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У грудні в ДНЗ «Сумський центр ПТО 

харчових технологій, торгівлі та ресторанного 

сервісу» відбулась регіональна нарада 

«Розвиток партнерства між роботодавцями і 

закладами професійно-технічної освіти – 

головна умова підготовки робітничих кадрів 

для галузі громадського харчування»  за участю 

заступника голови Сумської обласної 

державної адміністрації Миколи Подопригори.  

Організаторами заходу виступили 

Департамент освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації, Навчально-

методичний центр професійно-технічної освіти 

у Сумській області. 

У нараді взяли участь представники 

Сумської обласної державної адміністрації, 

Департаменту освіти і науки, Навчально-

методичного центру професійно-технічної 

освіти у Сумській області, роботодавці 

підприємств сфери харчових технологій та 

ресторанного сервісу, директори закладів 

професійно-технічної освіти області. 

 

 
Рис. 1. Пленарне засідання 

Яких фахівців готують заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти та чи 

конкурентоспроможні вони на ринку праці – 

питання, що обговорювали представники 

влади, соціальні партнери та освітяни області.  

Майбутнім кваліфікованим робітникам 

важливо уміти презентувати потенційним 

роботодавцям свої професійні знання, навички 

та креативність. З цією метою 23 учні закладів 

професійної освіти області продемонстрували 

учасникам наради новітні тенденції 

кулінарного та кондитерського мистецтва за 

професіями: «Кухар», «Кондитер», «Кулінар 

борошняних виробів», «Кухар дитячого 

харчування», «Майстер ресторанного 

господарства», «Адміністратор» (господар 

залу)», «Офіціант», «Бармен» та «Пекар». 

За умовами презентації юніори 

продемонстрували не тільки вміння 

приготувати кулінарні страви, кондитерські 

вироби, десерти та напої сучасної української 

кухні, але й творчо підійшли до їх оформлення. 

Сучасний фахівець має володіти інноваційними 

виробничими технологіями, вишуканим смаком 

і фантазією. 

 
Рис. 2. Презентація страв учнями ПТНЗ 

 

 Учні доклали значних зусиль, щоб показати 

впевненість у своїх силах. Жоден з них не 

залишився без уваги. Учасники галузевої 

наради переконалися у професійній 

майстерності майбутніх кваліфікованих 

робітників. 

Гармонійне поєднання кольорів і запахів, 

вдале використання соусів і спецій 

продемонстрували кулінари під час 

РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВА МІЖ РОБОТОДАВЦЯМИ СФЕРИ 

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ І ЗАКЛАДАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ СУМЩИНИ 

ПРО ГОЛОВНЕ 
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приготування, оформлення українських страв з 

риби та м’яса.  

Дивовижні солодощі, небачені раніше 

кулінарні та кондитерські вироби з чудовим і 

незабутнім смаком, неперевершені торти з 

неповторними прикрасами презентували юні 

пекарі та кондитери. 

Море смакового і зорового задоволення 

відчули учасники від вихованців барної справи, 

продегустувавши коктейлі та напої. 

Оригінальність і креативність проявили 

офіціанти, провівши майстер-клас із 

сервірування святкового столу для банкету. 

Високу професійну майстерність та 

новаторський підхід з мистецтва по карвінгу 

продемонстрували адмістратори  (господарі) 

залу і майстри ресторанного обслуговування. 

«Переконана, що участь у подібних заходах 

– унікальна можливість дізнатися про власні 

здібності та отримати незабутній досвід», - 

поділилась враженнями Дар’я Пчелінцева, 

учениця ДНЗ «Сумський центр ПТО харчових 

технологій, торгівлі та ресторанного сервісу». 

Проведений захід засвідчив, що в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Сумщини готують справжніх фахівців, які 

готові працювати на підприємствах сфери 

харчових технологій та ресторанного сервісу 

нашого регіону.  

У нараді взяли участь представники 

підприємств міста й області:  державного 

підприємства «Сумистандартметрологія», 

комплексу «Театральний», ресторанів 

«Холостяк», «Viva-oliva», Навчально-виховного 

комплексу «Зірочка», ТОВ «Сумська 

паляниця», ТОВ «Сумські барви» кафе 

«Омлетте», кафе «Медуниця», «Форсаж», 

«Спорт», «Рідне місто»,  ПП «Урун» ТОВ 

«Руна С» та ресторану «Парус» м. Ромни, які 

розповіли про вимоги до майбутніх 

кваліфікованих робітників та запропонували 

учням працевлаштування.  

Як приготувати смачні кулінарні страви та 

кондитерські вироби? Матеріали галузевої 

наради розміщено на сайті Навчально-

методичного центру ПТО у Сумській області 

(http://nmcpto.sumy.ua/).  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Рис. 3. Страви учнів ПТНЗ 

 



                                                                 

4 

 

Перспектива-Інформ № 2 (81) 2017 

 

 
 

 

 
Гречаніченко Т.М., заступник 

директора з навчально-

методичної роботи  

ДНЗ «Сумське вище професійне 

училище будівництва та 

автотранспорту» 

Берко В.О., методист  

ДНЗ «Сумське вище професійне 

училище будівництва та 

автотранспорту» 

 
Сучасна освіта має орієнтуватися на 

діяльнісні, розвиваючі технології, що 
формують в учнів уміння вчитися, оперувати 
і управляти інформацією, швидко приймати 
рішення, пристосовуватися до потреб ринку 
праці (формувати основні життєві 
компетенції). Світовий процес переходу до 
інформаційного суспільства, а також 
економічні, політичні і соціальні зміни, що 
відбуваються в Україні, зумовлюють 
необхідність прискорення реформування 
системи освіти. Згідно з Національною 
доктриною розвитку освіти одним з основних 
завдань сучасного навчального закладу є 
інформатизація процесу навчання та 
впровадження в освітню діяльність новітніх 
інформаційних технологій, що дають змогу 
педагогу якісніше подати навчальний 
матеріал, зробити його більш цікавим та 
різноманітним, швидко перевірити та 
проаналізувати знання учнів, підвищити їх 
пізнавальний інтерес та залучити до 
безпосередньої участі у процесі навчання. 
[2,7] 

Використання комп’ютерних програм, 
електронних засобів навчального 
призначення значно підвищує якість 
навчання, але при використанні ІКТ у 
навчально-виховному процесі 
виникають проблеми: 

- недостатнє матеріально-технічне та 
науково-методичне забезпечення закладів 
освіти; 

- недостатньо розроблені методики 
використання сучасних інформаційних 
технологій навчання в освітньому процесі під 
час вивчення всіх навчальних предметів; 

- недостатня підготовка педагогічних 
кадрів до використання в освітньому процесі 
засобів сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій; 

- відсутність у педагогічних працівників 
мотивації щодо використання сучасних 
інформаційних технологій навчання. 

Тому проблема професійної 
компетентності сучасного педагога у сфері 
ІКТ є актуальною і разом із тим потребує 
розв’язання низки питань. Оскільки в Україні 
ще немає єдиних державних стандартів щодо 
використання інформаційно-комунікаційних 
технологій і електронних освітніх ресурсів, 
то необхідно здійснювати індивідуальний 
підхід щодо навчання педагогічних 
працівників і орієнтуватися на існуючі 
нормативні документи. [4] 

Основні аспекти ІКТ-компетентності: 
- наявність достатнього рівня 

функціональної грамотності у сфері ІКТ; 
- ефективне обґрунтоване застосування 

ІКТ і цифрових освітніх ресурсів у діяльності 
для вирішення професіональних, соціальних 
та особистісних завдань; 

- розуміння ІКТ як основи розвитку 
суб’єктів інформаційного суспільства, 
здатних до створення знань, що вміють 
оперувати масивами інформації для 
отримання нового інтелектуального або 
діяльнісного результату. 

Необхідно зазначити, що формування ІКТ-
компетентності педагога полягає не тільки і 
не стільки в оволодінні ним навичками 
оперування засобами інформаційних 
технологій, як у формуванні досвіду 
застосування ІКТ у своїй професійній 
діяльності, орієнтованого на сучасні освітні 
результати (рис. 1) [5]. 

Кожен педагог сучасного навчального 
закладу, незалежно від ступеня, типу, форми 
власності закладу та рівня своєї кваліфікації, 
повинен уміти орієнтуватися в 
інформаційному просторі, отримувати 
інформацію й оперувати нею відповідно до 
власних потреб і вимог сучасного 
високотехнологічного суспільства [9].

РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ «ФОРМУВАННЯ ІКТ-

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ЯК ЗАСІБ ОСУЧАСНЕННЯ ТА 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ» 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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ОПИС ПРОЕКТУ 
Учасники проекту – викладачі та майстри 

виробничого навчання. 

Тип проекту – науково-методичний. 

Тривалість проекту – довготривалий. 

Цільове призначення проекту – 

упровадження ІКТ-технології. 

Мета проекту – підвищення якості 

навчально-виховного процесу через 

упровадження новітніх інформаційних 

технологій та формування 

ІКТ-компетентності педагогічних 

працівників. 

Завдання проекту: 

- упровадження  сучасних інформаційних 

технологій в освітню й управлінську 

діяльність училища;      

- підвищення  рівня професійної 

підготовки педагогічних працівників та їх 

навчання щодо використання засобів ІКТ; 

- формування  в  учасників освітнього 

процесу навичок використання ІКТ для 

вирішення освітніх завдань; 

- створення банку програмно-педагогічних 

засобів для використання в освітньому 

процесі; 

- створення  умов для персонального 

користування засобами ІКТ учнями та 

співробітниками училища. 

Очікувана результативність 

для педагогів: 

- удосконалення професійної майстерності; 

- реалізація нових форм і методів 

навчання; 

- підвищення ефективності освітнього 

процесу. 

для учнів: 

- підвищення рівня навчальної мотивації; 

- формування вмінь працювати в 

інформаційному просторі; 

- формування сучасного світогляду та 

реалізація творчого потенціалу. 

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

І етап. Підготовчий 

Завдання: 

1. Діагностика рівня ІКТ-компетентності 

педагогічних працівників 

та їх готовності до впровадження сучасних 

інформаційних засобів 

для вирішення освітніх завдань. 

2. Збір, обробка та систематизація 

теоретичного матеріалу про використання 

інформаційно-комунікаційних технологій та 

цифрових освітніх ресурсів  

і засобів навчання. 

3. Ознайомлення з передовим 

педагогічним досвідом у сфері використання 

комп’ютерних та інформаційних засобів в 

освітній діяльності. 

4. Виявлення та обмін позитивним 

досвідом педагогічних працівників училища з 

питань використання інформаційних 

технологій навчання на уроках теоретичного 

та виробничого навчання. 

Результативність: 

1. Підсумки анкетування педагогічних 

працівників (рис. 2): 

Рис. 1. 
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Рис.2. Підсумки анкетування викладачів 

 

2. Організація роботи творчої групи з 

питань пошуку та вивчення джерел 

інформації про використання  інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі. 

Мета роботи творчої групи: 

- вивчення стану розробки зазначеної 

проблеми в науково-педагогічній літературі;  

- моніторинг ефективних шляхів 

упровадження ІКТ; 

- формування інформаційного банку з 

метою науково-методичної підтримки 

використання ІКТ в освітньому процесі; 

- створення системи веб-ресурсів щодо 

впровадження ІКТ та опублікування кращих 

освітянських надбань, підтримки колективної 

та індивідуальної комунікації; 

- інформаційна підтримка педагогічних 

працівників, які працюють із зазначеного 

питання. 

3. Проведення педагогічної ради з 

елементами майстер-класу «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій як 

один із шляхів розвитку творчого потенціалу 

педагога та учня» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Проведення педагогічної ради з 

елементами майстер-класу 

 

Мета педагогічної ради: обґрунтувати 

актуальність застосування ІКТ у навчально-

виробничому процесі; розглянути основні 

напрями застосування інформаційно-

комунікаційних технологій, їх вплив на 

розвиток творчого потенціалу педагогів та 

учнів; презентувати досвід роботи викладачів 

та майстрів в/н зі створення та апробації 

електронних продуктів; пропагувати нові 

ефективні форми і методи навчання; 

формувати індивідуальну педагогічну 

траєкторію кожного викладача та майстра 

виробничого навчання щодо оптимізації 

запровадження інформаційних технологій з 

метою розвитку творчого потенціалу 

педагога та учня. 

ІІ етап. Технологічний 

Завдання: 

1. Розвиток навчально-матеріальної бази 

училища в напрямку ІКТ. 

2. Проведення заходів щодо підвищення 

рівня володіння інформаційними 

технологіями навчання педагогічними 

працівниками. 

3. Створення електронних продуктів 

навчального призначення та їх апробація в 

освітньому процесі. 

4. Залучення учнів до процесу 

впровадження ІКТ у навчальному закладі. 

5. Використання засобів ІКТ для 

систематизації в електронному вигляді 

матеріалів для організації педагогічної 

діяльності викладачів та майстрів 

виробничого навчання. 

Результативність: 

1. Удосконалення комп’ютерної бази 

училища та впровадження ІКТ: 

- збільшення чисельності комп’ютерів;  

 
Рис. 4. Використання ІКТ під час уроків 

професійного навчання 
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- придбання ліцензійних програмних 

засобів навчального призначення (електронні 

конструктори уроків, мультимедійні 

підручники, педагогічні програмні засоби); 

- установлення мультимедійних 

комплексів (телевізор+комп’ютер) у 

навчальних приміщеннях – 4 шт.; 

- створення нових точок доступу до мережі 

Internet та охоплення всіх навчально-

виробничих приміщень училища та 

гуртожитку мережею Wi-Fi; 

- оновлення сайту навчального закладу та 

його використання в навчально-виробничій 

діяльності (http://autovpu.sumy.ua/). 

2. Проведення майстер-класів з питань 

використання ІКТ в освітньому процесі. 

3. Створення електронних програмних 

засобів педагогічними працівниками в рамках 

реалізації проектів зі спільної діяльності 

викладача та учнів зі створення електронних 

засобів навчання: 

- електронний навчальний посібник з 

предмета «Технології комп’ютерної обробки 

інформації» (за професією «Оператор 

комп’ютерного набору»); 

- електронний навчальний посібник з 

предмета «Спеціальна технологія» (за 

професією «Лаборант хіміко-

бактеріологічного аналізу»); 

- електронний навчальний посібник з 

предмета «Будова та експлуатація 

вантажного автомобіля» (за професією 

«Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С»)»). 

4. Реалізація проекту «Комп’ютерний 

сервіс», метою якого є залучення учнів, які 

навчаються за спеціальністю «Оператор 

комп’ютерного набору», до виконання деяких 

функцій з обслуговування комп’ютерної 

техніки в навчальному закладі, тим самим 

підвищивши рівень їх професійних знань, 

умінь та навичок 

5. Використання засобів ІКТ для 

систематизації навчально-методичних 

матеріалів педагогічних працівників та 

комплексно-методичного забезпечення з 

предметів: 

- створення у вигляді web-сайтів портфоліо 

викладачів та майстрів виробничого 

навчання, портфоліо методичних комісій; 

 
Рис. 5. Web-портфоліо викладача 

української мови Касьяненко Т.О. 

 

- створення електронного комплексно-

методичного забезпечення з предмета 

«Інформатика»; 

- створення електронного методичного 

кабінету. 

 
Рис. 6. Електронний навчальний посібник з 

предмету «Будова та експлуатація 

вантажних автомобілів» 

 

ІІІ етап. Підсумковий 

Завдання: 

1. Аналіз рівня ІКТ-компетентності 

педагогічних працівників та використання 

ними сучасних інформаційних технологій для 

вирішення освітніх завдань. 

2. Узагальнення результатів роботи над 

проектом та оформлення методичних 

доробків, технічної документації, творчих 

робіт тощо для демонстрації діяльності 

педагогічного колективу над впровадженням  

інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітню й управлінську діяльність училища. 
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3. Систематизація інформаційних 

матеріалів та програмно-педагогічних засобів 

для використання в освітньому процесі. 

Результативність: 

1. Контроль упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-

виробничий процес училища. Відвідування 

уроків теоретичного та виробничого 

навчання з метою перевірки рівня 

використання педагогічними працівниками 

електронних засобів навчання. 

2. Проведення методичної ради з метою 

узагальнення результатів діяльності 

педагогічного колективу в рамках проекту 

«Формування ІКТ-компетентності педагога 

як засіб осучаснення та підвищення якості 

освітнього процесу». 

4. Створення методичного банку, до 

складу якого ввійшли: 

- інформаційні матеріали, що 

демонструють передовий педагогічний досвід 

з використання ІКТ в освітній діяльності; 

- перелік веб-ресурсів з питань 

впровадження ІКТ в освітній процес; 

- творчі доробки педагогічних працівників 

училища за результатами роботи над 

проектом (розробки заходів, проектів, описи 

досвіду роботи тощо). 

ВИСНОВКИ 

Застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у галузі освіти 

стало загальною необхідністю, адже 

впровадження електронних навчальних 

засобів забезпечує поступовий перехід освіти 

на новий, більш якісний рівень, дає поштовх 

для розвитку творчих здібностей та життєвої 

компетентності учнів.  

При цьому нові інформаційні технології 

позитивно впливають на всі компоненти 

системи навчання: мету, зміст, форми і 

методи, засоби навчання, що дозволяє 

вирішувати складні й актуальні завдання 

педагогіки і є ефективним інструментом 

розвитку творчих здібностей та життєвої 

компетентності учнів.  

У процесі підготовки педагога до 

використання інформаційних технологій у 

сучасному освітньому просторі особлива 

увага приділяється розвитку рис новаторства, 

креативності, адже педагог має підготувати 

учня до відповідальних, свідомих і розумних 

дій в умовах технічного прогресу, швидкого 

розвитку техніки, інформаційних технологій, 

раціональної самоосвіти і технічного та 

інформаційного навчання.  

Упровадження інноваційних моделей 

навчального процесу передбачає вміння 

педагогічного працівника користуватися 

засобами новітніх інформаційних технологій. 

Структурна побудова заняття з 

використанням ІКТ змінює саму суть 

навчального процесу, занурюючи його у 

спілкування, де ролі педагога й учня 

врівноважені: обидва працюють для того, 

щоб навчатися, ділитися своїми знаннями, 

життєвим досвідом. Отже, перехід від 

навчання окремим навичкам роботи на 

комп’ютері до інтегрованого способу 

вироблення комп’ютерної компетентності 

передбачає зосередження спеціальних зусиль 

у цьому напрямі.  
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Маландій Є.В., викладач спецдисциплін 

ДНЗ «Сумське вище професійне училище 

будівництва та автотранспорту» 
 

 

Одним із шляхів удосконалення 

навчально-виховного процесу є підготовка 

електронних підручників. Значення 

використання в освіті електронних 

підручників зростає за рахунок активного 

втілення інформаційних технологій, які 

допомагають ширше передати матеріал з 

використанням мультимедійних засобів, 

зберігати великий обсяг інформації, тому 

використання електронних підручників дає 

змогу суттєво вплинути на результативність 

проведення занять, підвищити зацікавленість 

до навчання та сприйняття студентами 

матеріалу, що вивчається. [1] 

Електронний навчальний посібник - це 

програмно-методичний комплекс, що 

забезпечує можливість самостійного, чи при 

участі викладача, освоєння навчального  

курсу з використанням комп'ютера.[2,3] 

Враховуючи вимоги та норми до 

електронних підручників та посібників мною 

було розроблено електронний навчальний 

посібник з предметів професійного 

спрямування за професією «Контролер 

харчової продукції (виробництво молока та 

молочних продуктів» (I-IV розряд), який має 

забезпечити опанування теоретичним 

матеріалом та практичними навичками 

шляхом викладу теоретичних відомостей, а 

також тестів для самоконтролю і комплексу 

лабораторних робіт. [4,5] 

Предмети «Спеціальна технологія» та 

«Контроль сировини, напівфабрикатів та 

готової продукції» є одними з провідних 

спеціального циклу, що формує контролера 

молочної промисловості. Метою викладання 

дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців глибоких теоретичних та 

практичних знань з питань фізико-хімічних й 

технологічних властивостей молока як 

сировини для виготовлення високоякісної 

молочної продукції різноманітного 

асортименту та їх змін під дією 

технологічних факторів; вимог нормативних 

документів до якості сировини та 

виготовлених з неї готових молочних 

продуктів; організації технологічного 

процесу виготовлення молочних продуктів за 

сучасними технологіями, інструкціями та 

оцінюванням їх якості відповідно до вимог 

нормативних документів. 

Вивчення дисципліни здійснюється 

шляхом поєднання теоретичного матеріалу з 

проведенням лабораторних занять під 

керівництвом викладача та самостійного 

опанування тем. 

Крім того, подані дидактичні матеріали 

також можна використовувати під час 

проведення уроків виробничого навчання 

(інструкційні картки, збірники нормативних 

документів). 

 
Рис.1. Інтерфейс виробу 

Електронний навчальний посібник з 

предметів професійного спрямування 

створений у вигляді web-сайту, на сторінках 

якого розміщені гіперпосилання на 

дидактичні матеріали в електронному 

вигляді: 

- теоретичні відомості з предмету 

«Спеціальна технологія» та «Контроль 

сировини, напівфабрикатів та готової 

продукції»; 

- презентації до уроків; 

- демонстраційні відеоролики з технології 

виробництва та перевірки контролю якості 

молока та молочних продуктів; 

- роздаткові матеріали на друкованій 

основі (технологічні схеми, нормативні 

документи, таблиці); 

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННО-НАВЧАЛЬНИХ 

ПОСІБНИКІВ 
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Рис. 2. Опорний конспект 

- методичні рекомендації та завдання для 

виконання лабораторно-практичних робіт; 

- матеріали для поточного та підсумкового 

контролю знань (тести, задачі, ситуаційні 

завдання); 

 
Рис. 3. Варіант тестових завдань 

- додаткові теоретичні матеріали 

(електронний та звичайні підручники за 

професією, нормативні документи на 

сировину та готову продукцію); 

- термінологічний словник основних 

понять;  

- список рекомендованої літератури. 

 

Рис. 4. Електронні презентації з теми 

«Технологія виробництва кисломолочного 

сиру» 

 

 
Рис.8. Демонстраційні відо-ролики 

 
Електронний навчальний посібник може 

використовуватися в усіх видах навчальної 

діяльності: 

1. Вивчення нового матеріалу. 

Особливістю цього етапу на уроках 

теоретичного навчання для контролерів 

харчової промисловості  є те, що 

демонстраційної наочності дуже багато, але 

учні не мають змогу перенести її у свої 

конспекти (наприклад, вони не можуть 

перемалювати у зошит елементи апаратурно-

технологічної схеми, будову сучасних 

приладів для визначення показників якості 

молока та молочних продуктів, тощо). Цю 

проблему можна вирішити, використавши 

підручники або роздаткові матеріали. Щоб 

активізувати роботу учнів можна 

використати опорні конспекти, які містять 

теоретичний матеріал, але в той же час 

передбачають різні види діяльності учнів: 

заповнення схем та таблиць, вставка 

пропущених слів, описання виконуваних дій 

тощо.  

2. Повторення та узагальнення 

вивченого матеріалу. 

Викладач може виконувати демонстрацію 

навчального матеріалу на екрані. При цьому 

учні, спираючись на матеріал з конспектів, 

підручників чи інших джерел, повинні 

самостійно прокоментувати 

продемонстровані дії чи зображення. 

Наприклад, на екрані показана технологічна 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рекомендована програма для роботи з 

комплексом  – браузер Google 

Програма формування матеріалів 

комплексу – TurboSite 

Програма створення презентацій – MS 

Power Point 2007 

Кількість web-сторінок – 49 

Матеріали посібника призначені для 

використання на різних етапах уроку,  а 

також для організації самостійного 

вивчення учнями навчального матеріалу.  
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схема з пронумерованими елементами, а учні 

по черзі повинні назвати та описати 

відповідну технологічну операцію. 

3. Перевірка знань учнів. 

Засоби комп’ютера дозволяють при 

фронтальній перевірці вивести на екран 

завдання, картки, окремі запитання чи інші 

засоби контролю. Традиційні засоби 

навчання використовують на цьому етапі як 

джерела повторення теоретичного матеріалу. 

Тестові завдання для контролю і корекції 

знань учнів представлені, як в друкованому 

варіанті так і у вигляді файлу для тестування 

за допомогою комп’ютера. 

4. Лабораторно-практична робота. 

Завданням професійної освіти стає 

підготовка майбутніх фахівців, які здатні 

орієнтуватись і діяти у складних ситуаціях, 

формувати в себе нове сприймання життя, 

охоплювати його проблемні ситуації та 

знаходити раціональні способи їх вирішення. 

Тому ілюстративний матеріал з спеціальної 

технології має бути професійно 

спрямованим, науково обґрунтованим, мати 

практичну значущість і зв’язок із життям та 

досвідом, якого набуває учень. 

Впровадження задач професійного 

спрямування, підвищує рівень засвоєння 

знань на уроках професійно-теоретичного 

спрямування, допомагає зрозуміти зміст 

завдання і швидше виконати його, побачити 

необхідність інформаційних та 

комунікаційних технологій для майбутньої 

професії. У результаті чого збільшується 

успішність, якість навчання. Це також дає 

змогу підготувати висококваліфікованих 

спеціалістів, які здатні до професійного 

росту  і професійній мобільності в умовах 

інформатизації суспільства і розвитку 

новітніх технологій.  

Під час виконання лабораторно-

практичних робіт використовуються так звані 

інструкційно-технологічні картки, згідно 

яких учні повинні самостійно виконати 

завдання. Для керування практичним діями 

учнів можна використовувати не лише 

вказівки викладача, а й відеоролики, які учні 

мають змогу переглядати на комп’ютері. 

Також можна використати і зворотній 

порядок роботи з засобами навчання. Тобто 

спочатку учні виконують практичні операції, 

а потім записують послідовність їх виконання 

у зошит. 

5. Самостійне вивчення навчального 

матеріалу. 

Підручників у дітей не вистачає, тому щоб 

вирішити цю проблему та реалізувати 

принципи доступності інформації: 

завантаження інформації з різних носіїв, 

поширення інформації в різній формі за 

допомогою інформаційних засобів, 

забезпечення доступу до інформації - мною 

створено блог  

https://laborantxba.blogspot.com/, на якому 

розміщені відповідні параграфи підручника і 

додаткові матеріали з електронного 

посібника. Учні можуть завантажити ці 

матеріали на свої комп’ютери або навіть 

мобільні телефони і підготуватися до уроку, 

виконати домашнє завдання або 

підготуватися до лабораторно практичної 

роботи та тематичного оцінювання. 

Електронні підручники не тільки сприяють 

навчанню учнів, що само по собі значимо, але 

і відкривають перед учнями можливості 

використання інформаційних технологій. 

Подальші дослідження передбачається 

провести в напрямку подальшого аналізу та 

удосконалення змісту і структури 

електронних підручників, виявлення їх місця 

і статусу в навчальному процесі.  
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ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО» 

 

Україна вступила в новий етап - етап 

конструктивних реформ, які охоплюють і 

галузь освіти, тому що освіта належить до 

найважливіших напрямків державної 

політики країни. Адже держава виходить з 

того, що освіта – це стратегічний ресурс 

соціально-економічного, культурного і 

духовного розвитку суспільства, поліпшення 

добробуту людей, забезпечення національних 

інтересів, зміцнення міжнародного 

авторитету й формування позитивного іміджу 

нашої держави, створення умов для 

самореалізації кожної особистості. [5] 

Основним завданням професійної освіти є 

формування та розвиток в осіб знань, умінь, 

навичок, професійних та загальних 

компетентностей, щоб стати 

конкурентоспроможним на ринку праці та 

реалізувати себе в умовах інформаційного 

суспільства.[2]  

Зауважимо, що у сучасному 

інформаційному суспільстві дуже важливо 

навчити учнів застосовувати персональний 

комп’ютер для оволодіння знаннями та їх 

практичної реалізації, вміти швидко та 

ефективно шукати інформацію, критично та 

компетентно оцінювати, осмислювати, 

творчо та креативно використовувати її, 

уміти адаптуватися у сучасному 

інформаційному середовищі, критично 

мислити та самостійно вирішувати задачі, а 

також навчити учня цілеспрямовано 

використовувати свій потенціал для 

самореалізації з професійною й особистісною 

метою. Це ті завдання які я ставлю перед 

собою як викладач інформатики, тому що у 

сучасному інформаційному суспільстві 

особливу роль відіграє компетентність у 

сфері інформаційних і комунікаційних 

технологій, або інформаційно-комунікаційна 

компетентність.  

Інформаційно-комунікаційна 

компетентність – здатність використати 

інформаційні та комунікаційні технології для 

доступу до інформації, її визначення 

(ідентифікації), організації, оброблення, 

оцінювання, а також її створення-

продукування і передавання-поширення, яка 

достатня для того, щоб успішно жити і 

працювати в умовах інформаційного 

суспільства, умовах економіки, яка заснована 

на знаннях. [4, c.223] 

Більш детальніше зупинимося на 

складових інформаційно-комунікаційної 

компетентності [1,3,4,6], які я формую на 

уроках інформатики, а саме: 

- технологічна (усвідомлення комп’ютера 

як універсального автоматизованого 

робочого місця для будь-якої професії). При 

наявності технологічної компетентності 

учень зможе використовувати програмні та 

апаратні засоби найбільш ефективно 

(орієнтуватися в різноманітних програмних 

середовищах, знати можливості апаратних 

засобів. Наприклад, працювати з програмами 

створення презентацій, використовувати 

апаратні засоби: сканер, веб-камеру, 

інтерактивну дошку, тощо). 

- алгоритмічна (усвідомлення комп’ютера 

як універсального виконавця алгоритмів і 

універсального засобу конструювання 

алгоритмів). При наявності алгоритмічної 

компетентності – опановувати сучасні 

системи розробки програмного забезпечення, 

створювати алгоритми. 

- модельна (усвідомлення комп’ютера як 

універсального засобу інформаційного 

моделювання). При наявності модельної 

компетентності – опановувати професійні 

пакети комп’ютерного моделювання та 

використовувати моделі електронних засобів 

навчального призначення (наприклад, 

використовувати моделі електронних засобів 

навчального призначення з фізики, хімії, 

біології та ін. на уроках). 

- дослідницька (усвідомлення комп’ютера 

як універсального технічного засобу 

автоматизації навчальних досліджень). При 

наявності дослідницької компетентності – 

застосовувати технічні засоби автоматизації 

досліджень (наприклад, виконувати 

лабораторні роботи з предметів 

природничого циклу, опрацьовувати 

матеріали до дослідницьких проектів). 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 
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- методологічна (усвідомлення 

комп’ютера як основи інтелектуального 

технологічного середовища). При наявності 

методологічної компетентності – 

використовувати ІКТ для вирішення своїх 

соціальних потреб (наприклад, брати участь у 

форумах, листуватися електронною поштою, 

готовити електронні матеріали, враховуючи 

правовий аспект подання та використання 

інформації). 

Беручи до уваги розглянуті вище складові, 

формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності на уроках інформатики я 

проводжу за такими напрямками:  

- навички користувача (робота з 

інформаційної системою, інформаційними 

процесами, операційною системою та з 

програмами загального та навчального 

призначення); 

- навички роботи з джерелами інформації 

(енциклопедії, словники, глобальною 

мережею Інтернет); 

- реалізація здібностей (проектна 

діяльність, участь у конкурсах, олімпіадах); 

- творча діяльність (презентації, публікації, 

блоги, сайти). 

Для успішної реалізації інформаційної 

компетентності використовую такі технології 

навчання: 

- інтерактивні технології навчання;[4,c.8] 

- інформаційно-комунікаційні технології 

навчання;[4,c.239] 

- технології навчання як дослідження;[4, 

c.79] 

- проектні технології; [4,c.249] 

- ігрові технології; [4,c.257] 

- технології проблемного 

навчання;[4,c.273] 

- технології особистісно-орієнтованого 

навчання. [4,c.252] 

На уроці я використовую різноманітні 

форми і методи організації роботи учнів, що 

дозволяють розкрити зміст їх суб`єктивного 

досвіду із запропонованої теми. Завжди 

продумую чергування видів робіт, типів 

завдань, заохочую учнів до висловлювання 

оригінальних ідей і гіпотез. 

Так, наприклад, на організаційному етапі 

метою якого є підготувати, налаштувати 

учнів до роботи на уроці, я застосовую такі 

прийоми, а саме: «малюнкове вітання», 

«подаруй посмішку», «формула уроку». 

Під час актуалізації опорних знань часто 

використовую такі методи як «Зайвий 

термін», «Мозаїка», ігрове лото, 

інтелектуальний тир, знайди помилку, гра 

«доміно», «скринька знань», інтерактивні 

вправи, незакінчені речення.[7] 

Велику увагу приділяю мотивації 

навчальної діяльності учнів, тому що без 

інтересу до навчання, без внутрішньої 

мотивації засвоєння знань не відбудеться. На 

етапі мотивації учні повинні побачити, що 

без нового матеріалу вони не зможуть 

рухатися далі. В учнів повинно самостійно 

виникнути питання «Як це зробити?». Тому, 

на етапі мотивація навчальної діяльності я 

використовую практичні способи: 

розв’язування нестандартних задач, 

створення ситуації успіху, проблемної 

ситуації, апелювання до життєвого досвіду 

учнів, створюю ситуації професійного 

спрямування, доброзичливий настрій уроку, 

залучення учнів до оцінювання, приваблива 

мета уроку та різні дидактичні вправи. Етап 

мотивації навчальної діяльності дозволяє 

підвести до теми уроку. При визначенні мети 

уроку застосовую методику самостійного 

навчання.  

На етапі вивчення нового матеріалу 

застосовую: 

1. Метод евристична бесіда. [4, c.75] 

Я підбираю запитання при цьому 

спонукаю учнів самостійно на основі їх 

знань, уявлень, життєвого досвіду, 

спостережень приходити до певних 

висновків, формулювати поняття і правила. 

До кожної теми з інформатики мною створені 

робочі папки учня, у яких зберігаються 

опорні конспекти, схеми, ілюстрації, 

дидактичний матеріал, алгоритми роботи з 

об’єктами.  

2. Методика самостійного навчання.  

Моя педагогічна практика свідчить про те, 

що тільки знання, набуті самостійною 

працею, роблять випускника фахівцем, 

здатним творчо вирішувати професійні задачі 

та різні проблеми. 

Самостійність – це здатність учня 

самостійно знаходити інформацію, виділяти 

важливу, потрібну та систематизувати її. А 

особливо важливо, щоб учень навчився при 

цьому самостійно приймати рішення, творчо 

мислити та об’єктивно зробити рефлексію. 

До самостійності треба учнів привчити, 

розвивати її та регулярно проводити контроль 

знань та умінь, самостійних набутих учнем.  
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Сутність моєї методики самостійного 

навчання можна викласти у таких етапах 

роботи на уроці:   

- самостійне визначення мети уроку та 

кінцевих цілей; 

- самостійна робот над інформацією та її 

засвоєнням; 

- самостійна робота над закріпленням та 

практичною апробацією вивченого матеріалу; 

- самостійний пошук додаткових джерел 

інформації. 

На таких уроках я виступаю у ролі 

диригента всього творчого процесу, де я 

допомагаю учням самостійно працювати, 

консультую їх, вчу мислити та аналізувати.  

3. Методика презентаційного навчання.  

Я успішно її використовую на таких етапах 

уроку:  перевірка домашнього завдання, етапі 

актуалізації опорних знань, мотивації 

навчальної діяльності, вивчення нового 

матеріалу. 

4. Метод Mind-maps (інтелект-карт)[7,8] 

Дуже часто, пояснюючи новий складний 

матеріал або розв’язуючи якесь завдання, в 

мене виникає потреба малювати на дошці, 

або на аркуші різні схеми. Щоб дані схеми 

були змістовними, естетично оформленими, 

інформаційно наповненими я почала 

застосовувати метод Mind-maps, розроблений 

Тоні Бьюзеном. 

Інтелект-карта - це особливий вид запису 

матеріалів у вигляді радіантної структури, 

тобто структури, що виходить від центру до 

країв, поступово розгалужується на дрібніші 

частини. Інтелект-карти можуть замінити 

традиційний текст, таблиці, графіки та схеми, 

тому що вони дозволяють більш якісно 

відобразити структуру матеріалу, смислові та 

ієрархічні зв'язки, показати, які існують 

відносини між складовими частинами. А 

створення інтелект-карт сприяє розвитку 

потоку асоціацій, думок, ідей. Для кращого 

запам'ятовування і засвоєння бажано 

використовувати малюнки, картинки, 

асоціації про кожне слово. 

