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ПРОЕКТ НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ 

СИСТЕМОЮ  

О. Стрілець 

Головним завданням сучасного професійно-

технічного навчання в умовах стрімких змін, що 

відбуваються у світі, є підготовка кваліфікованих 

робітників, здатних до самореалізації, швидкого 

реагування до потреб ринку праці, активна участь у 

соціально-економічних і культурних процесах 

країни та світу. Тому, в останній час, помітним стає цікавість до тих освітніх 

технологій, моделей і інновацій, які здатні забезпечити високу якість 

підготовки кваліфікованих робітників та реалізації освітніх державних 

стандартів і програм. 

   Ідеологією ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» є 

нові вимоги щодо організації процесу навчання, за яких учні накопичують і 

удосконалюють знання, уміння та навички, що надалі трансформуються у 

конкурентні переваги. Концепція професійної освіти базується на рішенні 

проблем якості навчання, його організації, забезпечення навчально-

виробничого та виховного процесу інноваційним навчально-методичним та 

інформаційним матеріалом, професійними якостями педагогічного 

персоналу, ліквідацією бар’єрів між інженерно-педагогічними працівниками 

та учнями, висока корпоративна культура, стиль керівництва, демократизація 

управління навчальним процесом, якість та задоволення потреб у 

професійній освіті. Формулюючи стратегічні цілі, напрямки та інноваційні 

програми навчання професій, у центрі прораховуються сили та засоби 

реалізації і визначаються їх ключові показники та індикатори успішного  
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рішення. Професійна освіта ХХІ віку у закладі – це, насамперед, інноваційні  

освітні технології у поєднанні  продуктивної співпраці з підприємствами 

замовниками кадрів, новаторська організація навчально-виробничого 

процесу, залучання до навчального процесу і активна  співпраця його 

учасників – педагогічних працівників, учнів та слухачів. 

   Організація навчального процессу за новими, продуктивними навчальними 

технологіями включає: 

   - запровадження інноваційних технологій, що мають високий потенціал 

життєздатності; 

   - забезпечення навчального процесу інформаційними джерелами; 

   - наявність підприємства замовника кадрів, як соціального партнера, з 

 високою організацією виробничого процесу, забезпеченого новітніми 

виробничими технологіями і обладнанням та кваліфікованими робітничими 

ресурсами,; 

   - створення інноваційного клімату серед педпрацівників, активне їх 

залучання до реалізації завдань інновацій та їх високий професійно-

кваліфікований рівень і творчий потенціал; 

   -  наявність перспективи впровадження передових освітніх технологій; 

   - потреба у кваліфікованих робітниках певних професій та перспектива 

подальшого працевлаштування випускників центра. 

   Стратегічні можливості центра та забезпечення його стійкого розвитку в 

сучасних умовах потребують від робітників прагнення готовності до змін, 

здатності на високому професійному рівні вирішувати навчальні задачі, бути 

зацікавленними в підвищенні ефективності результатів своєї праці та своєї 

особистої кваліфікації. З метою реалізації завдань професійно-технічної  
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освіти в умовах стрімкого розвитку виробництва, швидкої зміни виробничих 

технологій перед Дніпровським центром професійно-технічної освіти 

постають задачі підготовки кваліфікованного робітника, що відповідає 

корпоративним інтересам підприємства замовника кадрів Публічного 

акціонерного товариства «Дніпровський агрегатний завод» (ПАТ ДАЗ). Для 

якісної підготовки  кваліфікованих робочих необхідно успішно реалізувати 

навчально-науково-виробничу концепцію, яка охоплює всі аспекти 

підготовки молоді до самостійної роботи в умовах виробництва. Однією з 

перспективних та, водночас, стратегічно важливою технологією організації 

навчального процесу є дуальна система навчання, сенс якої полягає у 

паралельному навчанні учнів у центрі та на підприємстві.  

    Зміст програми за дуальною системою навчання 

       Дуальна система навчання, за своїм змістом, означає паралельне 

навчання у освітньому закладі та на виробництві. За основу цієї системи 

покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє учням 

не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички 

роботи на робочих місцях підприємств.  Висока життєздатність цієї системи 

пояснюється тим, що вона відповідає інтересам всіх учасників цього 

процессу: держави, навчального закладу, підприємств чи організацій та 

учнів.  Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, 

безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, 

максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та 

коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов 

конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з’являється можливість  

 

 



 

8 
 

____________________О. Стрілець________________________________ 

 

перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих 

учнів, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони.  

Добре навчені молоді робочі кадри швидко пристосовуються до робочого 

ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що  

позитивно відображається на іміджі підприємства та навчального закладу. 

Для держави – це можливість реалізувати зміст професійно-технічного 

навчання згідно діючого законодавства і  державних стандартів професій та, 

водночас, зменшити витрати на укомплектування навчальних закладів 

сучасним технологічним обладнанням й утримання навчального закладу. 

Наприклад, зменшити витрати на енергоносії професійного навчального 

закладу, будування, обладнання та утримання майстерень і полігонів. 

Навчальний заклад забезпечує учнів теоретичними знаннями, достатньою 

професійною орієнтацією та послідуючим працевлаштуванням. Учні за 

дуальною системою рано набувають добрі знання й стійкі професійні 

прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до 

дорослого життя, у них з’являється упевненість у завтрашньому дні.  

    При дуальній системі навчання перед ДЦПТО та підприємством 

замовником кадрів ПАТ ДАЗ ставиться завдання підготовки кваліфікованих 

робочих кадрів, рівень професійної компетентності яких, повинен 

відповідати, з одного боку, вимогам кваліфікаційної характеристики і 

державного  стандарту з професії, а, з другого боку, корпоративним вимогам 

підприємства. Перед навчальним закладом та підприємством  ставиться одна 

спільна задача – рівень професійної компетенції  і  підготовки молодих 

робочих не повинен поступатися рівню працівників даного підприємства, 

окрім того, професійна орієнтація повинна бути  направлена на особливості 

даного виробництва.  
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Одним словом це можна визначити так – «… прийшов на підприємство – 

став і працюєш як кадровий робочий». Особливістю  

дуальної системи у ДЦПТО є те, що навчання учнів відбувається за  схемою: 

теоретичний цикл та формування первинних навичок з професії відбувається 

в центрі, а формування складних  та комплексних навичок –  на конкретному 

виробництві, або, точніше, на конкретному робочому місці виробничого  

цеху. Професійні знання та  досвід у учнів набуваються, розширяються та 

 поглиблюються під час виробничого навчання та виробничої практики. 

Позитивною якістю дуального навчання є ще й те, що учні під час 

виробничої практики зараховуються на робочі місця та  отримують 

відповідну заробітну платню.  Таким чином вирішується питання  інтеграції і 

кооперації  професійного навчального закладу та  підприємства, визначення 

структури і профілізації, а також моделі організації навчального процесу у 

Дніпровському центрі професійно-технічної освіти.  

     Досвід використання  дуальної системи навчання має наступні  переваги у 

порівнянні з традиційною: 

•  дуальна система підготовки кваліфікованих робочих та молодших 

спеціалістів усуває основний недолік традиційних форм та  методів навчання 

 – розрив між теорією  та практикою; 

•  в механізмі дуальної системи підготовки закладено вплив на особистість 

робочого, створення нової психології майбутнього  робітника; 

•  навчання майбутніх робітників за дуальною системою створює високу 

мотивацію отримання знань та набування професійних навичок  тому, що 

якість їх знань прямо пов’язана з виконанням  службових обов’язків  на 

робочих місцях; •  зацікавленість керівників відповідних установ 

підприємства у практичному навчанні свого майбутнього робітника; 
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•  професійно-технічний навчальний заклад працює у тісному контакті з 

підприємством замовником кадрів та ураховує його вимоги до майбутніх 

спеціалістів, а також залучає його працівників до розробки навчальних 

планів і програм з відповідних професій;  

•  дуальна система навчання може широко використовуватись  в 

професійному навчанні України; 

•  дуальна система навчання дозволяє скоротити витрати  професійно-

технічної системи країни на закупівлю та утримання дорогого виробничого 

обладнання. Окрім того, в умовах виробництва швидше оновлюються 

виробничі технології і використовується  найновіше устаткування,  в тому 

числі, і при навчанні учнів; 

•  позитивним моментом можна відзначити вплив на учнів робітників 

виробництва з  великим досвідом роботи і психології виробничого 

середовища на формування та  становлення молодого робочого, його 

орієнтацію на конкретне виробництво. 

 Цілі дуальної системи навчання 

        Впровадження дуальної системи навчання у Дніпровському центрі 

професійно-технічної освіти  будується на дослідженні передових технологій 

і праці новаторів виробництва підприємства, аналізі структури професійної 

діяльності, визначенню обсягу знань, умінь і навичок, які використовуються 

у роботі, забезпеченні умов, за яких майбутній робітник повинен розвиватися 

як особистість, виявляються їх здібності, враховуються важливі якості. 

    Дуальна система навчання це: 

•  створення необхідних умов для досягнення нової, сучасної якості 

професійної освіти; 
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                             ________ Управління якістю________________________ 

 

•  надання рівних можливостей і доступу до повноцінної професійної освіти 

різних категорій тих, хто навчається,  відповідно до їх здібностей, потреб та 

індивідуальних якостей; 

•  розширення соціалізації  учнів через забезпечення послідовності  між 

загальним і професійним навчанням та більш еффективною підготовкою 

випускників центра до виробничої  діяльності  та  самостійного життя. 

    Задачі дуальної системи навчання 

        Задачі дуальної системи навчання  це, по-перше, забезпечення  якісною 

професійною підготовкою учнів центра за обраною професією та сприяння їх 

максимальної адаптації до умов виробництва підприємства замовника кадрів 

ПАТ ДАЗ, а, по друге, науково-методичне визначення  дуальної системи 

навчання. З цією метою у ДЦПТО поставлені задачі: 

•  запровадити дуальну систему навчання з професій: «верстатник, широкого 

профілю»,оператор верстатів з програмним керуванням», «токар» 

•  визначити загальну стратегію і тактику проведення експерименту з 

дуального навчання між центром та підприємством ПАТ ДАЗ; 

•  скласти  планову структуру професійного  навчання  відповідно до  даної 

системи; 

•  здійснювати ресурсне забезпечення реалізації експерименту з 

впровадження  дуальної системи навчання; 

•  організувати систему підвищення кваліфікації  педпрацівників центра 

даного напрямку, забезпечити ознайомлення учасників експерименту з 

діючим законодавством та його теоретичною базою; 

•  доповнити зміст освітнього процесу для участі у експерименті; 
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____________________О. Стрілець________________________________ 

 

•  створити умови для взаємодії учасників експерименту: Дніпровського 

центра професійно-технічної освіти, ПАТ ДАЗ, Департамента освіти  і науки 

 Дніпровської обласної державної адміністрації, НМЦ ПТО у Дніпровській 

області; 

•  визначити  стратегію поетапного впровадження навчання за дуальною 

системою:  

1-й етап: інформаційний та корегуючий  – 2017-2018 н.р.,  

2-й етап: формуючий та реалізуючий – 2018-2020 рр.,  

3-й етап: узагальнюючий –  2020 р. 

•  створити мережу взаємодії учасників експерименту з навчання за дуальною 

системою; 

•  експериментально апробувати форму організації дуального навчання в 

центрі; 

•  створити  інформаційно-дидактичну базу експерименту з дуального 

навчання. 

    Узагальнюючі складові дуальної системи навчання 

У проекті приймають участь:   

ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти», Публічне 

акціонерне товариство «Дніпровський агрегатний завод» на підставі «Угоди 

про спільну діяльність».  

Контролюють процес проекту:  

 - Департамент освіти  і науки  Дніпровської обласної державної 

адміністрації;  

- Навчально-методичний центр у Дніпровській області 



 

13 
 

                              ________ Управління якістю________________________ 

 

  Вимоги до професійних якостей педагогічних працівників центра: 

    Для інноваційного процессу навчання майбутніх робітників необхідні 

висококваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання, що 

володіють фундаментальними професійними знаннями та інформаційно-

комунікативними технологіями, педагогічними технологіями та методикою 

навчання, вмінням застосовувати професійний досвід у процесі навчання, 

оптимальним поєднанням майстерності та компетентності, організації 

взаємодії в процесі навчання, стратегічним та творчим мисленням, вмінням 

аналізувати та оцінювати навчальні ситуації, вмінням бачити перспективу та 

бути готовими до змін і адекватно на них реагувати. 

    Вимоги до підприємства ПАТ ДАЗ: 

    Наявність постійної підтримки, організації та активного впровадження 

дуальної системи навчального процесу у Дніпровському центрі професійно-

технічної овіти, залучання високваліфікованих робітників підприємства для 

наставництва учнів, надання високотехнологічного обладнання для 

навчально-виробничої діяльності у навчально-виробничому процесі, 

співробітництво у підвищенні кваліфікації педпрацівників центра, 

партнерські стосунки і соціальне партнерство, залучання центра до адресної 

підготовки кадрового потенціалу заводу, стимулювання дуальної системи 

навчання та проектування нових організаційних форм навчання персоналу з 

залучанням потенціалу центра. 

    У якості прикладу можна навести траєкторію навчання з професій: 

верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням. 

    Траєкторія навчання за дуальною системою з професії верстатник 

широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням на базі  
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 неповної загальної середньої освіти термін навчання 6 семестрів (3 роки)  

Професія: Токар 

Навчання відбувається за робочим навчальним планом, що розроблений на 

основі Типового навчального плану та стандарту ДСПТО  8211.DО.28.52-

2014. 

Весь курс навчання розбито на 2 семестри. 

Графік навчального процесу за дуальною системою: 

І курс: 

1 семестр: за формулою: 3(Т) – 2(В/н у майстернях); 

2 семестр: за формулою: 1(Т)– 2(В/н у майстернях, 2(в/п на підприємстві); 

 з березня місяця 1 (Т) – 4 (в/п на підприємстві) 

Кваліфікація  токар  – 1курс (квітень) – 2 розряд; 

                                      1курс (червень) – 3 розряд; 

(Т) – теоретичні заняття на базі центра; 

 (В/н в майстернях) – виробниче навчання у майстернях центра; 

 (В/п) – виробнича практика на базі виробництва ПАТ ДАЗ; 

     Траєкторія навчання за дуальною системою з професії верстатник 

широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням на базі 

 базової  загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої 

освіти: 

термін навчання 6 семестрів (3 роки) 

Професія: Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним 

керуванням.  
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                              ________ Управління якістю________________________ 

 

Навчання відбувається за робочим навчальним планом, що розроблений на 

основі Типового навчального плану та за стандартом ДСПТО 8211.DJ.28.52-

2014,  ДСПТО 8211.СО.28.52-2014 

Весь курс навчання складається з 6 семестрів. 

Графік навчального процесу за дуальною системою: 

І курс: 

1 та 2 семестри:  за формулою: 4(Т) – 1(В/н в майстернях);  

ІІ куср: 

3 та 4 семестри: за формулою: 4(Т) – 1(В/н на виробництві)  

ІІІ курс: 

5 та 6 семестри: за формулою – 0(Т) – 5 (В/п на підприємстві )  

Кваліфікація верстатник широкого профілю: 2 розряд (листопад), 3 розряд 

(грудень); 

кваліфікація оператор верстатів з програмним керуванням: 2 розряд 

(березень) 

(Т) – теоретичні заняття на базі центра; 

(В/н в майстернях) – виробниче навчання у майстернях центра; 

 (В/н на виробництві) – виробниче навчання на підприємстві 

 (В/п) – виробнича практика на базі виробництва.  
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                              ________ І. Коняхіна________________________ 

 

 

ГОТУЄМО ХМАРНИЙ КАБІНЕТ 

Використання Google-диску як електронного 

архіву 

 

           І. Коняхіна 

 

 

 

Сьогодні паперовий документообіг в навчальному закладі, це більше 

незручність, ніж гарантія. Щоб створити паперові звіти, формуються 

документи, які зберігаються в комп’ютері. Як часто багато педагогічних 

працівників переносять електронні матеріали на флешках, а при виникненні 

технічних несправностей втрачають свої бази документів. Уявіть, що на 

Вашому ПК згоріла відеокарта і потрібний деякий час для її придбання і 

заміни, або ж, ще гірший варіант: «посипався» вінчестер! А сьогодні 

потрібно відправити важливу інформацію, яка там знаходиться! 

