливостей;
    б) організаційне розв'язання пробле-
      ми диференціації, наприклад, поділ 
      групи на підгрупи з урахуванням 
      навчальних можливостей учнів, 
      виокремлення підгруп слабших або 
     сильніших учнів тощо;
    в) вивчення вимог програми і струк-
      тури змісту навчального предмета з 
      огляду його можливого скорочен-
      ня, розширення, спрощення, дозу-
      вання, градуювання тощо;
    г) побудова на цій основі апарату 
       різнорівневих навчальних задач,     
       вибір методів і форм їх вирішення.
         Неправомірно ототожнювати ме-
ту диференціації з поняттям "вирівню-
вання". Яким би не було наше намаган-
ня "підтягнути" слабко встигаючих уч-
нів до рівня "сильних", зробити це в 
масовому порядку не вдасться.  Голов-
на мета диференціації полягає в тому, 
щоби кожному учневі дати шанс пра-
цювати на межі своїх можливостей і, 
таким чином, забезпечувати йому про-
грес, постійну віру в свої сили.
      Досвід підказує три можливі форми 
організації диференціації навчання.
      Відкрита диференціація, яка 
передбачає поділ класу чи групи на 
дві-три підгрупи. Викладач постійно 
готує відповідну кількість варіантів 
класних і домашніх завдань (задач), 
пристосовуючи їх до реальних мож-
ливостей кожної з груп. Перехід учнів 
із групи в групу лишається вільним; у 
деяких випадках учень сам може вирі-
шити, до якої групи йому приєднатися.
      Напіввідкрита диференціація по-
лягає в тому, що рівень успішності 
учнів враховується при адміністра-
тивно узаконеному поділі класу на 
групи, що є характерним, наприклад, 
для вивчення іноземної мови, уроків 

праці тощо. У такому випадку склад 
групи буде більш-менш однаковим. 
Учителі, які працюють у таких групах, 
складають для кожної з них окремі ка-
лендарні й поурочні плани. За резуль-
татами навчання і за згодою учнів у 
кінці кожного року поділ на групи 
може уточнюватися, тобто їх склад 
також можна вважати динамічним. 
Очевидно, що застосування такого по-
ділу передбачає необхідність взаємної 
згоди між учителями, які працюють 
паралельно. 
      Прихована диференціація, коли за 
допомогою індивідуальних карток під-
групі слабших учнів надається додат-
кова підтримка. До такої групи може 
входити декілька учнів. Вибір форми 
диференціації залежить від об'єктив-
них умов, складу учнів, схильності вчи-
теля до тих чи інших форм роботи то-
що.
      Вдаючись до відкритого (чи напів-
відкритого) поділу на підгрупи, необ-
хідно:
   - приділяти велику увагу педагогічно-
      му тактові, щирій прихильності до 
     дітей, особливо, до слабко встигаю-
     чих;
   - постійно стежити за успіхами від-
      стаючих учнів, відзначати їх, даючи 
       їм шанс на перехід до сильнішої 
      групи;
   - усіляко попереджувати будь-які ви-  
     яви дискримінації щодо слабших 
     учнів;
   - довести учням доцільність диферен-
      ціації;
   - спиратися на підтримку батьків.
         Перелік застережень наводить на 
висновок, що викладач у питаннях 
диференціації повинен бути дуже обе-
режним. Уся наша робота має бути 
спрямована на те, щоб знайти такі спо-
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соби навчання, які дозволили б не роз-
діляти учнів й в той же час забезпечи-
ти кожному відповідні щодо його здіб-
ностей можливості.
      Диференціація має переслідувати 
головну мету: надати можливість усім 
учням позбутись почуття меншовар-
тості й водночас відчути радість праці. 
А це можливе лише за умов дійсно 
демократичних, гуманних стосунків 
викладача і учнів, в атмосфері добро-
зичливості та співробітництва. Якщо ж 
диференціацію здійснювати автори-
тарно, вона лише "узаконить" навчаль-
ну нерівноправність учнів і сприятиме 
формуванню почуття соціальної нес-
праведливості.
     Суворо дотримуючись цих засад, 
викладач зможе уникнути небажаних 
відвертих і прихованих реакцій на ди-
ференціацію та домогтися бажаних ре-
зультатів.
          Індивідуалізація навчання
       Диференційоване навчання – один 
із шляхів розвитку індивідуальних 
здібностей учнів.
       Індивідуалізація навчання - це ор-
ганізація навчального процесу, за якої 
вибір способів, засобів, темпу навчан-
ня враховує індивідуальні відмінності 
учнів, рівень розвитку їхніх здібностей 
та умінь.
     Найперше, що турбує викладача: як 
попередити труднощі, не допустити 
відставання слабких дітей і водночас 
не стримувати темпу зростання силь-
них учнів.  
      Діяльність педагога в процесі під-
готовки до уроку й під час навчання 
підпорядкована меті: кожен учень по-
винен отримати таке навантаження, 
яке б відповідало його можливостям, а 
обов’язок викладача домогтися не 
тільки засвоєння матеріалу даного уро-

ку, а й створити умови для активізації 
розвитку всіх учнів.
     Ефективність прийому багаторазо-
вого пояснення нового матеріалу дає 
педагогу змогу після короткого пояс-
нення способу роботи запропонувати 
сильним учням відразу переходити до 
самостійних завдань (за варіантами), 
середнім – закріплювати знання з опо-
рою на «педагогічну підказку», а слаб-
ким –  послухати зміст теми й помір-
кувати з викладачем.
      З перших уроків за допомогою тех-
нічних диктантів, самостійних робіт, 
бесід і т. п. необхідно виявити індиві-
дуальні здібності учнів, щоб надалі 
направити їх на роботу в найбільш 
сприятливому для них руслі. Адже 
нерозуміння попередніх тем породжує 
пасивність у роботі учнів, гальмує їх 
розумові здібності.
      На уроках можна застосовувати ін-
дивідуальні картки (завдання, кросвор-
ди, експериментальні завдання); ста-
вити проблемні завдання; вести фрон-
тальні бесіди з урахуванням індивіду-
альних особливостей учнів; застосо-
вувати фронтально-масові, індивіду-
ально-групові форми організації нав-
чальної діяльності учнів; пропонувати 
ділові ідеї, за якими учні вирішують 
проблемні ситуації з урахуванням 
практичного напряму їх роботи в май-
бутній професії.
        Індивідуальна навчальна діяль-
ність передбачає самостійне виконан-
ня учнями однакових для всіх учнів 
завдань. Її особливість полягає у тому, 
що зміст виконуваних ними завдань 
повинен активізувати навчально-піз-
навальну діяльність у найбільш важли-
вому для них аспекті. Застосування цієї 
форми організації навчальної діяль-
ності сприяє вирівнюванню рівнів 
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знань, умінь і навичок у слабких і се-
редніх учнів, інтенсифікації навчаль-
ного процесу для найбільш здібних уч-
нів, поглибленню знань і вмінь за най-
більш значущими питаннями навчаль-
ного курсу, розвитку технічного і твор-
чого мислення учнів. Однако усклад-
нюється контроль за ходом роботи 
кожного учня, ускладнюється підго-
товка до заняття і учні практично не 
спілкуються між собою. 
      Упорядковані способи взаємоза-
лежної діяльності викладача й діяль-
ності учнів, за допомогою яких дося-
гається опанування знань, умінь і на-
вичок, формується світогляд учнів, 
розвиваються їх здібності до самостій-
ного засвоювання і творчого застосу-
вання знань і вмінь є методи навчання.
      Швидке опанування знань і форму-
вання практичних умінь, професійної 
самостійності та розвитку механізмів 
мислення надає дослідницький метод, 
який полягає в тому, що учням пропо-
нується система проблем і проблемних 
ситуацій та активна самостійна робота 
по їх вирішенню за результатами чого 
відбувається творче оволодіння знан-
нями. Наприклад: пропоную учням 
креслення деталі, прошу проаналізу-
вати її геометричну форму, визначити 
симетричність і вирішити, що необхід-
но використати для виявлення її внут-
рішньої будови.
      Формування творчої особистості 
фахівця, здатного до саморозвитку, 
творчої та інноваційної діяльності 
неможливе лише шляхом передачі 
знань у готовому вигляді від викладача 
до учня. Необхідно створити умови 
для перетворення учня з пасивного 
споживача знань на їх активного твор-
ця. Саме тому самостійна робота учнів 
є не лише важливою формою, а в дея-