Активно використовуючи інтелект-карти 

на етапі вивчення нового матеріалу я зробила 

такий висновок: теоретичний матеріал на 

основі інтелект-карт є гнучким, його легко 

пристосовувати до умов, що виникають в 

процесі викладу нового навчального 

матеріалу;  оскільки інтелект-карти 

ілюструють лише інформацію, що 

безпосередньо стосується теми уроку, учні 

краще засвоюють матеріал; на відміну від 

лінійного тексту, інтелект-карти не тільки 

зберігають факти, але і демонструють 

взаємозв’язки між ними, тим самим 

забезпечуючи глибше розуміння матеріалу 

учнями. 

На етапі закріплення готую набір 

практичних завдань (задач), щоб забезпечити 

практичну роботу на уроці. Кожен учень 

закріплений за певним комп'ютером. На уроці 

я розглядаю комп'ютер не як мету, а як 

інструмент дослідження, джерело додаткової 

інформації, спосіб саморозвитку й 

самоорганізації праці, розширення зони 

індивідуальної активності учня. Тому я 

вважаю, що виконуючи практичну роботу 

учні оволодівають навичками самостійної 

пізнавальної діяльності, активізують і 

поглиблюють навчальний процес, розвивають 

мислення, формують навички наукового 

світогляду, вміння логічної аргументації. 

Беручи до уваги розглянуті вище питання, 

пропоную конспект уроку «Призначення й 

використання математичних і статистичних 

функцій табличного процесора» з теми 

«Системи обробки табличної інформації». 

Тема уроку. Призначення й 

використання математичних і 

статистичних функцій табличного 

процесора. 

Мета уроку: 

- ознайомити учнів з поняттям та 

структурою запису функції, розглянути 

категорії функції, навчити виконувати 

обчислення за даними електронної таблиці, 

використовуючи «майстер функції», 

застосовувати знання, навички та вміння під 

час розв’язування прикладних задач та в 

життєвих умовах; 

- розвивати логічне мислення, пам’ять, 

увагу, вміння порівнювати, робити висновки 

та узагальнювати вивчений матеріал, 

застосовувати набуті знання на практиці та 

інформацію у професійних ситуаціях, 

розвивати комп’ютерну грамотність, а також 

пізнавальний інтерес до майбутньої професії; 

- виховувати навички колективної праці, 

вміння поважати думку інших, виховувати 

всебічно розвинену людину, здатну 

синтезувати знання з різних предметних 

галузей для розв’язання відповідних завдань 

за допомогою персонального комп'ютера. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу 
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Міжпредметні зв’язки: математика, 

охорона праці, географія, засоби 

комп’ютерних інформаційних систем 

Обладнання: електронна версія уроку - 

презентація, картки для роботи у групах, 

завдання практичної роботи, ватман, олівці, 

бланк самооцінювання 

 

 

Хід уроку 

А епіграфом уроку стануть слова героя 

відомого мультфільму Скруджа Макдака: 

Я дуже багатий, і я цим пишаюся 

І ви повинні пам’ятати: 

Уміле ведення господарства —  

Це ключ до успіху і процвітання 

Ваше господарство — це знання, 

Саме зараз ви закладаєте ваш капітал 

 

Хід уроку 

Етапи уроку Методи і методичні прийоми 

І. Організаційний етап. 

 

Доброго дня! Я рада вас бачити на уроці. Тож пропоную 

зараз повернутися один до одного, посміхнутися один 

одному та передайте частинку свого гарного настрою 

один одному та нашим гостям. Ми з вами зарядилися 

позитивною енергією для продуктивної роботи і 

почнемо наш урок з гарним настроєм.  

Організація робочого місця учня 

У вас на робочих столах є: інструкція з техніки безпеки, 

завдання з яким ми будемо працювати та бланк 

самооцінювання. Цей бланк ви будете заповнювати 

самостійно протягом уроку. А зараз прошу підписати 

бланк самооцінювання.  

 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

Сьогодні ми з вами будемо говорити про табличний 

процесор Microsoft Excel. За допомогою цієї програми 

ми з вами навчилися: створювати, редагувати табличний 

документ, форматувати електронну таблицю за 

допомогою діалогового вікна «формат комірок», 

виконувати обчислення за допомогою формул, 

застосовувати відносні і абсолютні посилання. 

Давайте пригадаємо основні поняття, які будемо 

використовувати на уроці. Для цього я пропоную вам 

зіграти в гру «скринька знань», де ви можете закласти 

свій перший капітал. Правила гри:  

- учасник гри вибирає номер питання; 

- за правильну відповідь отримує 1 золоту монетку та 

записує 1 бал у бланк самооцінювання; 

- передає естафету іншому учаснику. 

 

Ми з’ясували, що основне призначення ЕТ- обчислення. 

Давайте пригадаємо з предмету «засоби комп’ютерних 

інформаційних систем» 

- Який із елементів системного блоку виконує 

арифметичні та логічні операції? (мікропроцесор) 

- Які існують типи мікропроцесорів? 

- Скільки ядер може мати мікропроцесор? 

А зараз попрацюємо у парах, уявіть, що ви 

мікропроцесор. Вам потрібно на карточці записати тип 

 

 

Створення позитивної психологічної 

атмосфери на уроці, вправа «подаруй 

посмішку» 

 

 

 

Пояснення викладача 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення викладача 

 

 

 

 

 

 

Інтерактивна гра «скринька знань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення викладача 

 

 

Запитання-відповіді 

 

 

 

Робота у парах з карточками 
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мікропроцесора та за 1 хвилину обчислити значення у 

комірках електронної таблиці.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка правильності виконання завдання. Ви заклали 

ще один капітал.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів  
Я вже маю капітал та вирішила поїхати у подорож для 

цього звернулася у декілька турагенств. Кожне 

турагенство запропонувало мені країни для відпочинку 

з відповідними цінами на авіаквитки, які виявилися 

різними. Але я хочу швидко визначити: 

- Яка максимальна ціна авіаквитка? 

- Яка мінімальна ціна авіаквитка?  

- Як знайти середнє значення ціни авіаквитків кожного 

турагенства? 

- І якщо я вирішу побувати у кожній країні, яку загальну 

суму потрібно заплатити. Чи вистачить моїх золотих 

монет? 

- Що мені потрібно знати, вміти щоб відповісти на всі 

питання? 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

1. Повідомлення теми уроку 

2. Визначення завдань уроку 

Тобто, щоб працювати з функціями в електронних 

таблицях ми повинні знати: 

- Що таке функція? Як правильно її записати? 

- Які бувають категорії функції? 

- Якими способами можна викликати функцію? 

- Як працювати з майстром функції? Скільки кроків 

має майстер функції? 

Вирішувати усі завдання будемо за допомогою 

побудови інтелект карти на ватмані. Я нагадаю вам  

правила побудови інтелект карти: у центрі малюється 

коло з поняттям. Від кола ідуть основні товсті гілки на 

яких записуються основні питання, від основної гілки 

відходять тоненькі гілки, які розкривають основні 

питання. 

Для цього я пропоную об’єднатися у групи. Кожна 

група отримує опорний конспект, опрацьовує матеріал 

та створює частину схеми для побудови інтелект карти. 

1 група. Поняття та структура функції 

- Що таке функція? 

- Структура функції. 

2 група. Категорії функції 

- Які функції відносяться до математичних? 

- Які функції відносяться до статистичних? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення викладача 

 

 

 

 

Постановка проблемного завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач повідомляє тему уроку 

Учні визначають завдання уроку 

 

Визначення завдань уроку 

 

 

 

 

 

 

Пояснення викладача 

 

 

 

 

 

 

Робота в групах 
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3 група. Способи вставки функції 

- Що таке майстер функції? 

- Якими способами можна вставити функцію? 

4 група. Робота з майстром функції 

- Скільки кроків роботи майстра функції? 

- Які дії потрібно виконати на першому кроці? 

- Які дії потрібно виконати на другому кроці? 

Після відведеного 

часу, кожний 

представник групи 

пояснює матеріал, 

будуючи відвідну 

гілку інтелект карти. 

 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

1. Завдання. Пояснити призначення функції за таким 

планом: 

- ім’я функції; 

- категорія функції; 

- аргументи, з яких складається функція; 

- призначення функції 

1 група =сумм(В34;25;С12:С25) 

2 група =макс(D45;F12:F21;36) 

3 група =мин(A23:A28;12;C56) 

4 група =срзнач(B4:B12;C34;23) 

 

2. Виконання практичного завдання за комп’ютером 

- інструктаж з техніки безпеки 

Для безпечної роботи за комп’ютером пригадаємо 

правила техніки безпеки. Запрошую інструктора 

провести інструктаж. 

- вирішення проблемного завдання, яке було поставлене 

на початку уроку 

- виконання практичного завдання за комп’ютером 

- аналіз та оцінювання практичного завдання 

 

VI. Домашнє завдання 

- опрац. стор. 87-89, завдання стор. 92 № 9, 13 

- створити таблицю «моя успішність», виписавши 

поточні оцінки з усіх предметів та обчислити середній 

бал успішності. 

VIІ. Підсумок уроку 

1. Коментування оцінок 

Ви отримали результати вашої роботи за урок в балах. 

Але не менш важливим є ваша внутрішня оцінка 

сьогоднішнього уроку 

2. Рефлексія (повернення до епіграфу уроку) 

Викладач пропонує учням відкрити презентацію 

«самооцінка». Виберіть будь ласка той слайд у який ви 

покладете свій капітал. 

«Валіза» - я все зрозумів, свій капітал кладу у валізу, 

щоб забрати знання із собою та використати на 

практиці. 

«Пральна машина» - зрозумів частково, тому капітал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні працюють «усі разом», 

створюючи загальну інтелект карту з 

теми 

 

 

 

 

 

Робота в групах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод «уявний мікрофон» з 

елементами рольової гри 

 

 

Робота учня біля дошки з 

демонстрацією та поясненням 

Індивідуальна робота учнів за 

комп’ютером з інструктивною 

карткою 

Робота з карткою самооцінювання 

(обчислення усіх балів) 

 

 

 

 

 

 

Викладач аналізує оцінки 

 

 

 

Вправа «валіза» 
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кладу у пральну машину, щоб знову все перекрутити. 

«Кошик для сміття» - нічого не зрозумів, не отримав 

жодної цінної інформації, тому свій капітал викидаю у 

кошик. 

Бажаю вам завжди чудового настрою і підкорення 

високих вершин знань. 

Дякуємо вам за урок. Успіхів і нових досягнень! До 

зустрічі! 

 

 

Підбиваючи підсумки роботи, можу 

сказати: «У щасливій школі - щасливі діти». 

На першому місці - діти. Необхідно робити 

все для того, щоб учні, яких навчаєш, стали 

особистостями мислячими, самостійними, 

творчими, духовно багатими. Девізом 

педагогічної діяльності можна вважати слова 

А. Ейнштейна: «Уміє вчити той, хто вчить 

цікаво». Тому намагаюся творчо, по-новому 

розв'язати актуальні завдання сучасної освіти, 

які спрямовані на гуманізацію та 

демократизацію навчально-виховного 

процесу у навчальному закладі.  
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Формування всебічно розвиненої 

гармонійної особистості є головним 

завданням сучасної школи, у центрі освітньої 

діяльності якої знаходиться дитина. Сучасна 

людина повинна мати винахідливе мислення, 

знаходити шляхи розв’язання будь-якої 

ситуації, працювати в команді, бути здатною 

приймати рішення, активно використовувати 

сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології в усіх галузях своєї діяльності. 

Успішний економічний та соціальний 

розвиток суспільства залежить від підготовки 

висококваліфікованих фахівців, які 

відповідатимуть вимогам інформаційного 

глобалізованого суспільства, ефективно 

діятимуть у професійному та соціальному 

середовищах та будуть здатні навчатися 

протягом життя. 

Сьогодні актуальним є перехід від 

пасивних форм навчання до активних, 

творчих. Виникає необхідність змінити  

методи і засоби навчання, завдяки яким учень 

стає активним учасником навчального 

процесу під керівництвом викладача. У цьому 

контексті зростає зацікавленість в 

інноваційних технологіях навчання, серед 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 

ІНФОРМАТИКИ 
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яких вагоме місце посідають інтерактивні 

технології. 

Мета дослідження – проаналізувати 

можливості інтерактивних технологій щодо 

їх використання на уроках інформатики. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

дає змогу зазначити, що використання 

інтерактивних технологій у навчально-

виховному процесі привертає увагу багатьох 

учених і педагогів. Зокрема, С.Кашлєв 

обґрунтував інтерактивне навчання як 

інноваційне педагогічне явище, О.Пометун 

опублікувала «Енциклопедію інтерактивного 

навчання», М.Кларін розглядав інтерактивне 

навчання як інструмент освоєння нового 

досвіду, Т.Дуткевич визначив психологічні 

основи використання інтерактивних методів у 

процесі підготовки спеціалістів з вищою 

освітою. 

Теоретичний і дидактичний аспекти 

інтерактивних технологій навчання вже 

достатньо розроблені та висвітлені в роботах 

М.Башмакова, В.Беспалька, Л.Буркової, 

В.Лозової, Г.Селевка, О.Пєхоти та інших 

вітчизняних і зарубіжних учених. 

Зміст курсу інформатики дає можливість 

педагогу не тільки інформувати й опитувати 

учнів, а й організовувати їх діяльність в 

атмосфері вільного обміну думками і 

поглядами. Викладач застосовує більше 

активних методів навчання замість 

переказування абстрактної, «готової» 

інформації. Форми роботи мають 

захоплювати учнів, пробуджувати в них 

інтерес і мотивацію, навчати самостійному 

мисленню та діям. 

Інтерактивні технології – це творчий, 

цікавий підхід до організації навчальної 

діяльності учнів. Слово «інтерактив» 

походить від англійського слова «interact». 

«Inter» – це взаємний, «act» – діяти. 

Інтерактивний – здатний взаємодіяти або 

перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-

чим (наприклад, комп’ютером) або з будь-

ким (людиною). Сутність інтерактивного 

навчання полягає в активному залученні всіх 

учнів до процесу пізнання. 

Дослідження, проведені Національним 

тренінговим центром (США, штат Меріленд) 

у 1980-х роках, засвідчують, що інтерактивне 

навчання уможливлює різке збільшення 

відсотка засвоєння матеріалу, оскільки 

впливає не лише на свідомість учня, а й на 

його почуття, волю. Результати цих 

досліджень відображено у схемі, яка дістала 

назву «Піраміда навчання». Засвоєння 

навчального матеріалу під час застосування 

інтерактивних форм навчання «Піраміда 

навчання» демонструє, що найменших 

результатів можна досягти за умов пасивного 

навчання (лекція – 5%, читання – 10%), а 

найбільших – інтерактивного (дискусійні 

групи – 50%, практика через дію – 75%, 

навчання інших або негайне застосування 

знань – 90%). Ці дані є 

середньостатистичними, тому в конкретних 

випадках результати можуть  різнитися, але в 

середньому таку закономірність може 

простежити кожен викладач [8, c. 284]. 

 
Більшість інтерактивних методів навчання 

відносяться до технологій колективного 

навчання, коли учням потрібно 

Ознаки інтерактивного навчання 

[5, c. 68]: 

- наявність спільної мети (але не 

тотожної для всіх учнів) і чітко 

спланованого та очікуваного результату 

навчання; 

- прагнення спиратися на суб’єктний 

досвід кожної дитини; 

- навчання вибудовується на основі 

діалогу між, наприклад, викладачем та 

учнями, чи тільки учнями, або між 

учнями та комп’ютером; 

- позитивна взаємозалежність учнів, 

творчість, співпраця в навчанні;  

- досягнення особистого успіху 

можливе тільки за умови досягнення 

успіху всіма учасниками освітнього 

процесу; 

- активність, ініціативність усіх учнів 

в освітньому процесі; 

створення комфортних умов 

навчання, учень має відчувати свою 

інтелектуальну спроможність;  

- наявність проблемного завдання, 

обмін знаннями, ідеями, способами 

діяльності тощо, формуються та 

обстоюється (або змінюється під дією 

аргументів) власна позиція в атмосфері 

взаємної підтримки, доброзичливості;  

- унеможливлюється домінування 

однієї думки над іншими, та опонентів 

одного над іншим;  

- поєднання індивідуальної, парної, 

групової, колективної роботи. 
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скооперуватися для виконання завдань, 

активної роботи на уроці, засвоєння 

матеріалу і вироблення навичок спілкування 

при дискусії й аргументації своїх позицій, а 

саме [3, с. 80]: 

- РОБОТА В ПАРАХ (робота 

організовується як на уроках засвоєння, так і 

на уроках застосування знань, умінь і 

навичок. Технологія особливо ефективна на 

початкових етапах навчання учнів роботі у 

малих групах. ЇЇ можна використовувати для 

досягнення будь-якої дидактичної мети: 

засвоєння, закріплення, перевірки знань). 

- РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ (це 

спільна діяльність для досягнення загальних 

цілей, учні прагнуть отримати результат, що 

буде найкращим для кожного і для всіх 

членів групи. Слід використовувати для 

вирішення складних проблем, що потребують 

колективного розуму). 

- «МІКРОФОН» (цей вид діяльності надає 

можливість кожному сказати щось швидко, 

по черзі, відповідаючи на запитання або 

висловлюючи свою думку чи позицію). 

- «НЕЗАКІНЧЕНІ РЕЧЕННЯ» (дає 

можливість ґрунтовніше працювати над 

формою висловлення власних ідей, 

порівнювати їх з іншими, вільніше 

висловлюватися щодо запропонованих тем, 

відпрацьовувати вміння говорити коротко, 

але по суті й переконливо). 

- «МОЗКОВИЙ ШТУРМ» (це метод 

розв’язання проблеми, коли всі учасники 

розмірковують над однією проблемою; 

застосовую коли треба мати кілька варіантів 

розв’язання конкретної проблеми). 

- «АЖУРНА ПИЛКА» (дає можливість 

працювати разом для засвоєння великої 

кількості інформації за короткий проміжок 

часу, заохочує учнів допомагати один одному 

вчитися, навчаючи). 

- ДИСКУСІЯ (важливий засіб 

пізнавальної діяльності учнів у процесі 

навчання, дозволяє сформулювати деякі 

головні організаційно-педагогічні принципи). 

- «ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ» (цей метод 

застосовую, якщо потрібно якось пожвавити 

сухий, найчастіше нецікавий матеріал. Суть 

його в тому, що відбувається командний 

пошук інформації, що доповнює вже наявну 

(прочитану мною лекцію або домашнє 

завдання) з наступними відповідями на 

питання). 

- «ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ» (зачитую яке-

небудь твердження й учні повинні підійти до 

плаката зі словом «так» або «ні». Бажано, 

щоб вони пояснили свою позицію). 

- «КОЛО ІДЕЙ» (метою технології є 

залучення всіх до обговорення проблеми. 

Порядок проведення: ставлю дискусійне 

питання та пропоную обговорити його в 

малих групах; після того як вичерпався час на 

обговорення, кожна група представляє всього 

один аспект проблеми, яку обговорювали; 

групи висловлюються по черзі, доки не буде 

вичерпано всі відповіді; під час обговорення 

теми на дошці складається список зазначених 

ідей; коли всі ідеї про вирішення проблеми 

висловлені, можна звернутись до розгляду 

проблеми в цілому. Потім підбиваються 

підсумки). 

- «АКВАРІУМ» (такий вид діяльності на 

уроці допоможе вдосконалити навички 

роботи в малих групах. Після того як 

об'єднано учнів у дві-чотири групи та 

запропоновано завдання для виконання та 

необхідну інформацію, одна з груп сідає в 

центр класу та утворює своє маленьке коло. 

Учні цієї групи починають обговорювати 

запропоновану наставником проблему. Групі, 

що працює, для виконання завдання 

необхідно прочитати вголос ситуацію та 

обговорити її у групі, використовуючи метод 

дискусії. Усі інші учні класу мають тільки 

слухати. Після закінчення 3-5 хвилин група 

займає свої місця, далі йде обговорення, чи 

була думка аргументованою). 

- «НАВЧАЮЧИСЬ УЧУСЬ» (такий вид 

навчальної діяльності дає можливість взяти 

активну участь у навчанні та передачі своїх 

знань іншим людям). 

- «КРІСЛО АВТОРА» (метод несе в собі 

реалізацію підвищення самооцінки учнів. 

Учень, перебуваючи на місці педагога, 

відчуває себе достойним високої посади. Це 

підвищує не тільки самооцінку, а й бажання 

покращувати свої знання). 

- РОЛЬОВА ГРА, ІМІТАЦІЯ (Мета 

розігрування ситуації в ролях - визначити 

власне ставлення до конкретної життєвої 

ситуації, набути досвіду поведінки в подібній 

ситуації шляхом гри). 

Застосування методів інтерактивного 

навчання дозволяє викладачу інформатики 

вирішувати такі завдання [5, с. 71]: 

- формувати інтерес до предмета; 



                                                                 

21 

 

Перспектива-Інформ № 2 (81) 2017 

- розвивати самостійність учнів; створити 

комфортну атмосферу  доброзичливості на 

заняттях, що сприятиме оздоровленню 

психологічного клімату; 

- навчити дитину виявляти свою 

індивідуальність у навчальному процесі;  

- реалізувати ідею співпраці викладача та 

учнів, тобто співпрацювати з учнем як з 

партнером;  

- задіяти до процесу навчання не тільки 

свідомість дитини, але і її почуття, емоції, 

вольові якості. 

Ураховуючи специфіку предмета, 

неможливо уявити урок без застосування 

комп’ютерно орієнтованих інтерактивних 

технологій, що дозволяють змінити 

навчальний процес, надаючи можливість 

зорієнтувати навчання на особистісний 

розвиток і саморозвиток учнів. 

Особливо широко використовуються на 

уроках такі комп’ютерно орієнтовані 

інтерактивні технології:  

1. Хмарні технології – це технології, що 

надають користувачам Інтернету доступ до 

комп’ютерних ресурсів сервера і 

використання програмного забезпечення як 

онлайн-сервіса [1, c.8], до  них можна 

віднести:  

- КАРТИ-ЗНАНЬ (англ. Mind map – карти 

розуму, карти пам’яті, інтедект-карти, майнд-

мепі) спосіб зображення процесу загального 

мислення за допомогою схем 

(www.mind42.com, www.mindmeister.com, 

www.bubbl.us);  

- ІНТЕРАКТИВНИЙ ПЛАКАТ – це 

електронний освітній засіб нового типу, який 

забезпечує високий рівень використання 

інформаційних каналів сприйняття наочності 

навчального процесу (www.glogster.com); 

- ХМАРА ТЕГІВ – це візуальне подання 

списку категорій (або тегів, міток, ярликів, 

ключових слів (www.tagul.com, 

www.worditou.com, www.tagxedo.com); 

- МЕРЕЖЕВІ ЩОДЕННИКИ (БЛОГИ) 
– сервіс Інтернет, що дозволяє будь-якому 

користувачу вести записи з довільної 

тематики (www.blogger.com, wordpress.com).  

2. Проектна технологія – передбачає 

створення відповідної проблемної ситуації, 

під час вирішення якої учні, оволодівши 

певною сукупністю академічних знань, здатні 

засобами проектної діяльності показати як 

теоретичний аспект розв’язання поставленої 

задачі, так і можливості практичного 

застосування одержаних результатів. 

Проектна технологія завжди орієнтована на 

самостійну діяльність учнів – індивідуальну, 

парну або групову. У процесі підготовки 

проектної роботи задіяні різні види діяльності 

– розумова, комунікативна, практична і 

презентаційна [2, c. 398]. 

3. Ігрові технології – ефективний засіб 

навчання, що активізує увагу, підвищує 

інтерес до вивчення дисципліни, уможливлює 

процес обговорення, констатування та 

оцінювання результатів [6, c. 86]. Завдяки 

ігровим технологіям учні, спробувавши свої 

сили як учасники гри, у майбутньому 

зможуть самостійно проектувати, 

організовувати і проводити різноманітні ігри. 

4. Мультимедійні технології – це 

комбінування різних форм представлення 

інформації на одному носієві, наприклад 

текстової, звукової і графічної, анімаційної і 

відео (озвучення презентації, відео-вправи, 

аудіо-завдання). Широкомовна трансляція 

презентації може бути як «живою», так і 

попередньо записаною. Широкомовна 

трансляція або запис можуть бути засновані 

на аналогових або ж електронних технологіях 

зберігання й передачі інформації. [6, c. 83]. 

5. SMART-технології – це інтерактивний 

програмний навчальний комплекс, що сприяє 

активізації пізнавальної, творчої та активної 

діяльності учнів на заняттях. [4, c. 315]. 

Перевагою SMART-технологій є те, що вони 

здатні розвинути творчі здібності учнів, 

професійні знання, навички комунікації, 

грамотність у сфері ІКТ, сформувати 

критичне мислення, дозволяють більш 

широко і повноцінно розкрити творчий 

потенціал кожного  учня.  

6. Групова технологія – передбачає 

організацію навчального процесу, за якої 

навчання здійснюється в процесі спілкування 

між учнями (взаємонавчання) у групах. Група 

може складатися з двох і більше учнів, може 

бути однорідною або різнорідною, постійною 

і мобільною. Кожна група одержує завдання 

підготувати та розкрити решті учням свою 

тему. Методи, форми, засоби для цього учні 

обирають самостійно. Вони опрацьовують 

теоретичний матеріал, готують презентації, 

підбирають тестові завдання, які потім я 

використовую для перевірки рівня засвоєння 

даного матеріалу. Роль кожного члена в групі 

розподіляється учнями також самостійно. 

Веб-квест – проблемне завдання з 

http://www.bubbl.us/
http://www.glogster.com/
http://www.tagxedo.com/
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елементами рольової гри, для виконання якої 

використовуються інформаційні ресурси 

мережі Інтернет [7, c. 12]. 

Отже, нові інтерактивні технології 

навчання на основі інформаційних і 

комунікаційних технологій дозволяють 

змінити навчальний процес. Інтерактивні 

методи навчання дозволяють залучити до 

роботи всіх учнів, сприяють виробленню 

соціально важливих навичок роботи в 

колективі. сприяють напруженій розумовій 

роботі учнів, стимулюють самостійність, 

активність, розвивають творче мислення. 

Сучасні комп’ютерні технології дають 

викладачу нові можливості, дозволяючи 

разом з учнем отримувати задоволення від 

захопливого процесу пізнання. дозволяють 

інтенсифікувати освітній процес, збільшити 

швидкість сприйняття, розуміння та глибину 

засвоєння величезних масивів знань. 
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Ураховуючи нові суспільно-політичні 

реалії в Україні усе більшої актуальності 

набуває виховання в молодого покоління 

почуття патріотизму, відданості 

загальнодержавній справі зміцнення країни, 

активної громадянської позиції тощо.  

Сучасне розуміння патріотизму 

характеризується різноманітністю і 

неоднозначністю. Багато в чому воно 

пояснюється складною природою цього 

явища, багатим його змістом і розмаїттям 

форм прояву. Крім того, проблема 

патріотизму розглядається різними 

дослідниками в різних історичних, соціально-

економічних і політичних умовах, залежно 

від особистої позиції, відношення до своєї 

Вітчизни, від використання різних сфер знань 

та іншого.  

Суть патріотичного виховання в сучасних 

умовах може трактуватися як розвиток 

відчуття особи, патріотичної свідомості, 

заснованої на гуманістичних духовних 

цінностях свого народу. Це відчуття гордості 

за своєю Вітчизну, її історію. Це прагнення 

зробити свою країну кращою, багатшою, 

міцнішою, щасливішою...  

У процесі втілення зазначеного в життя 

велика роль належить освіті. На уроках, які є 

основним елементом навчально-виховного 

процесу, патріотичне виховання 

впроваджується через систему таких 

виховних завдань: 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЯК ЗАСОБУ 

ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ 
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- утвердження у свідомості і почуттях 

особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та 

історичного минулого України; 

- виховання поваги до Конституції, Законів 

України, державної символіки; 

- формування етнічної та національної 

самосвідомості, любові до рідної землі, 

держави, родини, народу;  

- працелюбності, свободи, справедливості, 

доброти, чесності, бережного ставлення до 

природи; 

- формування відданості справі зміцнення 

країни. 

Пріоритетним напрямом процесу 

виховання громадянина України є 

формування і розвиток в учня національної 

самосвідомості, яку можна формувати і 

розвивати такими методами як лекція, бесіда, 

диспут, метод проектних технологій. 

Аби виховання молоді мало конкретний, 

самобутній, національний характер потрібно 

поєднувати навчання та виховання 

підростаючого покоління із систематичним 

використанням найбагатшої спадщини 

українського народу, впроваджувати 

національну систему виховання на уроках 

фізики. Адже фізика як навчальний предмет 

дає великі можливості для формування 

наукового світогляду учнів. 

Сьогодні фізику не можна розглядати 

лише як об’єктивне пізнання природи, яка не 

взаємодіє з людиною. Учень повинен знати, 

заради чого пізнається природа, розуміти 

значення науки в житті суспільства й кожної 

людини зокрема. Оновлення змісту фізичної 

освіти слід розглядати як процес формування 

освітньо-пізнавальних, патріотичних якостей 

учнів, виховання національної свідомості, 

поглиблення знань про свій народ, його 

наукові та культурні традиції. Сучасна 

загальноосвітня школа має значні резерви 

щодо результативного формування в 

особистості системи ціннісних орієнтацій як 

компоненту її світоглядної позиції. Фізика 

має великі виховні можливості 

українознавчого аспекту. 

Використання проектної технології на 

уроці фізики дає можливість виховувати в 

молодого покоління почуття патріотизму, 

відданості загальнодержавній справі 

зміцнення країни, активну громадянську 

позицію тощо, шляхом виявлення 

загальнолюдських та загальнодержавних 

проблем та пошуків шляхів їх вирішення. 

Використання проектної діяльності для 

розв’язку цієї проблеми є найбільш 

перспективним, бо вона сприяє активному 

залученню й реалізації життєвих планів 

учнів. Використання методу проектів на 

уроках фізики сприяє реалізації діяльнісного 

підходу до вивчення предмета, а також дає 

можливість розвитку в учнів таких 

компетенцій: 

- соціальна зрілість, пов’язана з готовністю 

брати на себе відповідальність, 

ініціативність; 

- володіння комунікативними навичками, 

що передбачає опанування усним і писемним 

спілкуванням, формування вміння вести 

полеміку, працювати в команді; 

- інформаційні компетенції, що 

передбачають розвиток умінь орієнтуватися в 

інформаційному просторі, критично 

осмислювати інформацію; 

- здатність до саморозвитку й самоосвіти, 

прагнення постійно навчатися та вміння 

самостійно конструювати свої знання; 

- здатність до раціональної продуктивної, 

творчої діяльності, що передбачає уміння 

планувати свою роботу, комплексно 

поєднувати знання з різних галузей для 

вирішення проблеми; 

- презентаційні вміння, навички 

естетичного оформлення результатів 

дослідження тощо. 

Проектна технологія передбачає 

реалізацію дій за чітким алгоритмом та 

наявність певної сукупності навчально-

пізнавальних прийомів, що дозволяють учням 

самостійно вирішувати проблему з 

обов’язковим представленням результатів. 

Основна цінність проектної технології 

навчання полягає в тому, що вона орієнтує 

учнів на створення певного матеріального або 

інтелектуального продукту, а не на просте 

вивчення конкретних питань чи теми. На 

шляху до опанування конкретним змістом чи 

методом пізнання учні мають актуалізувати 

свою пошукову діяльність, здобути нові 

необхідні знання. При цьому вони можуть 

радитися з викладачем і між собою, 

виконувати індивідуально чи в групах 

пізнавальну, дослідницьку, конструкторську 

та інші види роботи. 

Наведемо приклад розробки звичайного 

уроку фізики, виховною метою якого є 
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формування почуття патріотизму, відданості 

загальнодержавній справі зміцнення країни, 

активної громадянської позиції 

Тема: Проблеми пошуку й використання 

нових екологічно чистих джерел енергії на 

Україні. 

Мета уроку:  

- дати уявлення про традиційні і 

нетрадиційні джерела енергії; їх вплив на 

навколишнє середовище, необхідність 

шукати нові шляхи отримання енергії; 

мотивувати до створення особистого проекту 

нового поновлювального джерела енергії, 

розкриття його основних екологічних і 

економічних переваг; 

- розвивати вміння аналізувати, 

порівнювати, самостійно робити висновки, 

працювати з літературою, створювати 

презентації; 

- виховувати почуття патріотизму, 

відданості загальнодержавній справі 

зміцнення країни, активної громадянської 

позиції. 

Тип уроку: урок-семінар з використанням 

проектних технологій. 

 

Назва проекту Проблеми пошуку й використання нових екологічно чистих джерел 

енергії на Україні 

Тип проекту Навчальний, дослідницький, колективний, короткотривалий 

Проблема Вичерпання запасів органічних видів палива, різке зростання їх 

ціни, недосконалість та низька ефективність технологій їхнього 

використання, шкідливий вплив на довкілля потребують пошуку 

нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії 

Ключове питання Які нетрадиційні методи отримання енергії можна 

використовувати в Україні? 

Актуальність 

проекту 

Вичерпання запасів органічних видів палива, різке зростання їх 

ціни, недосконалість та низька ефективність технологій їхнього 

використання, шкідливий вплив на довкілля потребує пошуку 

нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Особлива 

проблема постає перед ресурсозалежними країнами, якою є наша 

Україна. Тому розвиток і впровадження ефективних технологій 

використання нетрадиційних, відновлювальних, екологічно чистих 

джерел енергії є актуальним 

Мета проекту Зібрати інформацію про нові, екологічно чисті, відновлювальні 

джерела енергії. Запропонувати можливості використання їх на 

території України, області, міста, власного будинку. Розвивати 

інтерес та творчі здібності учнів, удосконалювати життєві 

компетенції. Виховувати почуття патріотизму, відданості 

загальнодержавній справі зміцнення країни, формувати активну 

громадянську позицію 

Завдання проекту 1. Відшукати нові, екологічно чисті джерела енергії, розкрити їх 

переваги та недоліки; 

2. Створити і презентувати проект використання нових 

екологічно чистих, відновлювальних джерел енергії на території 

України, області, міста, власного будинку за такими напрямками: 

- енергія вітру; 

- енергія Сонця; 

- геотермальна енергія; 

- енергія малих річок; 

- біоенергетика;  

- енергія Світового океану; 

Учасники проекту учні ІІ курсу 

Етапи реалізації проекту 

Етапи роботи Зміст діяльності учнів Зміст діяльності викладача 

І.  

Підготовка до 

а) вибір теми; 

б) формулювання мети проекту; 
а) ознайомлює із суттю проектної 

технології; 



                                                                 

25 

 

Перспектива-Інформ № 2 (81) 2017 

проектування. 

Вивчення теми, мети 

й завдань проекту 

в) постановка завдань проекту б) мотивує тему та мету проекту; 

в) допомагає в постановці питань. 

 

ІІ.  

Планування 

а) визначення кількості груп та 

їх складу; 

б) обговорення розділів, за 

якими потрібно збирати 

інформацію: 

І група «Вітрова енергетика»: 

ІІ група «Гідроенергетика»: 

ІІІ група «Геотермальна 

енергетика» 

ІV група «Сонячна енергетика» 

V група «Біоенергетика» 

VІ група «Енергія морських 

хвиль та приливів» 

а) пропонує ідеї; 

б) висловлює пропозиції; 

в) визначає термін роботи; 

г) контролює процес розподілу 

обов’язків; 

ґ) орієнтує на використання 

інформаційних джерел. 

е) установлює критерії оцінювання 

результатів роботи 

ІІІ.  

Дослідження 

а) вивчення інформаційних 

джерел підручників, довідників, 

енциклопедій, статей у мережі 

Інтернет; 

б) аналіз отриманої інформації; 

в) аналіз результатів 

експерименту; 

г) формулювання висновків та 

оформлення результатів 

а) спостерігає за діяльністю учнів; 

б) контролює та коригує діяльність 

учнів 

ІV. 

Оформлення звіту. 

Підготовка до 

презентації 

Звіт членів групи 

 
а) контролює та здійснює корекцію 

V. 

Презентація 

Представляють результати 

проектної діяльності на уроці 

узагальнення і систематизації 

знань у формі усного та 

письмового звіту з 

мультимедійною презентацією 

а) сприймає та аналізує звіт; 

б) ставить уточнюючі запитання 

VI.  

Оцінювання 

проектної діяльності 

та її результатів 

Оцінюють участь кожного 

представника групи шляхом 

обговорення і самооцінювання 

Оцінює: 

зусилля учнів; 

креативність мислення; 

використання джерел інформації; 

якість звіту 

 

VII.  