Але ж сучасний веб-простір надає користувачам Хмарні сховища для 

впорядкованого і систематизованого зберігання різного роду і формату 

електронних даних, до яких є доступ з будь-якого місця з доступом до 

Інтернету.  

Тому можна починати писати свою доповідь чи розробку в навчальному 

закладі, на диску Google, і, не переймаючись кишеньковими носіями 

інформації, продовжити цю роботу з домашнього ПК, зайшовши у свій 

аккаунт у відповідне онлайн середовище. 
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                              ______ Методичний супровід______________________ 

 

Розглянемо для прикладу як створити такий Хмарний кабінет на диску 

Google: 

1. Відкрити диск  Google (www.google.com.ua) та натиснути на кнопку 

«Войти»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Для того, щоб почати використовувати Google диск, необхідно 

зареєструватися у системі Google, або увійти у вже існуючий. 

У наступному вікні потрібно обрати «Создать аккаунт», або заходимо у 

свій Google-аккаунт.    

3. Створюємо папку  «Мій кабінет». Для цього потрібно пройти просту 

процедуру реєстрації. Перші шість полів обов’язкові для заповнення. 

 

http://www.google.com.ua/
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                             ________ І. Коняхіна________________________ 

 

 

 

 

4. Ось Ваш Хмарний кабінет вже готовий! 

5. Після того як форма реєстрації буде заповнена Ви зможете 

використовувати всі сервіси Google у тому числі й Google Диск, де 

розміщений електронний архів методичних напрацювань.  
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                              ______ Методичний супровід______________________ 

 

6. У випадку якщо з’явиться таке повідомлення необхідно оновити 

браузер згідно інструкції, або натиснути на «Диск». 

 

7. Перейшовши безпосередньо до GoogleДиску Ви побачите «дерево» 

електронного архіву методичних напрацювань. 

8. Для 

того, щоб переглянути 

документ потрібно двічі 

натиснути на нього, а для 

завантаження на свій 

комп’ютер необхідно 

натиснути  на позначку 

«Скачать». 
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___                            _____ О.А. Шорохова________________________ 

 

    Тепер Ви можете тут створювати папки і файли, а також завантажувати їх зі 

свого ПК. 

Такий Хмарний кабінет є корисним і зручним, але закритим для всіх 

користувачів. Для того, щоб мати відкритий Хмарний кабінет, його доцільно 

створити у вигляді сайту чи блогу, де можна публікувати матеріали з 

Хмарних дисків. Вже створені на Хмарі документи легко редагуються, 

зберігаються на ПК, роздруковуються просто з онлайн. Крім цього, будь-

який документ чи файл легко можна опублікувати в Інтернеті та дати 

посилання на нього іншим користувачам. 

 

РОЗВИТОК ПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ 

ПТНЗ ЧЕРЕЗ STEM – ОСВІТУ 

 

О. Шорохова 

 

Сьогодні Україна знаходиться на шляху 

інтенсивного розвитку і потребує значної 

кількості висококваліфікованих спеціалістів у інноваційній сфері, які стануть 

запорукою успішного економічного розвитку та конкурентоспроможності 

нашої держави в найближчому майбутньому. 

Одним із напрямків роботи НМЦ ПТО є формування  та впровадження 

моделі професійного спрямування предметів загальноосвітньої підготовки в 

умовах оновлення освітніх процесів як складової STEM-освіти. 

Нами вже здійснюються перші кроки з упровадження системи навчання 

STEM . Реформування системи професійно - технічної освіти в області  

впроваджується через  кейс – технології  в навчальному процесі,проведення  
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                              ______ Методичний супровід______________________ 

 

інтегрованих уроків природничо - математичних дисциплін, спецдисциплін з 

інформаційними технологіями, участь учнів у конкурсах з ІТ- технологій та 

роботу профорієнтаційних груп ПТНЗ у школах області ( проведення  

майстер - класів, презентацій професій. Це сприяє якісній підготовці молоді 

до успішного працевлаштування та подальшої освіти, яка вимагає різних і 

технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і 

наукових понять. 

Математична освіта – освіта для життя. «Якщо будемо вчити сьогодні 

так, як учили вчора, то вкрадемо у наших дітей завтра…» Джон Дьюї . 

Стрімкий розвиток IT-галузі, робототехніки, нанотехнологій потребує більш 

досвідчених фахівців, а отже, виникає гостра освітня потреба в якісному 

навчанні сьогоднішніх учнів природничих та технічних дисциплін : 

математики, фізики, хімії, інженерії, програмування. Необхідне спрямування 

на посилення розвитку наукового напрямку у навчальній діяльності, що 

сприятиме формуванню учнівської молоді компетентностей дослідно-

експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності, необхідних 

на різних рівнях освіти. 

За деякими даними залучення тільки 1% населення до STEM- професій 

підвищує ВВП країни на $50 млрд. А потреби у STEM-фахівцях зростають  

вдвічі швидше, ніж у інших професіях, тому що STEM розвиває здібності до 

дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного 

мислення. Одним із напрямів інноваційного розвитку природничо-

математичної освіти є система навчання STEM (Science-наука, Technology-

технологія, Engineering-інженерія, Mathematics-математика), завдяки якій 

учні розвивають логічне мислення, наукову та технічну грамотність, вчаться 

вирішувати поставлені завдання, стають новаторами, винахідниками.  
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___                            _____ О.А. Шорохова________________________ 

 

Використання провідного принципу STEM-освіти – інтеграції дозволяє 

здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального 

матеріалу предметів природничо-математичного циклу, технологізацію 

процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового 

рівня.  

Для нашого часу характерна інтеграція наук, прагнення отримати як 

можливо більш точне уявлення про загальну картину світу. Ці ідеї знаходять 

відображення в концепції сучасної освіти. Але розв’язати таку проблему 

неможливо в рамках однієї дисципліни. Тому постає необхідність у  їх 

інтеграції, де найбільш можливо досягти міжпредметних узагальнень. 

З позиції педагогічних наук інтеграція – це процес взаємопроникнення 

наук, не розчинення одне в одному, а об’єднання в єдине ціле раніше 

ізольованих частин, внаслідок якого основні компоненти дисциплін 

синтезуються в цілісну систему. 

Інтегрований урок - це особливий тип уроку, що об'єднує в собі 

навчання одночасно по декількох дисциплінах при вивченні одного поняття, 

теми чи явища. Інтегровані уроки можуть об'єднувати найрізноманітніші 

дисципліни як у повному їх обсязі , так і частково. Наприклад загальноосвітні 

предмети із інформаційними технологіями, природничо-математичні 

дисципліни з виробничим навчанням та інформаційними технологіями, 

спецдисципліни з інформаційними технологіями та природничо -  

математичними науками. Сучасні учні отримують велике задоволення від  

роботи з комп'ютером і навчання для них стає більш захоплюючим . На 

уроках  застосовуються сучасні технології , методи і форми навчання : кейс-

технології , комп’ютерні технології , особистісноорієнтовані , інтерактивні , 

проектні. 

Інтегровані уроки є потужним стимулятором розумової діяльності 

учнів . Вони починають аналізувати , зіставляти , порівнювати , шукати  
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зв'язки між предметами і явищами , розвиваючи таким чином свою 

особистість. 

Крім названихвище переваг , уроки такого типу якомога більше 

розкривають творчий потенціал педагога . Це не тільки новий етап у 

професійній діяльності викладача , а й чудова можливість для нього вийти на 

новий рівень відносин з  навчальною групою . 

Одним із пріоритетних напрямків роботи Навчально-методичного 

центру професійно - технічної освіти у Дніпропетровській області є 

інтеграція навчальних дисциплін. Цілеспрямовані та змістовні інтегровані 

заняття встановлюють міцні зв’язки між навчальними дисциплінами, вносять 

новизну в традиційну систему навчання, допомагають учням зрозуміти 

важливість вивчення основ наук як єдиної системи знань. 

 Навчально - методичний центр ПТО у Дніпропетровській області 

очолив роботу з розробки  і впровадження інтегрованих уроків у ПТНЗ 

області. Розроблена система роботи , яка включає створення творчої групи  з 

розробки  інтегрованих уроків у ПТНЗ, розробляється план проведення 

уроку, проведення уроку у навчальному закладі ( ПТНЗ), аналіз уроку, 

доопрацювання ( в разі необхідності), створюються збірники уроків, 

поширюється досвід через проведення « Майстер - класів» викладачів; через 

Методичний вісник НМЦ ПТО, сайти для викладачів та у педагогічній пресі 

(журнал «Профтехосвіта», «Математика в рідній школі»,  інформаційно - 

практичний бюлетень « Все для вчителя», участь у всеукраїнських та 

міжнародних виставках. 

Методист і викладач працюють у тандемі і як наслідок з’являються 

змістовні уроки, позаурочні заходи та  пізнавальні статті в українській пресі, 

поповнюється скринька наробок у Методичному віснику НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області.  
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Методична служба ПТО області спрямовує всі виступи, відкриті уроки, 

майстер-класи на те, щоб показати, як засобами інтеграції підвищити рівень 

знань і вмінь учнів, зробити навчання цікавим, привабливим, підготувати 

учнів до життя, де не буде поділу на окремі предмети, а стоятимуть конкретні 

життєві проблеми, вирішувати їх кожному доведеться сучасними методами і 

прийомами. Так, в результаті спільної праці методистів НМЦ ПТО та  

викладачів з’явилися збірники нестандартних інтегрованих уроків. Після 

апробації цих уроків  побачили позитивний кінцевий результат: достатня 

якість знань учнів і висока їх зацікавленість . 

       Протягом багаторічної  роботи в системі професійно – технічної освіти 

ми зрозуміли, що нікому не можна надати освіту на засадах якоїсь окремої 

науки незалежно від інших наук, що інтеграція, тобто органічне поєднання 

відомостей з  інших навчальних предметів навколо однієї теми, є однією 

з найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови діяльності 

викладачів та учнів, що має великий вплив на ефективність сприйняття 

учнями навчального матеріалу. 

При впровадженні елементів STEM-освіти в навчальних закладах 

викладачами активно використовуються  інноваційні методи навчання, а саме 

програмовані, інтерактивні та проблемні.  

Серед проблемних методів навчання особливе місце займають кейс- 

методи та методи проектно-орієнтованого навчання, які залучають учнів до 

процесу набуття знань, умінь і навичок за допомогою дослідницької 

діяльності. Дослідницька діяльність базується на комплексних, реальних 

технічних проблемах і ретельно опрацьованих завданнях. 

 Гейміфікація в освіті – це процес поширення гри на різні сфери освіти, 

який дозволяє розглядати гру і як метод навчання, і як форму виховної 

роботи, і як засіб організації цілісного освітнього процесу.  
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Гра так чи інакше завжди була присутня в навчанні. Але останнім часом, 

коли сталося вибухове зростання інтересу учнів до комп’ютерних ігор, 

можемо говорити про гейміфікацію як про один із ключових трендів освіти. 

Розвивалбне ігрове середовище поступово стає реальним конкурентом 

традиційним навчальним матеріалам. Вона дає можливість учням працювати 

в команді і формувати компетентності, необхідні в реальному житті.  

Кейс-технології об’єднують в собі одночасно і рольові ігри, і метод 

проектів, і ситуативний аналіз. Тому практично в усіх ПТНЗ області ,але в 

різному  обсязі використовуються кейс – технології як міні- кейси на різних 

етапах уроку , так і кейс -уроки. В основному викладачі використовують такі 

типи кейсів: кейс-вправа і кейс-ситуація. 

При використанні кейс - уроків діяльність викладача  полягає в тому, 

що він систематизує різні розділи, створює необхідні акценти, показує 

пріоритети, регулює таймінг, пояснює незрозуміле, модерує дискусію, 

підбиває  підсумки і підтримує творчу і позитивну атмосферу. Як наслідок в 

учнів виробляються навички пошуку інформації, ведення дискусій, 

системного і критичного мислення, формулювання проблем та пошук шляхів 

їх вирішення, розвивається увага, воля, творча уява. Для розвитку творчого 

потенціалу учнів ПТНЗ області до плану своєї роботи на 2017-2018 

навчальний рік включили участь  у заходах за підтримки Міністерства освіти 

і науки України, наприклад: олімпіади з предметів природничо-

математичного циклу, Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», 

Міжнародний ІТ- конкурс «Бобер», Міжнародна дистанційна гра-конкурс 

«Олімпус–2018», Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня», «Колосок». 

Одинадцять професійно- навчальних закладів зареєструвалися в конкурсі  

для учнів «Геліантус» у жовтні 2017 року. 

Учні ПТНЗ щорічно беруть участь у обласних конкурсах з 

інформаційних технологій, таких як ; WEB-дизайну, комп’ютерної графіки та  
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анімації, комп’ютерного макетування та верстання, «Мікроша» та в 

обласній інтернет- олімпіаді з офісного програмування. 

Для ранньої профорієнтації молоді та її мотивації до вступу  в ПТНЗ 

області створені творчі профорієнтаційні групи з педагогічних працівників та 

учнів професійно –технічних навчальних закладів , які проводять в 

загальноосвітніх навчальних закладах області презентації професій та 

майстер- класи, де учні  з майстрами виробничого навчання демонстують 

навички роботи з  професій, що презентують. 

Велика увага приділяється підвищенню кваліфікації викладачів . При 

НМЦ ПТО області другий рік поспіль   діють дистанційні безкоштовні курси 

« хмарні технології»,  де всі викладачі області мають можливість пройти 

навчання ( сервісам WEB 2.0). Проводяться тренінги з викладачами на 

семінарах. 

Інформацію про події з питань організації навчання за напрямами та 

проблематикою STEM-освіти, які проводить Міністерство освіти і науки 

України, Інститут модернізації змісту освіти, безпосередньо відділ STEM-

освіти у 2017/2018 навчальному році , педагогічні працівники ПТНЗ 

планують отримувати з офіційних сайтів установ та зі сторінок соціальних 

мереж, наприклад, приєднавшись до групи на сторінці facebook – відділ 

STEM-освіти. 

 Для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників 

необхідна участь у різнопланових заходах регіонального, всеукраїнського, 

міжнародного рівнів: науково-практичні конференції, семінари, вебінари, 

STEM- фестивалі, конкурси, де викладачі професійно- технічних закладів 

області беруть активну участь. 
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Освітні сайти, віртуальні лабораторії, імітаційні тренажери, інтерактивні 

музеї роблять проведення дослідних експериментів доступними, а процес 

навчання творчим. Так, використання якісних освітніх інтернетресурсів, з 

одного боку, створює позитивну мотивацію до опанування учнями STEM 

дисциплінами, а з іншого – сприяє колективній навчальній діяльності усіх 

суб’єктів освітнього процесу. 

Використані джерела: 

1. Наказ МОН України № 188 від 29.02.2016 р «Про створення робочої групи 

з питань впровадження STEM-освіти в Україні» [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: mon.gov.ua 

2. STEAM-освіта: інноваційна науково-технічна система навчання» 

.[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ippo.kubg.edu.ua/content/11373 

3. Лист № 869-16/02.2 МОІППО щодо впровадження STEM-освіти в 

загальноосвітніх навчальних закладах від05.10.2015 [Електронний ресурс] –

Режим доступу: http://osvita-krda.mk.ua, 

4. Додаток 2 до листа МОІППО № 999/15-32 від 28.09.2015 .[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://osvita-krda.mk.ua 

5. Морзе Н. Презентація STEAM-освіта [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу http://www.stemschool.com/ 
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ВИХОВНА ГОДИНА              

«З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»  

М. Киричок 

Мета: згадати історичні 

відомості; виховувати почуття 

патріотизму й національної 

свідомості, розвивати пізнавальну активність, вміння критично аналізувати 

історичні та літературні факти, робити власні висновки; формувати цікавість 

до вивчення історії й культури свого народу; формувати історичний 

світогляд. 

Обладнання: карта України; ілюстрації, малюнки учнів; портрети 

відомих українців; зображення державної символіки; Конституція України; 

мультимедійні засоби. 

Епіграф: в серці кожної людини місце є для Батьківщини. А у мене і в родини 

Живе в серці Україна! 