кій мірі, і основою навчального проце-
су. Самостійна робота повинна будува-
тись так, щоб в учня формувалась пот-
реба самовдосконалення, саморозвит-
ку, творчого і практичного викорис-
тання добутих знань.  
      Самостійність учня у навчанні від-
бувається в умінні самостійно плану-
вати, 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 прак-
тичні доведення при розв'язанні пос-
тавлених завдань; творчо застосовува-
ти набуті знання для практичної робо-
ти в нових умовах. 
      На рівні навчального матеріалу ін-
дивідуалізація та диференціація спря-
мована на те, щоб сильні учні поглиб-
лювали свої знання, задовольняли ін-
тереси і нахили до наукових знань, се-
редні - засвоювали необхідні знання, 
вміння і навички не нижче вимог нав-
чальної програми, а слабкі – ліквідува-
ли прогалини в знаннях і підтягнулися 
до рівня програмних вимог. Щоб за-
безпечити високоякісне засвоєння 
кожним учнем основ наук, треба сте-
жити за процесом його навчання, вия-
вити труднощі, які виникають у пооди-
ноких учнів та допомагати їм ці труд-
нощі усувати.   
      Індивідуалізація навчання реалізу-
ється 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-
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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 ор-
ганізацією навчально-пізнавальної ді-
яльності кожного учня в умовах колек-
тивної 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 
робота. Характерною особливістю гру-
пової роботи є поділ учнів на декілька 
підгруп. При цьому враховується рі-
вень навчальних можливостей учня. 
Як правило, всі групи виконують зав-
дання в рамках теми, що вивчається, 
але зміст матеріалу, ступінь складності, 
способи діяльності можуть бути різни-
ми. Можливе також створення груп із 
сильних і слабких учнів. Учитель у та-
кому випадку зможе приділити більше 
уваги слабким учням, у той час як си-
льні учні завдання виконують самос-
тійно.
     Наприклад: Викладачем пояснено 
новий матеріал.
      У малих групах відбувається зак-
ріплення навчального матеріалу на різ-
них рівнях засвоєння. Форма роботи –  
диференційовано-групова. Групи ма-
ють однорідний склад учнів (наприк-
лад, група тільки сильних учнів, група 
тільки середніх учнів, група тільки 

слабких учнів). Групам надаються ди-
ференційовані за складністю завдання. 
Учні в групі виконують завдання спі-
льно.
      Під час опитування від групи відпо-
відає 1 учень. Усім учням групи вис-
тавляється та оцінка, яку одержав цей 
учень.
      Третій напрямок полягає в індиві-
дуалізації і диференціації навчання в 
рамках уроку за допомогою таких 
прийомів: 
   - надання допомоги у навчанні: до-  
     повнення до завдання (креслення,   
     схема, план, малюнок); рекоменда-
     ція до виконання – запис умови у 
     вигляді знаків, опорних сигналів, 
     показ зразка розв`язання, пояснен-
     ня ходу виконання завдання;
   - ліквідація прогалин у знаннях і 
      вміннях та залучення учнів до ак-
      тивної пізнавальної діяльності: від-
      творення опорного матеріалу під 
      час фронтальної роботи над темою, 
      використання карток навчального 
      характеру, наочності, включення 
      слабких у склад групи добре підго-
      товлених учнів для виконання пев-
      них завдань і т. д.
      Наприклад: Новий матеріал вивча-
ється в малих групах. Форма роботи –  
кооперативно-групова. Групи мають 
різнорідний склад учнів, тобто вклю-
чають учнів різної успішності (силь-
них, середніх і слабких). Кожна група 
вивчає свою частину матеріалу (підте-
му великої теми). 
      Учням надається навчальна інфор-
мація. Група вивчає, обговорює свій 
навчальний матеріал та демонструє йо-
го в наочній формі у вигляді  схем, 
опорних конспектів, таблиць (для їх  
виконання учні повинні  мати фломас-
тери, папір тощо).      
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      Доповідач від кожної групи надає 
свій блок матеріалу. Учні інших малих 
груп задають питання (це заохочується 
додатковими балами, що додаються до 
рейтингової оцінці кожної групи). 
Обов'язкова корекція знань з боку 
викладача по кожному блоку навчаль-
ного матеріалу.
      Наприкінці заняття проводиться 
тестування чи опитування.
      Контроль і оцінка дій: 
   - виставлення оцінок та вдалі відпо-
      віді, створення ситуацій успіху 
      шляхом заохочення;
   - створення сприятливої моральної 
      атмосфери стимулювання до пода-
      льшої роботи за допомогою органі-
      зації взаємоперевірки, надання до-
      помоги слабким без суворого реа-
      гування 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 га-
лузі освіти полягає не в тому, щоб усі 
учні здобули однакову освіту, а в тому, 
щоб кожен з них отримав ті знання, 
які відповідають його здібностям і 
працелюбності.
      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 викладання 
принципи диференціації можливо, ви-