Післяпроектні дії 

а) допомагають у розсилці 

листів подяки фахівцям, 

особам, що допомогли в 

реалізації проекту своєю 

роботою; 

б) обмірковують напрями 

продовження проекту 

а) оформлює і розсилає листи 

подяки; 

б) планує використання 

результатів проекту на наступних 

уроках; 

в) вручає відзнаки учням; 

г) планує створення нового 

проекту з використанням 

комп’ютерних технологій 

Очікувані результати: 

- удосконалення життєвих компетентностей учнів: професійної, соціально-практичної,  

уміння вчитися; 

- формування дослідницьких навичок; 
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- удосконалення вміння орієнтації та аналізу інформації; 

- уміння створити ілюстровані та інформаційні матеріали; 

- формування почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення  

країни, активної громадянської позиції 

Орієнтовний час реалізації навчального проекту: 

4 тижні 

Оцінювання навчальних досягнень: 

- Актуальність обраної теми (0-1 бал) 

- Структура проекту (0-2 бали) 

- Глибина розуміння теми (0-1 бал) 

- Чіткість викладу матеріалу (0-2 бали) 

- Стиль виступу (0-2 бали) 

- Наявність програмного продукту (0-3 бали) 

- Список використаних джерел (0-1 бал) 

- Підсумкова оцінка (0-12 балів) 

 

Висновки 

Мета українського національного 

виховання – створення національного типу 

особистості, виховного ідеалу – гармонійної і 

всебічно розвиненої людини – українця з 

багатогранними знаннями, глибокою 

національною самосвідомістю, високими 

інтелектуально-творчими, духовно багатими і 

естетичними якостями, патріотичними 

почуттями та працьовитістю. Оновлення 

змісту фізичної освіти слід розглядати як 

процес формування освітньо-пізнавальних, 

патріотичних якостей учнів, виховання 

національної свідомості, поглиблення знань 

про свій народ, його наукові та культурні 

традиції. Одним з методів реалізації 

національно-патріотичного виховання є 

метод проектів. Основними вимогами до 

використання методу проектів є: наявність 

значущої у дослідницькому, творчому плані 

проблеми, дослідницького пошуку; 

практична, теоретична, пізнавальна 

значущість передбачуваних результатів; 

самостійна діяльність учнів; структурування 

змістової частини проекту; використання 

дослідницьких методів: визначення проблеми 

досліджуваних завдань; систематизація та 

аналіз отриманих даних; підбиття підсумків, 

оформлення результатів; висновки. 

Таким чином, використання методу 

індивідуальних і колективних проектів під 

час викладання дозволяє комплексно 

вирішувати як дидактичні і розвивальні цілі, 

так і виховні, при виборі відповідної 

тематики виховує почуття патріотизму, 

відданості загальнодержавній справі 

зміцнення країни, формує активну 

громадянську позицію. 
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Колос Л.Ю., викладач історії  

ДПТНЗ «Сумський центр професійно-

технічної освіти» 

 

Патріотизм – це фундамент суспільства й 

держави, духовно-моральна основа їх 

життєдіяльності та ефективного 

функціонування. Наша країна потребує 

комплексної системи патріотичного виховання 

громадян, методи й форми якого можуть 

видозмінюватися й оновлюватися. 

Основним стратегічним ресурсом 

консолідації нації є освіта, зокрема історична.  

Навчальний курс викладання історії в закладі 

професійної (професійно-технічної) освіти має 

найбільші можливості для всебічного розвитку 

особистості, яка усвідомлює свою 

приналежність до Українського народу та 

сучасної європейської цивілізації.  

Виховання громадянина, патріота своєї 

держави завжди було головним завданням 

суспільства. Події, що сталися упродовж 2013-

2014 рр. і які ми переживаємо сьогодні, 

засвідчили, що проголошена незалежність 

України потребує постійного захисту, розуміння 

і оцінки того, що відбувається навколо нас. 

Тому на сучасну освіту покладено важливе 

завдання – виховати гідного громадянина, 

патріота своєї держави. 

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки 

України № 641 «Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді, заходів щодо реалізації концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді та методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» від 16 

червня 2015 та чинних програм з історії та 

правознавства в ДПТНЗ «Сумський центр ПТО» 

формування творчої особистості та 

громадянсько-патріотичного виховання учнів є 

пріоритетним напрямком освітнього процесу 

закладу. 

Постійні зміни в сучасній  освіті пріоритетів і 

якості неминуче ведуть до зміни тієї ролі, яку 

традиційно виконував викладач історії. Сучасні  

загальноосвітні заклади втрачають монопольне 

право на освіту, а викладач являється не єдиним 

носієм знань. Звісно, не тільки викладачі 

займаються вихованням  майбутніх патріотів, 

проте  їх роль надзвичайно важлива. Щоб 

зберегти за собою цю роль, викладач повинен 

прийняти виклик часу, удосконалитися 

відповідно до вимог. 

Беручи до уваги широке використання 

молоддю в закладі і поза його межами 

інформаційних та комунікаційних технологій, 

сьогодні важливо поєднувати в роботі 

традиційні та інноваційні методи з 

використанням новітніх для підвищення рівня 

якості сучасного уроку історії. При цьому 

необхідно враховувати, що ці технології мають 

доповнювати процес вивчення історії  новими 

можливостями, розширювати діалог між учнями 

на різних рівнях. 

Викладання історії вимагає творчого підходу, 

особливо у виборі методичних прийомів і 

засобів, використання новітніх освітніх 

технологій. 

Формами впровадження цих технологій є 

активізація пізнавальної діяльності учнів через:  

- аудіовізуальні засоби навчання; 

- мультимедійні засоби навчання. 

Головна їх мета полягає у співпраці та 

взаємодії учня та викладача, розвитку творчої 

особистості, постановці та вирішенні 

проблемних завдань, самостійному осмисленню 

учнями історичних подій, умінню робити певні 

висновки і застосовувати свої знання на 

практиці. 

Разом з вивченням теорії учням  

пропонується для ознайомлення і дослідження 

фото та відеодокументи.  Цей вид роботи 

доцільніше використовувати у ПТНЗ. Тим 

більше, що такі історичні джерела з’явились 

якраз, приблизно, у той період, що вивчається 

саме  на І та ІІ курсах ПТНЗ. 

Відеосвідчення на уроках історії  дає змогу  

відійти від традиційного проведення уроку, за 

якого на перший план висувається  велика 

масштабна подія, а звичайна пересічна людина 

залишається на другому плані або поза увагою. 

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ТА В 

ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ, ГРОМАДСЬКО 

ЗРІЛОЇ ОСОБИСТОСТІ 
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Свідчення очевидців  різних історичних подій 

без підтвердження відеофакту унеможливлює 

передачу емоцій та почуттів людини, яка 

розповідає «свою» історію. Через почуття учень 

поєднує реальність того, що сталося в 

минулому, з сьогоднішнім днем через емоції, у 

яких виражається значущий для нього досвід. 

Варто зазначити, що програма з історії  для ІІ 

курсу, наприклад, передбачає розгляд питань, 

вивчення яких без спогадів свідків та учасників 

подій буде неповним. Це такі теми: «Радянська 

модернізація України (1928-1939рр.)»; «Україна 

в роки Другої світової війни (1939-1941рр.)», 

«Наш край в 30-50-х рр.. ХХ ст..», «Україна за 

умов лібералізації суспільства (1953-1964рр. ХХ 

ст.)» та ін.. 

Відеосвідчення дозволяє викликати чуйність 

та емпатію до людей, які «пережили»  історію.   

Такі свідчення дають можливість учням 

дізнатися про минуле свого краю, рідної землі 

ознайомитися зі ставленням деяких учасників 

подій до свого минулого, змінити думку щодо 

цих подій. Працюючи з безпосередніми 

свідками або учасниками певних подій, 

учні  відчувають свою причетність не лише до 

подій минулого, а й до «творення історії» 

сьогодні. Знати про це дуже важливо для 

наступних поколінь. Активізувати  діяльність 

учнів  доцільно через заохочення їх до 

самостійної роботи. Це дає високу ефективність. 

Учні не лише краще  засвоюють історичний 

матеріал, таким чином можна здійснювати  

також національно-патріотичне виховання на 

уроках історії. 

Благодатними в цьому руслі є багато тем із 

програмного курсу історії України. Наприклад, 

такі: «Формування і бойовий шлях Легіону 

Українських Січових Стрільців», «Українська 

революція», «Бій під Крутами», «Рух Опору в 

Україні під час Другої світової війни» та ін. Ці 

уроки є надзвичайно емоційними, хвилюючими. 

Тут є можливість розкрити таку людську якість, 

як самопожертва в ім’я народу та держави. 

Використовуючи аудіовізуальниі та 

мультимедійні засоби, обов’язково орієнтуюсь 

на особистість учня, чи здатний він зрозуміти, 

осмислити і пояснити  проблему, що 

висувається з допомогою відеофільму, 

аудіозапису чи історичного документу. Іноді це 

викликає ряд труднощів, тому що не кожний 

учень може це зробити. Тому доповнюю, 

поєдную застосування різних форм організації 

навчання, починаючи від колективної роботи, 

роботи в парах і групах до індивідуального 

навчання. Таким чином можна 

диференціаціювати  проблемне питання за 

рівнем розвитку учнів. Інноваційні технології  

дають змогу створювати більш комфортні умови 

навчання, за яких кожен відчуває свою 

успішність. 

Аудіовізуальні та мультимедійні засоби 

навчання доцільно використовувати на уроках 

різних типів, таких як комбінований, урок - 

лекція, урок - семінар, на нестандартних уроках 

(інтегрований, рольова гра, урок - КВК, урок 

«Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?», «Щасливий 

випадок» та інші). Виховні заходи дають змогу 

найбільш повно врахувати особливості, 

інтереси, нахили, здібності кожного учня. У 

кожному нестандартному уроці є обов’язково 

елементи традиційних уроків: пояснення нового 

матеріалу, його засвоєння, осмислення, 

узагальнення, застосування, але в незвичайних 

формах. 

Використання під час уроків нових форм у 

вигляді роботи з комп’ютером, перегляду 

фрагментів документальних і художніх фільмів 

тощо  надає можливість зробити свої уроки 

більш цікавими, насиченими  і ефективними. 

Демонстрація відеоматеріалів викликає 

зацікавленість учнів, у результаті виникає 

досить стійка мимовільна увага, що обумовлена 

яскравістю, динамічністю, розмірами та 

контрастністю зображення, звуковим 

супроводом. Через це учні міцніше 

запам’ятовують окремі, найбільш яскраві, 

насичені кадри.  Виникають передумови 

формування свідомих та глибоких знань. 

Тому в процесі навчання обов’язково  

використовую аудіовізуальні та мультимедійні 

засоби на уроках історії України та всесвітньої 

історії. Наприклад, обговорення відеоматеріалу: 

«Питання громадянського виховання у 

документальному кіноциклі «Революція 

гідності», «Герої Крут», фрагментів із фільму « 

Голод – 33» та ін. 

Використання новітніх освітніх технологій є 

необхідною складовою в роботі викладача для 

підвищення якості сучасного уроку історії. Така 

форма роботи дозволяє сформувати в учнів 

уміння і навички для проведення дослідження, 

пошуку. Така робота тісно пов’язана із 

громадянсько-патріотичним вихованням. Майже 

кожен урок історії України – це урок виховання 

патріотизму і громадянськості.  

 На І курсі вивчається період Української 

революції, котрий взагалі в радянські часи був 

просто викреслений з історії. Це на довгі часи 
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забуті або спаплюжені імена М.Грушевського, 

С.Петлюри, Н.Махно, Є.Петрушевича, 

В.Винниченка, С.Єфремова та багатьох інших. 

ІІ курс –  це Друга світова війна і Україна, 

Український визвольний рух – ОУН – УПА, 

опозиційний рух України в 60-80 х рр. та інші. 

Особливими мають стати уроки, присвячені 

революційним  змінам, що відбулися в 

листопаді 2013-березні 2014 рр., і 

продемонстрували готовність молодого 

покоління відстоювати національні цінності, 

українську державність, орієнтацію на 

фундаментальні орієнтири світової цивілізації. 

При здійсненні складного процесу 

патріотичного виховання використовую 

різноманітні форми роботи, а саме: 

Інфор-

маційно 

– масові 

Інтер-

активні 

Діало-

гічні 

Індиві-

дуальні 

Наочні 

Детальніше розглянемо кожну з форм. 

 
Рис. 1. Інтерактивно-масові форми роботи 

Наприклад, при вивченні теми «Україна в 

період незалежності» проводиться конференція 

з елементами презентації «Історія становлення 

та діяльності Народного Руху України», диспути 

«Відродження незалежності України: 

закономірність чи випадковість», «І.Мазепа як 

людина та історичний діяч». 

Можна використовувати як  інтерактивні 

форми уроку: 

Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу 

Оголошується тема дискусії, наприклад, «ІV 

Універсал Центральної Ради: послідовний етап 

державотворення чи наслідок переговорів у 

Бресті?» або «Чи було прийняття «Декларації 

про державний суверенітет України» кроком до 

розпаду СРСР?».  Після цього пропоную учням 

скласти коротку розповідь на тему. Серед інших 

учнів обираються 3-4 представники 

протилежних позицій, які готують додаткову 

інформацію з теми, після обговорення 

відповідають на заздалегідь підготовлені 

запитання товаришів. 

 
Рис. 2. Інтерактивні форми роботи 

«Обери позицію» 

Пропонується проблемне питання, 

наприклад,  «Українське питання під час Першої 

світової війни». Повідомляється дві протилежні 

думки щодо його розв’язання і три позиції: 

«так», «ні», «не визначив власної позиції». Учні 

формують три групи, згідно обраних позицій і 

доводять правильність своєї думки. Один із 

представників від кожної групи аргументує 

позицію, після чого колективно обговорюється 

проблема та учні приходять до спільного 

висновку.  

Прийом «Коментатор» 

Пропонується проглянути відеосюжет, а 

учням  потрібно відтворити та прокоментувати 

зміст.  

 
Рис. 3. Діалогічні форми роботи 

«Коло ідей» 

Усі групи працюють над однією проблемою, 

наприклад, «Причини Голодомору на Україні в 

1932-1933рр.». 

Після обговорення учні послідовно 

озвучують лише один аспект цієї проблеми. 
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Запитувати членів групи потрібно до тих пір, 

поки не  вичерпаються всі ідеї. Таку роботу 

можна виконувати письмово. 

 
Рис. 4. Індивідуальні форми роботи 

 

Метод «Кейс-стаді» 

На уроці пропонується відеосюжет про 

реальні події в суспільному житті країни. Учні 

отримують завдання проаналізувати конкретну 

проблемну ситуацію, обговорити і спільно 

знайти шляхи її вирішення. Використання 

методу «кейс - стаді» дозволяє розвивати в учнів 

уміння аналізувати, приймати рішення, діяти в 

команді, сприяє розвитку загального 

інтелектуального рівня. Наприклад, під час 

вивчення теми «Економічні процеси в 

незалежній Україні». Учні на попередньому 

уроці  діляться на групи, отримують 

випереджальне завдання –  опрацювати кейс і в 

результаті роботи дають відповіді на питання: у 

чому полягає проблема? Як держава її вирішує? 

Які способи вирішення проблеми ви можете 

запропонувати? Для прийняття рішення наявної 

інформації замало, тому її потрібно зібрати і 

проаналізувати.  

 
Рис. 5. Інтерактивні форми роботи 

 

Історія України – це не тільки події, а й 

історичні постаті. На прикладах життя, 

діяльності і боротьби за державу  видатних 

гетьманів П.Сагайдачного, Б.Хмельницького, 

П.Полуботка,  усього українського народу та 

його видатних представників – Л.Українки,        

І.Франка, П.Тичини, М.Грушевського та 

багатьох інших, доречно продемонструвати  

національну гідність українського народу, його 

прагнення мати власну державу. На уроках 

створюються  такі ситуації, де учні уявляють 

себе якоюсь історичною особою і прогнозують 

свої дії в тій чи іншій ситуації, висловлюють 

свої позиції. 

Необхідно звертати увагу на патріотизм і 

моральність діячів визвольного руху, показати 

звідки брався цей патріотизм. Так, символом 

жертовності в боротьбі за незалежну Україну  

став подвиг    молодих студентів –  героїв Крут, 

боротьба за волю України повстанців 

Холодного Яру, діяльність Української 

Повстанської Армії та Організації Українських 

Націоналістів, спротив дисидентів 

тоталітарному режиму тощо. Проголошення 

Акту незалежності України відкрило нову 

сторінку в історії України. 

Наприклад: презентації – «22 січня – день 

Соборності України»,  «Герої Крут». 

Обговорення відеоматеріалу «Питання 

громадянського виховання у документальному 

кіноциклі «Революція гідності». 

Створення учнівських комп’ютерних 

продуктів 

Постійно доцільно залучати учнів до 

створення власних комп’ютерних продуктів. Під 

час цієї роботи вони вчаться самостійно 

знаходити інформацію. Наприклад, щоб 

підготувати невеличку презентацію (у програмі 

Power Point), дібрати до неї ілюстративний, 

текстовий матеріал, потрібно опрацювати 

великий об’єм  інформації: звернутися не до 

одного джерела, відібрати, лаконічно розмістити 

та естетично її оформити. Молоді цікаво 

супроводжувати свою розповідь власною 

презентацією, почути про неї відгук своїх 

одногрупників. 

Однією з найдієвіших форм виховання 

патріотизму за Концепцією є музей. 

 У Сумському центрі професійно-технічної 

освіти створено музей «Шляхами подвигу і 

слави», експозиції якого постійно 

поновлюються, що допомагає учням не тільки 

вивчати історію Сумщини, а й відчувати, 

переживати, пропускати «через себе», набувати 

досвід у коханні, ненависті, боротьбі, зусиллях, 

втратах. Молодь, знаходячись у стінах музею, 

навчається співпереживати, когось жаліти, 

Виставки 
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когось ненавидіти, тобто відчуває як позитивні 

так і негативні емоції, то в нього з’являється 

своє бачення «Я» в людському середовищі. 

Якщо учень, займаючись пошуком музейних 

матеріалів, працюючи з ними, переживає 

патріотичні почуття, то в учня формуються «Я» 

громадянина, патріота своєї землі. З огляду на 

це відбір експонатів та загальної тематики 

змісту музейної інформації має дати учням 

відповіді на запитання: які вчинки минулого є 

проявом людяності, а які ні? Які вчинки є 

проявом патріотизму, громадянської 

самовизначенності, а які ні? Таким чином, в 

учнів повинно сформуватися почуття, що 

експонати музею – це не просто неживі речі, а за 

кожним із них криються долі, характери, біль, 

мрії живих людей. Знання про минулі події 

швидко забуваються, а ті емоції, що переживав 

учень під час перегляду, запам’ятовуються 

інколи на все життя. Одним із шляхів 

досягнення цієї мети є робота музею 

навчального закладу «Шляхами подвигу і 

слави». 

Головне завдання роботи  музею – дати 

можливість учням самостійно розв’язувати 

проблемні питання, приймати розумні рішення, 

спираючись на факти. Для  реалізації цього 

завдання доцільно  застосовувати такі форми 

роботи як дискусія, диспут, урок-реквієм, урок 

мужності.  

ВИСНОВКИ 
Сьогодні молоді люди є  активними 

учасниками розбудови нової держави, вони 

відчувають себе причетними до цього процесу 

та несуть відповідальність за прийняття рішень 

на всіх рівнях свого життя, життя суспільства та 

держави. Перед нашою державою стоїть 

важливе завдання – виховання почуття 

громадянина України, формування нової нації, 

здатної реалізувати віковічні мрії наших 

пращурів на засадах духовності, моральності, 

взаємоповаги та толерантності. Фундаментом 

для  втілення цих якостей повинна бути 

мотивація громадської активності молодого 

покоління, котру можна формувати під час 

виховного процесу. 

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в 

Україні, дуже важливо, щоб заклад став  для 

учня осередком становлення громадянина-

патріота України, готового брати на себе 

відповідальність, самовіддано розбудовувати 

країну як суверенну, незалежну, демократичну, 

правову державу, забезпечувати її національну 

безпеку, сприяти єдності української нації та 

встановленню миру і злагоди в суспільстві. 

Процес виховання громадянина – патріота має 

охоплювати всіх учасників освітнього процесу, 

сприяти формуванню в дітей та утвердженню в 

педагогів і батьків національних та 

загальнолюдських цінностей, особистісних 

якостей, що притаманні громадянину України.  

Відповідно, усі заходи мають бути наповнені 

громадянсько-патріотичним змістом, 

утверджувати ідею спільності інтересів та 

взаємоповаги всіх громадян України, 

підтримувати прагнення кожної особистості до 

духовного, інтелектуального, творчого та 

фізичного розвитку задля розквіту держави в 

цілому. 
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Лабудько В.С., методист Навчально-

методичного центру професійно-технічної 

освіти у Сумській області 

 

 

Реалізація державної політики, 

спрямованої на зміцнення інтелектуального 

потенціалу нації, формування особистості, 

здатної до творчого вирішення життєвих та 

професійних проблем є важливим завданням 

сучасної професійної освіти. Саме тому 

система підготовки майбутніх фахівців на 

основі впровадження новітніх педагогічних 

та інформаційних технологій має велике 

актуальне значення, особливо для учнів 

професійно-технічних навчальних закладів, 

які мають подвійне навантаження: крім 

загальноосвітньої вони отримують ще й 

професійно-теоретичну підготовку.  

У сучасних умовах інформатизації системи 

освіти основним завданням є пошук засобів, 

що підвищують ефективність навчання. 

Одним із таких засобів навчання є робочі 

зошити з друкованою основою. За своїм 

функціональним призначенням зошити з 

друкованою основою та підручники 

доповнюють одне одного, але структура 

робочих зошитів може бути різною в 

залежності від мети, яку ставить перед собою 

викладач, та прийомів і методів, якими ця 

мета досягається. Робочий зошит 

використовують у ролі помічника викладача 

при роботі з учнями (складання конспекту, 

алгоритм дій при виконанні практичних 

завдань, контроль засвоєння навчального 

матеріалу, організація самостійної роботи). 

Робочий зошит використовують як під час 

уроків, так і при виконанні домашніх завдань, 

а у разі потреби – для індивідуального 

навчання. При роботі в такому зошиті учню 

необхідно дописати, докреслити, розв’язати 

безпосередньо на сторінках зошита.  

В робочому зошиті прослідковується три 

лінії: інформаційна, дидактична, методична. 

Інформаційна – текстовий матеріал 

підручника з предмета, ілюстрації, рисунки 

(виконує навчальну, розвивальну та виховну 

функції). Дидактична – інструкції до 

виконання лабораторних, практичних, 

самостійних робіт, зразки завдань для 

самостійних і контрольних робіт, збірники 

завдань, тестові завдання (виконує 

контролюючу функцію). Методична – 

навчальна і робоча програми, конспекти 

лекцій (виконує організаційну функцію). 

Викладачі, розробляючи робочі зошити, по 

різному підходять до їх створення, складають 

зошити або за змістом навчального матеріалу, 

або за видами робіт. За змістом навчального 

матеріалу складають робочі зошити для 

вивчення окремої теми, розділу програми чи 

всього курсу навчального предмета. За 

видами робіт – робочі зошити для лекційних 

занять, для виконання самостійних та 

практичних робіт, для лабораторних та 

практичних занять, для контрольних і 

творчих робіт. В залежності від цього підходу 

буде різна структура робочого зошита. 

Розглянемо, яку структуру може мати кожен 

з них. 

Робочий зошит для лекцйних занять. 

Мета застосування робочого зошита для 

лекційних занять полягає в допомозі учневі в 

опануванні великого обсягу навчальної та 

наукової інформації. Тому робочий зошит 

може мати наступну структуру: тема лекції; 

план лекції; місце для конспекту; схеми, 

таблиці, довідкові дані; місце для роботи з 

рекомендованою літературою; відповіді на 

поставлені в лекції питання; вправи на 

закріплення лекційного матеріалу. 

Робочий зошит для виконання 

практичних та самостійних робіт має 

відповідати сучасним інноваційним 

технологіям в організації самостійної роботи 

і повинен допомогти учню оволодіти 

навичками розв’язування задач та прикладів з 

навчального предмета. Такий робочий зошит 

може бути використаний викладачами при 

організації практичних занять, а також при 

самостійному вивченні учнями матеріалу. 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ УЧНІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Рекомендації до складання робочого зошита 

 

ДИДАКТИКА Й МЕТОДИКА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
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Робочий зошит складається з практичних 

(самостійних) робіт згідно з чинною 

програмою. До кожної практичної 

(самостійної) роботи наводяться основні 

теоретичні відомості та формули довідкового 

характеру, вказівки щодо розв’язування 

задач, питання для самоконтролю. 

Теоретичний матеріал подається в стислій 

формі та призначений для того, щоб при 

розв’язанні задач можна було робити 

звернення на потрібні формули, означення, 

теореми, правила. Для допомоги у підготовці 

до практичних занять, а також для виконання 

самостійної роботи в зошиті можна подати 

список рекомендованої літератури.  

Робочий зошит для практичних та 

лабораторних занять викладачу 

рекомендується розробляти з двох складових 

– інструкційно-технологічної картки та звіту 

учня. Практичні завдання в зошиті повинні 

бути розроблені таким чином, щоб учень 

здійснював поетапне виконання операцій, які 

приводять до правильного рішення. Включені 

до них завдання повинні бути зрозумілими, 

доступними та цікавими кожному учневі.  

Робочий зошит для контрольних і 

творчих робіт. Мета – здійснення контролю 

за навчальним процесом. Тому є необхідність 

об’єднати в одному збірнику тестові завдання 

(з кожної теми), завдання підвищеної 

складності, контрольні та залишити місце для 

їх виконання. Бажано завдання готувати хоч 

би на два варіанта, враховуючи різний рівень 

підготовки учнів, пропонувати виконувати 

роботу по частинам (етапам).   

Робочий зошит для вивчення окремої 

теми містить: конспект теми програми; цікаві 

й різноманітні завдання для роботи на уроці 

та вдома; практичні роботи з поетапною 

інструкцією їх виконання. В першій частині 

робочого зошита можна подати коротко 

теоретичний матеріал, далі – завдання до 

цього матеріалу. Спочатку йдуть найпростіші 

завдання: заповнити таблицю; вибрати 

правильну відповідь; доповнити схему тощо. 

Наступний етап – складніший: закінчити 

речення; вибрати правильне твердження; 

установити послідовність. Закінчивши 

розгляд теоретичних завдань, можна перейти 

до виконання  практичної роботи (актуально 

у вигляді проекту): вибрати тему практичної 

роботи (проекту) з тих, що запропонував 

викладач, або запропонувати свій варіант; 

скласти план виконання практичної роботи 

(проекту); спрогнозувати очікуваний 

результат. Робочі зошити для вивчення 

окремої теми повинні містити самостійні 

завдання як за програмою, так і творчого 

характеру. Їх складають з метою підвищення 

інтересу до предмета, підвищення його 

престижності. Вправи і завдання можна 

використати як для колективної, так і для 

індивідуальної роботи. Завдання мають 

різнорівневий характер, що сприяє 

диференціації роботи з учнями. Кожна тема 

закінчується підсумковою (самостійною) 

роботою. В кінці робочого зошита необхідно 

залишити місце для записів. 

Робочий зошит для вивчення розділу 

програми можна скласти з двох частин – 

робочого зошита та зошита та контролю 

знань. Їх можна відділити один від одного і 

користуватися кожним окремо, а можна 

об’єднати в один. Зошит для контролю знань 

містить завдання для тематичного контролю 

у двох-чотирьох варіантах. Робочий зошит 

допоможе викладачам організувати засвоєння 

матеріалу і поточний контроль знань учнів.  

Робочий зошит до всього курсу 

навчального предмета доречно складати, 

якщо на вивчення предмета відводиться 

невелика кількість годин (наприклад, до 34 

годин). В іншому випадку такий зошит 

перетвориться на багатотомний збірник. 

Такий робочий зошит має переваги перед 

іншими за рахунок комплексності та 

комплектності. Єдина логіка подання 

навчальної інформації, формування 

діяльності учнів за визначеними викладачем 

алгоритмами в процесі вивчення всього 

предмета формують  методи навчальної 

роботи, які базуються на використанні 

робочого зошита. Такий зошит забезпечить 

дидактичний супровід учня на всіх етапах 

навчання.  

Розглянемо робочий зошит з предмета 

«Астрономія».  Головна мета вивчення 

астрономії (за рівнем стандарту) – 

формування наукового світогляду, знань про 

закони руху небесних тіл, вивчення фізичної 

природи Всесвіту.  Учні повинні знати 

будову Сонячної системи та Всесвіту, мати 

уявлення про їх походження, знати, як 

ведуться астрономічні дослідження з 

поверхні Землі, вміти пояснити причини 

місячних і сонячних затемнень тощо. 

На вивчення астрономії відводиться лише 

17 годин навчального часу. Тому викладач 



                                                                 

34 

 

Перспектива-Інформ № 2 (81) 2017 

повинен спланувати свою роботу так, щоб 

інформація була стислою, зрозумілою учням 

та наочною. В цьому стане у нагоді робочий 

зошит. Він дає можливість заощадити час, 

систематизувати інформацію, отриману під 

час вивчення нового матеріалу, перевірити 

отримані знання.  

Робочий зошит з предмета «Астрономія», 

складений викладачем фізики та астрономії 

державного професійно-технічного 

навчального закладу «Роменське вище 

професійне училище», викладачем вищої 

категорії Солоненко Світланою 

Володимирівною, відповідає програмі, 

матеріал  викладено на достатньому науково-

методичному рівні та може бути використано 

на заняттях з астрономії в професійно-

технічних і загальноосвітніх навчальних 

закладах. Зошит містить шаблони для 

таблиць і схем, різнорівневі тестові та творчі 

завдання, завдання для тематичного 

оцінювання. Робота в зошиті розпочинається 

заповненням опорного конспекта, а 

закінчується виконанням творчого завдання. 

Таким чином викладач може забезпечити 

роботу з учнями різного рівня підготовки. 

Викладач пропонує наступне календарно-

тематичне планування в зошиті. 

№ 

уроку 

Тема уроку 

1 Предмет астрономії. Розвиток астрономії та її значення в житті суспільства. 

Методи та засоби астрономічних спостережень 

2 Сузір’я. Зоряні величини. Небесна сфера 

3  Система небесних координат. Зоряні карти 

4 Екліптика. Видимий рух Сонця і Місяця. Сонячні і місячні затемнення 

5 Геліоцентрична система світу. Конфігурації планет. Закони Кеплера 

6 Вимірювання часу і календар 

7 Урок узагальнення і систематизації знань з тем «Предмет астрономії та методи 

астрономічних досліджень. Практичні основи астрономії». Контрольна робота 

8 Загальна характеристика Сонячної системи. Планета Земля. Супутник Землі – 

Місяць. Планети земної групи 

9 Планети-гіганти та їх супутники. Плутон 

10 Малі тіла Сонячної системи. Формування нашої планетної системи 

11 Сонце – найближча зоря. Основні Відомості про Сонце. Будова Сонця. Джерела 

енергії Сонця. Сонячна активність та її вплив на Землю 

12 Урок узагальнення і систематизації знань з тем «Сонячна система. Сонце – наша 

зоря». Контрольна робота 

13 Відстані до зір. Звичайні зорі. Подвійні зорі 

14 Фізично змінні зорі. Еволюція зір 

15 Будова Всесвіту 

16 Еволюція Всесвіту. Життя у Всесвіті 

17 Урок узагальнення і систематизації знань з тем «Зорі. Галактики. Всесвіт». 

Контрольна робота 

 

Надаємо для розгляду урок з робочого зошита. 

УРОК 3 

ТЕМА: СИСТЕМА НЕБЕСНИХ КООРДИНАТ. ЗОРЯНІ КАРТИ 

1. Виконай опорний конспект: 

Схилення δ – це ______________________________________________________________________ 

 

____ ≤ δ ≤ ____ 

Пряме сходження (пряме піднесення) α - _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

____  ≤ α ≤ ____ 

Кульмінація – це ______________________________________________________________________ 
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Кутова відстань полюса світу від горизонту дорівнює ______________________________________ 

Світило не заходить за горизонт, якщо ___________________________________________________ 

Світило не сходить над горизонтом, якщо ________________________________________________ 

2. Вкажи: круг схилення, небесний екватор, точку весняного рівнодення, схилення і пряме 

сходження, світило, небесний меридіан, площину горизонту.  

 
 

3. На малюнках показано рух небесних тіл для різних географічних широт. Вкажи, які 

особливості руху світил на екваторі, на полюсі Землі та в середніх широтах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. ПРАКТИЧНА РОБОТА №1  ТЕМА: «РОБОТА З РУХОМОЮ КАРТОЮ ЗОРЯНОГО НЕБА» 

Мета: _______________________________________________________________________________ 

Обладнання: ________________________________________________________________________ 

ХІД РОБОТИ. 

Завдання 1. У моєму місті ____________ (вкажіть дату та час спостереження) можна спостерігати 

такі сузір’я: У південні частині неба _____________________________________________________ 

У північній частині неба _______________________________________________________________ 

Завдання 2. Знайди сузір’я, які можна спостерігати між північчю та півднем 10 жовтня о 21 

годині. Це сузір’я _____________________________________________________________________ 

Завдання 3. Знайди на карті зоряного неба сузір’я, в яких перебувають туманності. Назви їх. Це 

туманності у сузір’ях __________________________________________________________________ 

Завдання 4. Чи можна бачити сузір’я Діви, рака, Терезів опівночі 15 вересня? _________________ 

_____________

_____________ 

______________

______________

__ 

______________

______________ 

_____________

_____________ 

_____________

_____________ _____________

_____________

_ 

_____________

_____________

_ 

_____________

_____________

_ 
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Яке сузір’я перебуватиме в цей час поблизу горизонту на півночі?____________________________ 

Завдання 5. Які з перелічених сузір’їв: Мала Ведмедиця, Волопас, Візничий, Оріон для даної 

широти будуть такими, що не заходять? Підкресли назви сузір’їв, що не заходять. 

Завдання 6. На карті зоряного неба знайди α – зорі сузір’їв Кассіопея, Андромеда, Пегас, Лебідь, 

Ліра та визнач координати цих зір. 

Назва сузір’я  Схилення δ Пряме сходження α 

 α-Кассіопеї   

α-Андромеда   

α-Пегас   

α-Лебідь   

α-Ліра   

5. Перевір свої знання.  

Початковий та середній рівень (6 балів) 

Закінчи речення. 

1. Момент часу, коли світило знаходиться найвище над горизонтом, називається … 

А) … верхня кульмінація;    Б) … нижня кульмінація;  

В) … верхня культивація;    Г) … нижня культивація. 

2. Де на земній кулі цілий рік день дорівнює ночі? 

А) На полюсах;  Б) на екваторі;  В) на 23,5
0
пн. ш.;   Г) на 45

0
пн.ш. 

3. На яких широтах сонце може не заходити за горизонт протягом багатьох діб?  

А) 50
0 

пн.ш.;   Б) 60
0 
пн.ш.;   В) 75

0
пд.ш.;   Г)  45

0
пн.ш. 

4. Щоб визначити географічну широту, достатньо виміряти … 

А) довжину тіні в полудень;   Б) висоту полюса світу над горизонтом; В) висоту 

Сонця в полудень;   Г) висоту повного Місяця над горизонтом. 

5. Координати в екваторіальній системі координат називаються … 

А) φ – широта, l – довгота;    Б) А – азимут, h – висота;  

В) α – пряме піднесення, δ – схилення;  Г) t – годинний кут, l – довгота. 

6. Чи є така точка на Землі, з якої можна бачити всі зорі нічного неба? 

А) Це точка на одному із полюсів;  Б) це будь-яка точка на екваторі;  

В) такої точки не існує;    Г) це будь-яка точка на Землі. 

Достатній рівень (3 бали)Зоря Денеб перебуває у верхній кульмінації на південь від зеніту на 

висоті 85
0
 над горизонтом. Визначте географічну широту місця спостереження. Схилення Денеба 

δ=+45
0
16

/ 
. ___________________________________________________________________________ 

Високий рівень (3 бали). Дайте відповідь на питання та обґрунтуйте її: 

Чи можна користуватися картою земного зоряного неба на поверхні інших планет Сонячної 

системи? Під час міжпланетних польотів? На планетах, що обертаються навколо інших зір? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Творче завдання. Підготувати реферат на одну із запропонованих тем: «Зоряні карти та їх 

творці», «Вплив небесних тіл на земні процеси» 

 

 

Використання робочого зошита 

раціоналізує навчальну роботу учнів і 

викладача, забезпечує доцільне використання 

навчального часу. Робочий зошит не може 

замінити підручник, навіть коли містить 

значні теоретичні відомості. Завдання 

підручника – викладення навчального 

матеріалу. Роль і завдання робочого зошита 

інші. Робочий зошит – це засіб, що 

удосконалює методику навчання,  виступає 

як доповнення до підручника. Саме робота з 

підручником і робочим зошитом одночасно 

створює такі умови організації навчання, що 

дозволяють скеровувати пізнавальну 

діяльність учнів, сприяти розвиткові їх 

самостійності та творчих здібностей. 
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Рогова Л.М., викладач хімії  

ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне 

училище» 

 

Поведінка людини в природі –  

це дзеркало її душі 
К. Л. Зелінський 

Ми живемо у час загострення конфлікту 

між техносферою і біосферою і чинники 

екологічної кризи слід шукати, насамперед, у 

світогляді особистості, який слід орієнтувати 

на збереження природи.  