Хід уроку 

I. Організаційний момент 

Забезпечення емоційної готовності до уроку. Вірш Ігоря Калиниченка 

«Лише Україна»( або прослуховування пісні Юрія Рибчинського  

«МояУкраїна» у виконанні Наталії Бучинської). 

Заніс рідний вітер у серце зернину,  

І чисте колосся з душі проросло.  
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Лише Батьківщина, лише Україна  

Покладе надію мені на чоло.  

Ідуть місяці і роки без упину,  

Й немало спливло вже тієї води.  

Лише Батьківщина, лише Україна  

Залишиться в серці моїм назавжди.  

Не згасне народ, що по вільній стежині  

Ітиме до щастя, тепла й доброти.  

Лише Батьківщина, лише Україна  

Всіх нас приведе до святої мети! 

II. Метод «Мої асоціації». 

- Діти, з чим у вас асоціюється слово «Батьківщина»? 

- З якими поняттями, словами, історичними фактами асоціюють 

Україну в світі? (вареники, борщ, козаки, Запорізька Січ, Хортиця, Дніпро, 

Чорнобиль, брати Клички, Тарас та Андрій Шевченки тощо). 

- Прослухайте вірш про Україну та подивіться, як можна цікаво 

пояснити її назву. (Звичайно, учні можуть дібрати власні приклади на кожну 

букву). 

Гарна назва «Україна» 

Сенс значний в собі таїть. 

«У» — то урожай в країні, 
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«К» — то Київ, що стоїть. 

«Р» — рівнини під степами, 

«А» — то армія міцна, 

«Ї» сховалась за лісами, 

«Н» — то ненька дорога. 

«А» — то аґрус, абрикоси, 

І акація струнка, 

Що розпустить свої коси, 

Коли прийде вже весна 

III. Слово вчителя. 

25 років. Це багато чи мало? З погляду історії - це маленький проміжок 

часу в тисячолітньому розвитку людства. А з точки зору розвитку й 

утвердження нової незалежної держави - це не так вже й мало. Швидко 

промайнули роки, багато відбулося подій, виросло нове покоління молоді. 

Можна зробити певні висновки, підвести підсумки.  

Історична довідка. Акт проголошення незалежності 

24серпня Верховна Рада України прийняла історичний документ 

виняткового значення для долі українського народу—Акт проголошення 

незалежності України. У ньому зазначалося: «Виходячи із смертельної 

небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним 

переворотом в СРСР 19 серпня 1991року, продовжуючи тисячолітню 

традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, 

передбаченого Статутом OOH та іншими міжнародно-правовими  
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документами, здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет 

України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 

урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної 

Української держави—України. Територія України є неподільною і 

недоторканою. 

Від нині на території України мають чинність винятково Конституція і     

закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення». 

Розпочався процес утвердження атрибутів державності, без яких не 

існує суверенних держав. 4 вересня1991р.над куполом будинку Верховної 

Ради замайорів національний синьо-жовтий український прапор, а 28січня 

1992р. він отримав статус державного. 15січня1992р. державним гімном 

України стала музика композитора М.Вербицького на слова П.Чубинського 

«Щеневмерла Україна...». 19лютого 1992р. Верховна Рада затвердила тризуб 

як малий герб України. Національна символіка перетворилася на державну. 

IV. Топ-20 найважливіших історичних подій. 

1. Перші президентські вибори, обрання главою держави Леоніда 

Кравчука - 1 грудня 1991 р. 

2.      Обрання президентом України Леоніда Кучми - 10 липня 1994 р. 

3. Вступ України до Ради Європи - 9 листопада 1995 р. 

4. Прийняття Конституції України - 28 червня 1996 р. 

5. Введення національної грошової одиниці - гривні - 2 вересня 

1996р. 

6. Обрання президентом України  Леоніда Кучми - 14 листопада 

1999р  

7. Майдан, Помаранчева революція- 21 листопада-26 грудня 2004 р. 
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8. Обрання  президентом  України  Віктора Ющенка - 26 грудня 

2004р 

9. Верховна Рада України ухвалила закон, яким визнала Голодомор 

1932-1933 рр. Геноцидом українського народу - 28 листопада 2006 р. 

10. Вступ України до Світової Організації Торгівлі - 16 травня 2008 

р. (заявку було подано 30 листопада 1993 р.) 

11. Обрання  президентом  України  Віктора  Януковича - 7 лютого 

2010 р. 

12. У 2007 році тандем Україна – Польща отримав право на 

проведення однієї із найголовніших спортивних подій світу, і вже влітку 

2012-го футбольне свято прокотилося 4-ма українськими містами – із 8 

червня по 1 липня. 

13. Перше олімпійське золото для незалежної України виборола на 

зимових Олімпійських іграх 1994 р. у Лілліхаммері Оксана Баюл (фігурне 

катання). 

14.  Перемога Руслани Лижичко на Євробаченні 15 травня 2004 р. А 

14 травня 2016 р. перемогла Джамала. 

15. Донецький «Шахтар» виграв Кубок УЕФА 20 травня 2009 р. 

16. Євромайдан, Революція Гідності (21 листопада 2013 р. -лютий 

2014р.). Втеча Президента В. Януковича з України до Росії. 

17.  Анексія Криму Росією протягом березня 2014 року. 

18. Російська збройна агресія на Сході України 2014-2016 роки. В 

середині квітня 2014 року озброєні групи проросійських активістів почали 

захоплювати адмінбудівлі та відділки міліції у містах Донбасу. Українська 

влада у відповідь заявила про проведення Антитерористичної операції (АТО) 

із залученням Збройних сил. Поступово протистояння переросло у 

масштабний воєнний конфлікт. 
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19.  Позачергові вибори Президента України, що відбулися 25 травня 

2014року. Президентом обрано Петра Порошенка. 

20. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом. Політичну 

частину  угоди  було підписано 21 березня 2014 року, економічну  частину — 

27 червня 2014 року. 

V. Мозковий штурм. Вчитель: Оскільки ви всі зараз навчаєтесь  то 

ми не можемо не сказати про зміни, які відбулися в освіті впродовж останніх 

25-ти років і які так чи інше торкнулися і вас. Що ви про це знаєте? 

(Очікувані відповіді: 12-ти бальна система оцінювання; зовнішнє незалежне 

тестування (ЗНО) при вступі до ВУЗу; 12-ти річне навчання; створення 

навчальних закладів нових типів: гімназій, ліцеїв, НВК; профільне навчання з 

8 класу; введення нових предметів тощо). 

VI. Скарбничка народної мудрості. Прислів’я про Україну вийшли з 

народу, який надзвичайно любив, шанував, оберігав свою Батьківщину. Вони 

дають приклад для наслідування сучасній молоді, адже за незалежність 

України боролися наші батьки, діди, прадіди. Складалися такі вислови 

впродовж багатьох століть, бо немає «мудріших, ніж народ учителів». Мати, 

Батьківщина, воля, Україна – безперечно, найголовніші слова для кожного 

українця. Недаремно саме про них складено найбільше пісень, віршів, 

прислів`їв, приказок, казок тощо. Наші предки висловлювали таким чином 

свою любов і пошану до рідної сторони і нам передали у спадок цю життєву 

мудрість. (Якщо вчитель володіє Веб-сервісом Tagul,то можна створити 

хмари слів із даних прислів`їв). 

 Людина без Вітчизни, як соловей без пісні. 

 На чужій стороні й весна не красна. 

 Без калини немає України. 

 Де рідний край, там і під ялиною рай. 
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 Батьківщина — мати, умій за неї — постояти. 

 Будь не тільки сином свого батька - будь і сином свого народу. 

 Дим Вітчизни світліше чужого вогню. 

 Нема на світі другої України, немає другого Дніпра. 

 Краще на рідній землі кістьми полягти, ніж на чужій слави 

досягти. 

 За народ і волю віддамо життя і долю. 

VII. Давайте пригадаємо Відомих поетів України. 

1. Любіть Україну у сні й наяву, 

вишневу свою Україну, 

красу її вічно живу 

і мову і мову її солов'їну. (В. Сосюра) 

2. Можеш вибирати друзів і дружину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину. (В. Симоненко) 

3. Нема на світі України, Немає другого Дніпра. (Т. Шевченко) 

4. Забудеш рідний край — тобі твій корінь всохне. (П. Тичина) 

5. В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. (Т. Шевченко  

6. Вітчизна — ось і альфа, і омега! (Д. Павличко) 

7. Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води — 

моя Україна. (В. Сосюра) 

8. В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім — 

Батьківщина. (Л. Костенко) 
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Коментар викладача: Це лише мізерна частинка рядків про 

Батьківщину в безмежному морі української поезії. Якщо погортати сторінки 

української літератури, то їх можна знайти набагато більше. Пишучи такі 

патріотичні рядки, письменники вкладали в них все своє серце і душу і 

намагалися донести свої думки до наступних поколінь українців, а саме до 

нас. 

VIII. Метод «Прес». Підтвердить або спростуйте слова Василя 

Сухомлинського“Той, хто по - справжньому любить свою Батьківщину, з 

усякого погляду справжня людина”  

- Я вважаю, що… 

- Тому що… 

- Наприклад… 

- Отже… 

IX. Заключне слово викладача. «Історія – скарбниця наших діянь, 

свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для 

майбутнього»,- так сказав чотири століття тому відомий іспанський 

письменник М. Сервантес. Ці слова не втратили свою актуальність і 

правдивість і нині. Двадцять п`ять років тому справдилася споконвічна 

українська мрія: Україна стала незалежною державою. Століттями, віками 

наш народ йшов до цієї особливої події. На цьому шляху полягло немало 

відомих і безіменних героїв. Гинуть і зараз на Сході України, утверджуючи 

наше право на волю і свободу. Як показав час, боротьба за своє право бути 

незалежним і самостійним є постійною. Якою наша держава буде ще через 25 

років, буде залежати від вас. Хочеться вірити, що уроки історії не пропадуть 

даремно для вас, а любов, повагу до Батьківщини ви пронесете в своєму серці  
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й передасте наступним поколінням. Хочеться завершити урок 

оптимістичними словами Івана Багряного: «Народ мій є! Народ мій вічно 

буде! Ніхто не перекреслить мій народ!» 

 

 

ВИХОВНА ГОДИНА «Поважаємо 

європейські цінності – будуємо 

сучасну Україну» 

 

З.Кравченко 

 

Мета: Поглибити знання учнів у сфері прав людини, європейських 

цінностей, міжкультурного спілкування. 

Форма проведення:  аналіз ситуацій морального вибору 

Місце проведення: актова зала  

Обладнання: презентація на тему: «Поважаємо європейські цінності – 

будуємо сучасну Україну», пісні « Гімн України» « Це моя Україна», пісня 

«Новий день над Україною» відео «Європейський Союз» 

Хід уроку 

Ведучий. Я всім серцем люблю Україну свою, 

Про майбутнє ми дбаєм щоднини: 
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А в Європу усім ми народом йдемо,

  

 

Щоб було якнайкраще людині. 

Ведуча. І сьогодні настав вже омріяний час: 

Незалежна – бо наша Вкраїна. 

Із тризубом і гімном у Євросоюз 

Іде наша земля – Україна 

Викладач. Шановні Друзі, Колеги, учні!!!  Вітаємо вас на нашому першому 

уроці – «Поважаємо європейські цінності – будуємо сучасну Україну» 

Викладач.  Спитайте в українця, чи хоче він жити, як у Європі?  

Ну, так, звичайно, хоче.  

А що таке європейські стандарти життя? 

Це заробітки, як у європейців. А ще – гідна пенсія, зручний транспорт, 

затишні міста та села... Безперечно, все це – з категорії європейських 

цінностей і важливих надбань Європи. Та коли  ми говоримо про європейські 

цінності, мова не йде лише про матеріальні потреби. 
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Викладач. В основі економічного та соціального процвітання Європи лежить 

перш за все культура, цивілізація. Саме Європа створила сучасний світ 

таким, яким він є, саме тут були закладені основи сучасного державництва, 

громадянського суспільства, ефективної ринкової економіки, системи 

соціальної справедливості. 

Викладач. Європейський Союз починає свою історію від 9 травня 1950 р. 

Саме тоді міністр закордонних справ Франції Робер Шуман запропонував 

нову форму політичної організації Європи силами створення спільного ринку 

вугільної і сталеливарної продукції Франції, Федеративної Республіки 

Німеччини та інших західноєвропейських країн як засіб зміцнення миру та 

стабільності на континенті, аби унеможливити саму думку про війну між 

європейськими націями. Ця пропозиція увійшла в історію під назвою "план  

Шумана". 

Викладач.  День 9 травня став днем народження Європейського Союзу і 

тепер щороку святкується як День Європи, який також відзначається з 2003 

року в Україні. День Європи разом з прапором ЄС, європейським гімном та 

єдиною валютою - євро виражає політичну сутність Європейського Союзу. 

Викладач.  До складу цієї організації в 1950 році увійшло шість країн: 

Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Ця 

"європейська шістка" стала в подальшому своєрідним локомотивом 

європейської інтеграції і цілком заслужено вважається початком реальної 

економічної та політичної інтеграції Європи.  

У 1973р - до Європейського Союзу вступили Данія, Ірландія та Велика 

Британія, 

 Греція - у 1981 p.,  
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Іспанія та Португалія - у 1986 p.,  

Австрія, Фінляндія та Швеція - у 1995 p. 

 1 травня 2004 р . відбулося найбільше розширення Європейського Союзу. До 

його складу увійшли 10 нових країн: Естонія, Латвія, Литва, Польща, 

Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Мальта, Кіпр.  

1 січня 2007 р. членами Європейського Союзу стали Румунія та Болгарія.  

2013 рік – Хорватія. 

Країнами-кандидатами на членство є Туреччина, Ісландія та Македонія. 

23 червня 2016року у Великій Британії пройшов референдум про членство 

країни в Європейському Союзі. За його підсумками 52% виборців віддали 

свої голоси за вихід Великої Британії з ЄС. 

Таким чином; на сьогоднішній день Європейський Союз нараховує 27 

держав.  

Викладач. Сила Європи – це ті непорушні цінності, завдяки яким вона і 

понині залишається найвпливовішим центром світової цивілізації. А єдність 

цих цінностей – фундамент, на якому стоїть Європейський Союз. 

ЯКІ ж ЦЕ – ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ? 

Викладач. Це загальнолюдські принципи і норми життєдіяльності людини, 

суспільства й держави. Основними нормами й принципами функціонування 

європейської спільноти є:  

Учень.  Демократія – це такий спосіб управління державою, коли населення 

має можливість вільно обирати тих, хто ними управляє і піклується про 

добробут й гарне життя всіх громадян в однаковій мірі. Це свобода слова й  
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вибору, але не вседозволеність. Свобода здійснюється в рамках закону, перед 

яким всі рівні.  

Учень.  Верховенство права – вся діяльність в державі базується на законах, 

які всі мають виконувати. Суперечності й спори вирішуються також на 

основі норм і принципів, що містяться в законах, мирним шляхом.  

 

 

 

Учень.  Рівні умови для всіх, це коли створені умови для всіх, хто бажає, 

незалежно від статі, віку, національності та віросповідання, вільно навчатися, 

працювати. Це повага до прав людини – право на життя, здоров’я, освіту, 

право обирати релігію й мову спілкування.  

Учень.  Побудова суспільства турботи й справедливості – це суспільство, в 

якому всі піклуються один про одного і поважають один одного.  

Учень.  Повага до себе й інших складається з таких цінностей як терпимість, 

повага та взаєморозуміння.  
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Учень.  Повага до етнічних і культурних особливостей є важливим 

здобутком  ЄС.  

Учень.  Мир. ЄС докладає зусиль для забезпечення миру й стабільності як в 

середині об’єднання, так і за його межами.  

Ведучий. В Європейському союзі могутні країни, 

І бажає вступити в союз Україна. 

Ми – горда держава 

незламних людей, 

 

 

 

 

 

 

Маємо безліч пропозицій, цікавих ідей. Європейський Союз для нас – 

майбуття. Де забудемо про злидні життя 

Де не буде міграцій, збережеться сім`я 

Ведуча. Разом ми не відчуємо жах у слові «Війна» 

Україна – велика і сильна держава, 

Що несе з давнини перемоги і славу, 

Незалежна розвинена наша країна, 

Дорога і найкраща мені Батьківщина. 
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Ведуча. Громадянином європейським хочу я стати. 