користовуючи різні методи і форми 
навчання, різні прийоми роботи з уч-
нями. При цьому дана технологія не 
обмежує викладача в виборі методів, 
засобів і форм навчання – все це зна-
ходиться повністю в компетенції вик-
ладача. Разом з тим слід пам’ятати, що 
ті чи інші педагогічні рішення викла-
дача не повинні перекреслювати ос-
новні принципи технології, основою 
якої є рівнева диференціація.
    Розвиток творчих здібностей учня
      Підготовка фахівців, які відповіда-
ють сучасним вимогам, залежить від 
подальшого удосконалення роботи 
щодо розвитку творчого потенціалу 
учнівської молоді як провідного нап-
ряму, який концентрує в собі можли-
вості органічної єдності навчання, ви-
ховання і розвитку, навчальної і поза-
навчальної роботи на основі досягнень 
передової педагогічної науки, підви-
щення майстерності педагогічних кад-
рів.
    На етапі професійного самовизна-
чення розвиток творчих здібностей уч-
нів відбувається в умовах диференці-
йованого та індивідуалізованого нав-
чання. Учні, що володіють здатністю 
до навчання, залучені в діяльність, де 
виявляється їх самостійність мислен-
ня, ініціатива.
      Успішний розвиток особистості 
відбувається в процесі її самореаліза-
ції. Тому важливими завданнями су-
часної освіти є соціально-педагогічне 
виявлення, підтримка і супровід обда-
рованих учнів для збереження в пода-
льшому їх видатних якостей.
      Професійне становлення особис-
тості неможливо без творчого підходу. 
Кваліфікований фахівець сьогодні - це 
конкурентоспроможний фахівець.
Конкурентоспроможність фахівця це: 
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   - компетентність і професійна мо-
     більність;
  - цілеспрямованість і впевненість у   
     своїх силах;
   - заповзятливість і діловитість;
   - емоційна стійкість і комунікабель-
      ність.

      Велике значення в творчій діяль-
ності має безперервність творчого 
процесу. Постійна, систематична твор-
ча діяльність учнів призведе до вихо-
вання стійкого інтересу до творчої 
праці, отже, і до розвитку творчого по-
тенціалу.

З досвіду роботи майстра виробничого навчання 
Мохунь Анжели Геннадіївни

      Я використовую в своїй роботі тра-
диційні та інноваційні методи навчан-
ня. Серед яких найчастіше впроваджує 
імітаційні вправи, розробку варіантів 
рішень, аналіз конкретної ситуації, іг-
рові методи навчання, нестандартні 
домашні завдання.
     Опанувала та широко використовує 
в педагогічній практиці комп'ютерні 
технології, розробляє мультимедійні 
презентації, інструкційні картки та тес-
тові завдання в електронному вигляді, 
які застосовує при проведенні уроків 
виробничого навчання.
      Я впевнена, що справжній майстер 
виробничого навчання повинен бути 
фахівцем в своїй галузі. Тому постійно 
ознайомлюється з новинками моди та 
сучасними технологіями. 

      Я прагну  до самовдосконалення та 
постійно займається самоосвітою. Од-
нією з провідних тем самоосвіти – вив-
чення психології для глибокого пізнан-
ня особистості учня. Це допомагає в 
кожноденній роботі та в спілкуванні з 
учнями, впевнена, що знання психоло-
гії допомагає бути дійсним педагогом, 
а не сухим, нудним вчителем.
      Короткий виклад педагогічного 
досвіду
      Серед багатьох педагогічних профе-
сій є одна особлива – майстер вироб-
ничого навчання. Адже майстер у про-
фесійному закладі – це передусім педа-
гог, основний організатор виробничо-
го навчання учнів, їхній наставник. Я 
переконана, що майстер виробничого 
навчання поєднує три складові: фахі-
вець в своїй галузі, вчитель, психолог.
      Мій шлях в навчанні та самовдос-
коналенні пролягає через:
1. Вивчення психології.
2. Ознайомлення з прогресивними ме-
     тодиками ведення уроків виробни-
     чого навчання та їх застосування.
3. Вивчення комп'ютерних технологій.
4. Постійне ознайомлення з новинками 
    у професії «Електрогазозварник».

Home
Штамп
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1. Вивчення психології.
      Психологія спілкування в процесі 
навчання у майстра індивідуальна, тоб-
то з кожним учням вона спілкується 
по різному, в залежності від його ха-
рактеру, ставлення до навчання, внут-
рішньої суті. До деяких учнів потрібно 
ставитися вимогливіше та твердіше, до 
деяких м'якіше, деяким треба допомог-
ти повірити в себе. На конкретних 
прикладах майстер доводить, що най-
більше учні відкриваються в індивіду-
альній бесіді, при цьому спілкування 
може бути на різні теми, не обов'яз-
ково про навчання. Але є одна умова – 
бесіда повинна бути не примусова, в 
ній учень повинен відчути повагу до 
себе. В кожному своєму учні я бачу 
особистість, навіть в тих, хто створює 
багато проблем та головного болю. Во-
ни такі, які вони є, зі своїми недоліка-
ми та перевагами. А коли учні поба-
чать щирість і доброзичливість свого 
наставника – вони розкриваються, іно-
ді довіряють найпотаємніши речі, ра-
дяться з тобою. І цю довіру потрібно 
оберігати, шанувати, а не користува-
тися нею.

2. Ознайомлення з прогресивними
методиками ведення уроків виробни-
чого навчання та їх застосування.
      Сучасне життя формує нові вимоги 
до фахівців будь-якої галузі. Вони по-
винні бути конкурентноспроможними, 
мобільними, мати високий рівень про-
фесійної компетентності, бути готови-
ми до впровадження нових технологій. 
Тож професійна освіта перебудовуєть-
ся, вносить зміни у виборі форм та ме-
тодів навчання. Тому і майстер вироб-
ничого навчання повинен вносити ко-
рективи у свою роботу, навчальний 
процес та співпрацю з учнями. На мою 
думку на уроках виробничого навчан-