Учні професійно-технічних навчальних 

закладів у своїй майбутній професійній 

діяльності так чи інакше матимуть справу з 

природними ресурсами, впливатимуть на 

довкілля через виробничі процеси, тому вони 

мають чітко уявляти значущість екологічних 

проблем і компетентно підходити до їх 

розв`язування у виробничій діяльності і у 

повсякденному житті. Про це йдеться у 

Державному стандарті базової і повної 

загальної середньої освіти, у кваліфікаційних 

характеристиках професій, яким навчають у 

ПТНЗ, у завданнях шкільного курсу хімії.  

Щоб визначити форми і методи роботи для 

реалізації цих завдань, слід виявити рівень 

компетентності учнів в екологічних 

питаннях, сформованість їх громадянської 

позиції.  

З цією метою на початку навчально-

виховного процесу в групах проводжу 

анкетування і пропоную учням відповісти на 

питання:  

 Чи влаштовує вас екологічна ситуація в 

нашому місті? 

 Які екологічні проблеми міста Шостка 

вам відомі? 

 У чому на вашу думку їх причина? 

 Що ви пропонуєте для вирішення 

екологічних проблем Шостки? 

 Від кого залежить вирішення цих 

проблем?  

 У чому ви вбачаєте роль молоді і вашу 

особисто в поліпшенні екологічної ситуації в 

місті? 

Можна запропонувати учням заповнити 

таблицю: 

Еколо-

гічна 

пробле-

ма 

Причина 

виник-

нення 

Шляхи 

вирішен-

ня 

Хто має 

вирішува-

ти 

Першо-

черго-

вість 

вирішен-

ня 

     

 

Досвід показує, що більшість учнів має 

загальне уявлення про екологічний стан 

довкілля, не співвідносить його з 

екологічними проблемами свого міста, зі 

своєю професією. Саме тому в анкети вношу 

питання, що стосуються екології міста, де 

проживають учні. Це дає можливість 

звернути увагу на те, що проблеми існують 

не десь далеко, а поруч і загрожують нашому 

власному здоров’ю і у їх вирішенні не слід 

покладатися лише на чиновників, необхідно 

розуміти свою роль у зв’язку з цим. 

Зорієнтувавшись у рівні екологічної 

обізнаності і екологічної культури учнів, 

виділяю завдання формування екологічних 

компетенцій: 

 сформувати в учнів мотивацію 

екологічних знань; 

 організувати роботу з вивчення сучасної 

екологічної ситуації, в тому числі в місті 

Шостка; 

 звернути увагу на вплив різних 

чинників довкілля на здоров’я; 

 допомогти учням визначити свою 

причетність до створення і вирішення 

екологічної ситуації у своєму місті; 

 сформувати практичні вміння і навички 

екологічно культурної поведінки в 

професійній діяльності і в повсякденному 

житті, уміння передбачати наслідки своєї 

поведінки, дій; 

 сформувати норми і соціально – 

значущі мотиви поведінки, активну 

громадянську позицію учнів у вирішенні 

екологічних питань. 

Для формування екологічної культури 

учнів дуже важливою є мотивація навчальної 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

УЧНІВ ПТНЗ 
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діяльності: 

 я хочу знати екологічний стан свого 

міста, своєї країни, тому що…; 

 я хочу навчитись правильній поведінці 

в довкіллі, тому що… 

Пропоную учням сформулювати власну 

позицію стосовно питань, що розглядаються. 

Сучасна програма шкільного курсу хімії 

розкриває основні проблеми забруднення 

навколишнього середовища (озонові дірки, 

парниковий ефект, кислотні дощі, смог, 

забруднення продуктів харчування нітратами 

тощо). Розглядаючи ці питання намагаюся 

прив’язати їх до місцевої ситуації, 

повсякденного життя, до майбутньої 

професії. 

Так, вивчаючи оксиди неметалів, 

розглядаємо їх як чинники екологічних 

проблем, обговорюємо з учнями забруднення 

атмосфери в Сумській області, в місті 

Шостка.  

Інформаційна довідка 

За даними Головного управління 

статистики в Сумській області у 2016 

році відбулося збільшення обсягів викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря області у порівнянні з 2015 р. на 

13,2 % або на 2,3 тис.т. 

Найбільш суттєве збільшення відбулося 

за рахунок наступних речовин: сполуки 

Нітрогену (на 1,0 тис.т або на 53,2%); 

оксиди Карбону (на 0,8 тис.т або на 

17,6%); сульфур діоксид (на 0,1 тис.т або 

на 4,1%) 

Задаю учням запитання:  

 які джерела надходження оксидів 

неметалів в атмосферу Шостки ви знаєте;  

 що ми можемо зробити для зменшення 

концентрації вуглекислого газу в повітрі? 

Вивчаючи сучасні матеріали на основі 

органічних речовин, звертаю увагу учнів на 

їх вплив на здоров’я людини.  

Інформаційна довідка 

Лінолеум або ламінат при нагріванні 

навіть сонячним світлом виділяють цілу гаму 

органічних токсичних речовин.  

Неякісні фарби і лаки з часом можуть 

викликати алергію або астму, Чемпіони по 

шкідливості – лаки, фарби і матеріали на 

основі фенолів і формальдегідів.  

Фенол і формальдегід, які  присутні 

майже в усіх полімерних матеріалах, в 

деревно-стружкових плитах, килимових 

покриттях і клеях, обумовлюють головні 

болі, алергії, подразнення слизових оболонок. 

Така інформація сприяє формуванню не 

лише професійних компетенцій, вона корисна 

учням усіх професій в їхньому 

повсякденному житті. 

Всесвітня організація охорони здоров’я 

стверджує, що повітря в міській квартирі 

забруднене в середньому в п’ять разів 

сильніше, ніж за її межами, тому 

приступаючи до ремонту чи будівництва, слід 

ретельно вибирати матеріали.  

Сьогодні кількість будівельних і обробних 

матеріалів збільшилася в рази. При цьому 

постачальників у першу чергу цікавить 

прибуток, а будівельників – економія. 

Асортимент будівельних матеріалів, 

вживаних у сучасному будівництві, можна 

розділити на відносно безпечні і такі, які 

потребують строгого контролю. Пропоную 

учням назвати відомі їм будівельні матеріали 

і цікавлюся, чому слід вивчати хімічний 

склад цих матеріалів і чи знають вони про їх 

вплив на здоров’я. Даю завдання: визначити 

небезпечні з погляду екології матеріали і 

обґрунтувати це визначення, працюючи з 

різними джерелами інформації. Далі разом з 

учнями розробляємо рекомендації для 

максимального убезпечення себе від 

шкідливого впливу будівельних матеріалів:  

 вибираючи матеріали, детально 

цікавитись їх властивостями, при 

необхідності вимагати сертифікат якості; 

віддавати перевагу алкідним, латексним і 

водоемульсійним фарбам, наносити 

мінімальну кількість їх шарів; 

 не проживати в приміщенні під час 

фарбування і не забувати про хорошу 

вентиляцію квартири, захистити себе від 

застою повітря всередині приміщення; 

 у виборі покриття слід керуватися 

різкістю його запаху – чим запах м’якший, 

тим більше шансів придбати мінімально 

токсичне покриття; 

 якщо матеріал призначений для 

зовнішніх робіт, його категорично не можна 

використовувати в закритому приміщенні;  

 прикрасити житло живими рослинами 

(найкраще з очищенням повітря впораються 

рослини з великими листками);  

 поступово, по можливості все ж 

замінювати високотоксичні матеріали 

екологічно чистими тощо. 
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Особливо добре на цих питаннях мають 

розумітися учні будівельних професій. 

У містах зосереджена велика кількість 

автотранспорту, який призводить до 

забруднення атмосфери (обсяги викидів в 

атмосферу від транспортних засобів м. 

Шостка складають 5,6% по Сумській 

області). Згідно даних пунктів спостереження 

за забрудненням приземного шару 

атмосферного повітря окрім шкідливих 

викидів вихлопних газів систематично 

фіксується підвищений рівень забруднення 

повітря в районах, де розташовані 

підприємства з технічного обслуговування 

автомобілів. У групах автослюсарів 

пропоную знайти відповідь на запитання: 

 чому шиномонтажні майстерні, склади і 

термінали всередині житлових кварталів є 

небезпечними; 

 як можна екологічно доцільно 

використати зношені шини?  

Інформаційна довідка 

При спалюванні 1 т зношених шин в 

атмосферу виділяється 270 кг сажі і 450 кг 

токсичних речовин. 

Шини – цінна полімерна сировина: в 1 т 

шин міститься 700 кг гуми, яку можна 

повторно використати для виробництва 

гумотехнічних виробів і матеріалів 

будівельного призначення. 

Намагаюся в кожній темі програми знайти 

місце для екологічного виховання учнів, 

формування екологічної культури, 

використовуючи для цього різні форми і 

методи роботи:  

 роботу з науково-популярними 

джерелами та джерелами мережі Інтернет 

(випереджувальні завдання); 

 евристичні бесіди (Чому необхідно 

вивчати екологічний стан свого міста?);  

 дискусії (Хімічні волокна – ви за, чи 

проти?);  

 рольові ігри (Ви – представник 

молодіжної екологічної організації. 

Розробіть план дій по захисту довкілля міста 

від забруднень сульфуровмісними 

речовинами); 

 моделювання ситуацій, що ставлять 

учнів в умови морально-екологічного вибору 

в тих чи інших умовах взаємодії з довкіллям 

(Ви працюєте на будівництві з будівельними 

сумішами. Обґрунтуйте екологічно правильну 

поведінку впродовж робочого дня і по 

закінченні роботи (захищати органи 

дихання; насипати суміші обережно, не 

розпилюючи; воду, якою миють інвентар не 

зливати в каналізацію, на ґрунт, а збирати в 

окремі ємності, відстоювати, 

застосовувати як наповнювач для 

опоряджувальних сумішей) та ін. 

Матеріал і тривалість уроку не дають 

можливості повністю розкрити екологічну 

ситуацію сучасного промислового центру, 

тому вважаю необхідною умовою реалізації 

екологічного виховання учнів єдність урочної 

і позаурочної діяльності по вивченню 

проблем довкілля. 

Приділяю увагу розвитку пізнавальної 

інформаційно-комунікативної діяльності 

учнів. З цією метою організовую випуск 

стіннівок, виступи учнів з повідомленнями на 

екологічну тематику. Даючи завдання учням, 

ставлю перед ними проблемні питання:  

 Яке середовище існування ви вважаєте 

комфортним? 

 Як змінюється екологічна ситуація 

нашого міста? 

 Чому екологія – соціально природнича 

наука? 

 У чому причина забруднення довкілля і 

як її подолати у нашому місті? 

 Що потрібно для того, щоб з кранів у 

квартирах шосткинців текла придатна для 

пиття вода? 

 Як зробити наше місто чистим від 

сміття? 

 Як зробити своє помешкання екологічно 

безпечним? (Згадуємо також про 

електромагнітне забруднення). 

 Як зберегти здоров’я в умовах 

екологічної кризи? 

 Чому шум шкідливий для здоров’я? 

 Чому частота захворювань органів 

дихання в міських жителів набагато вище, 

ніж у сільських? 

 Як узгодити свою професійну 

діяльність з бережним ставленням до 

природи? 

Така робота учнів має дослідницький 

характер, більше зацікавлює їх, сприяє 

нагромадженню чуттєвого досвіду, навичок 

одержання інформації про екологічні умови 

практичної діяльності, дає кращий результат 

у формуванні екологічної культури. 

Проектна діяльність дозволяє змістити 

акцент з процесу пасивного нагромадження 
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учнями суми знань на оволодіння ними 

способами діяльності, що сприяють 

формуванню екологічної компетентності. 

Результати роботи над проектами учні 

презентують як у рамках уроків, так і під час 

предметних тижнів.  

Під час предметного тижня «Хімія і 

екологія» була проведена виставка стіннівок, 

фотовиставка (представлені фотографії за 

темами «Околицями рідного міста» і «Цього 

могло б не бути» з краєвидами природи 

шосткинщини і наслідками її забруднення), 

виховний захід «Ти кулю земну тримаєш на 

руках, тож нехай будуть добрими і 

дбайливими твої руки!», де використаний 

матеріал з екологічної ситуації у Шостці.  

Складовою екологічної культури є 

здоров’язбережувальна компетентність учнів. 

Тому обов’язково звертаю увагу на наслідки 

екологічних негараздів на здоров’я, шляхи 

його зміцнення. З цією метою була 

організована робота учнів над проектом 

«Молодь обирає здоров’я», який був 

презентований на інтерактивному дійстві з 

такою ж назвою. Учні вияснили чинники, що 

впливають на здоров’я, в тому числі вплив 

шкідливих звичок, зробили висновок, що 

альтернатива шкідливим звичкам – здоровий 

спосіб життя, заняття спортом, улюбленою 

справою, активна життєва позиція. Як доказ 

цьому – інформація про випускників і 

теперішніх учнів училища, які досягли 

успіхів у різних сферах діяльності. 

Висновки 

Учні професійно-технічних навчальних 

закладів у своїй професійній діяльності 

матимуть справу з природними ресурсами, їх 

використанням, переробкою, що впливає на 

навколишнє середовищ. Тому навчально-

виховний процес слід направляти на 

виховання у них екологічної компетентності, 

екологічної культури. 

Метою екологічного виховання є не лише 

розширити знання учнів про взаємозв’язок 

людини і довкілля, але і навчити 

застосовувати ці знання у повсякденному 

житті, в професійній діяльності, уміти 

передбачувати наслідки своїх дій, робити 

усвідомлений природоохоронний вибір, 

приймати правильні рішення, проявляючи 

соціальну активність у вирішенні екологічних 

проблем. 

У процесі екологічного навчання і 

виховання зростає зацікавлення до 

екологічних проблем довкілля, розвиваються 

дослідницькі вміння, формуються наукові 

знання, переконання і система екологічних 

цінностей, які визначать екологічну позицію, 

поведінку та екологічну культуру людини. 

Щоб досягти результатів в екологічному 

вихованні, необхідно дотримуватись 

цілісності, комплексності, системності 

процесу, врахування знань з різних 

предметів, залучати до активної роботи весь 

учнівський колектив, а головне – самому 

бути не байдужим до середовища, в якому 

живеш і хотіти передати цю небайдужість 

своїм учням! 
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Лазарищак М.Я., майстер виробничого 

навчання, ДПТНЗ «Шосткинське вище 

професійне училище» 

 

1. Мета:  
- навчальна – навчити учнів основним 

правилам та прийомам різання металу; 

- розвиваюча – розвивати вміння 

правильно користуватися інструментами, 

газозварювальним обладнанням, 

концентрувати увагу на виконанні завдання,  

розвивати в учнів просторове уявлення, 

інтерес до майбутньої професії, уважність, 

сприяти розвитку уваги, мислення та  пам’яті. 

- виховна - виховувати охайність в роботі, 

якісне виконання вправ, відповідальність, 

самоконтроль, уважність, самоповагу, 

позитивне ставлення до напарника, прагнення 

до самовдосконалення та саморозвитку;  

формувати дбайливе ставлення до 

обладнання, інструменту, майна, 

відповідальне ставлення до  безпеки та 

охорони праці під час виконання завдання; 

 

2. Міжпредметні зв'язки: 
матеріалознавство, електротехніка, 

обладнання і технологія зварювальних робіт, 

читання креслень. 

3. Перелік об'єктів роботи: майстерня 

газозварювання, стіл зварника 

4. Матеріально-технічне забезпечення 

уроку:  

Обладнання: ацетиленовий генератор АСП 

-10, кисневий балон, кисневий редуктор, 

зварювальні рукава,  ацетиленовий різак. 

Матеріали: металобрухт листової сталі 

товщиною10-20мм, обрізки профільного 

металу, карбід кальцію, кисень. 

Інструменти: щітка по металу, захисні 

окуляри, лінійка, кутник слюсарний. 

Наочні посібники: плакати: будова 

ацетиленового генератора та   будова 

кисневого та ацетиленового балонів, зразок 

чистоти різу, інструкція з охорони праці з 

теми: «Газове зварювання та різання 

металів», технічні характеристики балонів, 

різаків та ацетиленового генератора.  

Роздатковий матеріал: контрольні 

запитання, інструкція з охорони праці. 

5. Тип уроку: удосконалення умінь та 

формування навичок. 

6. Вид уроку: виконання самостійної та 

практичної роботи. 

 

ХІД УРОКУ 

№ 

з/п 

Елементи уроку Час Зміст роботи майстра 

І До початку 

заняття 

 1. Перевірити наявність інструменту та обладнання, їх 

справність, наявність інструкцій, кваліфікаційних 

характеристик, робочий інструмент учнів, матеріали. 

Написати на дошці тему уроку. 

2. Організувати та підготувати робоче місце майстра в/н 

ІІ Організаційна 

частина 

 

5хв
 

1. Перевірити наявність учнів за списком. 

2. Перевірити зовнішній вигляд (наявність спецодягу).  

3. Призначити чергових. 

4. Поцікавитися станом здоров’я учнів.  

ІІІ План вступного 

інструктажу 

  

УРОК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З ПРОФЕСІЇ «ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК» З ТЕМИ 

«КИСНЕВЕ РІЗАННЯ МЕТАЛУ» 
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 а) Повторення 

пройденого 

матеріалу (бесіда 

з учнями) 

15 хв 1. Оголошення теми і навчальної мети уроку. 

2. Повторення пройденого матеріалу: 

3. Розкажіть, як проводиться підготовка ацетиленового 

генератора до роботи.  

4. Як відбувається підготовка до роботи пальника? 

5. Які дефекти виникають під час газового зварювання? 

6. Як відбувається зварювання кільцевих швів? 

7. Яких основних вимог безпеки праці необхідно 

дотримуватись під час зварювання кільцевих швів? 

 б) Пояснення 

нового матеріалу 

 

25хв 

1. Інструктаж з охорони праці під час кисневого різання 

металу. 

2. Вимоги до виконання кисневого різання. 

3. Якість різу. 

4. Особистий показ майстра технікивиконання кисневого 

різання металу. 

5. Деформації при різанні 

ІV Самостійна 

робота 

учнів і поточний 

інструктаж 

4 год 

30хв
 

Виконання вправ кисневого різання металу 

Перший обхід: Перевірити готовність учнів до роботи 

Другий обхід: Перевірити  техніку виконання різання металу 

учнями.  

Третій обхід: Перевірити прямолінійність різання 

Четвертий обхід: Перевірити чистоту різа 

П’ятий обхід: Перевірка дотримання правил охорони праці під 

час різання металу. 

 Заключний 

інструктаж 
 

15хв 

1. Визначення досягнення мети заняття всієї підгрупи, 

відзначити найбільш вдало виконані роботи  учнів,  

мотивувати оцінки.  

2. Назвати типові недоліки учнів, що спостерігалися протягом 

уроку. 

3. Здача інструменту майстру. 

 
 
4. Оголошення домашнього завдання. 

5. Прибирання майстерні. 

 

КОНСПЕКТ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ 

 

Ознайомлення з інструкцією з охорони 

праці під час кисневого різання металу. 

Нагадати учням правила поводження з 

кисневим балоном, редуктором, особливу 

увагу звернути на небезпечність з’єднання 

масла та жиру з киснем, на те що при різанні 

утворюється велика кількість бризу металу, 

які можуть привести до опіків. 

 Сутність кисневого різання металу 

основана на властивостях заліза, горіти в 

струї кисню при нагріванні металу до 

температури близької до температури 

плавлення, струмінь кисню  видаляє 

продукти згорання. Метал при різанні 

нагрівається газокисневим полум’ям 

(ацетиленокисневим), при цьому потужність 

полум’я визначається видом металу, 

товщиною та його температурою перед 

виконанням різання, тому міцність полум’я 

збільшують з збільшенням товщини 

розрізуємого металу.  Для збільшення 

швидкості різання метал треба підігріти. Для 

листової сталі товщиною 10-20 мм номери 

мундштука (наружного 1, внутрішнього 2), 

тиск кисню 04 МПа. 

Запалювати полум’я різака треба так, як і 

пальника, але його регулювання виконувати 

при відкритому вентилі ріжучого кисню, 

тому що ріжучий і підігріваючий кисень 

поступають в різак по одному шлангу і під 

час пуску ріжучого кисню полум’я буде 

обіднятися киснем. Якщо не вірно виставити 

тиск кисню, то при високому тиску 

збільшуються витрати кисню а чистота різу 

буде гірша, при недостатньому тиску шлаки 
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погано видаляються і процес різання може 

припинитися. 

Показники якості порізу.  

 

 

Рис.1. Якість порізу: а - відхилення від 

площини порізу; б - оплавлення верхньої 

кромки; в - відставання струменя, що ріже. 

 

Відхилення  від заданого кута порізу 

(рис.1, а) відбувається, як що змінюється кут 

нахилу різака, форма струменя кисню, що 

ріже, або неправильно обрана швидкість 

різання.  

Ступень оплавлення верхньої кромки 

(рис.1, б), відбувається при зайвій потужності 

полум'я, що підігріває, чи заниженої 

швидкості різання.  

Глибина і скривлення борозенок на 

поверхні порізу,  мають криволінійний обрис 

(рис.1, в), коли відбувається відставання 

струменю кисню, що ріже, (при високій 

швидкості різання або низькому тиску 

кисню). 

Техніка різання.  
Для того щоб можна було видалити шлак, 

пластини треба покласти на підкладки. Зазор 

між підлогою і нижньою площиною листа 

повинний бути не менш 100-150 мм. 

Очистити поверхню   по даній лінії різа від 

окалини, іржі, фарби тощо. Треба повільно 

провести полум’ям різака по лінії різа і 

вказати, що під дією тепла, окалини 

відділяються від поверхні металу, а фарба та 

масло згорають, потім прогріту поверхню 

зачистити сталевою щіткою. Установити 

необхідний тиск газів, запалити різак і 

виставити полум'я. Під час різання різак 

повинен переміщуватись рівномірно з 

однаковою швидкістю, якщо швидко 

переміщувати різак, метал не буде встигати 

достатньо нагріватися і процес різання може 

зупинитися. При повільному переміщенні 

різака кромки будуть сплавлюватися і різ 

вийде нерівний, а на кромках буде велика 

кількість шлаку. При різанні потік іскор 

повинен вилітати під прямим кутом до 

поверхні, прямо вниз. Під час виконання 

різання різак нагрівається, тому його 

постійно треба охолоджувати: припинити 

різання, погасити полум’я і охолодити різак 

водою при відкритому кисневому вентелі. 

Деформації при різанні 

При кисневому різанні виникає значна 

деформація листа.  

 
Рис. 2. Деформація листа: (а) у процесі 

різання, (б):  після охолодження листа:1 - 

шлях різака; 2 - початкове положення крайки 

листа. 

 

При відрізку смуги від краю листа 

деформації приводять до вигину листа і самої 

смуги - обрізи (рис. 2, а).  

Після різання й охолодження листа його 

остаточна форма (рис. 2, б).  

Для усунення деформації в процесі 

різання, розрізаемий лист треба за допомогою 

струбцин надійно закріпити на зборочно-

зварювальному столі. Різання необхідно 

виконувати в напрямку «до закріплення » 

(рис.3, а). Різання «від закріплення» буде 

тільки збільшувати перекручування форми 

(рис.3, б).  

 
Рис.3. Вплив напрямку різання на форму 

деталі, що вирізується: а - різання «до 

закріплення» (правильно); б - різання «від 

закріплення» (неправильно). 

 

Домашнє завдання:  Прочитати конспект 

лекції в зошиті та Кисневе різання металу, 
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параграфи з підручника І.В. Гуменюк 

«Обладнання і технологія газозварювальних 

робіт», підручник, Київ., 2005р. 270 с. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 

 

І. Суть і способи процесів різання. 

Різаки для кисневого різання 

Запитання: 

1. У чому полягає суть різання 

окисненням? 

2. У чому полягає суть різання 

плавленням? 

3. Які є види різання окисненням? 

4. Які є види різання плавленням? 

5. Чим відрізняється різак від паяльника? 

6. Які бувають мундштуки різаків? 

7. Які є типи інжекторних різаків? 

8. Яка товщина розрізувальної сталі 

різаками середньої потужності? 

9. Чим відрізняється гасоріз від різака? 

10. Що використовують для зберігання і 

подачі гасу(бензину)? 

Варіанти відповідей: 

1. Суцільні нерозбірні, багато соплові і 

складові. 

2. Нагрівання до температури плавлення 

присадки. 

3. АСП-10, ГВР-1,25М. 

4. До 300 мм. 

5. Плазмово-дугове, газо - лазерне, газо - 

дугове. 

6. Нагрівання місця різання сильним 

концентрованим джерелом до температури, 

вищої за температуру плавлення металу з 

місця різу дугою або газами. 

7. До 200 мм. 

8. Наявністю випаровувала і підігрівного 

сопла. 

9. Г1, Г2, Г3, Г4. 

10. Наявністю запобіжного затвору 

11. Бачок обладнаний ручним насосом і 

запобіжним клапаном  

12. Прямої і зворотної дії  

13. Р1, РВ1, Р2, РВ2, Р3 

14. Інжекторні і безінжекторні 

15. Нагрівання місця різання до 

температури спалаху металу, згорання його в 

кисні і видалення  продуктів горіння із зони 

різу струменем кисню 

16. Наявністю окремого каналу для подачі 

ріжучого кисню і спеціальної головки з двох 

змінних мундштуків 

17. До 100 мм 

18. Ножівкою, ножицями 

19. Газові балони 

 

ІІ. Правила користування різаками 

Запитання: 

1. Що необхідно зробити перед початком 

роботи? 

2. Як запалюють різак? 

3. Як починають різання? 

4. Що необхідно зробити, щоб погасити 

полум′я? 

5. Чим прочищають забруднені канали 

мундштука? 

6. Як розбирають різак? 

7. Що є причиною відсутності 

підсмоктування в газовому каналі різака? 

8. Що необхідно зробити при сильному 

нагріванні наконечника? 

9. Як запобігти попаданню води в канали 

різака? 

10. Як усувають витікання газу  в 

різьбових з′єднаннях? 

Варіанти відповідей: 

1. Мідною або алюмінієвою горілкою 

2. Охолодити водою 

3. Нарізають нову різьбу 

4. Перевірити правильність під′єднання 

шлангів, інжекцію, герметичність з′єднань 

5. Відкривають вентиль ріжучого кисню, 

нагрівають метал до солом′яного кольору і 

починають різання 

6. Перекрити кисневий вентиль, а потім 

вентиль горючого газу 

7. Відкривають вентиль горючого газу, 

потім кисневий  і запалюють горючу суміш 

8. Нагрівають метал до солом′яного 

кольору, відкривають вентиль ріжучого 

кисню 

9. Закрити канали мундштука 

10. Сталевим дротом 

11. Від′єднують ствол від корпусу, потім з 

корпусу відкручують кисневий і газовий 

вентилі, інжектор і знімають зовнішній і 

внутрішній мундштуки 

12. Замінити новим 

13. Відкривають вентиль кисню і 

створюють розрідження, потім відкривають 

вентиль горючого газу  і запалюють суміш 

14. Перекрити вентиль горючого газу, а 

потім – кисневий 
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15. Забруднення інжектора, змішувальної 

камери, каналів мундштука, погане 

затягування інжектора і накидної гайки 

16. Закрити тільки вентиль горючого газу, 

залишаючи кисневий відкритим 

17. Підтягують, а гумові сальники 

вентилів змащують гліцерином або мастилом 

ЦІАТІН-221 

18. Вказати неможливо 

 

ІІІ. Умови різання, показники й 

технологія кисневого різання 

Запитання: 

1. Чому температура горіння металу 

повинна бути нижча температури його 

плавлення? 

2. Чому алюмiній не пiддається 

кисневому рiзанню? 

3. Чому температура плавлення оксидiв i 

шлакiв повинна бути нижчою температури 

плавлення металу? 

4. Якi оксиди не можуть бути видаленi з 

рiза при кисневому рiзаннi? 

5. Чому метали повиннi мати низьку 

теплопровiднiсть? 

6. Полегшує чи  погiршує  шорсткiсть 

поверхнi метал його загорання? 

7. Знижує чи пiдвищує температуру 

спалаху пухкiсть металiв? 

8. Яке полум’я застосовують при рiзаннi 

сталi товщiною до 300 мм? 

9. Вiд чого залежить тиск рiжучого 

кисню? 

10. Чому повинна вiдповiдати швидкiсть 

рiзання? 

Варiанти вiдповiдей: 

1. Оксиди алюмiнiю, хрому, нiкелю, мiдi. 

2. Полегшує. 

3. Окиснювальне. 

4. Швидкостi окиснення металу по 

товщинi. 

5. Справностi рiзака. 

6. Щоб метал горiв у рідкому станi. 

7. Температура спалаху його вища за 

температуру плавлення. 

8. Знижує. 

9. Навуглецьоване. 

10. Товщини металу, форми сопла, 

чистоти кисню. 

11. Щоб метал горiв у твердому станi. 

12. Оксиди залiза. 

13. Щоб зменшити тепловiдвiд i метал 

нагрiвався до темттератури спалаху по всiй 

товщинi рiза. 

14. Погiршує. 

15. Вказати неможливо. 

16. Температура спалаху його нижча за 

температуру плавления. 

17. Щоб вони стали рiдкотекучими i 

безперешкодно видалялися з рiза кисневим 

струменем. 

18. Пiдвищує. 

19. Нормальне. 

20. Правильностi встановлення металу. 

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

ПРИ КИСНЕВОМУ РІЗАННІ 

1.Загальні вимоги: 

1 До навчання допускаються особи, які 

пройшли вступний інструктаж, одержали 

інструктаж на робочому місці, пройшли 

медичний огляд. 

1.1 В процесі виконання робіт учні повинні 

дотримуватися вимог правил внутрішнього 

розпорядку, режиму праці та відпочинку. 

1.2. При виконанні кисневого різання 

металу основними джерелами небезпеки 

можуть бути: 

- вибухи ацетиленових генераторів від 

зворотного удару полум’я, якщо не 

спрацьовує запобіжний затвор; 

- вибухи кисневих балонів в момент їх 

відкривання, якщо на штуцері балону або на 

клапані редуктора є масло,  жир; 

- неохайне поводження з полум’ям 

різака, полум’я може бути причиною спалаху 

волосся, одягу опіку зварника і пожежі в 

майстерні; 

- опіки очей, в випадку коли зварник не 

використовує захисні окуляри; 

- отруєння накопиченими шкідливими 

газами. 

1.3 Забороняється виконувати роботу або 

при несправному запобіжному затвору або 

його відсутності. 

1.4 Строго виконувати правила 

поводження з ацетиленовим генератором 

згідно інструкції по експлуатації даного 

генератора. 

1.5 Забороняється переносити балони на 

плечах: треба використовувати спеціальні 

возики або носилки. 

1.6 Забороняється встановлення балонів на 

сонці, біля опалювальних приладів. 

2.Вимоги безпеки праці перед початком 

роботи: 

2.1 Перед початком роботи учні 

зобов’язані:  
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- надіти спецодяг, спецвзуття; 

 - отримати завдання на виконання робіт у 

майстра виробничого навчання . 

2.2 Після отримання завдання у майстра 

учень зобов’язаний: 

- підготувати необхідні засоби 

індивідуального захисту; 

- перевірити робоче місце та проходи до 

нього на відповідність вимогам безпеки; 

- перевірити газорізальне обладнання – 

справність та відповідність вимогам безпеки; 

- перевірити стійкість розрізувальних 

деталей; 

- впевнитися у відсутності в зоні роботи 

пожежо небезпечних матеріалів. 

2.3 Учень не повинен приступати до 

виконання робіт при наступних порушеннях 

вимог безпеки: 

- несправності газового обладнання; 

- несправності манометрів на редукторі; 

- порушення цілісності балона (наявність 

тріщин чи вм’ятин), а також відсутність на 

балоні з газом клейма з датою випробування; 

- відсутність витяжної вентиляції; 

- наявність в зоні роботи 

вибухонебезпечних матеріалів. 

2.4 Виявлені порушення вимог безпеки 

праці повинні бути усунені до початку 

роботи, а при неможливості зробити це 

повідомити майстра виробничого навчання. 

3. Вимоги безпеки праці під час 

роботи: 

3.1 Необхідно виконувати кисневе різання 

в спеціально відведених для цього місцях. 

3.2 Розрізаючи деталь, необхідно 

встановити так, щоб розплавлений метал не 

міг вільно стікати вниз. 

3.3 Варто встановлювати під деталь 

спеціальний піддон для збирання металу. 

3.4 Поверхня ріжучого металу повинна 

бути чистою від іржі, мастила та інших 

забруднень. 

 3.5 Кисневі балони необхідно 

встановлювати в спеціальні стійки у 

вертикальному положенні та надійно кріпити 

хомутами чи ціпками, захищати від прямого 

потрапляння сонячних промінів. 

3.6 Проводити кисневе різання деталей 

необхідно на відстані не менше 10 метрів від 

ацетиленових генераторів, 5 метрів від 

кисневих. 

3.7 Не допускається переміщення з 

запаленим різаком за межами робочого місця. 

3.8 Запалювання горючої суміші на різаку 

слід здійснювати таким чином: першим 

відкрити вентиль кисню, потім вентиль 

горючого газу і підпалити горючу суміш. 

Перекриття газів необхідно здійснювати у 

зворотному порядку: запалювати газ 

сірником чи спеціальною запальничкою. 

3.9 Під час короткочасних перерв в роботі 

чи по закінченню робіт слід погасити різак та 

покласти на спеціальну підставку. 

3.10 Під час роботи з помічником не 

можна направляти на нього полум’я різака та 

не дозволяти йому знаходитися навпроти  

полум’я. 

3.11 Не можна знімати ковпак з кисневого 

балону без застосування ударного 

інструменту, який може викликати іскру. 

Якщо ковпак не відкручується, балон 

необхідно повернути службі, яка його видала. 

4. Вимоги безпеки праці по закінченню 

роботи: 

4.1 Для гасіння різака необхідно спочатку 

закрити вентиль ацетилену, а потім вентиль 

кисню. 

4.2.Від’єднати рукава від ацетиленового 

генератора та кисневого балону. 

4.3 Розрядити ацетиленовий генератор, 

очистити від мулу та промити. 

Відпрацьований карбідний мул злити в 

спеціально обладнану яму. 

4.4 Впевнитися у відсутності місць 

загоряння, при їх наявності залити водою. 

4.5 Про всі неполадки в роботі доповісти 

майстру Зняти засоби індивідуального 

захисту та прибрати їх на відведені місця. 

4.6 Привести в порядок робоче місце 

виробничого навчання. 

5 Вимоги безпеки праці в аварійних 

ситуаціях: 

 5.1 При виявленні витікання газу роботу 

необхідно терміново припинити, усунути 

витікання, провітрити приміщення. 

5.2 Прочищати мундштук наконечника 

латунною голкою, а не стальним дротом. 

5.3 При зворотному ударі полум’я, 

терміново закрити ацетиленовий та кисневий 

вентилі на різаку. Після цього охолодити 

різак (в холодній воді без слідів масла) при 

відкритому кисневому вентилі. 

5.4 Припинити проведення газорізальних 

робіт у випадках виникнення пожежі поблизу 

місця роботи.   
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№ п/п Критерії оцінювання Бал 

+ _ 

1. Організація робочого місця 0,5 0,5 

2. Правильність вибору режиму різання 0,5 0,5 

3. Правильність встановлення та закріплення металу 0,5 0,5 

4. Техніка виконання кисневого різання 2,5 2,5 

5. Прямолінійність різання 2,5 2,5 

6. Чистота різа 2,5 2,5 

7. Дотримання правил охорони праці  3 3 

 Усього: 12 12 
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Мета уроку: 
- Ознайомити учнів з поняттям та будовою 

системи живлення дизельних двигунів, 

розглянути основні елементи та складові 

системи. 

- Розвивати пам'ять, творче і просторове 

мислення, технічний кругозір,  уміння 

ставити та вирішувати навчальні проблеми. 