Щоб в неньки моєї було ліпшим життя, 

Щоб країна була конкурентоспроможна , 

А кожна родина щаслива й заможна. 

Ведуча. Моя Україна – зоря світанкова, 

Пшеничні лани, голубі небеса, 

ЇЇ солов’їна калинова мова 

Світиться, наче на сонці роса. 

Викладач. Процес становлення незалежної демократичної України з її 

прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає 

всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих 

норм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і 

культурних засад життя українського народу. Тому кожен з вас повинен мати  

не тільки  необхідні компетенції,  ґрунтовні знання з різних предметів, а  й 

бути гідними громадянами, патріотами своєї держави. 

Учень. На світі багато чудових країн,  

Мені наймиліша, найкраща країна,  
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Яка піднялася, мов Фенікс, з руїн,

 

 

 Безсмертна моя Україна.  

Учень. Ти з давніх віків непокірна була 

 І волю свою боронила невпинно.  

Нарешті збулося – її здобула  

Звитяжна моя Україна.  

Учень На землях твоїх неозорих степів  

Живе працьовита і чесна родина,  

Хвилюється колосом стиглих хлібів 

 Моя золота Україна. 

 Учень. В садах і дібровах в вечірні часи  

Чарує нас пісня дзвінка солов’їна, 

 І чути співочі дівчат голоси, –  
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Пісенна моя Україна.  

Учень. Тепер ще не легко живеться тобі,  

Є в тому, мабуть, особлива причина.  

Та все подолає в тяжкій боротьбі  

Незламна моя Україна. 

Учень.  Квітуй, мов калина, над плесами вод, 

 Будь в дружбі і праці міцна та єдина.  

Хай буде щасливим твій вільний народ,  

Прекрасна моя Україно! 

Слайд 10 

Як у нас на Україні. 

Викладач. Ми вже звикли до таких слів як євровалюта, європарламент, 

євромода, і ще до багатьох, які починаються з «євро» і мають значення 

досконалості, зразковості. Проте, хоч і живемо в центрі Європи, європейцями 

нас не вважають, не пускають у євродвері. Кажуть, що ми ще не дозріли. 

Зробіть, мовляв, щоб у всьому був у вас порядок, тоді і приймемо вас у 

цивілізовану сім'ю. Я вважаю, що вони праві: ми повинні розпочати зміни в 

собі, а тоді вести Україну у Європу. Отже Європа починається з тебе. 

Викладач. Молодь стала сьогодні тією верствою населення, яка відчуває на 

собі найбільшу відповідальність за наше спільне майбутнє. Водночас саме 

молода генерація України не бачить альтернативи європейській перспективі 

розвитку нашої держави. Але в житті все починається з малого і відчуття 

себе європейцем теж.  
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Викладач.    Школа закінчена і ви обрали перспективні професії у яких є 

майбутнє не тільки у нас на Україні, а і в Європі.   

Викладач.  Саме вам  належить творити  майбутнє нашої країни: мрійте, 

будуйте грандіозні плани і проекти. Вам належить будувати сучасну Україну 

та керувати нею. Зараз у кожного з вас є можливість активно працювати у 

громадському русі, ви майбутня еліта нашого суспільства, повинні 

формувати лідерські здібності, щоб  ефективно працювати в обраній сфері 

суспільного життя. 

Викладач. Ми українці віримо, що у майбутньому пов'яжемо свою долю з 

Європою, бо ми того варті, бо ми – серце Європи, бо нас підтримує слово 

Грушевського, бо ми вслухаємося у заповіти Кобзаря, бо маємо ніжну душу 

Лесі і мужність Франка, талановитість Марусі Чурай і хоробрість Мазепи. 

Пісня «Новий день над Україною» 

  

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ  В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

            І. Харитонюк 

 

Завдяки ІКТ освіта отримала нову якість 

пов’язану з можливістю швидко отримувати 

інформацію з любих джерел, доступ до учбово-

методичної та научної інформації. Засоби ІКТ дозволяють слухати лекції на 

відстані та обирати з усього потоку інформації те що підходить саме цій 

особистості, а також перевіряти свої знання за допомогою тестових завдань.  
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Мультимедіа є формою організації навчання, в рамках якої плідно 

реалізуються ідеї інтенсифікації, спрямовані на пошук максимально 

ефективних методів і засобів навчання, адекватних його цілям і змісту; 

інтеграції педагогічної науки і практики; цілісності і безперервності 

педагогічного процесу. 

 Проте в процесі розв’язання дидактичних завдань у межах використання 

інформаційних технологій в навчанні ми стикаємося з суперечністю між 

бажанням передати комп’ютеру максимум педагогічних функцій і 

можливостями комп’ютера ефективно реалізувати ці функції. Пізнавальні 

процеси - сприйняття, увага, уява, пам'ять, мислення, мова – виступають як 

найважливіші компоненти будь-якої людської діяльності. 

  Використаня інформаційних технологій для підготовки до проведення 

занять і створення дидактичного матеріалу сприятиме:        

-підвищенню ефективності виробничого навчання  (поліпшення засвоєння 

навчального матеріалу; 

−   зменшення часу розв’язання стандартних завдань; 

−   сформованість практичної спрямованості знань учнів; 

Сьогодні гострою є потреба розробки і впровадження нових технологій . 

Використання на уроках  ІКТ  дає ряд переваг: 

 економія часу; 

 можливість  комплексної перевірки знань учнів( тести); 

 підвищення мотивації до навчання, інтересу ; 

 можливість учневі обирати свій темп роботи; 

 самостійність роботи та ін. 

Використання на уроках інформаційно-комунікаційних технологій допомагає 

вирішувати наступні задачі: 

 забезпечення диференційного підходу до навчання; 
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 організація колективної  роботи; 

 підвищення наочності уроків (використання ілюстративного матеріалу, 

схем, статистичних даних); 

 моделювання процесів, що вивчаються (інтерактивні плакати, відео 

фрагментів; презентацій; рекламних роликів; ТВ – програм); 

 пошук інформації з різноманітних джерел (використання мультимедійних 

енциклопедій, відкритої багатомовної мережевої енциклопедії  Вікіпедії; 

електронних підручників) 

 забезпечення зворотного зв’язку, контроль та перевірку засвоєння 

навчального матеріалу (тести різних рівнів, як на CD – дисках,  так і 

тренажерів, випробуваних тестів ресурсу Internet); 

 пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо); 

Але навіть слабо підготовлений вчитель має переваги над самим досконалим 

комп'ютером(що міжособистісні взаємовідносини не вдається формалізувати 

за допомогою алгоритмів.) 

Недоліки використання ІКТ: 

- Кожному учню необхідний доступ до комп'ютера. 

- Потрібне спеціальне обладнання для роботи програм . 

- Розробка може вимагати значних фінансових затрат та затрат часу. 

- Internet надає величезну кількість інформації, яка може збивати учнів. 

-Стандарти знаходяться у стадії розробки; 

- Доступ із робочого столу до технічного забезпечення може бути 

проблематичним, зокрема, в  мережах. 

- Невисока якість зв'язку. 

- Неможливе передавання особистого відношення або поведінки 

- Для декого з учнів важко сприймати інформацію з екрана. 

- Практично відсутні мультимедійні програми українською мовою. 

- Не розроблена методика використання в освіті. 
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Ефективність раціонального використання інформаційних технологій 

обумовлюється тим, що скорочується час вивчення теоретичного матеріалу 

програми. Вивільняється час до творчої практичної роботи, усунення 

прогалин у знаннях, актуалізації раніше вивченого матеріалу. У разі 

виникнення труднощів учень за допомогою комп’ютера може самостійно 

швидко знайти необхідну інформацію. 

Використовуючи комп’ютер, мультимедійні засоби, можна демонструвати й 

аналізувати прийоми виконання технологічних операцій, їх послідовність, 

спостерігати за процесом зміни об’єкту, побудувати креслення 

К.Ушинський стверджував: “Педагог має подбати про те, щоб якомога 

більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і, навіть, 

якщо можливо нюх та смак, взяли участь в акті запам’ятовування... За такого 

дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу 

пам’ять”. 

 

ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОГО 

СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ШЛЯХОМ 

РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  

З. Кравченко 

Концепція креативної освіти ґрунтується на 

науково-правовій базі освітньої галузі 

(Загальна Декларація прав людини, Декларація 

прав дитини, Конвенція про права дитини, Конституція України, 

Національна доктрина розвитку освіти, Закони України "Про освіту", "Про 

загальну середню освіту" тощо). 
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У сучасному світі, перед яким постають завдання осягнути проблеми 

планетарного масштабу, методологічною парадигмою має стати творчість. 

Це форма людської  діяльності, яка ставить за мету пошук і практичне 

створення нового, оригінального, унікального, кращого, прогресивного, 

соціально значущого. 

Але визначне значення має саме добротворчість як пошук шляхів 

покращення життя суспільства і окремої людини, що забезпечує виховання у 

особистості волі, працелюбства, трудової активності, чуйності як умови 

формування її інтелектуальних, моральних, фізичних та творчих рис і 

засвоєння у свідомості людини таких головних духовних цінностей як Істина, 

Добро і Краса. Тому саме добротворчість у концепції креативної освіти 

розглядається як рушійна сила становлення творчої особистості учня. 

Зміни якісних типів мислення відбуваються завдяки переорієнтації суттєвих 

позитивних властивостей від нижчого до вищого і народженням нових у 

останнього, що і є визначальним для процесу розвитку. Розвиток мислення 

полягає у систематизації поглядів, формуванні переконань, знань, їх 

ущільненні і кристалізації, перетворенні в єдині методологічні основи: 

провідні ідеї, положення, принципи, переконання, постулати тощо. 

Закономірно, що історичний розвиток і місце держави у світовій спільноті 

знаходяться у прямій залежності від здатності народу творити історію на 

рівні вимог сучасної доби. У формуванні історичного світогляду з позиції 

педагогічної філософії креативної освіти першочерговими є: 

 філософський пошук істини, глибинного розуміння проблем, що виникають 
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 перед світовою цивілізацією; 

 формування свідомості, яка дозволяє ставитись без упередження до інших 

культур, розуміння ролі і місця національного у світовій загальнолюдській 

цивілізації; 

 творче, дієве ставлення до вирішення проблем світової спільноти, 

Батьківщини; 

 розуміння національних ціннісних орієнтацій, національної самосвідомості 

та свідомості як цінності; 

 інтелігентність, громадянськість, гуманність, гідність, честь, порядність, 

совість тощо. 

Швидке зростання загального обсягу інформації і прискорення темпів 

науково – технічного прогресу призвели до істотних змін у структурі 

суспільних відносин. Щоб задовольнити нові потреби, головною метою 

сучасної освіти має стати розвиток особистості, формування інтелектуальної 

й духовної культури людини. 

Таким чином, діяльність учбових закладів повинна базуватися на 

педагогічній філософії, що нерозривно пов'язана з творчим особистісним 

способом існування людини. Оскільки логіка розвитку будь - чого в природі, 

суспільстві та людині в креативній педагогічній системі визначається 

діалектикою, її поняття, категорії, закони є загальною методологічною 

основою. 

На сучасному етапі існує необхідність залучити учнів до процесу 

дослідження, який може бути більш цікавим і захоплюючим для них, ніж 

звичайне накопичення емпіричних знань. Саме тоді, коли навчання 

перетворюється на спілкування між людьми під час отримання нової 

інформації, викладач навчає учня чогось нового. 
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У програмах для загальноосвітніх навчальних закладів з історії України т а 

всесвітньої історії зазначено: "…критерієм оцінки навчальної діяльності 

учнів вбачають не стільки обсяг матеріалу, що залишився в пам’яті, скільки 

вміння його аналізувати, узагальнювати, активно використовувати в 

нестандартній ситуації, вміння самостійно здобувати знання, вести 

пошуково-дослідницьку роботу. У зв'язку з цим зростає значення самостійної 

роботи як на уроках, так і в процесі виконання домашнього завдання. Серед 

предметно-історичних спеціальних умінь і навичок учнів з історії програма 

передбачає  розвивати вміння критично аналізувати й оцінювати історичні 

джерела. 

Розвиток критичного мислення – це дуже важливий аспект не лише у 

навчанні, а й у повсякденному житті, де герої є реальними, а їхні вчинки 

конкретні. Навчити учнів мислити критично – означає правильно поставити 

запитання, спрямувати їх увагу в правильне річище навчити самостійно 

робити висновки та знаходити альтернативне рішення. 

Вивчення історії включає набагато більше, ніж пасивне засвоєння фактів, дат, 

імен, подій. Історія є процесом мислення, що спирається на свідчення 

минулих років. При правильному викладанні історія розвиває уміння аналізу 

та оцінки. Слід пам’ятати слова видатного німецького педагога А. 

Дістервега: "Поганий вчитель пропонує істину, добрий вчитель вчить її 

знаходити". 

Сучасні підходи та формування критичного мислення ґрунтуються на 

загальних ідеях розвитку мислення, розроблених Л. Виготським, Д. 

Ельконіним, В. Давидовим та розкриті у працях з проблеми формування 

критичного мислення учнів С. Векслера, А. Байрамова, А. Липкіної, Л.  
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Рибак, В. Сінельнікова, а також наробках методистів, зокрема К. Баханова,  

Н. Вєнцевої, В. Мисана, Л. Пироженка, О. Пометун, С. Терна та ін. 

Науковці та викладачі – практики прагнуть створити цілісну систему 

рекомендацій щодо запровадження критичного мислення. Викладачі 

Харківського Національного педагогічного Університету С. А. Горькова, В. І. 

Євдокімов, Т. А. Олійник у "Практикумі з розвитку критичного мислення" 

описали методику формування малих і великих груп, розподіл ролей між 

ними під час роботи. Найбільш доцільно використовувати роботу груп на 

повторювально- узагальнюючих уроках, уроках формування вмінь та 

навичок або при вивченні нового матеріалу. 

У монографії О. П. Мокрогуза "Інноваційні технології на уроках історії" 

розгляду проблеми критичного мислення присвячено розділ "Можливості 

розвитку критичного мислення у сфері сприйняття інформації". Автор 

систематизував прийоми критичного мислення для використання їх на різних 

етапах уроку. На етапі актуалізації знань доречно використовувати форсуючи 

запитання, такі методи як "Низка слів наперед", "Мозкова атака", "Керована 

діяльність". У вищеозначеній монографії надаються рекомендації щодо 

змісту домашнього завдання: пропонується застосовувати такі елементи, як 

написання творів – ессе, інтерв‘ю, елементи драматизації. 

Викладачі практики застосовують у своїй діяльності різні прийоми методу 

критичного мислення. Найбільш поширеними серед них є "Мозковий 

штурм", "Ялинка", "Кубування", "Торнадо", "Гронування". 

Мозковий штурм з використанням конвертів ("Конвертна атака") 

Кожному учневі видається конверт з окремим проблемним запитанням. За 

певний час в окремій картці необхідно надати письмову відповідь на  
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проблемне запитання, аргументуючи свою думку. Після цього конверт 

надається наступному учневі, який описує власний варіант бачення 

проблеми. Так у конверті опиняються картки учнів . Після опрацювання 

проблемних питань конверт передають першому учневі. Він знайомиться зі 

змістом відповіді та узагальнює думки всієї групи з цього питання. З метою 

економії часу роботу може виконувати не вся група, а окремі учні. 

Прямий колективний "Мозковий штурм" 

Основне завдання методу полягає у створенні атмосфери вільного 

спілкування. Вона сприяє звільненню від критичних зауважень, 

абстрагуванню до звичайного перебігу думок під час вирішення конкретної 

проблеми.. У ході "Мозкового штурму цього типу перевагу мають вільні 

дискусійні стосунки між учасниками. 

Прийом синектики 

Прийом синектики являє собою групову "Мозкову атаку", всі члени якої 

легко орієнтуються у проблемі, що досліджується. Як правило 

використовуються чотири прийоми: 

 Аналогія пряма або пошуки схожих процесів в інших видах знань. 

 Аналогія особиста – ототожнювання себе з елементами проблемної ситуації. 