ня повинен вносити корективи у свою 
роботу, навчальний процес та співпра-
цю з учнями. На мою думку на уроках 
виробничого навчання необхідно ство-
рювати умови для розвитку учнів, їх 
самореалізації та самоствердження. 
Саме на цьому, вважає вона, базуються 
інноваційні технології навчання.
Зараз багато кажуть про сучасні уроки, 
маючи на увазі застосування на них ін-
формаційно-комунікаційних техноло-
гій, інтерактивних методів навчання. 
Звичайно, на сто відсотків я згодна з 
цими нововведеннями, але вважаю, що 
не потрібно забувати і добре випробу-
вані старі методики. Так, перші уроки 
за навчальною програмою – це звичай-
ні уроки формування первинних вмінь 
які, як правило, проводяться за тради-
ційними методами навчання.
Коли учні накопичують певний багаж 
знань, тоді вже можно  використову-
вати  проблемні питання чи ситуації, 
іммітаційни вправи, аналіз конкретної 
ситуації, ігри, презентації та творчі 
роботи учнів.
      Сучасний урок – це демократич-
ний. Для якого характерними є насту-
пні ознаки: підготовка не простих фа-
хівців своєї справи, а фахівців мобіль-
них, спроможних самостійно прийма-
ти рішення; навчання не словом, а 
справою; проведення його не для уч-
нів, а разом з ними; спрямування ді-
яльності не на підгрупу в цілому, а на 
особистість кожного учня; стимулю-
вання самостійності учнів, навіть якщо 
вони помиляються; забезпечення пов-
ного засвоєння навчального матеріалу, 
формування вмінь та навичок.
      Складові ефективності та успішнос-
ті уроку майстер зобразила б так:
   - глибокі знання, вміння та навички в 
     швейній галузі;
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3. Вивчення комп'ютерних техноло-
гій.
Моє кредо - сучасний майстер вироб-
ничого навчання володіє сучасними 
інформаційними технологіями. Чим 
більше я вивчаю комп'ютерні можли-
вості, тим більше розуміє, що межі цим 
можливостям нема. На даний час я 
вмію працювати в програмах Microsoft 
Word, Paint, XnView, PowerPoint і роз-
почала вивчати PhotoShop. Ці програ-
ми допомагають в підготовці та про-
веденні уроків, і самоосвітній діяль-
ності тощо. На мою думку  ці інфор-
маційні технології позволяють жити в 
ногу з часом, а тому почувати себе су-
часною, прогресивною людиною. Ін-
тернет дає можливість бути завжди в 
русі професії , знайомитися з роботою 
інших закладів профтехосвіти, знахо-
дити нове в професії.
4. Постійне ознайомлення з новими
технологіями.
     Даний напрямок роботи на мою 
думку, ніколи не припинявся. Я глибо-
ко переконана, що справжній фахівець 
повинен жити в русі своєї професії, бо 
професія електрогазозварник не стоїть 
на місці. 

   - ретельне планування та підготовка 
      уроку;
   - творчий підхід до уроку.
З перших хвилин уроку учнів потрібно 
зацікавити сприймати матеріал та ово-
лодіти певними вміннями. Для цього 
існує мотивація уроку, який треба  
приділяти особливу увагу. Так, нап-
риклад, на першому уроці виробничо-
го навчання можно  розповісти учням 
про історію виникнення професії. До-
помагають в роботі майстра мультиме-
дійні засоби навчання.
      Про застосовування інноваційних 
методів на власних уроках за допомо-
гою прикладів. В роботі наводжу прик-
лад застосування імітаційних вправ, ді-
люся  досвідом розробки варіантів рі-
шень, використовую аналіз конкретної 
ситуації. Але на мою думку найбільш 
привабливий метод навчання для уч-
нів – ігри. Їх я найчастіше використо-
вує при закріплення та повторенні ма-
теріалу. Дуже вдало використовую нес-
тандартне домашнє завдання, яке зму-
шує учнів готуватися до наступних 
уроків творчо, активно, що сприяє 
підвищенню пізнавального інтересу до 
навчання.

Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку 
ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійно-технічної 

освіти» в професії: «Електрогазозварник»

З досвіду роботи майстра виробничого
 навчання Верещак О.І.
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приємств у співпраці з ПТНЗ, не ство-
рено, а у державі лише йде обговорен-
ня цієї проблеми й вносяться пропози-
ції щодо пільгового оподаткування 
підприємств.
      На допомогу закладам профтехосві-
ти  та з метою інформаційно-аналітич-
ного забезпечення  функціонування 
системи партнерських стосунків нав-
чальних закладів  з працедавцями та 
соціальними партнерами нами ство-
рено науково-практичний збірник,  
який містить бази даних: 
    - усіх діючих підприємств області, 
      які згруповані за галузевим спряму-
      ванням; 
   - професій, за якими ведеться підго-
      товка в ПТНЗ, та перспективних 
      професій за галузями економіки;
   - дані для планування та організації  
      навчально-методичного  забезпе-
      чення підготовки робітничих кад-
       рів;
   - перелік соціальних партнерів: об’єд-
      нань роботодавців, асоціацій, гро-
      мадських  організацій тощо.
           Запропоновані дані є основою 
для налагодження соціального парт-
нерства і стосунків з працедавцями та 
посилення спільної роботи з вищезаз-
начених  напрямів. 
      Система профтехосвіти області по-
кликана задовольнити різні галузі гос-
подарства регіону в підготовці робіт-
ничих кадрів на рівні сучасних і  пер-
спективних вимог, стати одним із важ-
ливих засобів реалізації державної по-
літики зайнятості та соціального за-
хисту населення. 
     Подальший розвиток професійно-
технічної освіти України передбачає  
досягнення європейського рівня ос-
вітніх стандартів з урахуванням наці-
ональних особливостей, що обумовлює 

      Сьогодні всі ми говоримо про вели-
ке значення підготовки висококвалі-
фікованих робітників, навіть про де-
фіцит кваліфікованої робочої сили, 
який відчуває вже не лише бізнес, але 
вся економіка. Очевидно, щоб змінити 
ситуацію, потрібно багато зусиль на-
ших, партнерів приділяти популяри-
зації робітничої професії. Тут не дос-
татньо лише реклами чи проведення 
заходів. Ми повинні підтримувати 
справами профтехосвітян, викладачів 
та майстрів, учнів училищ, аби вони 
відчували повагу до їх праці, розуміння 
суспільством важливості тих, хто щод-
ня своїми руками творить нашу мате-
ріальну культуру.
      Якісній підготовці кваліфікованих 
робітників машинобудівної галузі 
сприяють партнерські відносини з 
роботодавцями, зокрема відкритими 
акціонерними товариствами «ПАБ Аг-
регатний завод», Дніпроенергочермет, 
Стальспецбуд 101, Дніпропетровський 
завод бурового обладнання.
      Вирішення нагальних проблем про-
фесійно-технічної освіти регіону спри-
ятиме створенню належних умов для 
забезпечення економіки області якіс-
ним трудовим потенціалом із ураху-
ванням потреб ринку праці та грома-
дян; збалансування попиту і пропози-
цій робочої сили на ринку праці з ура-
хуванням пріоритетних напрямів роз-
витку економіки; надання якісної про-
фесійно-технічної підготовки з ураху-
ванням вимог ринку праці, досягнення 
такого бажаного балансу між попитом 
і пропозицією на кваліфіковані робіт-
ничі кадри на ринку праці. 
      На жаль, нормативно-правової ба-
зи, яка б регулювала  відносини  між 
ринком освітніх послуг та ринком пра-
ці, посилювала заінтересованість під- 
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необхідність модернізації, розширення 
функцій професійно-технічної освіти, 
її трансформації в професійну освіту і 
навчання.
      Модернізація системи ПТО потре-
бує сучасної матеріально-технічної ба-
зи, яка значною мірою забезпечує 
якість підготовки кваліфікованих ро-
бітників.
      Сьогодні ж доводиться констатува-
ти, що навчальна база більшості ПТНЗ  
перебуває в украй  незадовільному ста-
ні. За останні 15 років майже не здій-
снювався, крім комп’ютеризації,  про-
цес оновлення основних фондів. Об-
ладнання та навчальна техніка  на 80% 
відсотків морально і фізично застаріли 
або взагалі вийшли з ладу.
      Сьогодні  перед професійно-техніч-
ною освітою стоїть завдання – забез-
печення всіх галузей економіки висо-
кокваліфікованими робітниками, які б 
могли працювати на сучасній техніці, 
самостійно діяти та приймати пра-
вильні рішення у динамічних нестан-
дартних умовах, володіти новітніми 
технологіями виробництва. Нині сис-
тему підготовки робітничих кадрів у 
ПТНЗ потрібно оновлювати, привести 
у відповідність до потреб економіки 
країни.
      Темпи технологічного переосна-
щення сучасних виробництв такі, що 
значна кількість знань втрачає акту-
альність через 3-5 років. Це ще раз під-
тверджує необхідність випереджуваль-
ної освіти, здобуття нових фундамен-
тальних знань,  вивчення процесів і 
технологій безпосередньо на вироб-
ництві.
      У сучасних умовах потрібна така 
організація праці, яка б давала робіт-
никам змогу оволодіти багатогранни-
ми професійними знаннями та навич-