- Виховувати самостійність, інтерес до 

дисципліни, прагнення до кращого засвоєння 

нових знань. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу з 

елементами інтерактивних методів навчання. 

Навчально-методичне забезпечення уроку: 

деталі та вузли системи живлення 

дизельного двигуна, стенд «Система 

КОНСПЕКТ УРОКУ З ТЕМИ «СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ДИЗИЛЬНИХ ДВИГУНІВ» 
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живлення дизельних двигунів», плакат, 

проектор, екран, комп’ютер, навчальна 

презентація, картки. 

Міжпредметні зв´язки: технічне 

креслення, будова та експлуатація 

вантажних автомобілів, фізика, комплексна 

система ремонту та технічного 

обслуговування сільськогосподарських 

машин. 

Форми і методи проведення уроку:  
пояснювально-ілюстративний,  

інформаційно-репродуктивний, проблемно-

пошуковий. 

Тривалість: 45 хв. 

Місце проведення:  лабораторія № 17 

«Трактори»   

ХІД УРОКУ 

  І. Організаційний момент (2 хв.) 

Перевірка готовності учнів до уроку. 

П. Актуалізація опорних знань  (5 хв.) 

Інтерактивна вправа «Мозковий 

штурм»  
Відома інтерактивна технологія 

колективного обговорення, що широко 

використовується для вироблення кількох 

вирішень конкретної проблеми. «Мозковий 

штурм» спонукає учнів проявити уяву та 

творчість, дає можливість їм вільно 

висловлювати свої думки. 

Мета «мозкового штурму» чи «мозкової 

атаки» в тому, щоб зібрати якомога більше 

ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом 

обмеженого періоду часу. 

Питання для роботи: 
1) Яке призначення системи мащення? 

2) Які процеси відбуваються при 

недостатньому мащенні? 

3) Назвіть види тертя? 

4) Загальна будова і принцип дії системи 

мащення? 

5) Який тиск у системі мащення двигуна, 

що вивчається? 

6) Поясніть будову й принцип дії 

повнопотокового фільтра очистки масла?  

Очікувані результати:  
- Учні повинні знати: визначення та 

загальну будову дизельних двигунів,  основні 

елементи та складові системи живлення. 

- Учні повинні вміти: пояснити рух 

палива та повітря в системі живлення та 

шлях виведення відпрацьованих газів із 

системи живлення дизельного двигуна. 

Мотивація навчальної діяльності 

Автомобіль сам по собі  не працює, 

потрібно щось затрачати на його роботу. Ці 

затрати – дизельне пальне.  Але чим воно 

відрізняється від бензину та яким чином воно 

попадає в циліндри? Саме на сьогоднішньому 

уроці ми з вами з’ясуємо, що за система з цим 

справляється. 

 Оголошення теми та мети уроку 

ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового 

матеріалу (25 хв.) 

 Система живлення дизеля призначена для 

заощадження дизельного палива, очищення 

його від механічних домішок і води, 

дозування подачі палива в кожний циліндр 

залежно від навантаження на двигун, 

своєчасного впорскування та розпилення в 

камері згоряння та виведення продуктів 

згоряння в атмосферу, а також очищення 

повітря від пилу. 

У сучасних дизельних двигунів, у тому 

числі й у всіх вітчизняних моделях, 

застосована роздільна система упорскування 

палива в циліндри. Така система передбачає 

установку одного об'єднаного насоса 

високого тиску й окремих форсунок 

закритого типу на кожен циліндр двигуна. 

Система живлення дизельних двигунів 

складається з ліній низького і високого тиску. 

По лінії низького тиску паливо подається з 

основного бака до насоса високого тиску. 

Лінія високого тиску служить для 

упорскування дозованої кількості палива в 

циліндри двигуна відповідно до порядку 

їхньої роботи. 

Принципова схема системи живлення 

дизельного двигуна показана на рис. 1. Насос 

низького тиску 6 (практично цей насос 

установлюють звичайно на корпусі насоса 

високого тиску) засмоктує паливо з бака 1 

через фільтр грубого очищення 7 у свою 

порожнину усмоктування. Далі цей насос 

нагнітає паливо через фільтр тонкого 

очищення 3, у паливний насос високого тиску 

4. Останній упорскує його через форсунки 2 

безпосередньо в камери згоряння двигуна. 

Надлишкове паливо разом з повітрям, що 

потрапило в систему, відводиться по 

дренажних трубках у паливний бак. У нього 

також зливається паливо, що проникло в 

порожнини пружин форсунок. Паливні баки, 

застосовувані на автомобілях з дизельними 

двигунами, розраховані на великий запас 

ходу (350-400 км); установлюють їх на 

кронштейнах, закріплюючи хомутами. 
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Усередині паливних баків виконані 

перегородки, що підвищують їхню міцність і 

запобігають хлюпанню палива. У корпус бака 

уварено заливну горловину з пробкою, що 

герметично закривається, у якій розташовані 

два клапани: впускний, що відкривається при 

зниженні тиску до 0,097- 0,098 МПа, і 

випускний, що відкривається при підвищенні 

тиску в баці до 0,11-0,115 МПа. 

 
Рис. 1. Принципова схема системи живлення дизельного двигуна 

1 - паливний бак; 2 - форсунка; 3 - фільтр тонкого очищення палива; 4 - паливний насос 

високого тиску; 5 - регулятор; 6 - паливний насос низького тиску; 7 - фільтр грубого очищення 

палива 

 

Система живлення дизелів має 

відповідати таким вимогам: 
- створювати високий тиск упорскування 

палива в циліндр; 

- дозувати порції палива відповідно до 

навантаження дизеля;  

- впорскувати паливо в камеру згоряння в 

певний момент, протягом заданого проміжку 

часу і з певною інтенсивністю; 

- добре розпилювати й рівномірно 

розподіляти паливо по об’єму камери 

згоряння; 

- забезпечувати початок упорскування й 

порції палива, що подаються насосом, 

однаковими в усіх циліндрах; 

- надійно фільтрувати паливо перед його 

надходженням у насоси й форсунки. 

Дизельні двигуни – двигуни із 

самозайманням. Вони працюють на паливі, 

що має відносно низьку порівняно з бензином 

температуру самозаймання, підвищену 

в’язкість і мастильні властивості. Це дає 

змогу запалювати таке паливо високою 

температурою стиснутого в циліндрі повітря, 

не залучаючи сторонні джерела запалювання. 

Система живлення дизельного двигуна 

окремо подає в циліндри повітря і паливо, а 

також відводить з них продукти згоряння в 

навколишнє середовище. Залежно від 

функцій елементи системи живлення умовно 

поділяють на три групи: 

- для подачі палива; 

- для подачі повітря; 

- для відведення з циліндрів 

відпрацьованих газів.  

Загальну будову системи живлення 

наведено на прикладі двигуна Д-245. На 

процес сумішоутворення в дизелі відводиться 

мало часу (близько 0,001 с), тому дуже 

важливо розпилити паливо на найдрібніші 

краплинки й рівномірно розподілити їх по 

всьому об'єму повітря в камері згоряння.        

(Перегляд відеоролика) 

Паливопідкачувальний насос засмоктує 

паливо з бака  крізь фільтри грубої  й 

тонкої  очистки. Паливопроводами низького 
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тиску  паливо надходить до насоса високого 

тиску, розміщеного між рядами циліндрів. 

Відповідно до порядку роботи циліндрів 

дизеля насос  подає паливо 

паливопроводами  високого тиску до 

форсунок, розташованих у головках 

циліндрів. Форсунки розпилюють і 

впорскують паливо в камери згоряння. 

Паливопідкачувальний насос  подає до 

насоса  більше палива, ніж потрібно для 

роботи дизеля, тому надлишкове паливо, а з 

ним і повітря, що потрапило до системи, 

дренажними паливопроводами  відводяться з 

насоса і фільтра тонкої очистки  назад у 

паливний бак. Паливо, що просочилося крізь 

зазор між корпусом розпилювача та голкою 

форсунки, зливається в бак паливопроводами.  

Паливний бак трактора має заливну 

горловину, яку обладнано висувною трубою 

із сітчастим фільтром. Горловина 

закривається герметичною кришкою. У 

нижній частині бака є кран для зливання 

відстою. Рівень палива можна контролювати 

за покажчиком, сигнали до якого надходять 

від реостатного датчика, розташованого в 

баці. 

Фільтр грубої очистки (відстійник), що 

попередньо очищає паливо, встановлено з 

лівого боку автомобіля на рамі. Фільтр 

складається з корпуса, стакана, 

фільтрувальної сітки, заспокоювача  й 

відбивача. Для ущільнення між корпусом і 

стаканом ставиться кільце. Знизу в стакані  є 

зливальна пробка. Паливо з бака надходить у 

фільтр підвідним штуцером і стікає в стакан. 

Великі сторонні частинки й вода збираються 

в нижній частині стакана. З верхньої частини 

паливо крізь фільтрувальну сітку  подається 

відвідним штуцером до 

паливопідкачувального насоса. 

Фільтр тонкої очистки остаточно 

очищає паливо перед його надходженням у 

насос високого тиску. Його встановлено в 

найвищій точці системи живлення для 

збирання й відведення в бак крізь 

спеціальний клапан-жиклер повітря, що 

потрапило до системи разом із частиною 

палива. Фільтр складається з двох секцій, що 

мають спільний корпус. До кожної секції 

входить ковпак із привареним до нього 

стержнем і паперовий фільтрувальний 

елемент. Знизу в стержень вкручено 

зливальну пробку. Ковпаки з’єднано з 

корпусом болтами  й ущільнено шайбами. У 

фільтрі є зливальний клапан, відрегульований 

на тиск 0,15 МПа. Клапан регулюється 

добиранням регулювальних шайб, 

розташованих усередині клапана. Розняття 

фільтра ущільнено прокладками. 

 Паливопроводи високого тиску (понад 

20 МПа) між насосом високого тиску й 

форсунками виготовлено зі сталевих трубок, 

кінці яких мають конус і притиснуті 

накидними гайками через шайби до конусних 

гнізд штуцерів насоса й форсунок. Щоб 

запобігти поломкам паливопроводів 

унаслідок вібрацій, їх кріплять скобами й 

кронштейнами. 

Паливний насос високого 

тиску призначається для подавання в 

циліндри двигуна (через форсунки) в певні 

моменти часу потрібних порцій палива. Цей 

насос – найскладніший вузол системи 

живлення дизеля. 

Всережимний регулятор частоти 

обертання автоматично підтримує задану 

частоту обертання колінчастого вала зміною 

(залежно від навантаження) кількості 

впорскуваного в циліндр палива. 

Автоматична муфта випередження 

впорскування палива призначається для 

зміни моменту початку впорскування палива 

залежно від частоти обертання колінчастого 

вала, що поліпшує пускові якості дизеля й 

підвищує його економічність.  

Форсунка призначається для впорскування 

й розпилювання палива. Паливопроводом 

високого тиску паливо надходить у штуцер  і, 

пройшовши крізь фільтр, просвердлинами в 

корпусах форсунки і розпилювача  потрапляє 

в порожнину голки 14. Коли плунжер секції 

насоса створить достатній тиск, він, діючи на 

голку знизу вгору, долає зусилля 

пружини 13 і відштовхує голку, після чого 

починається впорскування палива крізь 

чотири отвори в розпилювачі. Після 

відсічення подачі палива в насос тиск його в 

форсунці знижується й голка знову 

опускається, припиняючи вихід палива з 

розпилювача. Паливо, що просочилося між 

голкою та корпусом розпилювача, 

відводиться з форсунки каналами в її корпусі. 

Форсунку встановлюють у головці циліндра й 

закріплюють скобою. 

Підкачувальні насоси призначаються для 

подавання палива до насоса високого тиску в 

потрібній кількості й підтримання перед ним 

достатнього тиску. 
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ІV. Закріплення нового матеріалу (10 хв.) 

Інтерактивна вправа «Робота в малих 

групах»  

Проводиться робота в малих групах, що 

дає змогу учням набути навичок, необхідних 

для спілкування і співпраці. Дискусії малими 

групами стимулюють роботу в команді, 

розвивають почуття терпимості і поваги до 

думки інших. 

1. Яке паливо застосовується для 

дизельних двигунів, назвати його основні 

показники? 

2. Назвати призначення системи 

живлення дизеля. 

3. Розповісти, яка загальна будова 

системи живлення дизеля. 

4. Як відбувається процес 

сумішоутворення в дизельному двигуні? 

5. Розкажіть про будову паливного бака, 

фільтрів грубої і тонкої очистки. 

6. Яке призначення, будова і принцип дії 

паливопідкачувального насоса? 

7. Які типи повітроочисників 

використовуються на дизельних двигунах? 

8. Розкажіть про  будову та принцип дії 

повітроочисників на дизельних двигунах. 

9. З яких частин складається випускна 

система тракторного двигуна?  

Підсумки уроку 

На сьогоднішньому уроці ми з вами 

ознайомилися із визначенням та загальною 

будовою дизельних двигунів трактора, 

основними елементами та складовими 

системи живлення. Вивчили  рух палива та 

повітря в системі живлення та шлях 

виведення відпрацьованих газів із системи 

живлення дизельного двигуна. 

VІI. Повідомлення домашнього завдання 

(3 хв.) 
- Опрацювати матеріал з підручника: 

Головчук А.Ф. Експлуатація та ремонт 

сільськогосподарської техніки. – К.: Грамота, 

2003. - кн.1: Трактори. – С.336 – 342. 

Відповісти на запитання.                                                                       

- Підготувати повідомлення на тему: 

«Історія виникнення систем живлення 

дизельних двигунів». 

Висновок 

Урок  на тему «Система живлення 

дизельного двигуна» розроблений  відповідно 

до робочої програми з предмета «Трактори» 

та  пройшов апробацію під час вивчення цієї 

теми учнями за професією «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського 

виробництва; водій автотранспортних засобів 

категорії «С»». 

У роботі розглянуто будову, принципи 

роботи системи живлення дизельного 

двигуна. Від правильної роботи цієї системи 

залежить потужність, стабільність роботи і 

економічність двигуна, що в наш час є досить 

актуальним.  

 Для полегшення розуміння будови та 

принципу дії системи живлення дизельного 

двигуна, а також досягнення поставленої 

мети уроку,  вивчення теми та первинне 

закріплення навчального матеріалу 

відбувається за допомогою використання 

навчального відеоролика та технічних засобів 

навчання. Для досягнення кращих результатів 

під час вивчення теми широкого застосування 

набули елементи  інтерактивного навчання,  

що дали змогу викликати інтерес до уроку. 

 Таким чином застосування нестандартних 

форм навчання дозволяє викладачеві 

ефективно використовувати активність учнів, 

спрямовуючи її в корисне русло, а 

використання на уроках  технічних засобів 

навчання викликає в учнів зацікавленість до 

вивчення матеріалу.  
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Курило Н. Г., викладач української мови та 

літератури ДПТНЗ «Сумський центр професійно-

технічної освіти» 

 
Земле моя, калинова, 

Наповнена терпким смаком жалю, 

Ти завше неповторна,знову нова, 

Тебе я до нестями полюблю, 

Як предки,що козаками були, 

З поважною,тяжкою булавою. 

Твої традиції і звичаї несли, 

 І по Дніпру, і по сонячному полю. 

 Моя країна, зранена в боях, 

 Незламна,непохитна,  мов тополя, 

 Тебе благословляю в світлих снах, 

 Хай буде в тебе, завжди добра  доля. 

Становлення народно-традиційної 

культури українців тривало довгі століття. 

Щоб витворитися в культурно-побутове, 

традиційно-виробниче, моральне, духовне  

явище, яке сприймається усім народом, стає 

його суттю, відбувався складний процес 

добору. Бо лиш те здобуває право на 

існування, що відповідає багатьом 

компонентам буття людського колективу, 

характеру людини. 

Упродовж багатьх століть український 

народ безупинно творив своє, тільки йому 

властиве духовне середовище, наповнюючи 

його своєрідними обрядами, ритуалами. 

Фактично формувався внутрішній світ  

українців, осягався весь навколишній простір, 

закладалися світоглядні засади [7, с.39]. 

Відомий знавець традиційно-культурної 

спадщини українського народу  Олекса 

Воропай вирізнив народні звичаї в унікальне 

явище, наділивши їх неповторною 

народознавчою силою. Він констатував: 

«Звичаї народу – це ті прикмети, по яких 

розпізнають  народ не тільки в сучасному, а і 

в його історичному минулому… Звичаї, а 

також мова – це ті найміцніші елементи, що 

об’єднують окремих людей в один народ, в 

одну націю» [7, с.8]. 

Саме сьогодні громадянам України 

необхідно пізнати і зрозуміти  велич нашої 

народно-традиційної культури, її одвічний 

гуманізм, добробут, всепрощення, 

доброзичливість, щиру гостинність, щоб 

урівноважити свої вчинки, спрямувати їх на 

утвердження української державності, 

забезпечення душевного затишку всім, хто 

живе на етнічній землі Україні. 

Реорганізаційні процеси, що відбуваються 

в українському суспільстві, не можуть 

оминути й систему освіти та професійно-

технічну освіту зокрема. Динамізм, 

притаманний сучасній цивілізації, зростання 

соціальної ролі особистості, гуманізація та 

демократизація суспільства, інтелектуалізація 

праці потребують створення таких умов, за 

яких громадяни нашої країни мали б змогу 

реалізувати себе в системі неперервної 

освіти.  

Духовне відродження України  вимагає 

гуманізації як змісту освіти, так і 

педагогічного процесу з метою задоволення 

природних потреб учнівської молоді в 

пізнавальній діяльності, спілкуванні, 

самовираженні й самоутвердженні. 

Одним із головних принципів виховання і 

навчання є національна спрямованість освіти, 

яка полягає в її органічному поєднанні з 

національною історією і традиціями, 

збереженні та збагаченні культури 

українського народу. Українська національна 

навчально-виховна система, заснована на 

історії та традиціях українського народу, 

визначає народно-патріотичне виховання 

інтегративним елементом усього навчального 

процесу сучасної професійно-технічної 

освіти. 

Система виховання та освіти повинна бути 

саме національною, адже практика 

переконливо доводить, що дитина має 

знаходитися під постійним виховним 

впливом матеріальної і духовної культури 

свого народу. На жаль, сьогодні на 

Слобожанщині діти не залучаються з 

раннього віку до культури та історії свого 

народу, бо не знаходяться під безпосереднім 

формуючим впливом україномовного 

середовища.  

Навчальні програми загальноосвітніх 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАРОДОЗНАВСТВА НА УРОКАХ 

СЛОВЕСНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 
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предметів, зокрема української мови, 

наголошують на нероздільності навчання й 

виховання, що полягає в підпорядкуванні 

організації та змісту освіти завданням 

формування всебічно розвиненої особистості, 

перетворенні системи моральних і духовних 

цінностей на важливий чинник виховання 

молодого покоління, відродження духовності 

українського народу,  його менталітету.  

Сьогодні в багатьох загальноосвітніх 

навчальних закладах України введено 

навчальні курси «Народознавство», 

«Українознавство», що покликані ознайомити 

з культурою та побутом народу України. 

Однак предметом нашого розгляду є, 

насамперед, вивчення народознавства як  

елемент етнопедагогіки саме на уроках 

української мови. Етнопедагогіка – це 

емпіричні знання народу про виховання. 

Вони знайшли своє відображення у звичаях і 

обрядах, пов’язаних із життям дітей і молоді, 

у фольклорі, іграх та іграшках, у традиціях 

сімейного та громадського виховання [7, 

с.211]. 

На І-ІІ курсах закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти народознавство 

повинно вивчатись як синтез історії України, 

українського фольклору, літератури і 

мистецтва. Учні переважно переходять від 

емоційного сприйняття й відтворення краси 

образу, виробу, пісні до рівня його 

осмислення, пізнання глибинної сутності. 

Зміст роботи з народознавства повинен 

реалізуватися певними методами та 

прийомами, які відповідали б конкретним 

умовам школи, навчального закладу, класу, 

групи, а саме: бесіда, інформування, 

дослідження, робота з першоджерелами, 

збирання фольклорного матеріалу, складання 

літопису родоводу, села, міста, краю, 

держави, організація вікторин, екскурсій. 

Слід ураховувати, що постійним джерелом 

збагачення методів і прийомів 

народознавства є методики наук, які увійшли 

до цього предмета як інтегрованого 

(методика викладання історії, етнографії, 

української мови, літератури, народного 

мистецтва).  

Завдяки засобам народознавства учні на 

уроках рідної мови глибше відчувають, що 

знання про свій народ – це пізнання себе, 

власної історії, культури, усвідомлюють 

нерозривну єдність із попередніми 

поколіннями українців, їх духовним світом.  

Кожен педагог має широкі можливості 

створення власної системи роботи, концепції 

викладання української мови та літератури, 

використовуючи елементи  народознавства на 

уроках. Звичайно, матеріал слід добирати 

відповідно до регіональних особливостей, 

адже обряди й традиції можуть бути різними 

навіть у сусідніх селах, тим більше в 

областях.  

На уроках української мови учні мають 

змогу користуватися мовою як засобом 

спілкування, висловлювати свою думку 

літературною українською мовою. Для того, 

щоб учень був активним учасником 

навчального процесу, викладачу необхідно 

використовувати найбільш ефективні методи 

і прийоми, які сприяли б організації 

взаємозв’язку між педагогом та учнем. 

Важливо привчати дітей умінню самостійно 

поповнювати свої знання. 

В. О. Сухомлинський зазначав: «Викладання 

мови – найважча справа. Викладати цей 

предмет повинні найздібніші й 

найталановитіші. Бо це не просто передача 

знань, практичних умінь, навичок. Це 

передусім виховання. Виховання розуму, 

формування думки, копітке різьблення й 

ліплення найтонших рис духовного обличчя 

людини» [4, с. 52].  

Отже, актуальність розробки теми 

«Використання елементів народознавства на 

уроках словесності як засіб патріотичного 

виховання учнів» у роботі викладачів 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти не викликає сумніву. Метою 

викладання народознавства як навчального 

предмета є ознайомлення учнів з багатством 

культурної спадщини українського народу, з 

народними традиціями, прагнення до 

відродження національної культури.  

Відповідно до Концепції національно-

патріотичного виховання визначилися 

основні принципи і підходи до виховання 

засобами народознавства.  

- Принцип історизму полягає у 

відповідності сформованих знань школярів 

про народну культуру в поступальному 

розвитку українського суспільства від 

давнини до сучасності.  

- Принцип природовідповідності 

передбачає, що виховання учнів дає 

потрібний результат тоді, коли дитина 

виховується в оточенні рідного, близького, 

природного середовища і в стосунках дитини 
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та природи складається гармонія. Реалізація 

цього принципу потребує врахування 

багатогранної і цілісної природи дитини – не 

тільки її анатомічних, фізіологічних, 

психологічних та вікових, а й національних 

особливостей. 

- Принцип культуровідповідності полягає 

в тому, що школа має забезпечити оволодіння 

учнем народної культури, а на цій основі – 

всіма національними та загальнолюдськими 

цінностями. Народна культура включає в себе 

матеріальну й духовну культуру: народне 

мистецтво (фольклор, музика, танці), народну 

мораль, основою якої є совість, честь, 

правдивість, скромність. 

Що багатший грунт народних традицій, 

рідної культури, основою якої є, безперечно, 

мова, то ревніше ми дотримуємося моральних 

засад і заповітів попередніх поколінь, то 

міцніше і глибше коріння цього дерева, то 

розкішніше буятиме воно силою, красою й 

пускатиме свіжі пагони. Саме тому численні 

народи на землі ревно бережуть і 

підтримують творчий спадок  попередніх 

поколінь у мові, звичаях, пісенній, 

оповідальній і танцювальній культурі, 

моральних законах тощо. Шанобливе 

ставлення до батьків, наслідування їхніх 

правил життя і поведінки, коректність 

стосунків, працелюбність, безмежна любов 

до рідної землі й водночас готовність до 

подвигів, до того, щоб самовіддано боротися 

за свободу, закладалося в дитячу душу 

кожним родом із колиски через колискову 

пісню, казку, гру, традиції та звичаї. 

Виховання справжнього патріота, 

майбутнього захисника Батьківщини було, є і 

буде усвідомленим обов’язком кожного 

викладача, наставника, майстра виробничого 

навчання [8, с.7].  

Таким чином, можна констатувати, що 

використання елементів народознавства на 

уроках української мови та літератури дають 

суттєві можливості для виховання 

справжнього громадянина незалежної 

України, формування національної свідомості 

учнів загальноосвітніх шкіл та закладів 

професійно (професійно-технічної) освіти. 
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Оцінити роль і важливість візуальних 

історичних джерел нa  уроці неможливо. 

Будь-якa пізнaвaльнa діяльніcть зa 

зaгaльноприйнятими уявленнями 

здійcнюється зa формулою – від живого 

cпоcтереження до aбcтрaктного миcлення, і 

від нього до прaктики. Зaгaльновідомим є і 

той фaкт, що знaння, не пов’язані з 

прaктичною діяльніcтю, швидко зaбувaються 

тa cтирaються з пaм’яті. Тaким чином, будь - 

який об’єкт, у тому чиcлі й іcторичний, cтaє 

більш зрозумілим, нaбувaючи форми 

нaочноcті.  

Для формування та розвитку просторової 

компетентності викладач може використати 

карту та організувати роботу з нею. 

ФОРМИ І МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ НА 

УРОКАХ ІСТОРІЇ 
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Сформувати хронологічну компетентність, 

що передбачає вміння учнів орієнтуватися в 

історичному просторі, допоможе умовно-

графічна наочність, зокрема такі її види, як 

опорні схеми, сигнали, хронологічні та 

синхроністичні таблиці. Розвивати вміння 

учнів порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб, які входять до складу 

аксіологічної компетентності, дозволить 

використання історичних портретів, 

навчальних картин й відеоматеріалів на 

уроці. Логічні уявлення про причинно-

наслідкові зв’язки та вміння визначати й 

застосовувати теоретичні положення для 

аналізу й пояснення історичних фактів, 

явищ, процесів учні зможуть краще на основі 

самостійного створення логіко-структурних 

схем. Формування та розвиток умінь 

самостійно здобувати інформацію з поза- 

текстових компонентів підручника, 

розповідати про історичні події та явища, 

відокремлювати упереджену інформацію від 

неупередженої та інших вмінь, що входять 

до складу інформаційної компетентності, 

може відбуватися на основі використання 

всіх видів наочного матеріалу. При цьому 

візуальна форма наочності, як особливого 

джерела інформації, більш яскрава, більш 

виразна, а отже, і більш прийнятна для учня, 

якому працювати з таким джерелом 

інформації  цікавіше, ніж з текстовим. 

МЕТОД – ЕКСКУРСІЯ 

Результативним для проведення уроку –

уявної мандрівки є використання 

ілюстративного матеріалу притаманного для 

періоду, який вони вивчають. Така форма 

уроку та метод дає можливість учням ближче 

ознайомитися з досягненнями культури, 

опинитися в ролі екскурсовода, екскурсантів, 

ближче наблизитися до періоду, більш 

емоційно та чуттєво відчути дух епохи, 

краще запам’ятати факти, адже в цьому 

випадку учні самі грають роль, 

безпосередньо беруть участь у проведенні  

уроку.  

Тема: Особливості розвитку культурного 

життя на початку ХХ століття   (урок – уявна 

мандрівка) 

Екскурсія до Софіївського храму. 

Учень: Софійський храм вражає 

розкішшю внутрішнього оздоблення. 

Численні свічки освітлюють іконописні лика. 

Стіни та стеля прикрашені фресками, 

шедеврами світового значення є мозаїки 

Софійського собору. Це, насамперед, постать 

Христа Вседержителя (висота 4,45 м), 

зображення Богоматері-заступниці з 

піднятими руками вгору («Оранта»). 

  
Христос  

Вседержитель 

Мозаїка 

Богоматері Оранти 

Рис. 1. Мозаїки Софіївськог особору 

 

Метод порівняння 

У процесуальних компетенціях є вимога 

навчити учнів прийому порівняння. Така 

вимога міститься і в Державних стандартах, і 

у програмі з історії України. На тому ж уроці 

учні отримують завдання: 

- Що є подібним між Успенським собором 

у Володимирі та П’ятницькою церквою  в 

Чернігові? Які висновки можна зробити з 

цього приводу? 

   
П’ятницька 

церква 

Борисоглібський 

собор 

Спасо–

Преображенськи

й собор 

Рис. 2. Собори України 

 

ВИКОРИСТАННЯ ФОТОГРАФІЙ 
На уроках доцільним є використання 

фотографій. Передусім, це  дає можливість 

створити яскравий образ епохи, того чи 

іншого періоду, закарбувати в пам’яті учнів 

цей образ, надати йому емоційного 

забарвлення. 

Пропоную учням  уявити себе редактором 

газети і вибрати  для сюжету лише одне із 

запропонованих фото. Обґрунтувати свій 

вибір. 

Відповісти на запитання: 

- Які емоції у вас викликає М.Хрущов – 

позитивні чи негативні? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

- Спробуйте відтворити обставини, за 

яких зроблено ці фотознімки.  
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- Поясніть, яку думку закладено в 

надгробок Хрущова скульптором 

Е.Неізвєстним.  

- Що ви знаєте про події, відтворені на 

фото? 
 

«Кукурудзяна епопея» 

М. Хрущова, 1954 р. 

 

Надгробок Хрущова. 

Скульптор Е. Неізвєстний 

 

Виступ Хрущова на XX з’їзді КПРС 

 

Зустріч Хрущова з Кеннеді 

 

Рис. 3. Фотографії для завдання 

 

МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ 

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ 
Зaстосувaння комп’ютерa нa урокaх та  

виховних заходах кардинально змінює роль 

та місце технічних засобів в освітньому 

процеcі та cтворює можливіcть розв’язувати 

такі завдання: 

- забезпечення науковості навчання; 

- розвиток пізнавальних інтересів та 

здібностей учнів; 

- забезпечення здобуття учнями сталих і 

глибоких знань; 

- активізація самостійної роботи учнів; 

- висока емоційна насиченість заходу. 

Прикладом використання мультимедійної 

презентації може стати інтелектуальна гра 

«Найрозумніший» з історії України (І курс). 

 
Рис. 4. Відбірковий тур 

 

 
Рис. 5. Хто ця історична постать? 

 

За результатами роботи можу відзначити, 

що запропонована організація навчального 

процесу з використанням ІКТ сприяє 

свідомому засвоєнню учнями навчального 

матеріалу, підвищенню їхньої пізнавальної 

та творчої активності, покращує ставлення 

до історії як навчального предмета і до 

навчання в цілому. 

МЕТОД «ВЛАСНЕ СУДЖЕННЯ» 
Під час вивчення теми «Початок 

української революції. Утворення УЦР»   

ставлю питання до портрету: Що ви знаєте 

про життя та діяльність цієї людини, у який 

історичний період він  жив? Висловіть 

власне ставлення до історичного діяча та 

його діяльності. Ці ж самі питання 

використовую під час тематичного 

опитування з теми «Українська революція». 

 

Рис. 6.  

М. Грушевський 
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МЕТОД  «ЛОГІЧНИЙ ЛАНЦЮЖОК» 
Для формування хронологічної 

компетентності учнів можливим є розгляд 

суспільних явищ у розвитку та в конкретних  

історичних умовах певного часу; зіставлення 

подій, явищ з епохами. Так, під час вивчення 

теми «Україна в період Другої світової 

війни», пропоную учням розташувати у 

хронологічній послідовності світлини (рис. 

7). 

Вправа «склади логічний ланцюжок» з 

історії України на І курсі  допоможе 

формувати логічну та хронологічну 

компетентність учнів. 

 

   

Розтріл у Бабиному Ярі Форсування Дніпра Учасники визволення 

України 

Рис. 7. Фотографії для розташування у хронологічній послідовності 

 

МЕТОД - ГРА 
Під час гри розвиваються можливості та 

здійснюються бажання. Як зазначає відомий 

психолог С. Рубінштейн: «У грі 

здійснюються лише ті дії, мета яких значима 

для індивіда за їх внутрішнім змістом. У 

цьому – основна особливість ігрової 

діяльності, у цьому її основна чарівність, і 

лише чарівністю найвищих форм творчості 

порівнюється її принада». Задля формування 

аксіологічної компетентності учням 

пропоную скласти пазли та розповісти про 

цю історичну постать, оцінити її роль в 

історичному процесі. 

МЕТОД: ПОЛІТИЧНА КАРИКАТУРА 

Політична карикатура також використовує 

символічні фігури, що відображають явища 

суспільного життя. Для розуміння 

карикатури учням необхідно знати конкретні 

факти, що лежать в її основі, та розуміти 

мову зображення. Під час демонстрації 

карикатури встановлюється, хто зображений 

або що зображено, які суспільні явища 

відображені,  яка головна ідея карикатури, 

яку роль у суспільному житті вона 

відігравала тоді і яку тепер. Висловіть своє 

ставлення до головній ідеї цієї карикатури. 

 
МЕТОД «ВИКЛЮЧЕННЯ ЗАЙВОГО» 

Логічна компетентність є однією зі 

складових частин предметних 

компетентностей. Вона передбачає вміння 

учнів визначати та застосовувати теоретичні 

поняття, положення для аналізу й пояснення 

історичних фактів, явищ, процесів. Як 

приклад, для формування цієї 

компетентності, пропоную розглянути 

портрети історичних осіб, знайти логічно 

зайве зображення. 

 

     

Рис. 9. Фото для вправи «Виключення зайвого» 

 

Рис. 8. 

Карикатура 

«Селянське 

малоземелля» 

Журнал «Новий 

сатирикон», 1917 р. 
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Зайвим буде портрет кошового отамана 

Івана Сірка (№1), всі інші – гетьмани. 

МЕТОД -  ПРОЕКТ 
На уроці з теми «Форсована 

індустріалізація. Створення військово- 

промислового комплексу» сприяє успішній  

активізації розумової діяльності метод  

проектів. У презентації учень використав не 

тільки історичні факти, але й картини та 

світлини, що дозволило конкретніше 

ознайомитись зі  встановленням й 

утвердженням радянського тоталітарного 

режиму.  

Проектна діяльність сприяє формуванню 

інформаційної, комунікативної, створює 

можливості співпраці учнів під час роботи 

над колективним проектом. 

МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ 

МАЛЮНКІВ УЧНІВ 

Вивчаючи питання розкуркулення та 

насильницької колективізації, звертаю увагу 

на зображення селянина  в підручнику, на 

деталі його одягу. Питаю, що символізують 

зображені деталі? У домашньому завданні 

пропоную учням намалювати образ 

селянина. Малюнки, створені учнями, 

сприятимуть кращому запам’ятовуванню  

вивченого матеріалу.  

МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ 

РЕПРОДУКЦІЙ КАРТИН 

ХУДОЖНИКІВ 

Під час вивчення нового матеріалу   на 

уроці з  теми «Бойові дії в 1941-1942 рр.» 

використовую репродукцію картин  і 

пропоную учням прокоментувати 

зображення (рис. 10) за питаннями: яким 

подіям  вони присвячені?  Яке її історичне 

значення ? 

 
Рис. 10. Фотографії для завдання  

 

МЕТОД РЕФЛЕКСІЇ 

На етапі  узагальнення і систематизації 

знань учнів ілюстрації допомагають 

розвивати інформаційну, мовленнєву та 

логічну компетентність. Одним із завдань 

для характеристики історичного діяча є 

відібрати речення, у яких ідеться про 

гетьмана Павла Скоропадського   та скласти 

з них розповідь. 

- Для визволення України з  під влади 

московського царя уклав союз зі шведським 

королем. 

- Очолив гетьманську державу після 

смерті Хмельницького. 

- Знав багато мов, здобув блискучу освіту. 

- Відновлено приватну власність на 

землю. 

- Закон «Про державне громадянство 

України». 

- Заснування Українського архіву. 

- Відкриття університетів у Києві, Полтаві 

ВПРАВА «УГАДАЙ ГЕРОЯ» 

Перед учнями лежить експозиція 

«Українські  полководці». Їм необхідно 

дібрати табличку з підписом до кожного 

портрета. 

 
 

 
 

 
. 

ВИСНОВКИ 

Сучасному суспільству дуже потрібна 

інформована  і компетентна особистість. В 

умовах  політичної та економічної 

нестабільності, дефіциту духовності 

Рис. 11. 

Маршал Тимошенко 

С.К. 

Головнокомандуючий 

військами Західного та 

Південно-Західного 

напрямків. 

Рис. 12. 

І.М.Кожедуб 

(08.06.1920-

08.08.1991) 

Українький льотчик-

ас німецько-

радянської війни 

1941-1945 рр. 