 Аналогія символічна – використання поетичних образів і метафор для 

формування простору задачі. 

 Аналогія фантастична – ігнорування законів природи. 

Прийом побудови асоціативного куща 

Прийом побудови асоціативного куща допомагає вільно і відкрито  
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розмірковувати за певною темою. Доцільно використовувати на етапі 

актуалізації. 

Правила створення асоціативного куща 

 Напишіть головне слово або фразу у центрі дошки чи аркушу паперу. 

 Записуйте слова і фрази, що спадають на думку, з даної теми. 

 Всановлюйте зв’язок між ними. 

 Після складання куща вкажіть аспекти, які потребують додаткової 

інформації. 

 Звертайте увагу на процес дослідження теми: виділіть відоме, виправте 

помилкові ідеї, розглядайте неординарні пропозиції. 

Критичне мислення не відкидає, а й вважає одним із продуктивних та 

ефективних прийомів лекції. Викладач читає лекцію не більше 20 хвилин. 

Обмеження в часі є досить суттєвим, оскільки увага учнів значно 

послаблюється після перших 15-20 хвилин. Потім протягом 4-5 хвилин 

ставляться запитання та заслуховуються відповіді на них. Після цього 

викладач підбиває підсумки обговорення. Цей прийом повинен бути 

невід’ємним атрибутом в арсеналі викладача. Він сприяє не лише 

автоматичному засвоєнню нових знань, а й вимагає постійної уваги та 

пошуку відповідей на запитання. 

Різновидом навчальної діяльності є диспут. Організація диспуту заснована на 

висвітленні різних думок з найбільш дискусійної теми. Успіх дискусії багато 

в чому визначається темою, яка включає хоча б дві суперечливі позиції. 

Викладач ретельно продумує завдання диспуту, його хід, можливі варіанти, 

висновки яких учні повинні дійти в результаті обговорення. Дискусії серед  
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учнів проходять успішно, якщо кожен розуміє правила проведення дискусії і 

дотримується їх. Правила допомагають учням і дорослим користуватися 

своїми правами і відчувати відповідальність. Можна організувати на уроці 

дискусію, тільки якщо учні добре знають тему. 

Під час обговорення певної теми чи проблеми можна організувати дебати. 

Для їх проведення необхідно визначитись з позицією в обговоренні теми. У 

процесі підготовки до дебатів учням доцільно зосередитись на пошуку 

фактів. В процесі дебатів розвиваються комунікативні навички. Проведення 

дебатів є ефективним засобом вироблення в учнів вміння зрозуміло й логічно 

сформулювати свою позицію, знаходити переконливі факти й аргументи на 

свою підтримку. 

Навчання оптимально розвиває мислення, в тому числі й критичне, за умови, 

якщо учень не тільки набуває історичних знань, а й засвоює способи 

здобуття цих знань. Отже, необхідне залучення  учнів до процесу 

дослідження, який є набагато цікавішим й захоплюючим для них, ніж просте 

накопичення емпіричних знань. 

Під час роботи з історичними джерелами, зокрема історичними документами 

у учнів розвиваються такі навички критичного мислення, як вміння 

формувати неупереджене ставлення, думки і судження, аналізувати факти, 

давати оцінку діям історичних осіб, піддавати сумніву логічну 

непослідовність у викладі подій автором документа, формувати особисту 

позицію бачення даного історичного факту чи історичних осіб. 

Одним із найдієвіших методів формування критичного мислення на уроках 

історії є метод проектів. Проектний метод допомагає учням самостійно 

пройти всі етапи дослідження обраної проблеми, формує навички пошукової,  
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аналітичної, творчої діяльності. Особливо популярними серед учнів є 

проекти краєзнавчої, історико-політичної, правознавчої спрямованості.  

Розрізняють кілька типів проектів: дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні 

та практично – орієнтовані проекти. Даний метод потребує ґрунтовних знань, 

практичних навичок, розвиває творчі здібності учасників проекту. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТЕОРЕТИЧНОГО 

НАВЧАННЯ (ДУАЛЬНА, МОДУЛЬНА 

СИСТЕМИ; МОДУЛЬНО – 

РЕЙТИНГОВЕ, ІНТЕРАКТИВНЕ 

НАВЧАННЯ В ДПТНЗ 

«ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» 

С. Животова 

 

Педагогічна технологія – це цілеспрямована система. Ми звикли до 

визначення мети навчання, виходячи з комплексного підходу поєднання 

освітньої і виховної мети (Ю. Бабанський). Останнім часом особлива увага 

приділяється розвиткові творчих здібностей учнів. 

На межі тисячоліть виразно проявляються особливості соціально-

економічного розвитку суспільства, технічного прогресу, екології, розуміння 

їх глобального характеру і необхідності колективного вирішення. До таких 

насущних проблем найперше можна віднести проблему “виживання” в 

конкурентній боротьбі за ринки збуту продукції та послуг, подолання 

масового безробіття, розвиток трудових ресурсів і підтримка на належному 

рівні професійно-кваліфікаційного складу працюючого населення. 

Дуальна система – означає поєднання теорії і практики – широко 

застосовується як під час оволодіння конкретними професіями, так і під час 

здобуття вищої професійної      освіти. Навчальні плани та основні освітні 

акценти пристосовуються до вимог економіки, учні отримують освіту за 

фахом безпосередньо на виробництві, або ж повинні пройти повний 

практичний курс на виробництві.  
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Поряд з орієнтацією на практику, для цієї системи освіти характерна 

також спеціалізація.  

Втілення модульної системи навчання має сприяти більш ефективному 

використанню фінансових ресурсів, спрямованих на професійну 

підготовку спеціалістів. 

Принциповою особливістю модульної системи професійного навчання є 

інноваційна концепція, яка докорінно змінює сам підхід до його 

організації і елементі – спеціально розроблюваному дидактичному 

матеріалі, спрямованому на оволодіння конкретною трудовою навичкою. 

До того ж, теоретичні знання органічно вплітаються в навчальний процес 

і даються лише в тому обсязі, який необхідний для засвоєння трудових 

навичок. 

Отже, йдеться про оволодіння системою трудових навичок, які складають 

основу професійної діяльності. 

Інша принципова відмінність пов’язана з особливостями організації 

навчального процесу. Професійне навчання за модульною системою 

здійснюється за індивідуальними програмами, які враховують рівень 

знань та попередньої підготовки того, хто навчається. Процес навчання 

здійснюється в темпі, доступному конкретному учню, що й визначається 

його тривалістю для кожного. 

Головним компонентом модульної системи професійного навчання є 

Модульний блок. Модульний блок (модульна одиниця) — це логічна і 

прийнятна частина роботи у межах виробничого завдання, спеціальності 

або професії з чітко позначеними початком і кінцем, яка звичайно не 

поділяється на дрібніші частини. 

Навчальним елементом називається самостійна брошура, виконана з 

дотриманням певних умов і вимог, яка містить інформацію стосовно 

однієї навички або окремого завершеного фрагмента інформації. 
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Кожний навчальний елемент включає в себе: чітко сформульовану ціль 

навчання; перелік необхідного обладнання, матеріалів і допоміжних 

засобів; перелік додаткових навчальних елементів; сторінки з 

ілюстрованим навчальним текстом; перевірка засвоєння: контрольні 

питання і практичні завдання. 

Навчальні програми модульного навчання готують у вигляді 

спеціалізованих карт, таблиць і пояснень. Програма має відповідати 

кваліфікаційним характеристикам одного або групи модульних блоків. На 

підставі програми готують усі необхідні навчальні елементи, які в 

подальшому увійдуть до навчального пакета. До навчального пакета 

також входять інструкція для викладача, інструкція для учня, перелік 

обладнання, матеріалів і допомоги та спеціально розроблені тести для 

кожного модульного блоку. 

Технологія концентрованого навчання – це така організація навчального 

процесу, при якій увага педагогів і учнів зосереджується на вивченні 

одного-двох предметів за рахунок скорочення числа дисциплін, що 

одночасно вивчаються, концентрації вивчення учбового матеріалу на 

певних (достатньо тривалих – до декількох тижнів) відрізках часу, що 

повторюються. Залежно від одиниці укрупнення (навчальний предмет, 

навчальний  день, навчальний тиждень) може бути декілька різновидів 

таких технологій. 

Існує технологія концентрованого вивчення одного предмету. Тривалість 

занурення в предмет визначається при цьому особливостями змісту і 

логіки його засвоєння учнями, загальним числом годин, що відводиться 

на його вивчення. В цьому випадку загальна річна кількість годин 

ділиться приблизно порівну на чотири частини. Далі по 4-6 уроків в день 

вивчається тільки цей предмет протягом часу, що відводиться навчальним   
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планом на вивчення цієї частини. Виходить, що протягом навчального 

року відбувається чотири занурення в один предмет. 

Інший різновид технології припускає укрупнення другої організаційної 

одиниці – навчального дня. Кількість навчальних предметів протягом 

тижня не міняється і відповідає навчальному плану, але їх вивчення 

концентрується в часі: протягом 

навчального дня вивчається два-три 

предмети. 

Третій різновид припускає 

укрупнення навчального тижня. 

Кількість предметів, запланованих на 

рік, не міняється і відповідає 

навчальному плану, але міняється 

структура навчального тижня: протягом навчального тижня вивчається не 

більше двох-трьох дисциплін. 

Сучасні технології навчання зорієнтовані на особистість учня, створення 

умов для його самовираження і саморозвитку. А прагнення постійно 

оптимізувати навчальний процес з урахуванням особливостей 

постіндустріального (інформаційного) 

суспільства зумовлює потребу в нових 

технологіях навчання. 

Модульно-рейтингове навчання. Технологія 

дає змогу сконцентрувати пізнавальну, 

розвиваючу діяльність учня на певних 

логічно-завершених частинах теоретичного 

знання і практичних умінь. Модуль – логічно завершена частина теоретичних 

знань і практичних умінь з певної навчальної дисципліни. Рейтинг – позиція  
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учня в групі за результатами навчання з певного предмета, яка визначається 

рейтинговим показником, тобто величиною, яка є % співвідношенням суми 

опорних оцінок з усіх модулів до суми максимально можливих. 

У межах навчальної дисципліни кожний модуль пов’язаний своїм змістом з 

попереднім і наступним. Матеріал кожного модуля можна поділити на 

дрібніші структурні частини — навчальні елементи. У межах кожного 

модуля вказують конкретну мету вивчення навчальних елементів, дають 

відповідні методичні рекомендації. Модулі найчастіше збігаються з 

розділами навчальної програми чи підручника. Кожен з них є відносно 

самостійною й автономною частиною навчального процесу, яка 

розпочинається з оглядово-установчого заняття. Залежно від навчального 

предмета модуль передбачає певний обсяг знань, умінь і навичок, якими 

повинен оволодіти учень, перелік теоретичних і практичних завдань, які він 

має виконати. 

Учень обирає доступний йому варіант запропонованих завдань відповідно до 

своїх можливостей. Він повинен знати вимоги до змісту кожного 

навчального елемента на конкретному рівні. Виконуючи завдання найвищого 

рівня, учень опрацьовує додаткову літературу, пише творчу роботу, реферат, 

резюме-роздум, виготовляє прилади тощо. 

Зміст модуля за домовленістю з учителем можна здати достроково, 

використавши вільний час на задоволення інших своїх навчальних інтересів. 

Кожен модуль передбачає такі види контролю, як тестування, семінар, 

навчальна практика, реферат тощо. Результати кожного виду контролю 

виражають певною кількістю балів — залежно від значущості навчального 

матеріалу, який він охоплює, і особливостей виду контролю. Модульно-

рейтингова оцінка складається із суми показників успішності (оцінок) за 

передбачені цим модулем види контролю. По закінченні певного модуля  
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виводять у балах рейтинг кожного учня, а згодом його переводять у 12-

бальну систему оцінювання знань, умінь і навичок учнів. 

Модульно-рейтингова система спонукає учнів здобувати знання самостійно, 

користуючись методичними порадами педагога. Однак вона вимагає значних 

затрат часу на розроблення її технології, перевірку виконання завдань 

модуля, рівня знань, умінь і навичок учня. 

Уміння педагога застосовувати різні технології навчання дає йому змогу 

творчо підходити до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, 

обираючи в конкретних умовах технологію навчання, яка найкраще 

забезпечує засвоєння знань, формування умінь і навичок за мінімальних 

затрат зусиль і 

часу. 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів: 

– засоби надання навчального матеріалу учню; 

– засоби контролю успішності учня; 

– засоби консультації учня програмою-викладачем; 

– засоби інтерактивної співпраці викладача і учня; 

– можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією,  
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коригування помилок. 

Я вважаю, що виникнення дистанційного навчання є хорошим винаходом 

суспільства. 

Наслідком процесу інформатизації суспільства та освіти є поява 

дистанційного навчання як найбільш перспективної, гуманістичної, 

інтегральної форми освіти, орієнтованої на індивідуалізацію навчання. 

Передумовами розвитку дистанційного навчання є: 

– бурхливий розвиток інформаційних технологій; 

– неперервне зниження вартості послуг на підключення та використання 

глобальної мережі Інтернет, її ресурсів і сервісів; 

– суттєве поглиблення процесів упровадження інформаційних технологій в 

освітню практику; 

– значне поширення засобів комп’ютерної техніки серед населення. 

Слід зазначити, що “класична” заочна форма навчання часто не виправдовує 

свого призначення. Знання, що отримує студент, часто є поверховими, а самі 

заняття непродуктивними. Крім того, навчальний процес продовжується 

досить довго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанційне навчання – нова організація освітнього процесу, що ґрунтується  
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на використанні як кращих традиційних методів навчання , так і нових 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах 

самостійного навчання, призначена для широких верств населення незалежно 

від матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я. 

Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології 

викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати 

кваліфікацію співробітників у територіально розподілених місцях. Процес 

навчання може відбуватися будь-де і будь-коли, єдина умова – доступ до 

мережі Інтернет. 

Також дистанційне навчання визначають як “технологію отримання знань за 

допомогою телекомунікаційних засобів, коли взаємодія того, кого навчають і 

викладача проходить на відстані”. У дистанційному навчанні змінюється 

роль і вимоги до викладачів. Лекції складають лише невелику частку, процес 

навчання орієнтує студентів на творчий пошук інформації, вміння самостійно 

набувати необхідні знання і застосовувати їх у вирішенні практичних завдань 

з використанням сучасних технологій. Викладачі дистанційних курсів 

повинні мати універсальну підготовку – володіти сучасними педагогічними 

та інформаційними технологіями, бути психологічно готовим до роботи з 

учнями у новому навчально-пізнавальному середовищі. Завдяки таким 

засобам дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні 

обговорення засвоєного матеріалу, списки розсилання, створюється нове 

навчальне середовище, в якому учні почувають себе невід’ємною частиною 

колективу, що посилює мотивацію до навчання. Викладачі повинні володіти 

методами створення і підтримки такого навчального середовища, розробляти 

стратегії проведення цієї взаємодії між учасниками навчального процесу, 

підвищувати творчу активність і власну кваліфікацію. 
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Дистанційні курси характеризують: 

– гнучкість – можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням 

підготовки, здібностей студентів. Це досягається створенням альтернативних 

сайтів для одержання більш детальної або додаткової інформації з 

незрозумілих тем, а також низки питань –підказок тощо; 

– актуальність – можливість упровадження новітніх педагогічних, 

психологічних, методичних розробок; 

– зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, здобуття 

освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі для 

засвоєння матеріалу; 

– модульність – розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми, 

які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого учня або 

групи загалом; 

– економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж традиційні, 

завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному 

коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них; 

– можливість одночасного використання великого обсягу навчальної 

інформації будь-якою кількістю учнів; 
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– інтерактивність – активне спілкування між учнями групи і викладачем, що 

значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу; 

– більші можливості контролю якості навчання, які передбачають проведення 

дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність психологічних 

бар’єрів; 

– відсутність географічних кордонів для здобуття освіти.  