ками.
      Відродження партнерських взає-
мовідносин між підприємством - за-
мовником кадрів та ПТНЗ є пріори-
тетним напрямом під час підготовки 
кваліфікованих робітників, яких сьо-
годні максимально потребує вироб-
ництво.
      Роботодавці мають бути зацікав-
лені у такій співпраці не менше, ніж 
ПТНЗ. Адже кваліфікований робіт-
ник зведе до мінімуму адаптаційні 
затрати на робочому місці випуск-
ника навчального закладу профтех-
освіти, а нестача кваліфікованих 
кадрів (як за професійною структу-
рою, так і за рівнем професійних на-
вичок) означає втрати у продуктив-
ності праці, конкурентоспромож-
ності, прибутковості, зростання 
власних витрат на перекваліфікацію 
робочої сили. Інертність процесу 
професійної освіти збільшує ризики 
втрат, пов'язаних з невідповідністю 
якості підготовки учнів ПТНЗ і ви-
мог ринку. Партнерство роботодав-
ців з професійно-технічними нав-
чальними закладами дає змогу мак-
симально швидко наблизити стан-
дарти на¬вчання до швидкозмінних 
потреб бізнесу та розділити з держа-
вою витрати на підготовку робітни-
чих кадрів.
      Стан розвитку соціального парт-
нерства у регіоні, як свідчить аналіз, 
ще не повністю ґрунтується на заса-
дах взаємозобов’язань у важливих 
сферах діяльності професійно-тех-
нічного навчального закладу. Так, 
значним недоліком соціального пар-
тнерства є незначна кількість робо-
тодавців, які беруть участь у розроб-
ці державних стандартів, навчальних 
планів і програм, професійно-квалі-
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регіонального ринку праці у кваліфі-
кованих робітниках,  формування за-
мовлення на підготовку фахівців, роз-
роблення державних стандартів, ди-
дактичних засобів навчання, вимог до 
освітньо-професійного рівня випуск-
ника, організація професійного нав-
чання, виробничої практики; участь в 
оцінюванні якості професійної підго-
товки випускників тощо.
      Проблема підготовки ініціативних, 
конкурентоздатних та професійно-
компетентних випускників профе-
сійно-технічного навчального закладу 
є на сьогодні актуальною. Адже сучас-
ний ринок праці диктує свої умови: 
якість професійно-практичної підго-
товки кваліфікованого робітника по-
винна відповідати не тільки вимогам 
освітніх стандартів, але й потребам 
суспільства і роботодавця.   
      Професійно-технічні навчальні зак-
лади мають адаптуватися не лише до 
вимог часу та інноваційних технологій, 
але й до стратегічних напрямків роз-
витку регіону. Роботодавець повинен 
бути впевнений, що навчальні заклади 
підготують потрібних йому кваліфіко-
ваних робітників, які обізнані у сучас-
них виробничих технологіях. Тому ос-
новною позицією професійно-техніч-
ного навчального закладу має стати 
постійна та ефективна співпраця з ро-
ботодавцями.
      Проблема підготовки висококвалі-
фікованих робітників завжди була ак-
туальною, а на сучасному етапі зрос-
тання виробництва, вона гостро постає 
в суспільстві і вимагає удосконалення 
форм, методів і змісту нових рішень, 
ідей та виваженого підходу до пошуку 
нових шляхів у системі професійно – 
технічної освіти, тому що ефективність 
виробництва залежить не тільки від 

фікаційних вимог до випускників  з 
кожної окремо взятої  професії тощо. 
Крім того, роботодавці недостатньо 
вникають у питання організації харчу-
вання, побуту, соціальної підтримки 
учнів і працівників ПТНЗ, працевла-
штування випускників тощо.
      Ще одним напрямом соціального 
партнерства є участь роботодавців у   
проведенні конкурсів фахової майстер-
ності. Так, у цьому році проведено три 
обласних конкурси фахової майстер-
ності серед учнів ПТНЗ з професій: 
«Електрозварник ручного зварюван-
ня», «Електромонтер з ремонту та об-
слуговування електроустаткування», 
«Слюсар з ремонту автомобілів». До 
роботи журі цих конкурсів залучались 
керівники та працівники таких під-
приємств, ПАБ  « Дніпропетровський 
агрегатний завод», «Завод бурового об-
ладнання». Але прикро те, що жоден із 
роботодавців не взяв участь у забезпе-
ченні матеріально-технічного осна-
щення конкурсів і придбанні призів 
для нагородження переможців.
      Низький рівень участі роботодавців 
та інших соціальних партнерів і у сфері 
створення та розвитку навчально-ма-
теріальної бази ПТНЗ. Необхідне по-
силення взаємодії професійно-техніч-
них навчальних закладів із роботодав-
цями з питань організації виробничого 
навчання і практики учнів, підвищен-
ня кваліфікації та професійної компе-
тентності педагогічних працівників то-
що.
      Гострою є необхідність визначення 
механізму взаємодії професійних нав-
чальних закладів з основними соціаль-
ними партнерами-роботодавцями в 
Законі України «Про соціальне парт-
нерство», зокрема з таких важливих 
напрямів, як:  прогнозування потреб 
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інвестицій, але і від рівня кваліфікації 
фахівців.
      Саме тому система професійно-тех-
нічної освіти повинна постійно вдос-
коналюватись, інтегруватись у вироб-
ництво, забезпечувати високу якість 
підготовки кваліфікованих робітників, 
що дозволить підвищити якість робо-
чої сили, кваліфікацію та професіона-
лізм і сповна реалізувати потенціал 
цього фактору для економічного зрос-
тання будь-якого регіону України. 
      За сучасних умов технологічних 
змін і економічного переструктуруван-
ня, трансформації професійно-техніч-
ної освіти в професійну, зміни освіт-
ньої парадигми професійна підготовка 
викладачів та майстрів виробничого 
навчання має відповідати оновленим 
вимогам сучасного виробництва, фор-
мувати здатність самостійної взаємодії 
з динамічним світом педагогічної пра-
ці, тобто уміння перенавчатись, підви-
щувати свою кваліфікацію, професійну 
майстерність.
      В сучасних умовах професійне нав-
чання та виробництво є основою сис-
теми формування розвитку професій-
них та виробничих навиків на під-
приємстві; дієвим засобом професій-
ного і кар’єрного зростання працівни-
ків. Проблема сьогодення - підготов-
ка конкурентноспроможних фахів-
ців, забезпечення їх високого профе-
сійного рівня та мобільності, ство-
рення умов для максимального роз-
криття талантів і творчого потенці-
алу робітників.
      Співпраця навчального закладу і 
роботодавця – це перспективний шлях 
розв’язання багатьох проблем, що ви-
никають у процесі підготовки кваліфі-
кованих робітників та їх подальшому 
працевлаштуванні. 