 

Рис. 13. 

Генерал армії 

І.Черняховський, 

командувач 3-го 

Білоруського фронту 

– один з 

найталановитіших 

полководців тієї 
страшної війни 
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винятково важливою стає стабілізуюча роль 

школи як гаранта громадянського миру. 

Державна система освіти, яка відповідає за 

соціалізацію особистості, є важливим 

інститутом, спроможним еволюційним 

шляхом забезпечити зміну ментальності, 

створити умови для виховання громадянина.  

В умовах інформатизації та 

інтелектуалізації суспільства підготовка 

особистості, орієнтованої  лише на засвоєння 

готових знань, утрачає актуальність. У 

сучасних умовах інформаційного суспільства 

актуальними стають педагогічні технології, 

спрямовані на розвиток творчих якостей 

особистості. Сучасний випускник має не 

лише володіти певним обсягом 

фундаментальних знань, але й бути здатним 

самостійно, критично мислити, самостійно 

аналізувати явища і процеси суспільного 

життя у зв’язках і суперечностях, знаходити 

інформацію про життя людей у минулому, 

аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її, 

формулювати, висловлювати та відстоювати 

власну думку. Робити вибір і пояснювати 

позицію, вести дискусії з історичної 

проблеми, розмірковувати, спілкуватися та 

співпрацювати в навчанні. 

Для реалізації цих завдань слід 

використовувати на уроках історії 

найрізноманітніші історичні джерела. 

Особливе місце належить ознайомленню 

учнів з візуальними джерелами, до яких 

належать: фото, плакат, карикатура, листівки, 

таблиці, схеми, діаграми, картини, малюнки, 

відео. Розвивати навички аналізу візуального 

джерела допомагають пам’ятки. 

Робота з візуальними історичними 

джерелами може використовуватись як 

фрагмент уроку, як мотивація, підсумок чи 

узагальнення, як складова тематичного 

оцінювання, як форма домашнього завдання, 

як  етап підготовки до складання ЗНО. 

Використання візуальних джерел  на 

уроках історії України тренує і активізує 

пам'ять, спостережливість, кмітливість, 

концентрує увагу учнів, спонукає їх по-

іншому оцінити пропоновану інформацію, 

формує високі людські цінності.  
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Зубова О.П. викладач, спеціаліст вищої 

категорії ДПТНЗ«Шосткинське вище 

професійне училище» 

 

Усі ми знаємо, що привернути увагу 

сучасних дітей до навчального матеріалу 

нелегко. Вони швидко втомлюються, у них 

зникає зацікавленість. Як результат ми 

бачимо зниження ефективності  роботи 

вчителя і погіршення знань учнів. 

Але як же бути простому вчителю, який 

хоче навчити своїх учнів? Спробуйте 

урізноманітнити урок чимось новим, 

незвичайним.  Саме розробку такого уроку я 

хочу запропонувати – урок з елементами 

тренінгу.  

УРОК БІОЛОГІЇ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ НА ТЕМУ: «ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ- 

ІНФЕКЦІЇ/ СНІДУ ТА  ІНШИХ ВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ» 
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Тренінг – це продуктивний і одночасно 

цікавий процес пізнання себе та інших, 

спілкування, ефективна форма опанування 

знань; інструмент для формування умінь та 

навичок. Це форма роботи, яка забезпечує 

активну участь і творчу взаємодію учасників 

між собою та з вчителем, розкриття власного 

«Я». 

Позитивні можливості уроку-тренінгу 

звичайно великі, бо створюється 

доброзичливе емоційне налаштування у 

групі, а також можливість виражати свої 

почуття, думки (кожна думка має право на 

існування). Учні навчаються працювати в 

команді, розвивають почуття внутрішнього 

контролю,  уяви, практичних навичок. У 

процесі роботи знижуються негативні 

емоційні стани та їх прояви.  

Інноваційне навчання у вигляді уроку-

тренінгу має чітко структуровану основу. А 

інноваційні методи, що застосовують під час 

проведення тренінгу, передбачають 

використання системи прийомів, 

спрямованої головним чином не на 

повідомлення готових знань, а на 

організацію умов для самостійного 

одержання знань та навичок у процесі 

навчання. 

УРОК З ТЕМИ «ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ- 

ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ ТА ІНШИХ 

ВІРУСНИХ  ЗАХВОРЮВАНЬ 

ЛЮДИНИ». 

Мета:  

Освітня: ознайомити учнів з вірусними 

захворюваннями на прикладі  ВІЛ-

інфекції/СНІДу, гепатиту, ГРВІ; 

проаналізувати шляхи й умови інфікування; 

з’ясувати ситуації, у яких захворювання не 

передається та як уникнути зараження ВІЛ та 

іншими вірусними хворобами; надати 

інформацію, куди і як звертатися за 

консультацією по допомогу з відповідних 

питань. 

Розвиваюча: розвивати уважність, 

спостережливість, уміння логічно мислити та 

робити висновки; уміння  оцінювати ризики 

ВІЛ –інфікування в різних ситуаціях та 

оцінювати рівень своєї відповідальності за 

власне здоров’я.  

Виховна: виховувати почуття 

відповідальності для досягнення спільної 

мети, даючи можливість кожному відчути 

свою значимість. 

Форма проведення: урок-тренінг. 

Обладнання та матеріали: проектор, 

екран, презентація до уроку, відеофрагмент  

«Шляхи інфікування на ВІЛ», відео-

фрагмент «Імунітет. Стадії розвитку ВІЛ»,   

фліп-чарт, плакати з правилами групи та 

деревом очікувань у форматі А-1,  

роздатковий матеріал (стікери різних 

кольорів та форм, маркери, картки з 

завданнями, тести, бейджики на кожного 

учня). 

Базові поняття та терміни: ІПСШ, ВІЛ, 

СНІД, ГРВІ, гепатит, імунітет.  

СТРУКТУРА УРОКУ 

І. Організаційно – психологічний стан 

1. Готовність учнів до уроку. 

2. Психологічне налаштування учнів на 

роботу. 

3. Повторення правил тренінгу. 

ІІ. Актуалізація опорних знань та 

чуттєвого досвіду учнів 

1. Знайомство при виконанні вправи 

«Острів». 

2. Розкриття епіграфу уроку. 

ІІІ. Мотивація навчально – пізнавальної 

діяльності учнів 

1. Постановка проблемного питання. 

2. Повідомлення теми та завдань уроку. 

3. Очікувані результати при виконанні 

вправи «Дерево очікувань». 

IV. Сприймання та засвоювання учнями 

нового матеріалу 

1. Проблема епідемії захворюваності на 

ВІЛ/СНІД та інші вірусні хвороби в Україні. 

2. Коротка характеристика основних 

захворювань людини, що викликають віруси. 

3. Стадії захворювання та шляхи 

інфікування на ВІЛ. 

4. Способи запобігання ВІЛ інфекції та 

інших вірусних захворювань людини. 

V. Узагальнення та систематизація 

знань 

VI. Підведення підсумків уроку 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційно – психологічний стан. 

1. Готовність учнів до уроку 

2. Психологічне налаштування учнів на 

роботу 

Доброго дня, шановні учні. Як ви 

зрозуміли,  у нас сьогодні не звичайний урок, 

а урок – тренінг, де ми  з вами будемо 

працювати  разом і поряд. Метою нашого 

уроку буде не отримання високого балу, а 

засвоєння знань, за які оцінку нам поставить 

не вчитель, а саме життя. 
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3. Повторення правил тренінгу (правила 

створені учнями на попередньому уроці і 

розміщені на дошці). 

Яке правило було найскладніше 

виконувати? Чому? 

Які правила ви запропонували би 

завжди виконувати учням нашого 

навчального закладу? Чому? 

ІІ. Актуалізація опорних знань та 

чуттєвого досвіду учнів. 

1. Знайомство.  Вправа «Острів» (на фліп-

чарті розміщено 6 островів).  

Перед вами 6 островів: «Дружба», 

«Любов», Здоров’я», «Родина», «Слава», 

«Багатство». Напишіть своє ім’я на стікері у 

вигляді смайлика, що вам сподобався і 

«оселиться» на певному острові, пояснюючи 

свій вибір. Зворотній зв'язок. Підбиття 

підсумків учнями про найбільшу цінність у 

житті людини – це здоров’я. 

2. Робота з епіграфом уроку 

 «У людини два життя, і друге 

починається тоді, коли  ми розуміємо, що 

життя лише одне.» 

Том Хідлстон 

Без здоров’я наше життя втрачає свої 

барви, стає тяжким і безрадісним. Тому його 

необхідно зберігати і підтримувати. За умов 

теперішнього життя не достатньо  робити 

фізичні вправи і правильно харчуватись. 

Необхідно ще і мати повноцінні знання щодо 

небезпек, які оточують нас у реальному 

житті.  

ІІІ. Мотивація навчально – пізнавальної 

діяльності учнів 

1. Постановка проблемного питання 

Легенда про пихатого мандарина. 

Колись давно у стародавньому Китаї жив 

розумний, але надзвичайно пихатий 

Мандарин. Цілими днями він тільки те й 

робив, що приміряв вбрання і вихвалявся 

перед підданими своїм розумом. Так минали 

дні за днями, роки за роками.  

Аж ось країну облетіла звістка, що 

неподалік оселився Чернець, розумніший за 

Мандарина. Мандарин розлютився, але не 

виказав цього.  

Задумав він оголосити поєдинок і 

відстояти славу наймудрішого нечесним 

способом: «Візьму я метелика в руки, сховаю 

його за спиною і запитаю, що в мене в руках 

– живе чи мертве? Якщо Чернець скаже, що 

мертве – я випущу його, а якщо живе, то 

роздушу метелика».  

І ось настав день поєдинку.  У великій залі 

зібралося багато людей. Усім хотілося 

побачити змагання найрозумніших людей 

світу. Мандарин сидів на високому троні і 

тримав за спиною метелика.  

Аж ось відчиняються двері, і до зали 

входить невеликий худорлявий чоловік. Він 

підійшов, привітався і сказав, що готовий 

відповісти на будь – яке запитання. Тоді 

пихатий Мандарин сказав: «Скажи мені, що 

я тримаю в руках – живе чи мертве?» 

Мудрець посміхнувся і відповів: «Усе в 

твоїх руках!» Збентежений Мандарин 

випустив метелика, і той полетів, радісно 

тріпочучи яскравими крильцями.  

2. Повідомлення теми та завдань уроку. 

Тема уроку: «Профілактика ВІЛ/СНІДу 

та інших вірусних хвороб людини» (запис 

на дошці). 

На цьому уроці ви: (демонстрація слайда) 

- Проаналізуєте шляхи й умови 

інфікування ВІЛ; 

- З’ясуєте ситуації, у яких ВІЛ не 

передається; 

- Дізнаєтесь, як уникнути зараження 

ВІЛ та іншими вірусними хворобами; 

- Тренуйте свої навички оцінювання 

ризику ВІЛ-інфікування в різних 

ситуаціях; 

- Дізнаєтеся, куди і як звертатися за 

консультацією з питань репродуктивного 

здоров’я; 

- Оціните рівень своєї відповідальності 

за власне здоров’я. 

3. Очікувані результати. 

Вправа «Дерево очікувань» (на фліп – 

чарті розміщено дерево очікувань). 

Напишіть на стікері у вигляді листочка, що 

ви очікуєте  від уроку-тренінгу і прикріпіть 

їх на «Дереві очікувань», пояснюючи свої 

очікування. По закінченню уроку ми з вами 

побачимо, наскільки ваші очікування 

справдилися. 

IV. Сприймання та засвоєння учнями 

нового матеріалу 

1. Проблема епідемії захворюваності на 

ВІЛ/СНІД та інші вірусні хвороби в Україні 

(розповідь викладача). 

Ви всі знаєте, що в Україні на сьогодні  є 

така проблема, як епідемія захворюваності 

на ВІЛ/ СНІД. Особливо це небезпечно тому, 

що це захворювання не піддається 

лікуванню.  
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За останніми даними підраховано, що на 

кожні 10 000 населення 200 ВІЛ -  

інфікованих людей. І це тільки за офіційною 

статистикою. А це означає, що в одному 

під’їзді 16 – поверхового будинку живе 

принаймні одна ВІЛ – інфікована людина.  

У житті ми постійно стикаємось з різними 

ситуаціями. І часто не задумуємось про те, 

чи є безпечною для нашого здоров’я та чи 

інша ситуація. Адже ВІЛ – інфіковані люди 

живуть серед нас. 

2. Коротка характеристика основних 

захворювань людини, що викликають 

віруси (слайди з короткою інформацією). 

Що таке І ПСШ?   

Що таке ВІЛ?  

Що таке СНІД? 

СНІД починається тоді, коли виникає 

загальний імунодефіцит. На тлі загального 

імунодефіциту розвиваються опортуністичні 

захворювання.  До них належать: 

- Респіраторні інфекції (туберкульоз, 

пневмонія, ГРВІ, грип); 

- Інфекції, що уражають систему 

травлення ( стоматит, діарея); 

- Інфекції, що уражають головний мозок 

(токсоплазмоз, менінгіт); 

- Злоякісні пухлини. 

Кожній людині важливо знати реальні 

факти про ВІЛ, СНІД та ІПСШ. 

Робота в групах (розподіл на 3 групи  за 

формою  геометричних фігу: трикутник, 

квадрат, круг )  

Виконання завдання на встановлення 

відповідності між запитанням і відповіддю 

(підготувати окремо питання і відповіді на 

кожну групу про ВІЛ/СНІД/ІПСШ). 

3. Стадії захворювання та шляхи 

інфікування на ВІЛ (перегляд відео-фільму). 

Отже, організм людини здатний 

захищатися від інфекцій, а також 

відновлюватись у випадку хвороби завдяки 

імунній системі. Та є інфекція, перед якою 

організм безсилий. Це ВІЛ –вірус, що руйнує 

імунітет. 

Робота в групах (розподіл на 3 групи за 

кольором фігур: червоний, жовтий, синій). 

Виконання  завдання (підготувати 

заздалегідь схеми для груп «Стадії 

захворювання на ВІЛ-інфекцію).   

За допомогою схеми кожній групі 

підготувати коротке повідомлення про 

відповідну стадію захворювання на ВІЛ – 

інфекцію  (коли починається; як довго 

триває; які прояви в організмі).  

Перша група дає характеристику  «Періоду 

вікна». 

Друга група -  «Безсимптомному періоду» . 

Третя група – «Стадії СНІДу». 

(Зробити відповідні висновки). 

Важливо пам’ятати, що ВІЛ – інфіковані 

люди можуть: 

- Не мати жодних симптомів 

захворювання протягом багатьох років; 

- Добре почуватись і мати здоровий 

вигляд; 

- Активно рухатися, працювати, мати 

нормальний апетит; 

- Боротися з інфекціями, наприклад, 

хворіти на грип і швидко одужувати; 

- Не знати, що вони інфіковані, й 

інфікувати інших людей. 

 Ми знаємо три шляхи інфікування ВІЛ. 

1. Через кров. 

2. Через статеві контакти. 

3. Від ВІЛ-інфікованої матері до дитини. 

При яких умовах відбувається інфікування 

ВІЛ? 

1. При наявності вірусу. 

2. Достатній його кількості. 

3. Потраплянні ВІЛ у кровообіг через 

слизові оболонки або ушкоджену шкіру. 

Знаючи, у яких випадках ВІЛ не 

передається, ви почуватиметесь впевненіше 

в повсякденному житті і позбудетеся 

безпідставного страху перед ВІЛ – 

позитивними людьми. Але оцінюючи різні 

життєві та професійні ситуації з точки зору 

безпеки, ми зазвичай перевіряємо, чи існує 

загроза нашому життю і здоров’ю. Таку 

загрозу  ще називають ризиком. 

Робота в групах 

Виконання завдання «Оцінюємо ризики в 

життєвих ситуаціях» (підготувати різні 

життєві ситуації). Кожна група обговорює й 

оцінює ризики інфікування ВІЛ у різних 

ситуаціях за чотирма критеріями. 

Критерії оцінювання (відобразити на  

слайді) 

ДР (дуже ризиковано) – значний контакт із 

кров’ю чи іншими рідинами організму, що 

містять небезпечну концентрацію ВІЛ. 

РН (ризик низький або теоретичний) – 

існує можливість незначного контакту з 

кров’ю, спермою, вагінальними виділеннями 

інфікованої людини. 
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РВ (ризик відсутній) – відсутність 

контакту з кров’ю, спермою або 

вагінальними виділеннями ВІЛ – 

інфікованого. 

? – ви не знаєте цього або ваша група не 

дійшла згоди.  

Представники груп зачитують по черзі 

ситуації та оцінюють ризик. Детально 

обговорити ситуації, щодо яких не дійшли 

згоди. Завершити роботу в групах грою 

«Доріжка».  

4. Способи запобігання ВІЛ інфекції та 

інших вірусних захворювань людини 

(розповідь викладача). 

Державні органи здійснюють  контроль за 

донорською кров’ю, забезпечують 

дотримання заходів безпеки в лікарнях для 

уникнення інфікування через нестерильні 

інструменти.  

Уповільненню темпів поширенню ВІЛ – 

інфекції сприяє широкий доступ до 

антиретровірусної терапії. Ліки знижують 

концентрацію ВІЛ в організмі людини. Це 

зменшує ризики інфікування ВІЛ статевим 

шляхом та через кров і допомагає запобігти 

переданню ВІЛ від матері до дитини.  

На індивідуальному рівні ризику ВІЛ – 

інфікування можна уникнути або суттєво 

зменшити його за допомогою простої 

формули: «Утримання, вірність, 

презерватив, стерильність». Кожна людина 

спроможна захиститися від ВІЛ.  

V. Узагальнення та систематизація 

знань 

Чи можете ви вважати себе 

відповідальною людиною?   

Я хочу запропонувати вам короткий тест 

(можна взяти з посібника для учнів 

«Захисти себе від ВІЛ» Воронцова Т.В., 

Пономаренко В.С., ст.51), що допоможе 

зрозуміти, чи справді ви є відповідальною 

людиною. Тільки ті, хто здатний взяти на 

себе відповідальність, може зупинити 

епідемію ВІЛ/СНІДу 

Джерела допомоги для молоді 

Держава усвідомлює особливі потреби 

молоді в інформації, що стосується здоров’я, 

а також в індивідуальних медичних і 

психологічних консультаціях. Тому в 

багатьох місцях України відкрито якісно нові 

медичні установи – дружні клініки для 

молоді (ДКМ). 

Я пропоную вам джерела допомоги, куди 

можна звернутися з тих чи інших питань 

фізичного або психологічного здоров’я. 

Головними принципами роботи цих установ 

є повага, доброзичливе і неосудливе 

ставлення до відвідувачів. 

(Джерела допомоги роздаються кожному 

учню у вигляді буклета, де записані адреси 

та номера телефонів, куди можна 

звернутися за допомогою у вашому регіоні). 

VI. Підбиття підсумків уроку. 

От і підійшов   до закінчення наш урок-

тренінг. На завершення в нас залишилася 

одна єдина вправа – наше «Дерево 

очікувань». На початку уроку всі  наші 

очікування були у вигляді листочка. Якщо 

очікування справдилися, поряд з листочком 

нехай розпуститься квітка (чіпляються на 

«Дерево очікувань» стікери у вигляді квітки). 

Я дякую всім за співпрацю. Бажаю бути 

відповідальними і все буде у ваших руках. 

До побачення. 

 

 

 

 
Бурлака О.В., викладач англійської мови  

ДНЗ «Сумське вище професійне училище 

будівництва та автотранспорту» 

 

Мета уроку: активізувати вживання 

лексичних одиниць за темою уроку; ввести 

нові лексичні одиниці; вдосконалити вміння 

учнів у підготовленому монологічному 

мовленні; розвивати навички аудіювання, 

читання, говоріння, письма; сприяти розвитку 

пізнавальних інтересів учнів, підвищенню 

рівня мотивації вивчення англійської мови, 

розширенню світогляду; виховувати почуття 

прекрасного, повагу до культури та 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ТЕМИ «VISITING A 

MUSEUM (ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЮ)» 
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мистецтва; формувати необхідність 

практичного використання англійської мови. 

Тип уроку: комбінований 

Обладнання: підручники, словники, теки 

«На допомогу вивчаючому предмет», 

комп’ютер, мультимедійний проектор, 

дошка-екран, відео, мультимедійні 

презентації, аудіододаток, дидактичний 

матеріал (таблиці, ілюстрації до тестів на 

встановлення відповідності, картки з 

індивідуальними завданнями для малих груп) 

 

ХІД УРОКУ 

І. ПОЧАТОК УРОКУ 

1. Організаційний момент. Привітання з 

учнями 

T. Hello everybody! I’m glad to see you. 

How are you today? 

2. Повідомлення теми та мети уроку. 

T. Today we are going to speak with you 

about visiting a museum. You’ll find out some 

information about English painters and their 

pictures. We’ll be able to go on excursion to the 

famous British museum. You’ll make different 

tasks according to the topic of our lesson. 

But first tell me what would you like to know 

today at the lesson? 

3. Введення в іншомовну атмосферу  

T. Before we start, let’s review the words on 

the topic. Can you tell the words connected with 

the word Art. 

 
Рис. 1. Використання інтерактивного 

методу «Асоціації на дошці» 

 

(учні по черзі називають логічні одиниці, 

записують їх у зошит, складають речення ) 

ІІ. Основна частина уроку 

1. Активізація лексики 

Гра «Знайдіть відповідність» 

T. Do you know the picture galleries and 

museums where we can see paintings of famous 

artists? Where are they situated? Match the 

words. 

2. Введення лексичних одиниць 

 
Рис. 2. Матеріали до гри «Знайдіть 

відповідність» 

 

Робота з підручником, словниками. 

T. Now, open, please, your books. Page 121, 

find the word file. Write down new words, 

transcription and translation at your 

vocabularies. 

(учні записують лексичні одиниці в 

словники) 

T. Let’s check this task.  

(учні зачитують слова та їх переклад) 

T. The next task is to make up sentences with 

new words. Write it down at your exercise-

books. Do it together, one of you will read your 

sentences. Work together. 

Самостійна робота учнів у парах 

(учні складають речення і записують їх) 

3. Рольова гра «Екскурсія до картинної 

галереї»  

Випереджувальне домашнє завдання 

учням, які готують інформацію про 

англійських художників та презентації) 

T. You home task for today was to find 

information about famous painters and to prepare 

presentation about them. I suggest you a role 

play “Let’s go on an excursion to the art 

gallery”. Here we have guides. Listen to them 

attentively and complete the table at your 

Supplementary Material № 57. They will 

introduce the world of painting to us. They will 

tell us about famous English painters and their 

pictures. Our guides will help you to learn more 
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about the painters and their masterpieces and 

enjoy their beauty. So let’s start our excursion. 

Виступ 1 

P1: My name is …. I want to tell you about 

Thomas Gainsborough. He was a portraitist 

and landscape painter. He was born in 

Sudbury in 1727 and was the son of merchant. 

His father sent him to London to study arts. 

Thomas Gainsborough spent 8 years working 

and studying in London. There he got 

acquainted with the Flemish traditional school 

of painting. In his portraits green and blue 

colours predominate. 

 He was the first British painter who 

painted British native countryside. He painted 

a wagon of hay, a poor cottage, poor peasants. 

His works of landscape contain much poetry 

and music. His best works are “Portrait of 

Sarah Buxton”, “Lady Georgiana Cavendish”, 

“Lady in blue”, “Portrait of Sarah Siddons”, 

“Cornard Wood”, “Sunset”, “The Cottage 

Door”, “The Market Cart” and “The Bridge”. 

The particular discovery of Gainsborough 

was the creation of a form of art in which the 

characters and the background form a single 

unity. Gainsborough emphasized that the 

natural background for his characters should 

be nature itself. His works, painted in clear 

and transparent tones, had a considerable 

influence on the artists of the English school. 

He was in advance of his time. His art became 

a forerunner of the Romantic Movement. 

Виступ 2 

P2: My name is…. I am your guide. I’ll tell 

you about John Constable, one of the greatest 

landscape painters. He was born in Sufford, on 

June 11, 1776. He was the son of a wealthy 

miller. He began to take interest in landscape 

painting while he was at grammar school. His 

father did not favour art as a profession. As a 

boy Constable worked almost secretly, 

painting in the cottage of an amateur painter. 

His keen artistic interest was such that his 

father allowed him to go to London in 1795, 

where he began to study painting.  

Constable was the first landscape painter 

who considered that every painter should 

make his sketches direct from n Constable 

ature, that is, working in the open air. He tried 

to earn his living by portraits. His heart was 

never in this and the achieved no popularity. 

Constable was a realist. He put into his 

landscape cattle, horses, the people working 

there. He put the smiling meadows, the 

sparkle of the sun on rain, or the stormy and 

uncertain clouds. The most notable works of 

Constable are “Dedham Vale”, “Flatford 

Mill“, “A Cottage in a Cornfield”, “The Hay 

Wain”, “Malvern Hall”, “Weymouth bay”, 

“Boat Building” and others. 

In England Constable never received the 

recognition that he felt he was due. The 

French were the first to acclaim Constable 

publicly. His influence upon foreign painting 

schools has been powerful. Constable may 

truly be considered the father of modern 

landscape painting. 

 

(виступи окремих учнів, інші слухають 

доповіді, переглядають мультимедійні 

презентації та заповнюють таблицю) 

PAINTER PICTURE GALLERY 

   

   

   

 

4. Розвиток навиків аудіювання. 
Аудіододаток Unit 7-27 

Робота в малих групах 

T. Work in groups. Now your task is to listen 

to the text and complete it. Then we’ll check this 

task. 

Етапи роботи: 

1. Прослуховування тексту 

Visiting the Louvre is a special experience, 

but you need to know where to start. The first 

thing to recognize is that it's huge and you can't 

hope to see everything in a day–so don't try. You 

get a handy map of the museum with your 

entrance ticket and it highlights the main 

attractions, such as the Mona Lisa. 

You can't visit the Louvre and not see the 

Mona Lisa, but my tip would be to see it first – 

though you may have to run to avoid the crowds! 

When you've done that, use the plan to look For 

the galleries that sound most interesting to you, 

and spend the morning visiting them, when you 

have plenty of energy. Then have some lunch at 

one of the reasonably priced cafes, and spend the 

afternoon relaxing and finding surprises without 

looking at your map. The beauty of any museum 

or gallery is personal discovery. 

On a practical note, there are toilets located 

on all floors, and several shops selling really 

good books, guides, postcards, and souvenirs. 
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Photography, surprisingly, is permitted. 

You can borrow an audio guide for fee, which 

is very useful and worth the money. You have о 

leave a credit card or passport or any other 

document. There are several stalls offering audio 

guides, so you need to remember which one you 

got it from, as you must return it to the same one 

to get your credit card or passport back. The 

Louvre is organized into 'wings' with lames (for 

example, Denon) and the audio guides are at the 

entrance to each wing. 

Finally, the easiest way to enter the Louvre is 

via the Metro entrance, rather than from the street, 

as the queues are shorter. 

Have a wonderful visit! 

2. Виконання завдань групами 

Кожна група обговорює текст та 

заповнює картку із завданням (текст із 

пропущеними словами) 

 

 

G
ro

u
p

 I
 

I. What is the best route to take? 

- Visitors with entrance ticket gets __________________ whith highlights the main 

attractions. 

- It is better to see the Mona Lisa ______________________, at the beginning of the 

visiting. 

- You may have lunch at one of the ____________________________________. 

G
ro

u
p

 I
I 

II. How to use the audio guide? 

- Audio guide is very useful and __________________. 

- The audio guides are at the entrance to each __________________. 

- In order to take the audio guide, you have to leave a ________________ 

or ______________. 
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 III. Practical advices. 

- There are ____________________ where you can buy looks, guides postcards, and 

souvenirs. 

- Take a _____________________ with you. Photography is permitted. 

- To enter the Louvre is better ___________________________, because there are less 

queues. 

 

3. Перевірка виконання завдань 

Представники груп виходять до 

дошки і записують у зображеному тексті 

відсутні слова та словосполучення. У цей 

час учні інших груп перевіряють 

правильність виконання завдання. 

 

5. Розвиток навиків діалогічного 

мовлення. 

Віртуальна екскурсія. Демонстрація 

відео. 

T. It’s a pity that we don’t have the 

opportunity to visit different famous museums of 

the world. But now I propose you to imagine that 

we are visiting the Madam Tussaud’s Museum. 

Then you have to share you opinions after it 

visiting.  

Make up dialogues. 

  ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

УРОКУ.  

1. Оцінювання роботи учнів.  

2. Повідомлення домашнього 

завдання. 

3. Підведення підсумків уроку. 

Рефлексія.  

 
Рис. 2. Бесіда з учнями 

 

T.  – Are we cope with your hopes? 

– Tell one word you’ve learned today? 

– What task did you like the most? 

– What task was the most difficult ? 

And now I want you to show your mood 

using your faces and hands. 

Thank you for your work. Good bye. 
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Підлісна Ю.Г., викладач 

правознавства 

ДПТНЗ «Синівський професійний 

аграрний ліцей», 

 

Шастун Н.М., викладач 

професійно-теоретичних 

предметів ДПТНЗ «Синівський 

професійний аграрний ліцей» 

 

 

 

 

 

Постановка проблеми. ««Правознавство» 

як навчальний предмет у  школі має на меті 

формування системного уявлення в учнів про 

державу та право як основні засоби 

впорядкування суспільних відносин, уміння 

використовувати їх у практичному житті». 

Для 10 класів рівня 

стандарту/академічного на вивчення 

правознавства відводиться 35 годин на рік (1 

година на тиждень). Чинною є програма 

авторів Котюка І. І. та Палійчук Н. Й. 

Для класів правового профілю чинною є 

програма авторів Ремех Т.О., Ратушняка С.С. 

«Правознавство. 10-11 класи (профільний 

рівень). Програма розрахована на 105 годин 

протягом навчального року (3 години на 

тиждень). 

Метою курсу «Правознавство» у 

профільних класах є формування в учнів 

розуміння права як відкритої системи, що 

базується на невід’ємності суспільства від 

держави, законів від повсякденного життя. 

Курс спрямований на розвиток правової і 

громадянської компетентності, відповідних 

ціннісних орієнтирів, умінь, навичок учнів». 

Компетентність – поінформованість, 

обізнаність, авторитетність (Тлумачний 

словник української мови). У педагогіці 

компетентність/компетентності – здатність 

особи до виконання певного виду діяльності, 

що виражається через знання, розуміння, 

уміння, цінності та інші особистісні якості. 

Ключові компетентності – загальні здібності 

й уміння (психологічні, когнітивні, 

соціально-особистісні, інформаційні, 

комунікативні), що дають змогу особі 

розуміти ситуацію, досягати успіху в 

особистому і професійному житті, набувати 

соціальної самостійності та забезпечують 

ефективну професійну й міжособистісну 

взаємодію. Для цього аналізу визначено саме 

ці підходи до розуміння поняття 

«компетентність». Так як ці твердження в 

повній мірі відображають проблематику 

формування правових компетентностей 

сучасного учня з позиції  громадянина 

Держави Україна, особистості, яка має 

структурно й системно розбудовувати 

суспільний і державний устрій, мати 

правомірну поведінку та домагатися такої від 

інших. 

Актуальність. Аналіз досвіду вивчення 

правознавства в зарубіжних країнах 

дозволить порівняти ефективність 

викладання правознавства, результативність 

цієї роботи у формуванні в учнів відповідних 

ціннісних орієнтирів, умінь, навичок тощо.  

У зарубіжних країнах приділяється значна 

увага правовій освіті. Зазначеним питанням у 

демократичних державах опікується, зокрема, 

Рада Європи. Так у 1978 році всі країни, які є 

членами Ради Європи, зобов’язалися  ввести 

в навчальних закладах курси з прав людини. 

Також Радою Європи укладено Кодекс 

виховних цінностей. Серед положень, що 

містяться в цьому документі потрібно 

виділити наступні: кожна людина повинна 

усвідомлювати свої громадянські обов’язки, 

підкорюватись закону та сприяти виконанню 

його іншими, допомагати людям у розумінні 

закону та його дії. Концепція виховання 

європейської громадянськості, що 

розроблена  Радою культурного 

співробітництва Ради Європи передбачила, 

окрім іншого, викладання в освітньому 

закладі таких дисциплін як «Громадянська 

освіта», «Соціальне навчання», «Політична 

освіта», «Громадянські права», «Права 

людини», «Суспільство», «Людина і 

суспільство», «Демократія, держава та 

суспільство» (в обсязі 1-4 години на 

тиждень). 

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ І ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 
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Викладання предмету «Права людини» 

поширилось у світі, починаючи з 1995 р., 

коли ООН оголосила десятиліття прав 

людини. 

У різних країнах викладання 

правознавства має свої методи, форми й 

напрямки. Наприклад, у США основною 

метою правознавчих дисциплін є виховання 

патріотичних почуттів, формування поваги 

до прав інших людей, забезпечення 

розуміння людиною необхідності виконувати 

обов’язки. Кожен американець, який має 

вищу освіту, вивчає Конституцію, історію 

держави і права.  Протягом останніх років у 

США відбулися зміни в обсягах викладання 

правознавства, спостерігається тенденція 

щодо змін у програмах елективних курсів; 

значна увага приділяється питанням 

цивільного права, зокрема, природним 

правам людини.  

У Франції у програмах викладання 

правознавства більше уваги приділяється 

соціальним аспектам реалізації прав і свобод 

людини і громадянина.  Правова підготовка в 

англійських школах здійснюється в рамках 

викладання курсу «Суспільствознавство»; у 

німецьких школах правознавство 

викладається інтегровано з економікою у 

старшій школі.  

Ефективний досвід викладання 

правознавства накопичений у США, у 

більшості європейських країнах - 

обмежується курсом «Права людини». 

Сьогодні Україна перебуває не лише у 

стадії реформування політичної й соціально-

економічної системи, а й потребує змін у 

підходах до правової освіти населення.  

Зокрема, необхідно визначитися з основною 

метою й завданнями правознавчих дисциплін. 

Формування правової і громадянської 

компетентності  має стати пріоритетним в 

освітній системі нашої держави. Програми 

курсів повинні носити практичний характер 

та сприяти вихованню особистості з 

високими правовими цінностями, правовою 

культурою та усвідомленням правового 

обов’язку. Активна громадська позиція, 

патріотизм, відповідальність за свою державу 

– основні елементи у формуванні й розвитку 

правових компетентностей учнів. 

Виклад основного матеріалу.  В освітніх 

закладах вивчається «Правознавство. 

Практичний курс», що передбачає 

формування вмінь орієнтуватися в 

законодавстві, користуватися джерелами 

права, застосовувати правові знання для 

вирішення конкретних юридичних і життєвих 

ситуацій. Часто вивчення цього предмету 

носить тільки теоретичний характер без 

аналізу  прикладів, ситуацій, суспільних 

проблем тощо.   

Сьогодні у викладанні правознавства 

необхідно поставити акценти на формування 

правосвідомості учня через системний аналіз 

норм права, а не засвоєння теоретичних 

правил (визначити, що таке функції права, 

джерела права тощо). Навчання має бути 

перенесене у практичну площину    

вирішення конкретних  ситуативних завдань. 

Наприклад, вивчення теми «Земельне право» 

має орієнтуватися на  матеріалі щодо 

ситуації, яка склалася на ринку землі в 

Україні; на питаннях реалізації прав людини 

в отриманні земельної ділянки для ведення 

підсобного господарства, житлової забудови 

тощо. Тема «Конституційне право»  повинна 

вивчатися як окремий курс з обов’язковим 

компонентом «Основні права, свободи і 

обов’язки громадян України». Також 

потрібно детальніше розглядати теми 

«Громадянство», «Громадянські 

(конституційні)  обов’язки».   

У багатьох країнах світу Цивільний кодекс 

називають другою Конституцією, адже норми 

цивільного правила регламентують особисті 

майнові й особисті немайнові відносини в 

суспільстві, що стосуються усіх сторін життя 

людини. Тому, якщо ми хочемо виховати 

молоду людину, яка буде відповідати 

правилам трьох Пі – «Порядність. 

Професіоналізм. Патріотизм», маємо 

запровадити практичний курс з вивчення 

основних положень цивільного права, 

можливо, на основі вивчення прав і свобод 

людини і громадянина як у світі, так і в 

Україні.  

Основи теорії держави і права – це ті 

розділи правознавства, що дозволяють учням 

оцінити соціальну цінність права та 

формують розуміння суті держави і права в 

житті кожної людини. Вивчення цих тем 

можна розширити в курсі правознавства. 

Звернувши особливу увагу на такі питання: 

суверенітет, територіальна цілісність, 

недоторканність кордонів. Бажано також у 

цьому контексті розглядати ці норми через 

вивчення міжнародного права. 
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Вивчення правознавчих курсів має бути 

систематизованим і структурованим.  