На Заході ця форма з’явилася вже досить давно і має велику 

популярність серед учнів через її економічні показники і навчальну 

ефективність. Дистанційну форму навчання ще називають “освітою на 

протязі всього життя” через те, що більшість тих, хто навчається, – дорослі 

люди. Багато хто з них вже має вищу освіту, проте через необхідність 

підвищення кваліфікації або розширення сфери діяльності у багатьох 

виникає потреба швидко і якісно засвоїти нові знання і набути навички 

роботи. Саме тоді оптимальною формою може стати дистанційне навчання.  

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це 

співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в 

співпраці)…Інтерактивне навчання не є зовсім новим, адже подібні підходи 

застосовувалися з давніх  часів. 

Які сильні сторони інтерактивних методів навчання?  
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Перш за все –  

підвищення “ККД” процесу засвоєння інформації. За даними американських 

вчених, під час лекції учень засвоює всього лиш 5% матеріалу, під час 

читання – 10%, роботи з відео/аудіоматеріалами – 20%, під час демонстрації 

– 30%, під час дискусії – 50%, під час практики – 75%, а коли учень навчає 

інших чи відразу застосовує знання – 90%. Як бачимо, відносно пасивні 

методи навчання (коли учень лише засвоює та відтворює інформацію) мають 

на рівень (в 5-10 разів!) нижчу ефективність, ніж активні та інтерактивні. 

Під час інтерактивного навчання учень стає не об’єктом, а суб’єктом 

навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та 

розвитку (це особливо важливо для ІІІ курсу). Це забезпечує внутрішню 

мотивацію навчання, що сприяє його ефективності, зростає цікавість до 

процесу навчання.. Інтерактивні методи навчання є частиною особистісно-

зорієнтованого навчання, оскільки сприяють соціалізації особистості, 

усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі і потенціалу. 

Методи інтерактивного навчання можна поділити на дві великі групи: 

групові та фронтальні. Перші передбачають взаємодію учасників малих груп 

(на практиці від 2 до 6-ти осіб), другі – спільну роботу та взаємонавчання 

навчальної групи. Час обговорення в малих групах – 3-5 хвилин, виступ – 3 

хвилини, виступ при фронтальній роботі – 1 хвилина. 

Групові методи: 

1. Робота в парах. Учні працюють в парах, виконуючи завдання. Парна 

робота вимагає обміну думками і дозволяє швидко виконати вправи, які в 

звичайних умовах є неможливими (обговорити подію, твір, взагалі 

інформацію, вивести підсумок уроку, події тощо, взяти  
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інтерв’ю один в одного, проанкетувати 

 

партнера). Після цього один з партнерів доповідає перед групою про 

результати. 

2. Робота в трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще в 

трійках проводити обговорення, обмін думками, підведення підсумків чи 

навпаки, виділення несхожих думок). 

3. Змінювані трійки. Цей метод трохи складніший: всі трійки групи 

отримують одне й те ж завдання, а після обговорення один член трійки йде в 

наступну, один в попередню і ознайомлює членів новостворених трійок з 

набутком своєї. 

4. 2+2=4. Дві пари окремо працюють над вправою протягом певного часу (2-3 

хвилини), обов’язково доходять до спільного рішення, потім об’єднуються і 

діляться набутим. Як і в парах, необхідним є консенсус. Після цього можна 

або об’єднати четвірки у вісімки, або перейти до групового обговорення. 

5. Карусель. Учні розсаджуються в два кола – внутрішнє і зовнішнє. 

Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє рухається. Можливі два варіанти 

використання методу – для дискусії (відбуваються “попарні суперечки” 

кожного з кожним, причому кожен учасник внутрішнього кола має власні, 

неповторювані докази), чи для обміну інформацією (учні із зовнішнього 

кола, рухаючись, збирають дані). 
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6. Робота в малих групах. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей: “спікер” – 

керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує 

завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи), “секретар” (веде 

записи результатів роботи, допомагає при підведенні підсумків та їх 

виголошенні), “посередник” (стежить за часом, заохочує групу до роботи), 

“доповідач” (чітко висловлює думку групи, доповідає про результати роботи 

групи). 

7. Можливим є виділення експертної групи з сильніших учнів. Вони 

працюють самостійно, а при оголошенні результатів рецензують та 

доповнюють інформацію. 

8. Акваріум. У цьому методі одна мікрогрупа працює окремо, в центрі групи, 

після обговорення викладає результат, а решта груп слухає, не втручаючись. 

Після цього групи зовнішнього кола обговорюють виступ групи і власні 

здобутки. 

9. Фронтальні методи: 

1. Велике коло. Учні сидять по колу і по черзі за бажанням висловлюються з 

приводу певного питання. Обговорення триває, поки є бажаючі висловитися. 

Викладач може взяти слово після обговорення. 

2. Мікрофон. Це різновид великого кола. Учні швидко по черзі 

висловлюються з приводу проблеми, 

передаючи один одному уявний  
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“мікрофон”. 

3. Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола: відповідь 

учня – це продовження незакінченого речення типу “можна зробити такий 

висновок…”, “я зрозумів, що…” 

4. Мозковий штурм. Загальновідома технологія, суть якої полягає в тому, що 

всі учні по черзі висловлюють абсолютно всі, навіть алогічні думки з 

приводу проблеми. Висловлене не критикується і не обговорюється до 

закінчення висловлювань. 

5. Аналіз дилеми (проблеми). Учні в колі обговорюють певну дилему 

(простіше) чи проблему (складніше, бо поліваріантно). Кожен каже варіанти, 

що складаються внаслідок вибору. Найкраще давати завдання вибору з 

особистісним сенсом (наприклад, “чи платити податки, якщо країна не здатна 

їх правильно розподілити?”). 

6. Мозаїка. Це метод, що поєднує і групову, і фронтальну роботу. Малі групи 

працюють над різними завданнями, після чого переформовуються так, щоб у 

кожній новоствореній групі були експерти з кожного аспекту проблеми 

(наприклад, кожна первинна група аналізувала один вірш Т.Шевченка, після 

переформування перша нова група повинна узагальнити тематику всіх 

опрацьованих віршів, друга – ідейне навантаження, третя – образи, четверта – 

форму). 

7. Інтерактивне навчання на практиці. Вимоги до впровадження 

інтерактивного навчання. Як було зазначено вище, існують вимоги щодо 

реалізації інтерактивних методів навчання, невиконання яких може звести їх 

ефективність до нуля. Необхідно провести вступне заняття, адже учні 

абсолютно не знайомі з подібними методами роботи, що різко змінюють 

усталений стиль навчання. На цьому занятті слід: по-перше, чітко і зрозуміло 

пояснити, що таке інтерактивне навчання, по-друге, довести до відома учнів  
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та опрацювати з ними правила роботи в групах, складені у зрозумілій формі 

(практиці їх було розмножено і видано кожному учневі для вклеювання в 

зошит): Без доброзичливої атмосфери в колективі застосування 

інтерактивного навчання неможливе, тому потрібно її створити і постійно 

підтримувати. 

Інтерактивні технології – не самоціль. Потрібно постійно контролювати 

процес, досягнення поставлених цілей (вони повинні бути чітко 

сформульовані і легко контрольовані), у випадку невдачі переглядати 

стратегію і тактику роботи, шукати і виправляти недоліки. 

Урок не повинен бути перевантаженим інтерактивною роботою. Оптимально 

(з практики) – 1-2 методи за урок. 

Слід поєднувати взаємонавчання з іншими методами роботи – самостійним 

пошуком, традиційними методами. 

Впровадження інтерактивних методів навчання відбувалося за логікою “від 

простого до складного”, паралельно застосовуючи як фронтальні, так і 

групові методи за такою схемою: 

У процесі застосування інтерактивного навчання постійно виникали різні 

проблеми та труднощі. Вважаємо за доцільне їх навести, щоб показати 

практичний бік інтерактивного навчання. 

Отже, типові проблеми: 

1. Головна проблема: учень часто не має (!) власної думки, а якщо і має, 

боїться її висловлювати її відкрито, на весь клас. Самі учні пояснюють це 

так: “В нас рідко запитують власну думку”, “Чи цінна моя думка?”, “А 

раптом вона не співпаде з думкою вчителя чи колективу?”, “Вона суперечить 

думці учня, що має в групі авторитет з цього предмету” тощо. 

2. Часто учні не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їх думку, 

рішення. 
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3. Учень не готовий в процесі обговорення змінювати свою думку, йти на 

компроміс. 

4. Учням важко бути мобільними, змінювати обстановку, методи роботи. 

5. Труднощі в малих групах: лідери намагаються “тягнути” групу, а слабші 

учні відразу стають пасивними. 

6. Часто трапляється висловлення відверто антисуспільних думок з метою 

завоювання “авторитету”, привертання уваги. При обговоренні замість 

аргументувати свою думку, учень починає демагогію: “Ви ж самі сказали, 

цінною є кожна думка, а я так думаю і Ви мене не переконаєте!” 

Проте за умови вмілого провадження інтерактивні методи навчання 

дозволяють залучити до роботи всіх учнів групи, сприяють виробленню 

соціально важливих навиків роботи в колективі, взаємодії, дискусії, 

обговорення. 

 Проектне навчання 

Сутність проектного навчання полягає у тому, що учень під час роботи над 

навчальним проектом осягає реальні процеси, 

проживає конкретні ситуації, прилучається до 

проникнення у суть явищ, конструювання нових 

об’єктів тощо. 

Проектне навчання – це самостійна діяльність 

учнів на основі особистісного вибору щодо 

пізнавальних або практичних завдань у нестандартних ситуаціях. Таке 

навчання може бути віднесене до педагогічних технологій, тому що 

припускає цільову спрямованість кожного проекту, конкретні наукові ідеї, на 

які воно опирається, застосування алгоритму і чіткої послідовності дій 

учителя й учня, вимірні критерії оцінки отриманого  
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результату. 

У проектному навчанні проявляється раціональне сполучення теоретичних 

знань і практичних дій при вирішенні конкретної проблеми, 

використовується сукупність проблемних, дослідницьких, практичних 

методів роботи, за своєю сутністю завжди творчих. 

За змістом розрізняють такі види проектів: 

• навчальні (предметні й міжпредметні); 

• інформаційні; 

• прикладні; 

• рольові та ігрові; 

• дослідницькі; 

• телекомунікаційні; 

• соціальні; 

• соціально-педагогічні. 

За тривалістю можна виділити три види навчальних проектів: 

• короткострокові (2-6 годин); 

• середньострокові (10-15 годин); 

• довгострокові (потребуючі певного часу для 

пошуку матеріалів, аналізу й оформлення 

результатів). 

Етапи роботи над проектом 

Підготовчий етап (розробка проектного завдання): 

• проводиться настановне заняття з усією групою або групою, у ході якого 

обговорюються загальна проблема, мета дослідження, тематика майбутніх 

проектів учнів; 

• учням у вигляді пам’яток, брошур, стендів надається загальна інформація 

про проект, проводяться індивідуальні, групові співбесіди, консультації по  
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визначенню проблем, жанрів виконання проектів (у плані загального задуму 

й рішення проблеми формуються проектні групи); 

• обговорюються ідеї майбутніх проектів у 

групах, складається план роботи групи, 

розподіляються ролі між учасниками й 

складаються індивідуальні плани роботи над 

проектами; 

• затверджується тематика проектів, 

індивідуальні плани роботи над ними, графік роботи всіх груп; 

• обговорюються можливі джерела інформації. 

Пошуковий етап (етап роботи над проектом): 

• підбирається й аналізується література з теми проекту; 

• розглядаються гіпотези; 

• підбираються й систематизуються матеріали відповідно до ідеї й жанру 

роботи; 

• учителями й фахівцями надаються консультації щодо проблем, змісту 

проектів і способів діяльності; 

• складаються проміжні звіти про хід та результати роботи; 

• проводяться індивідуальні й групові консультації по відпрацьовуванню 

результатів досліджень і оформленню проектних робіт; 

• здійснюється постійне корегування роботи й пошук нової інформації; 

• обговорюються конкретні підсумки роботи груп і можливі форми захисту. 

На цьому етапі спостерігається найвищий ступінь самостійності учнів. 

Навчальна група виконує весь цикл активної роботи, розробляє, впроваджує 

нові пропозиції, всі члени команди емоційно підтримують один одного. 

Підготовчий етап (захист проектів): 

• складаються анотації проектів й випускаються програми їхнього публічного  
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захисту; 

• запрошуються гості; 

• формується незалежна експертна комісія й творчі групи підтримки (медіа-, 

фото- і відеоматеріали); 

• готуються роздавальні матеріали, бланки оцінки проектних робіт; 

• проводяться наради осіб, відповідальних за проведення захисту проектів. 

Форми презентації можуть бути найрізноманітніші (від усних повідомлень, 

пристендових доповідей до дискусій, дебатів, театралізованих сценаріїв, 

відеофільмів тощо). 

 Оформлення звітів 

Проект може бути оформлений у такий 

спосіб: 

• титульний аркуш – назва навчального 

закладу, назва проекту, автори проекту, 

клас, науковий керівник, термін 

виконання та захисту проекту; 

• зміст – перелік основних частин проекту; 

• коротка анотація – основні положення проекту; 

• епіграф; 

• введення – обґрунтування вибору, актуальності, значимості проблеми, мети 

і передбачувані результати проекту; 

• основна частина, структурована згідно етапам, діям, методам, проміжним 

результатам; 

• опис і аналіз отриманих результатів; 

• передбачуваний ілюстративний ряд до проекту; 

• висновки – відповідність гіпотези й результатів, оцінка методів,  
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рекомендації, пропозиції; 

• бібліографія (відповідно до прийнятих стандартів); 

• додатки (схеми, таблиці, малюнки, фото, діаграми, графіки тощо); 

• відомості про авторів проекту (проектна група, роль кожного).  
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАПОРУКА 

ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

                                                                                         Васильєва І.  

Підготовка висококваліфікованого фахівця професійної освіти є 

основним етапом в процесі його реформування.  

Однією із головних задач Дніпровського центру пофесійно-технічної 

освіти є навчання і виховання грамотних фахівців, здатних адаптуватися в 

цьому непростому світі і витримувати конкуренцію на сучасному ринку 

праці. Електрогазозварник – це професія, яка у багатьох навчальних закладах 

є профілюючою і може бути інтегрованою з іншими професіями, тому якість 

підготовки фахівців безпосередньо залежить від наявності матеріальної бази, 

комплексно - методичного забезпечення навчального процесу, підбору 

викладачів і майстрів виробничого навчання. 

Одним з основних факторів, що впливають на якість освітнього 

процесу, вважається рівень професійної компетентності викладача. 

Викладач, як гарант нової якості освіти, повинен мислити креативно і 

прогресивно, вміти прогнозувати результати своєї діяльності, моделювати 

навчально-виховний процес на основі досягнень сучасної педагогічної науки.  

Виходячи із сучасних вимог можна визначити основні шляхи розвитку 

професійної компетентності викладача професійно-теоретичної підготовки 

зварювального виробництва: 

• Робота в методичній комісії електрогазозварювальних професій; 

• Дослідницька діяльність (екскурсії на підприємства, методичні 

розробки, вивчення спеціальної фахової та психолого-педагогічної 

літератури, тощо); 

• Інноваційна діяльність, освоєння нових педагогічних технологій 

(стажування, підвищення кваліфікації, відвідування майстер-класів); 
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• Різні форми педагогічної підтримки (консультації, гуртки технічної 

творчості, індивідуальна робота з учнями); 

• Активна участь в педагогічних конкурсах фахової майстерності, 

конференціях та семінарах; 

• Презентація власного педагогічного досвіду (створення портфоліо); 

• Використання ІКТ (розробка тематичних презентацій, відеоуроків, 

електронних посібників та конспектів) та ін. 

Але не один з перерахованих способів не буде ефективним, поки 

викладач сам не усвідомить необхідність підвищення власної професійної 

компетентності. 

Розвиток професійної компетентності - це динамічний процес 

засвоєння і модернізації професійного досвіду, що веде до розвитку 

індивідуальних професійних якостей, накопичення професійного досвіду, що 

передбачає безперервний розвиток і самовдосконалення. 

Професійна компетентність викладача визначається вмінням: 

• Будувати навчальний процес, спрямований на досягнення цілей освіти 

- вибирати і пропонувати способи педагогічної підтримки, створювати умови 

для прояву ініціативи учнів. 

• Бачити учня в освітньому процесі - пропонувати різні способи 

включення учня в різні види діяльності. 