      Співробітництво з підприємствами різ-
ної форми власності, перш за все, полягає в 
тому, що вони надають робочі місця для уч-
нів училища і створюють належні умови 
для відпрацювання професійних умінь і 
навичок.
      Тісна взаємодія ринку праці та ринку 
освітніх послуг в умовах трансформації 
економіки залишається важливим факто-
ром змін і появи нових тенденцій в освіт-
ньому просторі, формування людського 
капіталу як основи ефективного еконо-
мічного і соціального розвитку країни. 
Потреба сучасних підприємств регіону спо-
нукає до пошуку шляхів ефективної спів-
праці професійно-технічних навчальних 
закладів з роботодавцями.
      Соціальне партнерство у сфері профе-
сійно-технічної освіти – відносно нова ка-
тегорія, яка з’явилася у зв’язку зі зміною 
форм власності в нашій державі, мета якого 
полягає у особливому типу взаємодії про-
фесійно-технічних навчальних закладів із 
центральними та місцевими органами ви-
конавчої влади, об’єднаннями роботодав-
ців, підприємствами різних форм власності 
й підпорядкування, органами служби зай-
нятості, іншими зацікавленими партнера-
ми, направлена на максимальне узгодження 
інтересів всіх учасників цього процесу.
      Соціальне партнерство – це, перш за все, 
довіра, це впевненість у завтрашньому дні, 
це професійні, висококваліфіковані робіт-
ничі кадри. Активне залучення соціальних 
партнерів до усіх складових діяльності сис-
теми професійно-технічної освіти - від уп-
равління до розробки навчальних програм 
та практичного навчання, повинно стати 
одним з пріоритетів роботи навчального 
закладу. Саме налагодження конструктив-
ного, взаємовигідного партнерства з робо-
тодавцями та органами влади дозволить за-
лучити додаткові ресурси для розвитку нав-
чального закладу. 



47  Сучасний вісник

Виробниче навчання

бізнесу для організації стажування пе-
дагогічних працівників на новітній 
техніці та технологіях, підвищення їх 
робітничої кваліфікації; об'єднання  
фахівців  за  галузевим  спрямуванням,  
науковців, педагогічних працівників 
ПТНЗ у творчі групи зі створення під-
ручників, навчальних посібників, ін-
струкційно-технологічної документації 
нового покоління для ресурсного за-
безпечення  навчального процесу з під-
готовки кваліфікованих робітників; за-
лучення коштів роботодавців до забез-
печення ПТНЗ сучасною комп’ютер-
ною технікою, впровадження інфор-
маційно-комунікативних та інновацій-
них технологій   у навчально-виробни-
чий процес; створення гнучкої системи 
планування,  прогнозування потреб у 
кваліфікованих робітничих кадрах для 
підприємств, установ, організацій об-
ласті та участь роботодавців у визна-
ченні обсягів державного замовлення 
на підготовку робітничих кадрів;  на-
лагодження системи роботи ПТНЗ і 
роботодавців з питань інформування 
та оновлення законодавчої бази ПТО.
      При розгляді питання щодо стану 
співпраці ПТНЗ і роботодавців із про-
блем організації виробничого нав-
чання та виробничої практики в умо-
вах виробництва акцентується увага на 
тому, що якість підготовки робітничих 
кадрів значною мірою залежить від 
співпраці навчальних закладів та робо-
тодавців, налагодження партнерських 
зв’язків, які б враховували інтереси 
кожної сторони. У системі підготовки 
висококваліфікованих робітників не-
обхідно впроваджувати новітні техно-
логії у навчально-виробничий процес, 
використовувати високоякісну техніку, 
оновлювати матеріально-технічну базу 
навчальних закладів, забезпечити тех-