Розпочинати знайомство людини з правом 

потрібно ще в дитячому садочку, де дітям в 

ігровій формі педагоги можуть 

продемонструвати цінність правової освіти і 

необхідність правомірної поведінки. У 

початковій школі учні мають вивчати  

практичні курси, зокрема, «Права дитини»; в 

основній – «Правомірна поведінка»; у 

старшій школі основний акцент має бути 

перенесений на вивчення шляхів реалізації й 

виконання нормативно-правових актів на 

основі дотримання правопорядку, законності, 

дисципліни. Учень має розуміти, що правова 

держава, демократичне суспільство, 

соціально орієнтована економіка створюється  

людьми, які не лише споживають суспільні 

блага, а їх створюють та є відповідальними за 

долю держави і всього українського народу.   

Правова освіта у професійно-технічному 

закладі освіти має носити професійну 

спрямованість та відповідати стандартам 

підготовки кваліфікованих робітників у світі. 

Так, за кожним напрямком підготовки учні 

мають вивчати правові основи діяльності з 

професії. Наприклад, учні, які обрали 

професію «Кухар. Кондитер», повинні 

засвоїти правила  щодо забезпечення 

санітарно-епідеміологічного благополуччя 

населення, знати про якість і безпечність 

харчової продукції. Досвід роботи показує, 

що учні ПТНЗ здобувають знання, що мають 

переважно спеціальний характер і не дають 

можливості молодій людині реалізувати свої 

вміння, знання, навички у професійній 

діяльності. Вони губляться в 

непередбачуваній ринковій ситуації, що 

вимагає не лише вузької спеціалізації, але і 

знань багатьох дисциплін. Зокрема, юридичні 

аспекти допоможуть майбутньому кухареві 

відкрити власну справу, працювати з 

нормативно-правовими актами, вирішувати 

складні правові питання і ситуації. Так, у 

ДПТНЗ «Синівський професійний аграрний 

ліцей» протягом останніх п’яти років 

вивчається досвід викладача професійно-

теоретичної підготовки з професії «Кухар. 

Кондитер» щодо інтеграції правознавства з 

предметами професійно-теоретичної 

підготовки та виробничим навчанням. 

Актуальним у цьому контексті є збірник, що 

містить задачі з інтегрованого курсу 

предметів «Технологія приготування 

борошняних кондитерських виробів з 

основами товарознавства» і «Правознавство», 

які дають можливість учням набути навичок 

щодо застосування одержаних знань на 

практиці й навчитися вирішувати життєві й 

професійні ситуації згідно з нормами права 

(додаток). 

Дані курси запроваджуються протягом 

усього терміну навчання й орієнтуються на 

знання та уміння застосовувати їх в умовах 

виробничої ситуації. Бажано у професійних 

закладах освіти знайомити учнів з правовими 

основами створення й організації 

підприємницької діяльності у сфері малого й 

середнього бізнесу; проводити майстер-класи 

щодо написання бізнес-планів, проектів 

тощо.     

Висновки. 1. Формування правової і 

громадянської компетентності – основне 

завдання сучасної освіти. 

2. У системі правової освіти потрібно 

змінювати не просто програму, а й зміст і 

завдання. 

3. Вивчення правознавчих курсів має 

носити системно-структурний характер від 

засвоєння учнями (дітьми) правових норм до 

усвідомлення необхідності їх дотримуватися 

та вимагати виконання іншими членами 

суспільства. 

4. Правознавство – навчальна дисципліна 

спрямована на формування правосвідомості, 

правової культури, громадянської зрілості, 

свідомого й відповідального ставлення до 

виконання своїх обов’язків, втілення на 

практиці норм Конституції і Законів.  

5. Міжпредметні зв’язки при викладанні 

правознавства й професійно-теоретичних 

предметів у професійно-технічному закладі 

освіти мають сприяти формуванню в учнів 

професійних, базових і ключових 

компетентностей.  
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

5. Кримінальний кодекс України. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 
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6. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

7. Кодекс законів про працю [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

ДОДАТОК 

І. ТРУДОВЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ 

ПРАВО 

1. Робочий день кухаря в ліцеї 

розпочинається о 6.00. О котрій годині 

повинен закінчуватися його робочий день у 

суботу? 

Для вирішення цієї ситуації зверніться до 

КЗпП України. 

2. Іванна пройшла конкурсний відбір і 

влаштувалася кондитером із високою 

зарплатою у престижний ресторан. За 

правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, затвердженими власником, її 

робочий день триває з 15.00 до 2.00 із 

обідньою перервою 1 година при 5-денному 

робочому тижні. На її запитання – чому 

робочий час встановлено із порушенням 

трудового законодавства, директор відповів, 

що це компенсується великою зарплатою і 

взагалі, якщо її щось не задовольняє, то її 

місце може зайняти одна із десяти інших 

претенденток. Дайте аналіз ситуації. Які 

норми трудового законодавства порушив 

власник ? Як у даній ситуації діяти робітниці? 

Для вирішення цієї ситуації зверніться до 

КЗпП України. 

3. За спізнення на роботу без поважної 

причини на 1 годину кондитеру Волошиній 

було оголошено догану та позбавлено 

винагороди за підсумками роботи за рік. 

Волошина оскаржила рішення керівництва у 

КТС. Яке рішення прийме КТС? 

Для вирішення цієї ситуації зверніться до 

КЗпП України. 

4. Піддубна працювала в шкільній 

їдальні кондитером. Зарплата її не 

влаштовувала і тому вона вирішила змінити 

місце роботи. У приватному кафе, куди її 

запросили на роботу, зарплата у два рази 

більша, виплачуються преміальні за 

результатами роботи, також виплачується 

одноразова допомога на оздоровлення. 13 

вересня вона попередила майстра, що 

звільняється з роботи, а 14 вересня 

приступила до роботи у приватному кафе. 

Дайте оцінку ситуації. 

Для вирішення цієї ситуації зверніться до 

КЗпП України.  

5. Кондитер студентської їдальні, член 

профкому Петров запізнився на роботу на 2 

години, за що був притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності. Завідуючий 

їдальнею оголосив Петрову догану.  

Петров надав документи, що 

підтверджували його присутність на  прийомі 

в лікаря. Але завідуючий наголосив на тому, 

що в   майбутньому при порушенні трудової 

дисципліни він буде звільнений з роботи. 

Петров вважає, що при притягненні до 

дисциплінарної відповідальності було 

порушено трудове законодавство. Ви згодні 

із  Петровим чи ні? Відповідь обґрунтуйте. 

Для вирішення цієї ситуації зверніться до 

КЗпП України стаття 252. 

6. Директор торгового комплексу 

«Київська Русь» звернувся до профспілкового 

комітету з обґрунтованим проханням дати 

згоду на звільнення з роботи продавця 

Коломієць за п.2 ст.41 КЗпП України у 

зв’язку з втратою довіри (вона була помічена 

у приховуванні виручки, а також в 

обраховуванні покупців). Профспілковий 

комітет відмовив у згоді на звільнення, 

пославшись на те, що Коломієць це скоїла 

вперше. Директор з постановою профкому не 

погодився і звільнив Коломієць без згоди 

профспілкового комітету. Дайте оцінку 

ситуації. 

Для вирішення цієї ситуації зверніться до 

Закону України «Про професійні  спілки, їх 

права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. 

стаття 39. 

7. Кіптенко працювала помічником 

кондитера приватної їдальні «Смак». 

Пропрацювавши рік, вона почала вимагати 

надання відпустки. Однак директор їдальні їй 

в цьому відмовив, пославшись на те, що 

відпустка надається лише на державних 

підприємствах, а вона працює у приватному 

секторі. Чи правомірна відмова роботодавця ? 

Відповідь обґрунтуйте. 

Для вирішення цієї ситуації зверніться до 

КЗпП України статті 74, 79 і Закону України 

«Про відпустки» від 15.11.1996 р.  

8. Класифікуйте правочин. За договором 

купівлі – продажу продавець, який здійснює 

підприємницьку діяльність з продажу товару, 

зобов’язується передати покупцеві товар, що 

звичайно призначається для особистого, 

домашнього або іншого використання, не 

пов’язаного з підприємницькою діяльністю, а 
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покупець зобов’язується прийняти товар і  

оплатити його.  

Зверніться до Цивільного Кодексу України 

стаття 698. 

ІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ТА 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

1. Продавець приватного магазину 

«Мрія» Кіпріянов  під час реалізації цукерок 

обманув покупця при зважуванні даного 

продукту. Кіпріянов за дані дії вже 

притягувався до адміністративної 

відповідальності.  Дайте юридичну оцінку 

даній ситуації. Відповідь обґрунтуйте. 

Для вирішення цієї ситуації зверніться до 

КУпАП. 

2. Директор приватного кафе звільнив з 

роботи продавця Кулик за систематичне 

обрахування покупців. Підстава скарги 

покупців. А які ж заходи будуть застосовані 

до Кулика відповідно до Кримінального 

кодексу України.  

Для вирішення цієї ситуації зверніться до 

Кримінального кодексу України стаття 225. 

3. Змоделюйте ситуацію: «Випуск на 

товарний ринок або інша реалізація 

споживачам недоброякісної, тобто такої, що 

не відповідає встановленим стандартам, 

нормам, правилам і технічним умовам, або 

некомплектної продукції  та товарів, якщо 

такі дії вчинені у великих розмірах; 

караються штрафом від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк 

до двох років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років». 

Для моделювання цієї ситуації зверніться 

до Кримінального кодексу України стаття 

227. 

4. Опишіть ситуацію: «Незаконне 

використання знака для товарів і послуг, 

фірмового найменування, кваліфікованого 

зазначення походження товару». Для того, 

щоб описати цю ситуацію зверніться до 

Кримінального кодексу України стаття 229. 

5. У  кондитерському цеху сиропи 

готуються на електричній плиті. Кондитер 

Іванов залишив недоварений сироп, 

відлучившись в особистих справах з робочого 

місця. У період відсутності кондитера на 

робочому місці  сталася пожежа, горіла 

плита, де  готувався сироп.  

Дайте юридичну оцінку ситуації. 

Відповідь обґрунтуйте.  

Для вирішення цієї ситуації зверніться до 

Кримінального кодексу України статті 271. 

6. Приватний підприємець Н. відкрив 

підприємство, у якому виробляють 

кондитерські вироби. На свою продукцію Н. 

поставив торгівельні знаки фірми «Світоч». 

Поясніть чи має він право роботи це? 

Для вирішення цієї ситуації зверніться до 

Кримінального кодексу України статті 229. 

7.  У ресторані «Осінній сад» 30 грудня 

2006 року о 9.00 ранку були реалізовані 

тістечка заварні із сметанною начинкою, які  

приготували 29 грудня 2006 року о 20.00. 

Термін реалізації зазначеного виробу 

становить 6 годин. Унаслідок цього до 

лікарні з різкими болями в животі звернулося 

25  клієнтів цього закладу харчування, які 

снідали тут і замовляли заварні тістечка. 

Один із постраждалих доправлений у лікарню 

в тяжкому стані. 

Дайте юридичну оцінку ситуації.  

8. У заводській їдальні кухар В. для 

приготування желе використав невідомий 

ароматизатор, який він придбав на місцевому 

ринкові для приготування желе  в домашніх 

умовах. Унаслідок цього желе набуло 

неприємного різкого запаху, помутніло. Про 

це він повідомив шеф-кухаря. Незважаючи на 

це, десерт був використаний для харчування 

робітників заводу під час обіду. Видачу  було 

зупинено директором заводу. Унаслідок 

цього два робітники заводу були 

госпіталізовані. 

Які правила порушив кухар В.? Відповідь 

обґрунтуйте. 

9. У дитячому кафе «Сонечко» було 

замовлено святкове меню до дня народження 

12-літньої дівчинки. Для приготування чіз-

кейків кондитер Чайка на стихійному ринку 

придбав яйця курячі в бабусі із села. 

Наступного ранку 18 дітей, що були на 

святкуванні, госпіталізовані з ознаками 

отруєння.   

Службовою перевіркою встановлено, що 

яйця централізовано закуплялися у 

приватного підприємця, який мав на це 

сертифікат якості. Директор кафе «Сонечко» 

не зміг пояснити, чому кондитер Чайка 

самостійно купив яйця.  А що думаєте ви 

щодо цієї ситуації? Дайте юридичну оцінку 

діям кондитера й директора. 
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Соловйова С.В., викладач 

професійно-теоретичної 

підготовки ДПТНЗ «Конотопський 

професійний аграрний ліцей» 

Алєксєєва Ю.М., учитель географії 

та економіки Конотопської 

спеціалізованої школи I-III 

ступенів № 9» 

 

Одним з найбільших іноземних інвесторів в 

Україні є Японія. З метою активізації 

двостороннього співробітництва, зміцнення 

зв’язків між Україною та Японією указом 

Президента України 2017 рік оголошено 

Роком Японії в Україні, що сприяє 

популяризації та вивченню історії, культури, 

традицій народу Японії [6]. У кожному 

освітянському закладі розроблено план 

заходів із проведення Року Японії в Україні. 

У ДПТНЗ  «Конотопський професійний 

аграрний ліцей» спільно із Конотопською 

спеціалізованою школою I-III ступенів № 9 

на початку листопада 2017 року проведено 

позаурочний захід з елементами інтеграції 

«Ще раз про Японію». 

Основою заходу був спільний проект, 

розроблений викладачем професійно-

теоретичної підготовки ДПТНЗ 

«Конотопський професійний аграрний ліцей» 

Соловйовою С.В. та учителем географії та 

економіки Конотопської спеціалізованої 

школи I-III ступенів № 9 Алєксєєвою Ю.М. 

Завдяки проекту, що був створений 

сьогодні в наших навчальних закладах, ми 

отримуємо результат – упевненість учнів у 

собі, адекватну оцінку власних сил та 

можливостей, уміння працювати в команді, 

правильно ставити мету, обирати шляхи її 

реалізації, досягати поставлених цілей. 

Проект дозволив розширити кругозір учнів, 

об’єднати учнів ліцею та школи, 

педагогічних працівників закладів. 

Формування в учнів умінь та навичок 

проектної діяльності передбачає досягнення 

ними такого рівня, який би був достатній у 

певних комунікативних сферах.  Робота з 

учнями не дає змоги викладачу зупинитися на 

досягнутому, посилює щире прагнення до 

постійного руху вперед. Робота над 

проектами надихає викладача (вчителя) 

шукати та віднаходити багато нових питань 

для обговорення, бути винахідливішим, 

робити навчальний процес інтенсивнішим. 

Отже, саме метод проектів є одним із 

найголовніших компонентів педагогічної 

системи розвитку творчих здібностей у 

процесі виховання молоді. Дослідження 

вчених переконують, що без зацікавлення 

учнів не може бути успішним засвоєння 

знань, повноцінним виховання. Цю проблему 

можна вирішити за умови творчої розробки 

та застосування педагогічних інноваційних 

технологій у ліцеї та школах як на уроках, так 

і в позаурочний час [7]. 

 
Рис. 1. Доповідь учня 

 

Також у заході використовувались 

елементи інтеграції. Як правило у процесі 

підготовки та проведення інтегрованого 

уроку беруть участь кілька вчителів 

(викладачів).  Їх завдання полягають у 

визначенні змісту та обсягу навчального 

матеріалу з тих навчальних предметів, які 

вони викладають, відповідно до поставлених 

цілей та завдань інтегрованого уроку; вибір 

форм і методів реалізації навчального 

матеріалу; виділення об’єктивно існуючих 

зв’язків між базовими знаннями, які можна 

інтегрувати.  При цьому необхідно 

враховувати специфіку кожного навчального 

предмета та його можливостей у розкритті 

спільної теми. Необхідна також координація 

СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ: ПОЗАУРОЧНИЙ ЗАХІД З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНТЕГРАЦІЇ В 

РАМКАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА 

РОКУ ЯПОНІЇ В УКРАЇНІ «ЩЕ РАЗ ПРО ЯПОНІЮ»  

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
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діяльності та дій викладачів (учителів) у 

процесі підготовки та проведення 

інтегрованого уроку. У ролі координатора 

виступає ведучий учитель (викладач) із цієї 

проблеми. До його обов’язків входить перш 

за все конструювання змісту дидактичного 

матеріалу, визначення його оптимального 

обсягу й ролі кожного вчителя на уроці, 

засобів їх взаємодії та активізації діяльності 

учнів у процесі уроку, раціональної 

технології реалізації змісту інтегрованого 

уроку, досягнення мети [3]. Тому у 

позаурочному заході об’єднано максимально 

інформацію із зазначеної теми з таких 

предметів: географія, фінансова грамотність, 

технологія приготування їжі та організація 

виробництва.             

 
Рис. 2. Використання ігрових технологій 

навчання 

 

Яскравим елементом у позаурочному 

заході виступають ігрові технології 

навчання, а саме – рольова гра, що 

спонукає учнів до психологічної 

переорієнтації. Вони усвідомлюють себе вже 

не просто як учні, які відтворюють перед 

аудиторією зміст вивченого матеріалу, а як 

особи, які мають певні права та обов'язки і 

несуть відповідальність за прийняте рішення. 

Такий метод інтенсифікує розумову працю, 

сприяє швидкому і глибокому засвоєнню  

матеріалу. У процесі рольової гри 

розкривається інтелект учнів; під впливом 

зміни типу міжособистісних стосунків вони 

долають психологічний бар’єр спілкування. 

Відносини «викладач (вчитель) – учень» 

замінюються стосунками «гравець – 

гравець», за яких учасники надають один 

одному допомогу, підтримку, створюючи 

атмосферу, що сприяє засвоєнню нового 

матеріалу, оволодінню учнями певним видом 

діяльності [8].  

Також було використано комп'ютерні 

технології навчання, що пов’язані із 

процесом збору, переробки, зберігання і 

передачі інформації за допомогою 

комп'ютера та мультимедійної дошки, 

створення електронної бібліотеки в кабінеті 

[1], а саме:  японська музика, відеофрагменти 

«Японія за 5 хвилин», «Фахівці про японську 

кухню», «Нікуман – японські пельмені», «Як 

приготувати суші»,  «Інтерв’ю»; презентації 

«Ще раз про Японію» [2,3,4], «У чому 

полягає оригінальність приготування страв 

японської кулінарії?» [5] Завершився захід 

проведенням дегустації японських страв. 

 
Рис. 3. Дегустація японських страв 

 

Отже, використання таких інновацій 

сприяє кращому творчому підходу до 

процесу навчання і виховання, розвитку 

пізнавальних інтересів учнів, робить такі 

позаурочні заходи цікавішими та 

змістовнішими, оскільки учні самостійно 

оволодівають новими навичками і 

максимально розкривають свої творчі 

здібності. 
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Бурлака О.В., 

викладач 

англійської 

мови, ДНЗ 

«Сумське ВПУ 

будівництва та 

автотранспорту» 

Усікова Л.В., 

викладач 

всесвітньої 

історії, ДНЗ 

«Сумське ВПУ 

будівництва та 

автотранспорту» 

Майковська С.М., 

викладач 

зарубіжної 

літератури ДНЗ 

«Сумське ВПУ 

будівництва та 

автотранспорту» 

 

Мета: поглибити знання учнів з історії 

Великобританії, ознайомити з історичними 

фактами її створення, з особливостями 

національних символів країни; акцентувати 

увагу на творчості відомих літераторів; 

здійснити віртуальну екскурсію  визначними 

місцями Лондона; розвивати навички 

говоріння, аудіювання; формувати навички 

самостійної роботи; виховувати 

толерантність, почуття поваги до іншої 

країни, її народу, культури та традицій; 

сприяти розширенню загального та 

країнознавчого кругозору. 

ХІД ЗАСІДАННЯ 

В1. (вступне слово) Доброго дня, шановні 

присутні. Сьогодні до нашого кабінету 

англійської мови завітали гості. Це члени 

історичного гуртка, гуртків «Літератор» та 

«Говоримо англійською». Давайте привітаємо 

один одного, подаруємо щиру дружню 

посмішку, побажаємо успіхів на 

сьогоднішньому заході. Наша зустріч пройде 

незвично, у формі інтегрованого засідання 

гуртка, яке об’єднає знавців історії, світової 

літератури та іноземної мови. Сподіваюся, що 

наш настрій, позитивні думки, бажання 

пізнати щось нове сприятимуть плідній 

співпраці. 

В1. Здається, до нас ще йдуть гості. 

(стукіт у двері, заходять 2 учні) 

Уч. Hello everybody! My name is … We are 

from London. 

Уч. Hi! My name is … And we want to tell 

you about our country. 

В1. We are glad to see you. Thank you. Take 

a seat, please. 

В1. Сьогодні ми дізнаємося більше про 

країну, яку в усьому світі називають 

«туманним альбіоном». Як називається ця 

країна?  

(відповідь учнів) 

В1. Разом зі мною ведучими сьогоднішньої 

зустрічі будуть викладачі всесвітньої історії 

та зарубіжної літератури. 

В2. Наші гуртківці, знавці історії, 

вирішили, що ви будете раді дізнатися про 

історію Великої Британії та символи 

королівства. 

В3. Члени гуртка «Літератор» приготували 

для вас невеличкі сюрпризи, які точно вас 

зацікавлять, бо література Британії славна 

відомими іменами, які увійшли в історію 

світової літератури; наші гуртківці вивчили 

вірші Шекспіра та Бернса англійською 

мовою. 

В1. А ми із членами гуртка «Говоримо 

англійською» здійснимо для вас екскурсії до 

Лондона, ознайомимо вас ближче з 

королевою Єлизаветою, розповімо про 

традиції та звичаї англійців.  

Тож розпочинаємо і першими до слова 

запрошуємо знавців історії. 

Уч. Доброго дня! Шановні присутні, 

давайте разом згадаємо історію Англії. 

(відео презентація) 

Англія – це не шекспірівський 

смарагдовий острів і не пекло, як зображує її 

доктор Геббельс, а ... будинок 

вікторіанського зразка, де всі шафи доверху 

набиті скелетами, як сказав Джордж Оруел. 

В2. А чи знаєте ви, хто такий Джордж 

Оруел? Це англійський письменник та 

публіцист. Він ввів у політичну мову термін 

«холодна війна». 

Уч. Історія Англії почалася із вторгнення 

німецьких племен англів, саксів і ютів,  

створенням ними на території Британії 

декількох ранньофеодальних держав. 

За всю історію свого існування Англія 

пам'ятає безліч воєн та правителів 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ЗАСІДАННЯ ГУРТКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ, ІСТОРІЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ТЕМУ: «ОБ’ЄДНАНЕ 

КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ» 
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королівства. 

В історії країни виділяють різні періоди: 

- Доісторичну, Римську Британію,  

- Англосаксонський період,  

- Англонормандську монархію, 

- Царювання Плантагенетів,  

- Тюдорівський період,  

- Єлизаветинську Даролінську епоху,  

- Громадянські війни,  

- Республіку і Протекторат,  

- Реставрацію Стюартів і Славну 

революцію. 

Але єдиною країною вона стає після 

підписання Акту про унію у 1707 році між 

Англією і Шотландією, які злилися в 

Королівство Великобританія із загальними 

законодавчими зборами. А у 1801 році 

Великобританія перетворилася у Сполучене 

Королівство Великобританії та Ірландії, що 

утворилося в результаті об’єднання 

Великобританії з Ірландією.  

Сполучене Королівство Великобританії – 

та Північної Ірландії на сучасному етапі це 

союз чотирьох країн: Англії, Шотландії, 

Уельсу та Північної Ірландії. 

А чи знаєте ви столицю Великобританії? 

Уч. Хто ж не знає! The capital of Great 

Britain is London. 

В1. Звичайно ж, ми з вами знаємо багато 

про Лондон, бачили безліч відео. 

Уч. Yes, of course. But we want to suggest 

you a promotional video about London. 

(відео про Лондон) 

В1. Have you ever been in London? 

Уч. No, I was not there. But I really want to 

attend it. By the way, we have guests from Great 

Britain.  

Уч. I want you know some interesting facts 

about us and our motherland. Do you know what 

are English people like?  

(вірш і презентація про англійців) 

What are English people like? 

They dress in what they like 

They are interested in sport 

They take part in all activities 

If they think they ought. 

They all succeed in doing 

Their work in five short days, 

Which leaves them two longest ones 

To spend in different ways. 

Then some indulge in gardening, 

Or walking in the rain. 

And some delight in cricket, 

Or on riding in the plain. 

In spite of what’s around him 

The average Englishman 

Does crosswords in the newspaper 

In pencil – if he can. 

Involved in any accident 

The English take a pride 

In being unemotional. 

They take things in their stride 

In any circumstances – 

Whatever they may be –  

The English solve their problems  

With an English cup of tea. 

В1. Thank you. If only it would be possible to 

solve all our problems with a cup of tea… А ви 

зрозуміли про що йшлося?  

Уч. Так. Інформація була про англійців. 

Вони мають свій стиль одягу, цікавляться 

різними видами спорту, особливо крикетом, 

займаються садівництвом та в захваті від 

розгадування кросвордів. А ще вони люблять 

пити чай. 

В2. Чудово. Ми пропонуємо продовжити 

історичну подорож і до вашої уваги 

інформація про символи Королівства. 

Уч. Доброго дня! Ми група істориків 

ознайомимо Вас з історією символів 

Сполученого Королівства. Скажіть, а що ми 

відносимо до символів країни?  

(відповіді учнів) 

Уч. Правильно. Гімн, герб, прапор, 

національний одяг, визначні місця, пам’ятки 

народної творчості. Розпочинаємо подорож. 

Звучить гімн Великобританії. 

(звучить гімн) 

Уч. Державний гімн – «God Save the 

Queen» (Боже, бережи Короля/Королеву!) – 

патріотична пісня, національний гімн 

Великобританії, що виконується під час 

важливих державних подій у країні. 

 
Рис. 1. Історія прапору Великої Британії 

 

Уч. Наступний символ – прапор, який 

символізує об'єднання під владою імперії 

різних регіонів. Так, прямий широкий хрест 



                                                                 

76 

 

Перспектива-Інформ № 2 (81) 2017 

(Св. Георгія) є символом Англії, 

покровителем якої був Св. Георгій. Білий 

косий хрест (Св. Андрія) – символ Шотландії. 

Поверх білого діагонального хреста 

поміщений символ Ірландії – червоний 

діагональний хрест (Св. Патріка), 

покровителя Ірландії. Англійський і 

шотландський прапори з'явилися ще у XIII-

XIV ст.  

Уч. Державний герб Сполученого 

Королівства Великобританії і Північної 

Ірландії зображений у вигляді щита, 

підтримуваного з обох сторін левом і конем – 

символи влади і праці. Щит розділений на 

чотири частини, у кожній з яких укладені 

герби Англії, Шотландії та вільної 

ірландської держави. Навколо щита на синій 

стрічці напис: «Нехай усоромиться той, хто 

погано про це подумає». Легенда розповідає, 

що одного разу на балу англійський король 

Георг побачив на підлозі дамську підв’язку, 

підняв її і вигукнув цю фразу. З цього часу ця 

фраза і піднята королем стрічка в якості 

складових частин увійшли в герб 

Великобританії. Королівська корона наверху 

щита символізує монархічний лад у 

Великобританії. Лев на короні – символ 

могутності держави. Внизу на стрічці щита 

напис: «Бог і моє право». 

Уч. Англія, як частина Великобританії, 

також має свій прапор та герб. 

Уч. Мені відомо, що в Англії троянда була 

символом ворожнечі двох дворянських 

прізвищ, які билися за престол – Ланкастерів 

і Йорків. Річард з роду Йорків, зірвавши білу 

троянду, сказав, що не заспокоїться поки вона 

не почервоніє від крові Ланкастерів. 

Прихильники Ланкастерів тут же зірвали 

червоні троянди і прикріпили до капелюхів. 

Ця війна тривала 30 років. 

Уч. Ми вже знаємо, що Шотландія 

входить до складу Великобританії і має свої 

символи. Прапор Шотландії (англ. Flag of 

Scotland) являє собою синє прямокутне 

полотнище з білим косим (Андріївським) 

хрестом. Поява самого прапора відноситься 

до 1542 року. Історичний герб Шотландії на 

золотому полі червоний, із синім озброєнням 

(кігтями і язиком), геральдичний лев, навколо 

нього подвійна червона облямівка, проросла 

ліліями. Був присутній на всіх гербах 

шотландських королів. Після Акту про Унію 

1707 став частиною герба Великобританії. А 

що ще є символом Шотландії? Звичайно ж, 

їхній національний одяг. 

В2. А чи відома вам інформація про 

символи Північної Ірландії? 

Уч. Прапор Північної Ірландії в цей час 

офіційно представлений прапором 

Великобританії.  

У 1924 році уряд Великобританії дарував 

уряду Північної Ірландії прапор, так званого. 

прапора Ольстера, який офіційно 

використовувався у 1953-1972 рр. Прапор 

складався з червоного хреста св. Георгія 

прапора Англії з накладеною на нього 

шестикутньою відповідно до кількості 

графств зіркою, із зображеннями корони і 

«червоної руки» історичного символу 

Ольстера Зображення «червоної руки» 

пов'язана з легендою про те, як один із синів 

престарілого правителя відрубав собі кисть 

руки і кинув її на берег під час змагання з 

веслування на човнах з умовою, «чия рука 

першою торкнеться берега – той і буде 

володіти цією землею» . 

В2. А що ж відомо про національний 

костюм Північної Ірландії? 

Уч. Характерною особливістю костюма є 

зелений колір, наявність капелюха зі 

стрічкою та квітами, дзвоник на коліні. Дзвін 

відганяє злих духів, а квіти приносять добрі 

врожаї.  

Символом Дня Святого Патрика 

конюшина стала тому, що, за легендою, 

Святий Патрік з її допомогою пояснював 

людям поняття Святої Трійці (Бог, Син і 

Святий Дух). «Так само як три листка можуть 

рости від одного стебла, так і Бог може бути 

єдиний в трьох особах», – ця фраза Святого 

Патріка стала крилатою.  

В2. А що відомо про національні символи 

Уельсу? 

Уч. Прапор Уельсу являє собою 

зображення червоного дракона на білому і 

зеленому тлі.  

У 1953 році було встановлено 

Королівський герб Уельсу. Щит з підв'язкою 

зі словами «Червоний дракон надихає дія». 

Вінчає знак корона святого Едуарда. 

Нарцис є національною емблемою 

валлійців. Вони переконані, що жовті 

нарциси, ранні весняні квіти, розпускаються 

спеціально до свята їх улюбленого святого, 

тому вони і стали вважати символом Уельсу 

цю квітку.  

 Ще одним символом Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної 
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Ірландії є британський монарх. Сьогодні його 

повноваження із 1953 року виконує 

Єлизавета ІІ. 

 
Рис. 2. Королева Великої Британії 

Єлизавета ІІ 

Уч. I want to tell you about our Queen. But 

first tell me what do you want to know? 

Уч. It is interesting for me where does the 

Queen live? 

Уч. I would like to know what is her working 

day? 

Уч. It will be interesting for me get to know 

about her hobbies. 

Уч. So, I am ready.  

(розповідь учнів) 

Уч. Я б теж хотіла бути королевою! 

В3. В історії Великої Британії багато 

знаменитих людей, серед них відомі поети, 

письменники. Пригадайте, яких англійських 

письменників та поетів ви знаєте? 

(відповіді учнів) 

В3. Вільям Шекспір, великий англійський 

поет і драматург, народився у 1564 році в 

місті Стратфорд-на-Ейвоні. У той час в 

Англії не було театрів. Групи акторів 

переїжджали з міста в місто, показуючи 

вистави на вулиці. Іноді актори заїжджали й у 

Стратфорд-на-Ейвоні. Хлопчик приходив 

дивитися всі їхні вистави, і вони дуже 

подобалися йому. Він хотів стати актором. 

Час від часу він писав невеликі п’єски і 

ставив їх зі своїми друзями.  

Коли йому виповнився 21 рік, Вільям 

відправився в Лондон. Там він приєднався до 

акторської трупи. Спочатку Шекспір тільки 

допомагав акторам, а потім почав писати 

п’єси для них. Незабаром п’єси Шекспіра 

почали ставити все частіше і вони стали 

знаменитими. Театр, де працював Шекспір, 

називався «Глобус».  

 П’єси Шекспіра знають усі. А ви? Які 

твори Шекспіра ви знаєте? 

(відповіді учнів «Отелло», «Гамлет», 

«Ромео і Джульєтта», «Король Лір».) 

Уч. Я знаю сонет Шекспіра і хочу вам 

його продекламувати. 

(учениця читає сонет англійською мовою) 

В3. Чи зрозуміли ви зміст сонета? 

Уч. Сонет Шекспіра розповідає про вічні 

проблеми людства, невідворотність плину 

часу. 

В3. Любов і смерть, дружба і зрада, 

відданість і неправда – головні теми його 

творів, які будуть завжди цікаві людям. А 

яких відомих літераторів Великобританії ви 

ще знаєте? 

Уч. Роберт Бернс – всесвітньо відомий 

шотландський поет. Він народився в 

невеликому селі Елодей на південному заході 

Шотландії 25 січня 1759 р. Родина була 

зовсім бідна, але працьовита, чесна, горда. 

Через багато років Роберт писав: «Будь-якому 

палацу далеко до мого будинку». Будучи 

знаменитим поетом, Бернс був дуже бідним.  

Уч. Коли Бернсу виповнилося 27 років, 

була опублікована його перша книга віршів. 

Назва її була «Вірші в основному на 

шотландському діалекті». Він помер від 

хвороби серця, коли йому було 37, але його 

твори передаються від покоління до 

покоління. Багато з них перекладено на інші 

мови, покладено на музику. І ви будете 

здивовані, почувши одну з них. 

(звучить пісня «В моей душе покоя нет» з 

кінофільму «Службовий роман») 

В3. Дійсно романтична пісня. А чи є ще 

романтики в англійській літературі? 

Уч. Так. Джордж Ноел Гордон Байрон – 

відомий англійський поет – романтик. По 

походженню Байрон належав до 

старовинного, але збіднілого 

аристократичного роду. Коли йому 

виповнилось 10 років одержав титул лорда, а 

також блискучу освіту в Кембріджському 

університеті. Після закінчення навчання 

зайняв одержане ним у спадок місце в палаті 

лордів (1809). У цьому ж році він вирушив у 

подорож країнами Близького Сходу і 

південної Європи з наміром «по власному 

досвіду, а не з книг» створити свою думку 

про людство.  

Враження від подорожі дали Байрону 

матеріал для поеми «Паломництво Чайльд 

Гарольда» і деяких інших поем. Після 

двохрічної подорожі Байрон повертається 

назад, до Англії. 

Промова поета в палаті лордів була 

присвячена робітникам і звучала як грізне 

звинувачення пануючому класу. 
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Великосвітське оточення відвернулось від 

Байрона. Він назавжди залишає Англію 

(1816). Спочатку оселяється в Швейцарії, а 

потім в Італії, де прожив 7 років. У 1823 році 

Байрон відбув у Грецію, для того щоб взяти 

участь у визвольній боротьбі проти 

турецького іга. Йому було доручено 

командувати одним із загонів, і він проявив 

себе як енергійний організатор. Та 

незважаючи ні на що, і його серця торкнулося 

кохання.  

 
 

Уч. She Walks in Beauty 
She Walks in Beauty, like the night 

Of cloudless climes and starry skies. 

And all that’s best of dark and bright 

Meet in her aspect and her eyes;  

Thus mellowed to that tender light 

Which Heaven to gaudy day denies.  

Уч. Прибавить луч иль тень отнять –  

И будет уж совсем не та  

Волос агатовая прядь, 

Не те глаза, не те уста 

И лоб, где помыслов печать 

Так безупречна, так чиста. 

И этот взгляд, и цвет ланит,  

И легкий смех, как всплеск морской, 

Все в ней о мире говорит. 

Она в душе хранит покой, 

И если счастье подарит,  

То самой щедрою рукой!  

В1. Не можна говорити про Англію, не 

говорячи про її традиції та звичаї. І про це 

нам розкажуть знавці гуртка англійської 

мови. 

Уч. Englishmen are proud of their traditions 

and carefully keep them up. 

The Englishmen are stay-at-home people. 

“There is no place like home”, they say. They 

like to live in small houses with a small garden. 

Englishmen are very found of fireplaces.  

Уч. They say that English people keep to 

their traditions even in meals. Porridge is the 

dish Englishmen are very found of. The English 

are tea-drinkers. We have it many times a day. 

Уч. А я знаю вірш про англійське 

чаювання. Дозвольте продекламувати. 

Вірш про чай 

Британія – країна лордів і туманів, 

Монархів, чаювання, моряків. 