• Створювати освітнє середовище і використовувати його можливості - 

інформаційні ресурси, ІКТ. 

• Планувати і здійснювати професійну самоосвіту - аналіз власної 

діяльності, вибір технологій самоосвіти. 

Можна виділити етапи формування професійної компетентності: 

• самоаналіз і усвідомлення необхідності; 

• планування саморозвитку (цілі, завдання, шляхи вирішення); 

• самовиявлення, аналіз, самокорегування. 
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Говорячи про професійну компетентність педагога не можна не сказати 

про створення портфоліо викладача. Портфоліо є відображенням професійної 

діяльності, в процесі формування якого відбувається самооцінювання і 

усвідомлюється необхідність саморозвитку. За допомогою портфоліо 

вирішується проблема атестації педагога, тому що тут збираються і 

узагальнюються результати професійної діяльності. Створення портфоліо - 

хороша мотиваційна основа діяльності педагога і розвитку його професійної 

компетентності. Також не менш важливим є стажування педагогічних 

працівників, що є одним із видів підвищення кваліфікації. Стажування 

передбачає набуття педагогом практичних умінь і навичок щодо виконання 

обов'язків на займаній посаді шляхом вивчення й опанування новітніх 

виробничих і педагогічних технологій, сучасної техніки, обладнання, 

прогресивних методів організації праці, засвоєння кращого вітчизняного та 

зарубіжного педагогічного і виробничого досвіду з метою забезпечення 

якісної підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних 

навчальних закладах, випереджувального засвоєння новітніх виробничих 

процесів відповідно до державних стандартів ПТО та регіональних потреб 

ринку праці. Професійна компетентність - це ті компоненти, які можуть бути 

віднесені не стільки до предметного змісту, скільки до формованих якостей 

особистості: відповідальності, творчості, допитливості, наполегливості, 

прагненню до набуття нових знань, естетичного сприйняття дійсності і, 

звичайно, до високої моральності, без якої немислимий справжній 

професіонал своєї справи ...Таким чином, професійна компетентність як 

інтегральна якість особистості може бути представлена узагальненою 

еталонною моделлю. Згідно неї, компетентна особа здатна на основі 

особистісної зацікавленості в результаті, моделювати й оцінювати наслідки 

своїх дій на тривалу перспективу; це сприяє її переходу з позиції індивіда, 

який засвоює накопичений досвід, у позицію творця, який створює певні 

цінності в ході професійно-педагогічної діяльності. 
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

М.Киричок 

 

Тема уроку: Нарізання різьби 

Мета уроку: Сформувати уміння та навчити учнів правилам та 

прийомам нарізання різьби, виховувати дисципліну, сумлінність, 

відповідальність . 

Тип уроку: Урок формування умінь і навичок. 

Методи уроку: Наочний та практичний, пояснювально-ілюстративний. 

Матеріально-технічне забезпечення уроку:  викрутка, накатні 

плашки, накатні ролики й накатні головки. Мітчики,прогонки, 

плашкотримач,  бородок, молоток, миючий розчин, ганчірка. 

Контрольно – вимірювальні  інструменти: штангенциркуль, 

нутромер, микрометер. 

Міжпредметні звязки: охорона праці, матеріалознавство, 

спецтехнологія. 

Література: 

1 В . Ф . Кисляков ,В . В . Лущик « Будова й експлуатація автомобіля» 

2. Михайленко В. Є., Найдиш В.М. Тлумачення термінів з прикладної 

геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки.– К.: Урожай, 1998. 

3.Михайленко В.Е., Пономарев А.М. Инженерная графика: Учебник.–  

К.: Выща  шк., 1990.– 303 с. 
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Хід   уроку  

І . Організаційна частина 5-хв . 

1 . Перевірка наявності учнів. 

 2 . Відповідність спецодягу вимогам охорони праці  

ІІ . Вступний інструктаж-40 хв . 

1. Повідомлення теми уроку: Наризаня  ризьби. 

2. Повідомлення мети уроку. 

3. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів.  

Для повторення матеріалу учням пропонується розв’язати кросворд. 

(додаток 1) 

4 . Викладання нового матеріалу, вивчення сучасних методів праці. 

а) організація робочого місця. 

    Робочим місцем слюсаря називають ділянку у межах якої він працює 

і може доцільно розміщувати потрібні для роботи агрегати, деталі, 

пристрої  та  інструменти. Підйомно-транспортне устаткування повинно бути 

в справному стані і використовуватися тільки за своїм прямим призначенням. 

До роботи з цим устаткуванням допускаються особи, які пройшли 

відповідний інструктаж. 

б) інструктаж з охорони праці 

Кожний учень має суворо дотримуватися таких правил техніки безпеки 

при нарізуванні різьби: 

- не ставати до нової роботи до отримання інструктажу. 

- надійно закріплювати оброблювану деталь і різальний 

інструмент. 

- під час роботи не залишати верстак без нагляду. 

- не видаляти стружку руками. 
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- не вимірювати і не контролювати якість нарізуваної різьби при 

нарізуванні. 

не обтирати нарізувану різьбу дрантям в процесі обробки. 

в) інструменти та інвентар для виконання робіт 

Викрутка, накатні плашки, накатні ролики й накатні головки. 

Мітчики,прогонки плашкотримач, бородок, молоток, миючий розчин, 

ганчірка. 

г) особистий показ майстром технологічних операцій, в уповільненому темпі 

з коментарями та робочому темпі 

Нарізуваням різьби називається її утворення знятттям стружки (а 

також пластичним деформуванням) на зовнішніх або внутрішніх поверхнях 

заготовки деталей. 

Найпоширенішими є різьбові  з'єднання деталей машин. Це можна 

пояснити простотою і надійністю таких з'єднань, зручністю регулювання 

затягання, а також можливістю їх розбирання та повторного  складання без 

заміни деталі. 

Різьба буває зовнішньою й внутрішньою.Деталь (стержень) із 

зовнішньою різьбою називається гвинтом,а з внутрішньою –гайкою.Ці різьби 

виготовляють на верстатах і вручну. 

У машинобудуванні найчастіше застосовують такі типи різьб:метричні, 

що мають трикутний профіль з кутом є = 60°— для з'єднання деталей між 

собою, трапецеїдальні та прямокутні — для передання руху. 

Трубна циліндрична різьба має профіль у вигляді трикутника із 

заокругленими вершинами та западинами: кут є профілю дорівнює 55°. Крок 

трубної циліндричної різьби виражається кількістю витків на довжині в 1". 

Ця різьба застосовується головним чином у газових і водопровідних трубах, а 

також на муфтах, що служать для з'єднання цих труб. 

Різьби класифікуються за багатьма ознаками: 
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- за профілем гвинтової поверхні різьби поділяються на трикутні, 

трапецеїдальні, упорні, круглі та ін. 

- за формою поверхонь, на яких утворено різьбу, вони поділяються 

на циліндричні та конічні. 

- за кількістю заходів розрізняють однозахідні та багатозахідні 

(двозахідні, тризахідні тощо) різьби. 

- за напрямком гвинтової лінії різьби поділяються на праві та ліві. 

У правої різьби підйом різьби відбувається за годинниковою стрілкою, а у 

лівої — проти годинникової стрілки. 

Крім цього різьби поділяються на: 

- кріпильні, до яких належить метрична різьба, яка, в свою чергу, 

поділяється на різьбу із великим і дрібним кроком, а також дюймова різьба; 

- та ходові, для перетворення обертового руху в прямолінійний 

(прямокутні та трапецеїдальні різьби). 

Основні елементи різьби 

Кожний вид різьби характеризується зовнішнім, внутрішнім і середнім 

діаметром, кроком 

 

 

Середній діаметр d2 різьби — діаметр уявного співвісного з різьбою 

циліндра, твірна 

якого перетинає профіль різьби в точках, де ширина канавки дорівнює 

половині номінального кроку різьби, а ширина виступу дорівнює ширині 

западини. 
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Зовнішній діаметр d різьби — діаметр уявного циліндра, описаного 

навколо вершин зовнішньої різьби або западин внутрішньої різьби. Цей 

діаметр для більшості різьб є номінальним. 

Внутрішній діаметр d1 різьби — діаметр уявного циліндра, списаного 

дотично до западин 

зовнішньої різьби або вершин внутрішньої різьби. 

Крок різьби Р — відстань між сусідніми однойменними бічними 

сторонами профілю в напрямку, паралельному осі різьби. У багатозахідної 

різьби розрізняють терміни «крок» і «хід». 

Ходом t різьби називається відстань між найближчими 

однойменними сторонами профілю, що належать до однієї й тієї самої 

гвинтової поверхні в напрямку, паралельному осі різьби. 

Кут є профілю різьби — кут між бічними сторонами профілю. У 

симетричних різьб (метричні та дюймові) кожна сторона профілю має кут 

нахилу, який дорівнює е/2. 

Метричні різьби загального призначення стандартизовані та 

виготовляються діаметром від 1 до 600 мм і кроком від 0,2 до 6 мм. 

Мітчик  складається з двох основних частин – робочої і хвостової.  

Робоча частина – це гвинт з кількома поздовжніми  прямими або гвинтовими 

канавками, який призначений для нарізання різьби. Мітчики  з  гвинтовими 

канавками застосовують для забірної та калібрувальної частин.. Робоча 

частина мітчика складається  із нарізання точних різьб.   Хвостовик-стержень 

закріплює мітчик у патроні або утримує його у воротку  (за наявності 

квадрата) під час роботи.  Серцевина – внутрішня частина тіла мітчика, 

виміряна за діаметром кола, дотичного до дна його канавок. У мітчиків для 

нарізання різьби в нержавіючих сталях серцевина масивніша (товстіша). 

 Канавки – це заглиблення між різальними зубами (перами), що 

утворюються видаленням частини металу. Вони слугують для утворення  
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різальних кромок і розміщення стружки  під час нарізання різьби. 

Профіль  канавки утворюється передньою поверхнею, по якій сходить 

стружка, і задньою, що призначена для зменшення  тертя пер мітчика об 

стінки нарізуваного отвору. 

 Ручні мітчики  для метричної і дюймової різьб стандартизовані 

й виготовляються комплектом: із двох мітчиків для нарізання різьби з кроком 

до 3 мм включно (для основної метричної різьби діаметр від 1 до 52 мм і для 

дюймової – від ¼ до 1'') і комплектом з трьох мітчиків для різьби з кроком 

більш як 3 мм (для метричної різьби діаметр від 30 до 52 мм і для дюймової – 

від 1/8 до 2''). До комплекту з трьох мітчиків входять чорновий, середній і 

чистовий мітчики. Усі вони мають різні діаметри. 

 При нарізанні різьби вручну різальний інструмент обертають за 

допомогою воротків, встановлюючи їх на квадрати хвостовиків. 

 Нарізання внутрішньої різьби. Діаметр свердла для свердління 

під метричні й трубні різьби визначають за довідковими таблицями. Коли 

неможливо скористуватися таблицями, діаметр під метричну різьбу 

приблизно обчислюють за формулою dc = d – KcP, де dc – діаметр свердла, 

мм; d – номінальний діаметр різьби, мм; Kc- коефіцієнт, який, залежно від 

розвертання отвору, беруть із таблиць  довідника (зазвичай – Kc = 1 – 1,08); Р 

– крок різьби, мм. 

 Розміри воротка для закріплення мітчика вибирають за 

діаметром останнього. 

 Прийми нарізання різьби. Підготувавши отвір під різьбу і 

вибравши вороток, заготовки закріплюють  у лещатах і в цей отвір 

вертикально встановлюють мітчик за кутником.  Притискаючи лівою рукою 

вороток до мітчика, правою повертають його праворуч доти, доки він не 

вріжеться на кілька ниток у металі і не набуде стійкого положення. Після  
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цього вороток беруть за рукоятку двома руками й обертають  з 

перехопленням рук через кожні півоберта. 

 Для полегшення роботи  вороток з мітчиком  обертають не 

постійно за годинниковою стрілкою, а здійснюють один – два оберти 

праворуч, півоберту ліворуч. 

Правила нарізання різьби мітчиком: 

- при нарізанні різьби у глибоких отворах, у м'яких і в'язких 

металах (міді, алюмінію, бронзи тощо) треба періодично викручувати мітчик 

з отвору й очищати канавки від стружки; 

- нарізати різьбу слід повним набором мітчиків, оскільки нарізання 

різьби одразу середнім мітчиком без проходження чорновим, а потім 

чистовим не прискорює , а, навпаки, ускладнює роботу, - різьба в цьому разі 

виходить неякісною, а мітчик може зламатися; 

- середній і чистовий мітчики вводять в отвір без воротка, а  

надівають його на головку і продовжують нарізати різьбу тільки після того, 

як мітчик піде правильно по різьбі; 

- глухий отвір під різьбу  треба робити на глибину, дещо більшу за 

довжину нарізуваної частини, так, щоб робоча частина мітчика трохи вийшла 

за межі нарізуваної частини; якщо такого запасу не буде, різьба буде 

неповною; 

-  у процесі нарізання треба ретельно стежити за тим, щоб не було 

перекосу мітчика. Для цього слід через кожні дві – три нарізані нитки 

перевіряти кутником положення мітчика  щодо верхньої площини виробу. 

Особливо обережно слід нарізати різьбу у дрібних і глухих отворах. Нарізану 

внутрішню різьбу перевіряють калібрами-пробками, шаблонами. 

При нарізанні різьби необхідно виконувати наступні вимоги безпеки 

праці: 
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1.  Ручки воротків  мають мати гадку поверхню без задирок та 

забоїн. Забороняється користуватися пошкодженим та несправним 

інструментом. 

2. Для видалення стружки , щітки-зметки. Забороняється здувати 

стружку повітрям  або видаляти її руками. 

3. При нарізанні різьби на деталях, які мають виступаючі гострі 

частини, задирки, необхідно бути уважним задля запобігання поранення рук 

або інших частин тіла. 

4. Особливу  увагу приділяють питанням охорони праці при роботі 

з пневматичними та механічними різьбонарізувачами. 

 

 

 

Нарізання різьб плашками Види плашок.  

Плашки призначені для нарізання зовнішньої різьби з кроком до 2 мм 

і калібрування більшого кроку різьби. Плашка являє собою гайку в якій 

просвердлено від трьох до восьми отворів (табл. 1), що перетинають різьбу і 

утворюють різальні гребінки (рис. 3). 
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а                                  б 

 Рис. 3. Плашки: а — суцільна; б — розрізна 

Круглі плашки виготовляють суцільними (рис. 3, а) або розрізними 

(рис. 3, б). Діаметр розрізних плашок можна регулювати в невеликих межах, 

що подовжує термін їхньої служби. Розрізні плашки застосовують для 

нарізання різьб невисокої точності. Більш точну різьбу нарізують суцільними 

плашками, оскільки вони мають більшу жорсткість. Термін служби 

суцільних плашок менший, ніж розрізних. 

Табл. 1 

Число стружечних канавок в залежності від діаметру різьби плашки: 

Діаметр 

різьби, мм 

1 - 5 6 - 16 18 - 27 30 - 33 36 - 48 52 - 64 

Число 

отворів 

3 4 5 6 7 8 

 

Плашки бувають круглі, квадратні, шестигранні, трубчаті 

різьбонарізні і призматичні до слюсарних клупів. На торці плашки маркують 

розмір і матеріал плашки. 

Конструкція плашки. Елементи, що забезпечують процес різання: 

передній кут у та кут X; різальні пера; стружкові отвори; забірний конус з 

кутом ф; Н — ширина плашки; кількість пер; величина затилування забірної  
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частини; задній кут а. Елементи, пов'язані з розмірами отримуваної 

різьби: діаметр різьби (зовнішній, внутрішній і середній); кут профілю, крок 

різьби. Елементи, що забезпечують закріплення плашки у плашкотримачі: 

зовнішній діаметр D плашки; перемички; паз для розтискного гвинта; гнізда 

для кріпильних гвинтів; гнізда для регулювальних гвинтів. Гнізда з кутом 60° 

призначені для закріплення плашки у воротку, а два гнізда з кутом 90° 

призначені для регулювальних гвинтів.  

 

Між ними знаходиться паз шириною Ь, який можна розрізати 

шліфувальними кругами для регулювання діаметру різьби, що нарізується.  