      Впровадження у навчальний про-
цес нових інноваційних технологій, 
співпраця навчального закладу з робо-
тодавцями регіону, вивчення ринку 
праці, пошук інноваційних шляхів со-
ціального партнерства, налагодження 
тісних взаємозв’язків – це є основні 
напрями інноваційного розвитку нав-
чального закладу.
      Ефективність соціального партнер-
ства залежить від особистісного потен-
ціалу і рівня професіоналізму викла-
дачів, майстрів виробничого навчання 
закладу, їх уміння організувати цілесп-
рямовану спільну роботу з учнями, 
професійно-практичну діяльність у 
всіх її формах і видах.
      Важливими напрямами діяльності 
системи профтехосвіти  на перспекти-
ву є такі: впровадження нових форм 
співробітництва ПТНЗ, промисловос-
ті, бізнесу та профспілок з питань під-
готовки кваліфікованих робітничих 
кадрів для підприємств області, зок-
рема, створення фахових рад за галузе-
вим  спрямуванням; залучення робото-
давців до оновлення і поповнення ма-
теріально-технічної бази ПТНЗ сучас-
ним обладнанням, технікою, устатку-
ванням; надання робочих місць для 
проходження учнями виробничого 
навчання та виробничої практики на 
сучасному обладнанні та технологіях, 
впровадження гнучких технологій нав-
чання, зокрема блочно-модульного, а 
також заснованих на компетенціях;  
забезпечення участі фахівців підпри-
ємств, установ, організацій  у  роботі 
творчих груп з удосконалення програм 
навчання, розробки, апробації та впро-
вадження державних стандартів про-
фесійно-технічної освіти; надання ро-
бочих місць на промислових підпри-
ємствах, у сфері  бізнесу для організації 
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нологію кваліфікованими спеціаліста-
ми і базою для проведення виробничо-
го навчання та проходження виробни-
чої практики у різних галузях вироб-
ництва.
      Сучасний стан професійно-техніч-
них навчальних закладів потребує кар-
динальних змін в організації навчаль-
но-виробничого процесу, які б ґрун-
тувалися на реальній співпраці нав-
чальних закладів із соціальними парт-
нерами.
      Соціальне партнерство повинно бу-
дуватися на певних фундаментальних 
принципах і нормах:
1. Соціальні стосунки ґрунтуються на 
    добровільності визнання партнера-
    ми один одного учасниками суспіль-
    них стосунків.
2. Вирішальним у стосунках соціально-
    го партнерства виступає чинник вза-
    ємної корисності. Ці стосунки перед-
    бачають взаємну зацікавленість сто-
    рін, пошану і облік інтересів партне-
    рів.
3. Учасники взаємодії рівноправні у 
    виборі шляхів і засобів досягнення 
    спільної мети, зберігаючи при цьому 
    самостійність і дотримуючись  прин-
    ципу невтручання в справи один од-
    ного.
4. Ці стосунки будуються на принци-
     пах довіри, пошани, доброзичливос-
     ті, рівності, свободи вибору.
5. Передбачається взаємна відповідаль-
    ність за спільну справу, обов'язко-
    вість виконання досягнутих домов-
    леностей і за систематичність вико-
    нання прийнятих у рамках соціаль-   
    ного партнерства угод, договорів і 
     рішень.
6.  Стосунки вирізняються безкорисли-
     вістю і солідарністю.
7.  У цих стосунках формальні моменти 

явно переважають неформальні, що 
певною мірою полегшує взаємодію, 
спілкування, нівелюючи особисті сим-
патії, антипатії, неприязнь і тому по-
дібне.
      Формування системи соціального 
партнерства у сфері освіти здійснюєть-
ся в складних умовах. Це дезорганіза-
ція фінансової системи,  перехід біль-
шості промислових підприємств і ор-
ганізацій у взаєминах з освітньою уста-
новою на позиції клієнтів.
      У соціально-економічних умовах, 
що склалися, вирішення завдання з 
підготовки висококваліфікованих і 
професійно мобільних фахівців сьо-
годні практично неможливе без марке-
тингових досліджень внутрішнього і 
зовнішнього соціуму, без участі соці-
альних партнерів. При цьому необхід-
но вирішувати такі завдання:
- організацію соціального партнерства, 
   як особливого типу  взаємодії ПТНЗ 
   із суб'єктами й інститутами ринку    
   праці, державними та місцевими  
   органами влади, громадськими орга-
   нізаціями;
- розширення простору соціального 
   партнерства;
- створення механізму взаємодії з со-
   ціальними партнерами (роботодав-
   цями, службою зайнятості, органами 
   влади, громадськими організаціями 
   тощо);
- аналіз стану і реальних потреб ринку 
   праці.
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Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку 
навчальних закладів

З досвіду роботи майстра виробничого 
навчання Астапової В.В.

      Пошук нових підходів до реформу-
вання ПТО, здійснюється на основі 
консолідації зусиль усіх зацікавлених 
сторін, актуалізує проблему створення 
системи соціального партнерства.
Аналіз наукових публікацій, дисерта-
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ційних досліджень і досвіду роботи в 
аспекті зазначеної проблеми свідчать 
про те, що на сьогодні відсутня ефек-
тивно діюча система соціального пар-
тнерства в професійній освіті. Є лише 
поодинокі приклади успішного пар-
тнерства ПТНЗ окремих регіонів (Дні-
пропетровська, Сумська, Харківська, 
Хмельницька області).
      Соціальне партнерство виступає за-
кономірним результатом кропіткої 
співпраці зацікавлених сторін. 
      Ефективність соціального партнер-
ства буде залежати, перш за все, від 
цілеспрямованої і систематичної робо-
ти всіх суб'єктів ПТО щодо залучення 
роботодавців, підприємств, органів 
влади, вищих навчальних закладів, 
громадських організацій до спільної 
діяльності з підготовки висококваліфі-
кованих робітників і створення сучас-
ної інфраструктури професійного нав-
чання.
     Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій свідчить, що має місце тенденція 
розглядати соціальне партнерство як 
соціальну взаємодію. Соціальна взає-
модія є категорією соціології, пред-
ставники якої мають різні погляди на 
трактування  поняття «взаємодія», її 
сутність, структуру і функції.  
      Безпосередньо соціальну взаємодію 
розглядав індивідуально-психологіч-
них особливостей. У такому ж аспекті 
проблема соціальної взаємодії розроб-
лялася Дж. К. Хомансом, Т. Парсон-
сом.
      Аналіз соціального партнерства в 
якості умови, що забезпечує ефективну 
підготовку кваліфікованих робітників, 
необхідно починати з розкриття його 
характерних властивостей. Ці характе-
ристики дозволяють виокремити со-
ціальне партнерство з-поміж інших 