Традиції несуть британці гордо,  

Які прийшли до них із глибини віків. 

Скажу я вам про чай англійський, 

Адже, напевно, так його зовуть. 

Звичайно ж, і цейлонський, і індійський 

Англійські цінувальники теж п’ють. 

Китайський повністю вони не відкидають, 

Але занадто є слабким він їм. 

І в молоко свій чай вони вливають, 

Щоб насолоджуватись смаком неземним. 

120 міліонів чашок чаю 

Вживає острівний народ щодня,  

День ароматним чаєм зустрічають, 

І п’ють лиш те, що полюбляють. 

А потім йде типовий English breakfast 

І завершить його, звичайно ж, tea. 

А в ланч, коли колеги разом, 

П’ють, пообідавши, і чашечку, і дві. 

А в час обідньої години, 

Британці знову чай свій п’ють. 

І не шкодуючи ні часу, ні хвилини, 

Смакують те, що називають food. 

Ах, «файв-о-клок»! І світ весь завмирає, 

Щоб насолоду раптом не злякать. 

Бо кожен на планеті нашій знає: 

Британців в даний час не турбувать. 

І ввечері, завершуючи день робочий 

Чекаючи на відпочинок і на сон, 

Британці випивають чашку чаю, 

Таку як вони люблять, з молоком. 

В1. Дякуємо. Вірш дійсно розкриває 

сутність традиції чаювання у Великобританії. 

А чи знаєте ви про інші традиції англійців? 

(учні відповідають про відомі їм 

британські свята) 

В1. Більш детальну інформацію про 

традиційні свята Великобританії вам 

розкажуть знавці англійської мови. 

(презентація про британські свята) 

Уч. Many festivals and holidays in Britain are 

very old. Every town, village in Britain has its 

own traditions; some of them are carefully 

planned. 

Уч. Christmas is celebrated on the 25th of 

December. Most people are on holiday in the UK 

and stay at home with their family on Christmas 

day. Christmas Day is the favourite day for 

children. ..., do you know that British people 

have some holiday for the next day? 

 Уч. Yes, it is Boxing Day. Boxing Day is 

Рис. 3. Англійський 

поет Джордж 

Ноел Гордон 

Байрон 
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usually celebrated on the following day after 

Christmas. Boxing Day is the day when families 

get together. It is a day of watching sports and 

playing board games with the family. Many 

families go on walks in the countryside. 

Уч. New Year's Day is the first day of the 

year, in the Gregorian calendar. All over Britain 

there are parties, fireworks, singing and dancing, 

to ring out the old year and ring in the new. As 

the clock – Big Ben – strikes midnight, people 

link arms and sing a song.  

Уч. Do they celebrate the St. Valentines Day? 

Уч. People with romantic feelings for a 

particular person may send that person cards, 

gifts and text messages on Valentine's Day. 

Popular gifts include chocolates and flowers. 

Уч. A day of jokes and tricks. You have to 

play the joke before 12 o'clock midday, 

otherwise the joke is on you.  

Уч. Mothering Sunday, sometimes known as 

Mother's Day, is held on the second half of 

March or the beginning of April. Traditionally, 

people visited the church where they were 

baptized. People visit and take gifts to their 

mothers and grandmothers.  

Уч. Easter Sunday in the United Kingdom is 

traditionally about Jesus Christ's resurrection 

from death, according to Christian belief. 

However, many people use the day to decorate 

Easier eggs, share chocolate eggs and participate 

in Easter egg competitions. Easter is the time for 

holidays, festivals.  

Уч. Are there any national holidays in Great 

Britain? 

Уч. Queen Elizabeth II was born on 21of 

April. Her birthday is officially celebrated in 

Britain on the second Saturday of June each 

year. 

Уч. St. George's Day is on 23 April. It is 

England's national day. According to legend, he 

was a soldier in the Roman army who killed a 

dragon and saved a princess. 

Уч. From the 19th century to the present day, 

31of October has increasingly acquired a 

reputation as a night on which ghost, witches, 

and fairies, are especially active. Halloween 

celebrations include costume parties where 

people dress as witches, ghosts, and animal 

figures associated with Hallowing. 

Уч. Remembrance Day is on 11 November. It 

is a special day set aside to remember all those 

men and women who were killed during the two 

World Wars and other conflicts!  

В1. Які свята британців святкує сучасна 

українська молодь? 

(відповіді учнів) 

В1. Сьогодні ми перегорнули багато 

сторінок британської історії, географії, 

літератури; дізналися про традиції та звичаї 

британців. Давайте відкриємо музичну 

сторінку цієї країни. 

(музичне відео) 

В1. Яких відомих виконавців та 

музикантів ви впізнали? 

Уч. Я впізнав фрагмент фільму про 

Джеймса Бонда «Скайфолл» і знаю, що 

саундтрек до нього виконала співачка Адель. 

Уч. Як же не впізнати найвідомішу у 

всьому світі у 60-70-ті роки групу Бітлз, 

якими захоплювалися наші дідусі і бабусі, але 

їхня творчість є актуальною і сьогодні. 

 
Рис. 4. Англійський гурт «Beatles» 

 

Уч. Я захоплююсь роком і впізнав групи 

Квін та Ролінг Стоунз. 

В1. А тепер передаємо мікрофон нашому 

інтерв’юеру, який збирає інформацію для 

стрічки новин сайту нашого навчального 

закладу. 

Інтерв’юєр. Що нового ви дізналися про 

Велику Британію? 

(учні відповідають англійською та 

українською мовою) 

В1. Дякуємо вам за активну участь у 

засіданні гуртка. Сподіваємося, що ви 

поглибили свої знання про Велику Британію, 

дізналися багато нового та цікавого. Дякую 

членам історичного гуртка за цікаві 

повідомлення та презентації, членам гуртка 

світової літератури за емоційне читання 

віршів відомих англійських поетів, нашим 

гостям з Лондона, які представляли членів 

гуртка іноземної мови, за цікаві факти із 

життя британців, їхні традиції та свята. 

Сьогодні Україна знаходиться на шляху до 

євроінтеграції. Упевнені, що отримані знання 

ви використаєте під час реальної подорожі до 

Великобританії. Щиро вам цього бажаємо. 
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Майковська С.М., викладач зарубіжної 

літератури ДНЗ «Сумське ВПУ будівництва та 

автотранспорту» 

 

На сучасному етапі розвитку педагогічної 

науки одним з напрямків розвитку освіти є 

забезпечення постійного духовного 

самовдосконалення особистості, формування 

інтелектуального й культурного потенціалу – 

вищих цінностей нації. Трансформація освіти 

передбачає розвиток творчої людини, здатної 

не тільки до трансляції знань, але і до 

створення світових зразків культури і 

духовності. А тому досить актуальним є 

питання створення належних умов і 

залучення цілеспрямованих заходів щодо 

розвитку пізнавально-творчих здібностей 

учнів під час вивчення предмета «Зарубіжна 

література».  

Науковими дослідженнями встановлено, 

що найвищий рівень засвоєння інформації 

спостерігається за умови використання різних 

каналів сприйняття, тобто при одночасному 

прослуховуванні, наочному сприйнятті, 

обговоренні та виконанні вправ. Навчальна 

творчість у процесі вивчення зарубіжної 

літератури передбачає не лише виконання 

творчих робіт, але й оригінальне 

комбінування, переструктурування, 

емоційно-критичне ставлення до проблеми. 

Важливим є етап формування готовності 

учнів до творчої діяльності, розвитку 

аналітично-творчих здібностей, виявлення 

здатності асоціативно мислити, формування 

здібності вести діалог, брати участь у 

дискусії. Однією з інноваційних форм роботи 

з учнями, що дозволяє врахувати всі ці 

фактори, є проектна діяльність, в основі якої 

лежить метод навчального проекту – 

особистісно-орієнтованої технології 

організації самостійної діяльності учнів, 

спрямований на розв’язання навчальних 

завдань, що інтегрує в собі проблемний 

підхід, групові методи; рефлексивні, 

презентативні, дослідницькі, пошукові та 

інші підходи. 

Навчальний проект з точки зору учня – це 

можливість робити щось цікаве самостійно 

або в групі, максимально використовуючи 

свої можливості. Це діяльність, яка дозволяє 

проявити себе, спробувати свої сили, 

використати (перевірити) свої знання, 

принести користь і оприлюднити досягнутий 

результат. Навчальний проект з точки зору 

педагога – це інтегрований дидактичний засіб 

розвитку, навчання і виховання, що дозволяє 

виробляти і розвивати різні компетентності 

учнів: аналіз проблемного простору, 

постановка завдань, визначення мети і 

планування діяльності, самоаналіз і 

рефлексія, проведення дослідження тощо. 

Як показує практика роботи, на відміну від 

міні-проектів, які можна зробити під час 

уроку, звичайний «повноцінний» проект 

зазвичай не «вписується» в урок тривалістю 

40–45 хвилин, а тому велику роль у 

формуванні творчого світосприйняття учня 

відіграє позаурочна робота як організована 

на добровільних засадах діяльність учнів, 

спрямована на розширення й поглиблення 

літературної освіти, всебічний розвиток та 

виховання учнів. Ця діяльність базується на 

інтересі і бажанні дітей її виконувати, тому 

вона необов’язкова для всіх учнів. Зміст її 

виходить за межі шкільної програми, вона 

має бути цікавою для учнів, задовольняти 

їхні інтереси й запити.  

Завдання позаурочної роботи з зарубіжної 

літератури: 

 формування активного читача; 

 поглиблення літературної освіти; 

 розвиток творчого потенціалу; 

 виховання засобами літератури; 

 організація дозвілля учнів тощо. 

Під час організації позаурочної проектної 

діяльності слід виконати декілька умов, від 

яких буде залежати успіх або невдача 

проекту: 

1. Ідею проекту мають запропонувати учні, 

тому що захоплений справою не помічає 

труднощів. 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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2. Бажано, щоб до групи увійшов учень, 

який:  

 добре знає матеріал теми, що ляже в 

основу проекту;  

 має аналітичні здібності (може 

виділяти головне з великого обсягу 

інформації, щоб застосувати це при 

формуванні результатів); 

 має естетичний, художній смак, який 

допоможе оформити презентацію результатів; 

 має навички роботи з комп'ютером для 

вирішення технічних питань.  

Під час створення мультимедійного 

проекту з'являється можливість розкрити всі 

таланти учнів. Свої творчі здібності учень 

може розвивати і просто набираючи текст, 

добираючи ілюстрації, вставляючи у 

презентацію власні малюнки, створюючи 

оригінальні колажі, власні вірші, добираючи 

музичний супровід (можливо, це буде 

авторська пісня). До презентації можна 

залучити власний відеофільм, тести, питання 

з теми. Багато можливостей виявити творчі 

здібності надає робота з дизайном слайда 

(вдало підібрати шаблон, шрифт, анімацію, 

створити навігацію). 

 

МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Короткий опис 

проекту 

 

Мета проекту відображає основне завдання, яке потрібно вирішити у 

процесі реалізації. У свою чергу поділяється на окремі завдання проекту, 

покликані на вирішення більш простих, практичних завдань. 

Інформаційна частина містить довідкову та історичну інформацію 

про особливості історичного періоду, опис літературних напрямів цього 

періоду, основні біографічні та творчі характеристики митця 

Дослідницька частина містить результати досліджень про 

особливості манери написання літературних творів, настрої та віяння 

поезії, про ставлення письменника до того чи іншого літературного 

напряму. 

Літературна частина складається з добірки творів самого автора, а 

також творів учнів, присвячених темі проекту. 

Творча частина містить представлення творчо переосмислених 

матеріалів у вигляді презентації, творчі роботи учнів 

Форма взаємодії 

учасників проекту 

Група поділяється на три окремі групи із запропонованих проблемних 

питань, обирається керівник (координатор), розподіляються обов’язки між 

членами групи 

Результати 

групових проектів 

Біографічні та історичні довідки, опис літературних напрямків та течій, 

добірка фотоматеріалів, мультимедійні презентації, бюлетені, учнівські 

творчі роботи з теми проекту 

Цифрові ресурси, 

рекомендовані для 

виконання проекту 

Електронні видання  

Ресурси Інтернету 

Програмні засоби 

 

Як же оцінити проект? Педагогу слід 

врахувати рівень презентації, якість відео, 

інсценувань, доповідей, активність в 

обговоренні. Для більш об'єктивного 

оцінювання проекту можна запропонувати 

учням заповнити анкету. Запитання анкети 

потрібно сформулювати так, щоб дізнатися 

про учнів, чий внесок у виконання проектних 

завдань був найбільший. Важливим етапом 

після проведення проектної діяльності є 

самооцінювання. Саме через рефлексію 

відбувається закріплення отриманих знань, 

активна перебудова уявлень. 

Пропонуємо методичну розробку сценарію 

літературно-музичного свята як 

презентації підсумків роботи учнів – членів 

гуртка зарубіжної літератури над проектом-

дослідженням теми кохання у творах 

зарубіжних та українських літературних 

авторів. 
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Тема: ЛЮБОВ, ЩО ВОДИТЬ СОНЦЕ 

ТА СВІТИЛА... 

Мета:  
- навчальна: засобами художнього 

читання, музики і співів передати  чарівність 

поетичного слова, викликати в учнів 

естетичну насолоду від  поезії; навчати учнів 

працювати у групах, з додатковими 

джерелами, виділяти  головне, висловлювати 

власну думку з приводу порушених проблем; 

формувати вміння презентувати навчальні 

проекти; 

-  розвиваюча: сприяти розвитку логічного 

мислення учнів, розвивати уміння  чітко і 

відверто висловлювати свої думки; 

утверджувати в юнацьких душах доброту, 

милосердя, красу і щирість почуттів; 

-  виховна: виховувати в учнів почуття 

прекрасного, естетичний смак, чуйність і 

повагу до почуттів інших. 

Обладнання: портрети поетів, видання 

творів, ілюстративні матеріали, цитати 

видатних людей про кохання, аудіозаписи 

пісень, кліпи, презентаційні слайди. 

Організаційні заходи: учні поділені на 5 

груп, парти розставлені у формі півкола, на 

кожній парті – табличка з ім’ям поета. 

 

ХІД ЗАХОДУ 

 

Вступне слово ведучого: 

Любов, кохання… Таке знайоме і таке 

хвилююче слово. Любов – одне слово, а 

скільки навіює думок, спогадів, переживань. 

До когось вона прийде вперше, а хтось уже 

душею і серцем відчув її. Як би не 

змінювалося наше життя, а кохання 

залишиться назавжди в наших серцях. Усім 

відоме висловлювання Ф.М.Достоєвського, 

що краса врятує наш світ. Саме краса 

надзвичайного почуття – любові – стверджує 

в людині людське. Доки існуватиме це 

почуття, доти у світі пануватиме гармонія, 

єдність, лад. Кохання дарує нам багато 

радості, щастя, світла, тепла і ніхто не в силі 

від нього відмовитися. 

Кохання... Це почуття прекрасне і чарівне, 

воно надихає людину якоюсь дивовижною 

силою, примушує робити дурниці й 

здійснювати подвиги, воно окрилює, робить 

людину трішечки божевільною. Це почуття 

світле, радісне. Ми старіємо і помираємо, але 

кохання залишається вічно. Послухайте 

легенду про любов, про її силу, красу і велич. 

(учениця розповідає легенду) 

Колись, дуже давно, на Землі був острів, 

на якому мешкали всі духовні цінності. Та 

одного разу вони зауважили, що острів почав 

опускатися під воду. Усі цінності сіли на свої 

кораблі і поплили світ за очі. Залишилася 

тільки Любов. Вона чекала до останнього, але 

коли вже чекати було нічого, їй теж закортіло 

податися геть. Тоді вона звернулася до 

Багатства і попросилася до нього на корабель. 

Але Багатство відповіло: 

– На моєму кораблі багато 

дорогоцінностей і золота, для тебе тут не 

вистачить місця.  

Коли повз пропливав корабель Суму, вона 

попросилась до нього, але той відповів:  

– Вибач, Любове, я такий сумний, мені 

треба завжди залишатися на самоті.  

Тоді Любов побачила корабель Гордості і 

попросила про допомогу її, але та сказала, що 

Любов порушить гармонію на її кораблі. 

Поруч пропливала Радість, але вона така була 

перейнята веселощами, що навіть не почула, 

як її кликала Любов. Тоді Любов впала у 

відчай. Але раптом вона почула голос десь 

позаду:  

– Ходімо, Любове, я заберу тебе з собою.  

Любов озирнулася і побачила старого. Він 

довіз її до суші, і коли старий поплив, Любов 

спохопилась, адже вона забула запитати його 

ім'я. Тоді вона звернулась до Знання:  

– Скажи, Знання, хто врятував мене? Хто 

був цей старий?  

Знання подивилось на Любов:  

– Це був Час.  

– Час? – перепитала Любов. – Але чому він 

врятував мене? 

 Знання ще раз поглянуло на Любов, потім 

вдалеч, куди поплив старий: 

 – Тому, що тільки Час відає, якою 

важливою в житті є Любов. 

Слово ведучого: Звичайно ж, немає поетів, 

які б не писали про любов – уже надто значне 

місце вона посідає у спектрі людських 

почуттів. Кажуть, здатність до любові є 

мірилом людської душі. Любов підносить, 

ошляхетнює людину навіть тоді, коли несе 

страждання. Почуття любові, можливо, як 

ніяке інше, прагне висловлення. Ось чому 

кохання дуже часто дає поштовх до 

творчості, до самовираження. Скільки 

написано творів, у які поети намагалися 

вкласти всю силу свого почуття!  

Може виникнути запитання: вже так 
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багато написано чудових поезій про кохання, 

то чи ж не загрожує любовній ліриці 

самоповторення, яке свідчитиме про 

вичерпування теми? Насправді тема любові є 

невичерпною, бо невичерпним є духовний 

світ людини. Відомо ж бо, що кожна окрема 

людина – це неповторний світ. 

Евристична бесіда 

– Які вислови видатних людей про кохання 

ви знаєте? 

Кохати – це не значить дивитися один на 

одного, кохати – це значить разом дивитися в 

одному напрямку. Антуан де Сент-Екзюпері  

Кохання – єдина пристрасть, що не визнає 

ні минулого, ні майбутнього. Оноре де 

Бальзак  

Життя – квітка, кохання – мед з неї. Гюго 

Кохання – це хвороба, якою можна 

захворіти тільки раз на все життя. А все інше 

це просто симпатія... В.Симоненко 

Кохання – це п’ята пора року. А.Ахматова 

– Яка лірика називається інтимною? 

Інтимна лірика (фр. intime, від лат. Intimus 

– «найглибший», «потаємний») – умовна 

назва ліричного твору, у якому основний 

мотив – любовна пристрасть автора. Таку 

лірику ще називають «любовною», або 

«еротичною». Інтимна лірика розкриває 

широкий діапазон душевних переживань, 

постає найяскравішим художнім документом 

історії людського серця; основні мотиви 

поезії мають еротичне забарвлення, 

зумовлюють витончену інтимізацію буття, 

втаємничення в заповітні істини. Інтимна 

лірика присутня у творчості, зокрема Ф. 

Петрарки та Данте Аліг'єрі, М.Цвєтаєвої та 

П.Тичини, Т.Шевченка й І. Франка, В. 

Сосюри й А. Ахматової. 

Учитель: Безперечно, до теми кохання 

зверталися безліч поетів. Сьогодні на уроці 

ми з вами поговоримо про інтимну лірику 

українських та російських поетів ХХ століття 

на прикладі творчості Павла Тичини, Марини 

Цвєтаєвої, Володимира Сосюри, Івана 

Франка та Анни Ахматової. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ 

УЧНІВ ( РОБОТА В ГРУПАХ ) 

1 група: Павло Тичина 

1 учень  

І слайд. Павло Тичина – видатний 

український поет, відомий перш за все як 

ніжний лірик. Його пейзажні нариси, інтимна 

поезія, філософське сприйняття світу не 

можуть не захоплювати, не зачаровувати. 

ІІ слайд. «Соняшні кларнети» (за сучасним 

правописом «Сонячні кларнети») – перша 

друкована збірка поетичних творів Павла 

Тичини, що вийшла в Києві в товаристві 

«Сяйво» наприкінці 1918 року. Вийшла 

тиражем 1000 примірників. Читаючи збірку 

«Сонячні кларнети», де сконцентровані, 

здається, усі почуття й переживання автора, 

ми ніби й самі переносимося в його пое 

тичний світ, наповнений барвами та музикою. 

ІІІ слайд. У вірші «Десь надходила весна» 

етапи закоханості та стосунків із дівчиною 

змінюють один одного так само, як і пори 

року: весна – візит кохання, літо – 

переломний момент, зима в поезії – пора 

розчарування й туги: 

Зажуривсь під снігом гай. – 

Я сказав їй: що ж... прощай! 

Простенькі, на перший погляд, 

невибагливі пейзажні нариси приховують у 

собі велике смислове навантаження. 

Символізуючи перебіг почуттів від спалаху 

до згасання, вони звучать сильно й виразно. 

Так само можна відмітити й інші постійні 

символи поезії Павла Тичини: весна – 

кохання, сонце – радість, любов до життя, 

вітер – доленосні зміни тощо. Кожен із цих 

образів змушує читача шукати підтекст у 

віршах і знаходити його у свіжих авторських 

співставленнях і порівняннях, дозволяє 

глибше зрозуміти думки та переживання 

ліричного героя. 

2 учень 

ІV слайд.  Ліричний герой Тичини 

захоплений очима коханої, її красою. Йому 

здається, що всі дива Всесвіту «горять-

усміхаються» в милих дівочих очах. Звучить 

радісний тріумф юнацького кохання, котрого 

поділяють із ним навіть небеса. 

Недарма твори митців-символістів є одними з 

найцікавіших в історії світової літератури. 

Треба мати неабиякий талант і фантазію, щоб 

зуміти описати всі внутрішні поривання 

людини через систему символів, нових та 

оригінальних. 

 До вашої уваги вірш П.Тичини «О панно 

Інно…» 

(учень читає вірш) 

3 учень 

V слайд. Інтимна лірика П. Тичини вражає 

нас силою відчуттів, вдало підібраними 

образами-порівняннями, які, немов картина 

художника, показують нам внутрішній світ 

ліричного героя. Для його творів характерним 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%B3%27%D1%94%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
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є зображення внутрішніх почувань через 

зорові образи природи, через музику. 

 До вашої уваги пісня на слова П.Тичини 

«Ви знаєте, як липа шелестить…». 

(виконання пісні) 

2 група: Марина Цвєтаєва 

1 учень 

І слайд. З усіх тем творчості Марини 

Цвєтаєвої тема кохання та стосунків між 

двома людьми – найбільш священна й 

потаємна. Її Цвєтаєва гордо проносить через 

усю свою поезію. Її віршам притаманна 

максимальна експресія та емоційність 

почуттів. Вона кохає всім єством і нічого не 

приховує ані від себе, ані від інших. І лише 

читаючи рядки її творів, ми можемо по-

справжньому зрозуміти силу почуттів 

поетеси. 

ІІ слайд. Більш того, на відміну від інших 

поетів, вона все життя співає свою пісню 

любові єдиній і неперевершеній людині – 

своєму чоловікові. 

1911 року Марина зустрілася зі своїм 

майбутнім чоловіком Сергієм Ефроном. У 

січні 1912 року вона вийшла заміж. Того ж 

року в них народилася донька Аріадна. А 

1925 року народжується син. 

ІІІ слайд. Кохання для цвєтаєвської героїні 

– вічне чудо, до якого неможливо звикнути. 

Це кохання всеосяжне, воно відкриває поезію 

світу. Тема кохання в її поезії знаходить 

безліч інтерпретацій. Це ніжне, проникливе 

почуття і безоглядна і жагуча стихія. Кохання 

– це і лукава гра, і суворий іспит. Вона і 

велично мудра, і трагічна .З коханням зв’язує 

поетеса тверду рішучість і почуття 

приреченості. 

2 учень 

ІV слайд. Нескінченна безліч відтінків 

любовних переживань свідчать про 

безкрайність почуттів і багатство душі 

ліричної героїні Цвєтаєвої. Вона тонко 

відчуває красу світу, її вабить і реальність, і 

світ фантазій і мрій. Їй в однаковій мірі 

дорогі і сьогодення, і минуле. 

 До вашої уваги вірш Марини Цвєтаєвої 

«Мне нравится, что вы больны не мной». 

(учень читає вірш) 

3 учень 

V слайд. Марина Іванівна – сильна, яскрава 

особистість, нею рухає бажання все зрозуміти 

і пережити: «Я жажду сразу – всех дорог!». 

Стихійна сила її натури така велика, що вона 

готова кинути виклик усьому світу. Вірші 

поетеси покладені на музику.  

До вашої уваги вірш Марини Цвєтаєвої 

«Не отрекаются, любя». 

(учень читає вірш) 

3 група: Володимир Сосюра  

1 учень  

І слайд. Володимира Сосюру справедливо 

вважають майстром інтимної лірики: він міг 

дібрати такі слова, створити такі образи, що 

читач не міг залишитися байдужим до 

почуттів ліричного героя. Інтимні вірші поета 

наповнені такою потужною енергетикою, яка 

підхоплює тебе, і ти вже мимоволі починаєш 

жити разом з героєм того чи іншого вірша. 

ІІ слайд. Деякі вірші Володимира Сосюри 

мають присвяту – Вірі Б. – Вірі Каспарівні 

Березіній, першій дружині поета. Отож, не 

дивно, що автор так добре зміг передати стан 

закоханої людини, бо писав свої вірші із себе. 

ІІІ слайд. У своїх поезіях автор порівнює 

кохання із зорею над степом, чує солов’їв 

серед зими, стан його душі гармонійний зі 

станом навколишнього середовища: синій 

колір у вірші «Васильки» – це те, що єднає 

закоханих. 

ІV слайд. Сосюра не ідеалізує кохану, не 

робить із неї об'єкт обожнювання, вона 

реальна, земна, та для закоханого вона 

найвродливіша, краща за всі ідеали, йому 

нікого і нічого не треба, окрім неї. 

2 учень 

V слайд. Кожен із віршів – це лише мить із 

чийогось життя, проте в ній – вічність, весь 

світ, бо подібні почуття знайомі чи не кожній 

людині. «Так ніхто не кохав», «Васильки», 

«Люблю», «Ти», «Любов», «Білі акації будуть 

цвісти» – ці твори ніжні й ліричні, бурхливі 

та палкі, вони давно вже увійшли до 

скарбниці нашої літератури. 

Силу почуттів ліричного героя поет 

підкреслює, використавши прийом 

обрамлення – закоханий повторює слова 

любові ніби молитву, заклинання. 

До вашої уваги вірш В.Сосюри «Так ніхто 

не кохав…» 

(учень читає вірш) 

3 учень 

VІ слайд. Лірика Сосюри і приваблює саме 

тим, що поет говорить про велике почуття 

простими, знайомими словами, описує 

переживання, близькі багатьом людям. Ці 

вірші теплі і начебто якісь рідні. І саме тому 

твори, написані Сосюрою багато років тому, є 

актуальними і сьогодні і, я думаю, будуть 
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хвилювати душі ще багатьох поколінь. 

До вашої уваги пісня на слова В. Сосюри 

«Чи винен я» у виконанні Павла Склярова.  

(виконання пісні) 

4 група: Анна Ахматова 

1 учень  

 І слайд. Поезія А. Ахматової виникла в 

лоні так званого «срібного віку». Вона 

черпала з надбань «срібного віку» 

надзвичайну словесну культуру і дух 

новаторства.  

ІІ слайд. У 1910 році відбулося вінчання і 

молодята вирушили у весільну подорож до 

Парижа. Попереду їх чекало багато важких 

випробувань, але в той рік вони були по-

справжньому щасливі. 

ІІІ слайд. Лірика Ахматової – це лірика 

кохання. Але тема кохання в її творах значно 

глибша і значиміша за традиційні уявлення, 

адже не слабкістю особистості позначена 

вона, а надзвичайною силою волі. Її лірична 

душа виступає бунтівною і незалежною, а не 

пригніченою і покірною.  

2 учень 

ІV слайд. Світ глибоких і драматичних 

переживань, зачарування, багатство і 

неповторність особистості закарбувалися в 

любовній ліриці Анни Ахматової. Тема 

кохання займає в її поезії центральне місце. 

Непідробна щирість у поєднанні із суворою 

гармонією, лаконічністю поетичної мови 

любовних віршів Ахматової дозволили 

сучасникам називати її російською Сафо. До 

вашої уваги вірш Анни Ахматової «Сжала 

руки под черной вуалью…» (учень 

розповідає). 

3 учень 

V слайд. Любовна лірика поетеси 

сприймається як своєрідний ліричний 

щоденник. Вона говорить про просте людське 

щастя і про земні, звичайні прикрощі: про 

розлуку, зраду, самотність, розпачі – про все, 

що близько багатьом, що здатний 

випробувати і зрозуміти кожен. Багато віршів 

покладено на музику.  

До вашої уваги відео до поезії Ахматової 

«Я сошла с ума, о мальчик странный».  

(демонстрація відео) 

5 група: Іван Франко 

1 учень  

І слайд. Збірка «Зів’яле листя» побачила 

світ у 1896р., пройнята захопленням красою 

жінки й високим, трагічним почуттям 

кохання. 

ІІ слайд. Дослідники творчості Франка 

вважають, що в житті поета було три 

кохання. Він і сам це підтвердив у творі 

«Тричі мені являлася любов», де описав своє 

перше кохання до Ольги Рошкевич, як: «… 

несміла, як лілея біла». Нещастя їхнього 

кохання полягало в тому, що батько Ольги 

Михайло Рошкевич спочатку погоджувався 

на одруження Ольги з Іваном, але після 

арешту Франка він заборонив дочці мати 

будь-які зв'язки з арештантом. Кохання до 

Ольги Рошкевич Іван Франко проніс через 

усе життя. Власне кажучи. Франко присвятив 

їй чимало творів. 

Друге кохання поет описав такими 

словами: 

«… гордая княгиня,  

Бліда, мов місяць, тиха та сумна,  

Таємна й недоступна, мов святиня». 

Кохання до Юзефи Дзвонковської 

принесло Франку розчарування. Коли він 

просив руки коханої, Юзефа відмовила йому. 

Відмова прикро образила Франка, і лише 

згодом він дізнався, що Дзвонковська була 

хвора на туберкульоз. Рано чи пізно вона 

мала померти, тому не могла стати йому 

дружиною. Хоча вона відмовляла багатьом, 

але лише Франку відкрила справжню 

причину відмови. 

Ким же була та третя жінка, у яку Франко 

закохався? Її ім'я – Целіна Журковська. Її у 

своїй збірці він описав так: 

«…женщина чи звір?  

Глядиш на неї – і очам приємно, 

Впивається красою зір. 

То разом страх бере, душа холоне 

І сила розпливається в простір…» 

Третє кохання було для Франка 

найгіркішим, оскільки Целіна зневажала і 

була байдужою до поета. Франко неначе 

переслідував, куди вона – туди і він. Згодом 

на запитання чому вона не відповіла 

взаємністю Франку, Целіна відверто і 

спокійно відповідала, що він їй просто не 

подобався, був рудий, а їй подобались 

брюнети. 

Перебуваючи у 1886 р. в Києві, Франко 

познайомився з освіченою, розумною 

дівчиною Ольгою Хоружинською. Любовних 

віршів їй не писав, але після недовгого 

листування, виходячи зі своїх політичних 

ідеалів, узяв з нею шлюб. 
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2 учень 

ІІІ слайд. Одним із кращих віршів збірки 

«Зів’яле листя» є вірш «Ой ти дівчино з 

горіха зерня» 

(учень читає вірш) 

3 учень 

ІV слайд. Вірш «Чого являєшся мені у сні» 

покладено на музику. Сучасний співак 

Віталій Козловський виконує цю пісню.  

Слово вчителя. Отже, сьогодні ми 

побували в чарівному саду поезії, наповненої 

музикою, налаштували струни свого серця на 

високі почуття. 

 Кожна людина повинна побудувати у 

своєму серці «храм любові». А якщо 

збудувала, то цей «храм» треба зберегти. А це 

– набагато складніше. Як казав 

Г.С.Сковорода: «Спочатку сам ти маєш 

полюбити, щоб тебе могли полюбити інші... 

Любов виникає з любові...» 

 Сьогодні ви почули прекрасні слова 

українських та російських митців. Якщо ви 

слухали з відкритим серцем, я впевнена, що 

ви зрозуміли ті істини, які не тільки вчать, а й 

перевертають все життя. У відомого 

естрадного співака В.Цоя є хороші слова : 

«Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь 

стоит того, чтобы ждать». І я хочу, щоб ваше 

життя було тривалим, прекрасним і радісним. 
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АВТОРИ НАЗВИ СТАТТЕЙ  

 

ПРО ГОЛОВНЕ 

Темченко Олена 

Всеволодівна 

Учні закладів професійної освіти Сумщини 

презентували новітні тенденції кулінарного 

та кондитерського мистецтва 

 

2 

 

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Гречаніченко Тетяна 

Михайлівна, Берко 

Василь Олександрович 

Розробка інноваційного проекту 

«Формування ІКТ-компетентності педагога 

як засіб осучаснення та підвищення якості 

освітнього процесу» 

4 

Маландій Євгенія 

Вячеславівна 

Розробка та впровадження електронно-

навчальних посібників  

9 

Пероганич Олена 

Миколаївна 

Формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності учнів на уроках 

інформатики 

12 

Грицай Оксана 

Віталіївна 

Використання інтерактивних технологій 

навчання на уроках інформатики  

18 

Харьков Вячеслав 

Михайлович 

Використання проектних технологій на 

уроках фізики як засобу виховання 

національно-патріотичної свідомості учнів 

22 

Колос Лариса Юріївна Використання новітніх технологій на 

уроках історії та в позаурочний час як 

засобу реалізації розвитку творчої, 

громадсько зрілої особистості 

 

27 

 

ДИДАКТИКА Й МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Лабудько Валентина 

Семенівна 

Робочий зошит як засіб навчання учнів у 

професійно-технічному навчальному 

закладі 

32 

Рогова Ліана Михайлівна Формування екологічної та 

здоров'язбережувальної компетентностей як 

складових професійної компетентності 

учнів ПТНЗ 

37 

Лазарищак Марія 

Ярославівна 

Урок виробничого навчання з професії 

«Електрогазозварник» з теми «Кисневе 

різання металу» 

41 

Пономарьов Володимир 

Іванович 

Конспект уроку з теми «Система живлення 

дизильних двигунів» 

47 

Курило Наталія 

Григорівна 

Використання елементів народознавства на 

уроках словесності як засіб патріотичного 

52 
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виховання учнів 

Яруш Наталія 

Анатоліївна 

Форми і методи використання візуальних 

історичних джерел на уроках історії 

54 

Зубова Ольга Петрівна Урок біології з елементами тренінгу на 

тему: «Профілактика ВІЛ- інфекції/ СНІДу 

та  інших вірусних захворювань людини» 

59 

Бурлака Оксана 

Володимирівна 

Методична розробка уроку англійської 

мови з теми «visiting a museum 

(відвідування музею)» 

63 

Підлісна Юлія 

Григорівна, Шастун 

Наталія Миколаївна 

Формування правової, професійної і 

громадянської компетентності в закладах 

освіти 

 

67 

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Соловйова Світлана 

Владиславівна, 

Алєксєєва Юлія 

Миколаївна 

Спільний проект: позаурочний захід з 

елементами інтеграції в рамках 

всеукраїнського тижня фінансової 

грамотності та року Японії в україні «ще 

раз про Японію» 

72 

Бурлака Оксана 

Володимирівна, Усікова 

Любов Василівна, 

Майковська Світлана 

Миколаївна 

Методична розробка інтегрованого 

засідання гуртків англійської мови, історії 

та зарубіжної літератури на тему: 

«Об’єднане Королівство Великої Британії 

та Північної Ірландії» 

74 

Майковська Світлана 

Миколаївна 

Використання проектних технологій під час 

організації позакласної роботи з зарубіжної 

літератури 

 

80 

 

 

 

 

 

 

Адреса редакції: 40016 

м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38 

Засновник: 

Навчально-методичний центр ПТО 

у Сумській області 

Підписано до друку  

27.12.2017 

Вісник зареєстрований Сумським 

обласним управлінням по пресі 

14 жовтня 1994 року 

Свідоцтво СМ № 074 

Видається із січня 1994 р. укр. мовою 

 

Видавець: НМЦ ПТО у Сумській 

області (директор Самойленко Н.Ю.) 

тел.: 366-146 

Редактор: Ольга Лісун 

Літературний редактор: Лідія Приймак 

 

Дизайн та 

комп’ютерна верстка: 

Ірина Смирнова  

 