Плашка має з двох сторін забірний конус і калібрувальну частину, яка 

становить 5 - 6 ниток різьби. 

Нарізування різьби супроводжується відокремлюванням значної 

кількості стружки, тому стружкові отвори мають бути великими. 

 При обробці твердих матеріалів: у = 15 - 20°; для м'яких: у = 20 - 25°; 

для стандартних плашок: у = 15 - 20°. 

Нарізання різьби. Плашку вставляють у спеціальний плашкотримач 

(рис. 5) і закріплюють гвинтами, які входять у заглиблення на бічній поверхні 

плашки. 

 

 

Рис. 5. Плашкотримач 
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Нарізувану заготовку закріплюють у патрон: вона має бути попередньо 

обточена по зовнішньому діаметру різьби болта. Діаметр стрижня під різьбу 

визначається по формулі: 

dзaг = М - (0,05 - 0,3); мм; 

На торці заготовки слід зняти фаску, щоб плашка легше врізувалася в 

метал. Якщо діаметр заготовки замалий, глибина різьби виходить 

недостатньою, отже, різьба вийде неповного профілю. Якщо ж діаметр 

заготовки завеликий, плашка зрізатиме  багато металу або різьба вийде 

нечистою. 

Нарізування різьби плашкою часто починають з нарізування вручну 

кількох ниток, що роблять за допомогою плашкотримача з двома рукоятками  

Матеріал для виготовлення плашок 

1. Вуглецеві сталі: У10А; У12А. 

2. Леговані сталі: 9ХС; ХВГ. 

3. Швидкорізальні сталі: Р6М3; Р12; Р18. 

Методи і засоби контролю різьби У різьбі вимірюють і контролюють 

зовнішній, внутрішній і середній діаметри, крок і кут профілю різьби. 

Вимірювання кроку різьби. вимірювальною лінійкою показано на 

рис. 6. Лінійкою вимірюють довжину визначеної кількості витків, наприклад,  

 

 

 

 

десяти; розділивши отриману довжину на заміряну кількість витків, 

знаходять розмір одного кроку.  

Рис.6 Вимірювання кроку різьби вимірювальною лінійкою 
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Вимірюючи дюймову різьбу, визначають кількість витків, яка припадає на 

довжину одного дюйма (приблизно дорівнює 25,4 мм). Якщо на довжині 1" 

налічується 4 витки, то крок дорівнює 1/4 

Різьбомір (рис. 7, а) складається з набору сталевих пластинок, кожна з 

яких оснащена вирізами, що точно відповідають профілю різьби певного 

кроку. На кожній пластинці вибиті цифри, що вказують на крок різьби в 

міліметрах або кількість витків, нарізаних на довжині одного дюйма. При 

вимірюванні кроку прикладають пластинку до різьби, що перевіряється, 

паралельно її осі (рис. 7, б).  

Збіг пластинки різьбоміру перевіряють на просвіт. 

 

  

 

  

Рис. 7. Контроль кроку різьби різьбоміром: а - комплект різьбомірів; б - 

контроль;1 - деталь; 2 - різьбомір 

Вимірювання середнього діаметра різьби. Точно виміряти середній 

діаметр різьби можна різьбовим мікрометром (рис. 8). Він відрізняється від 

мікрометра для гладких поверхонь деталей тільки тим, що замість постійних 

вимірювальних поверхонь має особливі змінні вимірювальні наконечники. 

Наконечник, оснащений конусом з кутом, який дорівнює куту профілю 

різьби, вставляють в отвір мікрометричного гвинта, наконечник, оснащений 

проріззю, — в п'яту. 
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Рис. 8. Різьбовий мікрометр: 1 - скоба; 2 - п'ятка; 3, 4 - конічна і 

призматична вставки; 5- шпиндель; 6 - стебло; 7 - барабан; 8 - шаблон 

При вимірюванні різьбовий мікрометр встановлюють так, щоб конус 

входив у заглиблення різьби, а вимірювальний наконечник з вирізом 

охоплював виступ різьби (рис. 8). Відлік за шкалою мікрометра показує 

розмір середнього діаметра різьби. 

Різьбові калібри. Найкращим інструментом для контролю різьб є 

різьбові калібри — нормальні та граничні. Зовнішня різьба перевіряється 

різьбовим кільцем (рис. 9, рис. 10). Правильність різьби нормальними 

калібрами визначають навпомацки за відсутністю хитання і труднощів 

згвинчування калібру та деталі. 

 

 

 

 

                                   Рис. 9. Контроль різьби прохідним  

                Рис. 10 Контроль різьби непрохідними  різьбовим кільцем  

Значно точнішою та продуктивнішою є перевірка різьби граничними 

різьбовими калібрами. Зовнішню різьбу перевіряють граничними різьбовими 

скобами. Така скоба (рис. 11) має дві пари роликів: передня пара є 

прохідною, а задня — непрохідною. 
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Рис. 11. Гранична різьбова скоба 

Спосіб перевірки різьби граничною різьбовою скобою такий самий, 

як і при перевірці гладких розмірів, тобто різьба має вільно пройти через 

прохідну сторону калібру, а непрохідний бік калібру має затримати різьбу. 

Як гладкі, так і різьбові граничні калібри застосовують зазвичай при 

виготовленні великої кількості однакових деталей і взагалі в тих випадках, 

коли деталі мають мати точні розміри з певними допусками. 

Вимірювання середнього та внутрішнього діаметрів різьби. Іноді 

доводиться вимірювати середній діаметр різьби; у таких випадках 

застосовують спеціальний кронциркуль зі змінним і кульковим 

наконечниками. Діаметр кульок вибирають за спеціальними таблицями 

відповідно до типу та кроку різьби. Ніжки кронциркуля з кульковими 

наконечниками спочатку встановлюють за зразковою деталлю або різьбовим 

калібром. Після цього звіряють знятий розмір з середнім діаметром нарізаної 

різьби, прикладаючи встановлений кронциркуль кульковими наконечниками 

до її бічних поверхонь. 

 

 

Рис. 12. Вимірювання середнього діаметру різьби 

кронциркулем з кульковими наконечниками 

 

Внутрішній діаметр різьби вимірюють кронциркулем з гострими 

ніжками (рис. 13). Як і в попередньому випадку, кронциркуль попередньо  
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встановлюють на розмір за штангенциркулем, зразкової деталі або 

різьбового калібру, потім порівнюють цей розмір з внутрішнім діаметром 

нарізаної різьби. 

 

 

 

 

Рис. 13. Вимірювання внутрішнього діаметра різьби кронциркулем з 

гострими ніжками 

Зовнішній діаметр різьби болта вимірюють штангенциркулем або 

мікрометром. При цьому слід стежити за тим, щоб вимірювальний 

інструмент був установлений перпендикулярно осі деталі. 

Загострення плашок 

Загострення круглих плашок 

проводиться по передній поверхні і по 

затиловочній поверхні забірної частини 

плашок на спеціальних верстатах. Шпиндель 

з шліфувальним кругом закріплений вертикально і обертається з чистотою 

15000 об/хв. Плашку встановлюють на столі і вручну притискається до нього. 

Шліфувальний круг здійснює зворотно-поступальний рух (рис. 14). 

Рис. 14. Схема загострення круглої плашки по передній поверхні 

Для загострення по задній поверхні плашка закріплюється в цанговий 

патрон і здійснює разом із шпинделем затиловочні рухи.  

На супорті верстата закріплений шпиндель з невеликим шліфувальним 

кругом, який підводиться до плашки і затиловує задню поверхню забірного 

конуса з установленою величиною К затилуванню 
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Основні види дефектів та способи їх усунення 

 

 

 

Вид дефекту Причина Спосіб усунення 

Витки різьби 

нахилені 

Перекошення плашки На початку нарізання різьби 

добитись співвісності плашки з 

нарізуваною поверхнею 

Різьба з значним 

притупленням вершин 

витків 

Неправильно 

оброблена поверхня під 

різьбу 

Обробити поверхню під різьбу 

згідно рекомендацій 

Різьба з дуже 

гострими вершинами 

Неправильно 

оброблена поверхня під 

різьбу 

Обробити поверхню під різьбу 

згідно рекомендацій 

Витки різьби 

зірвані 

Завищений діаметр 

стержня 

Розмір стрижня під нарізання 

різьби плашкою вибрати по таблиці 

Завелика швидкість 

різання 

Зменшити швидкість різання 

Нарізання без МОР Застосувати МОР 

Види дефектів при нарізанні різьби 

Вид 

дефекту 

Причина виникнення Спосіб усунення 

Рвана різьба Тупий мітчик або плашка 

Незадовільне охолодження 

Перекіс мітчика або плашки 

відносно отвору за 

неправильного встановлення 

Замінити мітчик або плашку 

Збільшити охолодження Правильно 

встановити інструмент, не допускати 

перекосу 

Тупа різьба Великий діаметр 

просвердленого отвору під різьбу 

або малий діаметр стержня Малі 

передній і задній кути свердла 

Правильно підбирати діаметри 

свердла і мітчика (плашки) 

Замінити інструмент, 

підібравши його з урахуванням 

оброблюваного матеріалу 
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Неточний 

профіль 

різьби 

Висока в'язкість 

матеріалу деталі Малий 

передній кут мітчика або 

плашки Недостатня довжина 

забірного конуса Тупий або 

неправильно загострений ін-

струмент 

 

Те саме 

Замінити інструмент 

Те саме 

Застосовувати 

відповідну мастильно-

охолоджувальну рідину 

Вибрати раціональну 

швидкість різання (за 

таблицею) 

Послаблена різьба Розбивання різьби 

мітчиком у разі непра-

вильного його встановлення 

Биття інструмента 

Застосування 

підвищених швидкостей 

різання 

Встановлювати 

мітчик без перекосу 

Усунути биття інструмента 

Застосовувати нормальні 

швидкості різання (за  

таблицею) 

Туга різьба Діаметр інструмента 

не відповідає заданому 

діаметру різьби 

Застосовувати 

інструменти потрібного 

діаметра 

Конусність різьби Неправильне 

обертання мітчика (розби-

вання верхньої частини 

отвору) 

Правильно 

встановлювати мітчик, пра-

вильно працювати ним 
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4. Закріплення навчального матеріалу (запитання): 

1. З чого складається мітчик? 

2. Як визначити діаметр  просвердленого отвору при нарізанні 

різьби? Вибір мітчиків . 

3. Як здійснюється контроль різьби? 

4. Техніка безпеки при нарізанні різьби. 

5. Видача завдання: Роздати  різноманітні виробничі деталі з 

внутрішніми ( наскрізними і глухими) різцевими отворами  М4, М6, М8, 

М10. 

ІІІ. Поточний інструктаж:  Цільові обходи робочих місць учнів 

- Перший.  Контроль організації робочих місць, своєчасності 

початку роботи ; дотримання вимог техніки безпеки і охорони праці. 

- Другий.  Контроль, правильності виконання трудових прийомів і 

дотримання інструктивно-технологічної документації. 

- Третій.  Контроль робіт по недопущенню браку або відхилень від 

технічних умов на розбирання-складання або ремонт. 

- Четвертий.  Виявлення невстигаючих учнів і їх додаткове 

інструктування. 

ІV. Заключний інструктаж: 

 підсумки роботи групи за навчальний день і ступінь досягнення 

поставленої на уроці мети; 

 аналіз роботи окремих учнів; 

 аналіз характерних помилок при виконанні прийомів, операцій. 

 оголошення і мотивація оцінок учнів; 

 домашнє завдання: повторити матеріал  з спецтехнології з 

нарізання  різьби ,ст.193-220 прибирання робочих місць і майстерні.  
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СУТЬ МАЙСТЕР - КЛАСУ 

 

І.Ємець 

 

У педагогічній літературі є кілька десятків 

визначень поняття «майстер-клас». Майстер-клас 

(від англійського masterclass – найкращий у якій-

небудь сфері+ class – заняття , урок) – сучасна 

форма проведення  навчального тренінгу для відпрацювання практичних 

навичок за різними методиками й технологіями. 

Це особлива форма навчального заняття, основана на практичних діях 

показу й демонстрації творчого вирішення певного пізнавального і 

проблемного педагогічного завдання.   

Щоб організувати майстер-клас у ПТНЗ, потрібно чітко визначити мету 

цієї форми спілкування. майстер-клас не ставить за мету навчити молодого 

педагога азів професії. У жорстких часових межах це майже неможливо. 

Однак на майстер-класах фахівці діляться своїми професійними секретами, 

які можуть допомогти менш досвідченим слухачам у вдосконаленні їхньої 

професійної діяльності, а молодим – відкриті нові привабливі грані обраної 

професії. Завдяки майстер-класам здійснюється добір засобів і методів 

інноваційної діяльності педагога.  

Очікувані результати майстер-класу:  

- розуміння його учасниками суті авторської системи педагога-майстра;  

- практичне освоєння ними найважливіших навичок у межах 

трансльованого досвіду; 

- активізація пізнавальної діяльності учасників майстер-класу;  

- підвищення рівня їхньої професійної компетентності за основними 

аспектами демонстрованої діяльності;  
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_________________________І. Ємець_________________________ 

 

- зростання мотивації учасників майстер-класу до формування власного 

стилю творчої педагогічної діяльності. 

Особливості майстер-класу:  

- метод самостійної роботи в малих групах, що дає змогу здійснити 

обмін думками; 

- створення умов для залучення всіх учасників до активної діяльності;  

- постановка проблемного завдання і вирішення його способом 

програвання різних ситуацій; 

- нова форма взаємодії – співпраця, співтворчість, спільний пошук. 

Майстер-клас – добре відома у сфері освіти форма передачі досвіду й  

пізнання нового за допомогою активної діяльності учасників, вирішування 

поставленого перед ними завдання.  

 Майстер-клас – це показове заняття фахівця. Учасниками майстер-

класу підвищують свою кваліфікацію, здобувають нові знання й часто 

відкривають щось нове, невідоме для себе. 

 Майстер-клас як метод навчання дедалі ширше використовується в 

освіті дорослих, є чудовою формою передачі досвіду колегам всередині 

навчального закладу. 

 Перевага майстер-класу як методу навчання: 

- висока ефективність, неодноразово підтвердження науковими 

дослідженнями в галузі соціальної й педагогічної психології, а також 

різноманітними соціологічними моніторингами;  

- здобуття й закріплення практичних навичок і знань;  

- розвиток гнучкості мислення; 

- можливість ознайомитися з новою технологією, сучасними методиками 

й авторськими напрацюваннями, що безумовно, сприяє просуванню у 

своїй справі.  

Критерії підготовки та проведення майстер-класу 
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1. Презентативність 

Виразність інноваційної ідеї, рівень її подання, культура презентації 

ідеї, популярність ідеї в педагогіці, методиці та практиці освіти. 

2. Ексклюзивність 

Яскраво виражена індивідуальність, масштаб і рівень реалізації ідеї. 

Вибір, повно ват й оригінальність рішення інноваційних ідей. 

3. Прогресивність 

Актуальність і науковість  змісту і прийомів навчання, наявність 

нових ідей, що виходять за межі стандарту й відповідають 

тенденціям сучасної освіти та методиці навчання предмета. 

4. Умотивованість 

Наявність прийомів і умов мотивації, залучення кожного до 

активної творчої  діяльності зі створення нового продукту діяльності 

на занятті. 

5. Оптимальність 

Достатність засобів, що використовуються на занятті, їх поєднання, 

зв'язок із метою і результатом (проміжним і кінцевим). 

6. Ефективність 

Результативність для кожного учасника майстер-класу. Який ефект 

розвитку? Що саме дає учасникам? Уміння афективно 

проаналізувати результати своєї діяльності. 

7. Технологічність 

Чіткий алгоритм заняття (фази, етапи, процедури). Наявність 

оригінальних прийомів актуалізації, пошуку й відкриття, подиву, 

рефлексії (самоаналізу, самокорекції). 

8. Артистичність 
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Піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до імпровізації, 

ступінь впливу на аудиторію, ступінь готовності до поширення й 

популяризації свого досвіду. 

9. Загальна культура 

Ерудиція, нестандартність мислення, стиль спілкування, культура 

інтерпретації власного досвіду. 

10.  Документальне оформлення  

 

 

 

 