близьких до нього соціальних угрупо-
вань і синтезувати його потенційні 
можливості щодо покращення підго-
товки учнів до робітничої професії в 
умовах навчального закладу. 
      Процес підготовки кваліфікованого 
робітника визначається всією систе-
мою професійно-технічної освіти. Ва-
гому роль в цьому процесі відіграє ді-
євість соціального партнерства.   
      Соціальне партнерство є важливим 
інструментом поєднання економічної 
ефективності та соціальної справедли-
вості. Воно передбачає сумісні дії в ін-
тересах усіх його суб’єктів (учнів, нав-
чального закладу, суспільства, робото-
давців, держави та ін.), створюючи 
умови для емпатійного взаєморозу-
міння, ефективного співробітництва, 
безконфліктної взаємодії.
      Разом з тим, маємо відмітити не-
достатню увагу соціологів та педагогів 
щодо дослідження ролі соціального 
партнерства в інтеграційних процесах 
сфери освіти, а отже, – і в підготовці 
кваліфікованих робітників .
      Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій свідчить про необхідність 
більш глибокого і багатостороннього 
вивчення психолого-педагогічних 
можливостей соціального партнерства 
як особливої форми взаємодії суб’єктів 
педагогічного процесу. 
      Для досягнення такої мети потріб-
но вирішення таких завдань:
   - уточнення поняття соціального 
     партнерства;
   - виявлення його специфіки в умовах 
      професійно-технічної освіти;
   - аналіз системи підготовки кваліфі-
      кованого робітника з позицій соці-
      ального партнерства.
          Вагомий внесок у розробку виз-
наченого аспекту проблеми здійснив 
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своїми дослідженнями М.Я. Сорока, 
який переконливо довів і детально 
розкрив необхідність налагодження 
механізму соціального партнерства з 
питань: визначення та планування 
потреби у професійному навчанні та 
його професійно-кваліфікаційній 
структурі; виявлення відповідного рів-
ня професійної та соціальної компе-
тентності працівників; сертифікацій 
випускників; розроблення професій-
них і освітніх стандартів; формування 
нового переліку професій; контролю й 
оцінювання  навчальних програм; за-
безпечення зворотного зв’язку з під-
приємствами та проведення постій-
ного моніторингу якості навчання.
      Одна причина  з того, що професій-
но-технічні навчальні заклади недос-
татньо використовують ресурси соці-
ального партнерства у підготовці ква-
ліфікованих кадрів, полягає певною 
мірою в науково-методичній не роз-
робленості даної проблеми. Про  це 
свідчить і аналіз наукової літератури у 
визначеному аспекті, який дозволяє 
побачити наявність різних точок зору 
на поняття та сукупність соціального 
партнерства. Відповідно, така ситуація 
ускладнює порозуміння між науков-
цями.  А отже, значно ускладнює вирі-
шення актуальних для навчальних зак-
ладів практичних задач, пов’язаних з 
соціальним партнерством. 
      У налагодженні тісних зв’язків між 
роботодавцями і навчальними закла-
дами необхідною умовою є однакове 
розуміння тих явищ, професій та кате-
горій, які увійшли до кола спільних 
проблем, що вимагають сумісних зу-
силь для свого вирішення. Ось чому 
кожна із сторін має бути обізнаною в 
питаннях сутності соціального парт-
нерства, неоднозначного його  визна-

чення науці, наслідком чого є наяв-
ність різних моделей його створення і 
розбудови. Кожний з партнерів пови-
нен чітко усвідомлювати, що в загаль-
ному плані соціальне партнерство 
трактується як спільна діяльність вла-
ди, підприємців і профспілок, спрямо-
вана на урегулювання інтересів і вирі-
шення проблем, перш за все, в соціаль-
ній і виробничій діяльності людей.
      Але це визначення не єдине. Най-
більш поширеним і загальновживаним 
є таке: соціальне партнерство – така 
система відносин між найманими пра-
цівниками і власниками засобів вироб-
ництва, при якій визначають розбіж-
ності економічних інтересів різних  со-
ціальних груп і право кожної з них від-
стоювати свої інтереси через пошук 
компромісів, шляхів взаєморозуміння 
й співробітництва в умовах злагоди. 
Для того, щоб зацікавити своїх партне-
рів, система освіти повинна забезпечи-
ти підготовку випускників, які поряд з 
професійними характеристиками во-
лодіють розвинутими особистими 
якостями, такими, як комунікабель-
ність, креативність, відповідальність.
Ефективна взаємодія з роботодавцем 
можлива в тому випадку, коли поряд з 
вимогами до рівня підготовки фахівців 
роботодавець надає адекватну фінан-
сову підтримку. При чому мова має 
йти не про разову акцію, а постійну 
стабільну взаємодію  з різних питань, 
починаючи з фінансових і закінчуючи 
соціально-педагогічними та психоло-
гічними. Якщо соціальне партнерство 
по відношенню до освіти розуміти 
комплексно, тоді стає більш усвідом-
леним бачення шляхів, за якими необ-
хідно встановлювати нові суспільно 
значимі функції системи освіти. Таким 
комплексним розумінням соціального 
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партнерства в освіті є наступне:
   - партнерство в середині системи ос-
      віти між соціальними групами да-
      ної професійної спільності;
   - партнерство, до якого вступають 
      працівники систем освіти, контак-
      туючи з представниками інших 
      сфер суспільного відтворення;
   - партнерство, яке ініціює систему ос-
      віти, як особливу сферу соціального  
      життя, робить внесок у становлен- 
      ня громадського суспільства.
          Соціальне партнерство обов’яз-
ково передбачає розробку пакету нор-
мативно-правових документів, які від-
повідають потребам замовника, сучас-
ним технологіям навчання і спрямова-
ні на подальше стимулювання цього 
партнерства. 
      Соціальне партнерство для системи 
освіти повинно стати природною фор-
мою існування. В умовах ринкової еко-
номіки тільки тісні контакти з праце-
давцями, іншими навчальними закла-
дами, громадськими організаціями, ор-
ганами управління і самоуправління 
дадуть змогу навчальним закладам 
ефективно виконувати своє головне 
призначення – забезпечити якісну про-
фесійну підготовку учнів за спеціаль-
ностями, затребуваними на ринку 
праці.
      Держава – це партнер особливого 
роду, вона може виступати каталіза-
тором змін у соціально-економічному 
житті, фінансово підтримувати гро-
мадські ініціативи, на яких засноване 
партнерство. Держава створює законо-
давчі і нормативні умови для реалізації 
інновацій, розвитку   місцевого само-
управління, некомерційного сектору, 
доброчинної діяльності. Вона формує 
цільові програми розвитку соціальної 
сфери і об’єднує для їх реалізації різні 

ресурси.
      Некомерційні організації, профе-
сійні асоціації пропонують нові ідеї і 
рішення, соціальні технології, забезпе-
чують громадський контроль за діями 
влади, залучають до роботи волонте-
рів. Громадські об’єднання виражають 
інтереси відповідних груп населення 
(молоді,інвалідів та ін.) і висувати нові 
ціннісні орієнтири (екологічний рух, 
правозахисний рух тощо).
      Бізнес і асоціації підприємців нада-
ють благочинні пожертвування, а та-
кож можливість використовувати дос-
від і професійність компетентних ме-
неджерів у вирішення суспільно важ-
ливих проблем.
      Таким чином, створення соціально-
го партнерства, встановлення і укріп-
лення зв’язків з підприємствами від-
кривають для освітніх систем подат-
кової можливості випереджаючого 
розвитку, а саме: 
   - спрощення до інформації про ри-
      нок праці;
   - забезпечення обліку вимог праце-
      давців до змісту підготовки фахів-
      ців;
   - полегшення процедури коректуван-
      ня старих і розробки нових нав-
      чальних матеріалів і програм, які 
      відповідають вимогам працедавців;
   - розширення можливостей навчаль-
      них закладів організації і проведен-
      ня виробничої практики учнів та 
      працевлаштування випускників; 
         З метою здійснення комплексного 
підходу до розвитку системи соціаль-
ного партнерства в сфері освіти до-
цільним є систематичне вивчення і 
узагальнення наявного зарубіжного 
досвіду організації системи соціально- 
го партнерства і розширення  соціаль-
ного партнерства в сфері освіти.
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