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Внаслідок передачі професійно-технічних 

навчальних закладів у 2016 році на місцевий 

рівень, склалася складна ситуація з їх 

фінансуванням. Наразі Урядом виділено 500 

млн гривень для вирішення фінансових 

проблем закладів професійно-технічної освіти 

для підтримки тих бюджетів, де обмежений 

фінансовий ресурс.  

Міністр наголосила, що в 2016-му році 

доведеться допрацювати за нинішніх умов, але  

Міносвіти докладе всіх зусиль, щоб з 2017-го 

схема фінансування була змінена.  

Насамперед, МОН чекає від областей їхніх 

 регіональних планів модернізації професійно-

технічної освіти. Міністр повідомила, що з 

цього питання буде проведено окрему нараду, 

під час якої буде запропоновано низку 

критеріїв для аналізу регіональної системи 

професійно-технічної освіти.  

По-друге – рішення, яке буде запропоновано 

в новій редакції закону «Про професійну 

освіту», буде трансформовано в Бюджетний 

кодекс 2017 року. Мова йде про те, що 

управління професійно-технічною освітою має 

здійснюватися з рівня області та обласних 

центрів, великих міст обласного значення, у 

яких кількість населення не менше 300 тисяч 

жителів.  

 

.  

 

За словами Міністра, професійно-технічна 

освіта з нового року має фінансуватися з 

кількох джерел. Перше джерело - державна 

субвенція на здобуття загальної середньої 

освіти у рамках професійно-технічної освіти.  

Друге – це два види замовлення на підготовку 

робітничих кадрів: державне, що пов’язане з 

гостродефіцитними професіями національного 

значення, а також регіональне, яке здійснює 

область і міста обласного значення для 

місцевого ринку праці. Третє – залучення 

коштів бізнесу. Це джерело буде пов’язане з 

модернізацією бази ПТНЗ та визначеними 

пріоритетними спеціальностями.  

Лілія Гриневич зазначила, що сьогодні 

напрацьовуються рівні управління та 

фінансування професійно-технічною освітою, її 

система. Тільки після того, коли всі узгоджені 

положення будуть відображені в законах, 

можна буде починати процедуру передачі 

майна професійно-технічних закладів.  

 

 
 

За результатами аналізу Міністерства 

фінансів України місцевих бюджетів, місцеві 

органи влади спроможні утримувати заклади 

професійно-технічної освіти, окрім поодиноких 

винятків. Так, за січень-квітень поточного року 

до обласних бюджетів і бюджетів міст 

обласного значення, які повинні фінансувати 

ПТНЗ, надійшло 30,6 млрд гривень, що складає 

близько 42% від річних надходжень. Приріст 

цих надходжень проти аналогічного періоду 

минулого року  склав 44, 1 %, або 9,4 млрд 

гривень. Як повідомив начальник відділу 

фінансів освіти Міністерства фінансів України 

Андрій Бондаренко, деякі місцеві органи влади 

приймають рішення щодо розміщення коштів  

на депозитах у банках замість того, щоб 

спрямовувати їх на фінансування закладів. За 

результатами І півріччя після аналізу місцевих 

бюджетів Мінфін надасть пропозиції щодо 

додаткової підтримки фінансування ПТНЗ, 

враховуючи реальний фінансовий стан 

територій. 

 

За матеріалами сайту http://mon.gov.ua/ 

 

«Зараз починати процедуру передачі 

приміщень недоцільно. Це стане 

можливим тільки тоді, коли 

повноваження, відповідальність, 

майно будуть затверджені законом», - 

підкреслила Міністр освіти та науки. 

«Чим більша кількість жителів, тим 

більша дохідна частина міста. Це 

питання знаходиться в стадії 

обговорення», - зазначила Лілія 

Гриневич 

ОФІЦІЙНО 

З 2017 року спосіб фінансування профтехосвіти має бути змінено 
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Міністерство освіти і науки України 

рекомендує провести у 2016/2017 навчальному 

році в освітніх навчальних закладах України 

Перший урок, присвячений відзначенню 

знаменної дати – 25-річчя Незалежності 

України. 

Ураховуючи актуальність для українського 

суспільства ідеї розвитку української 

державності, важливість сформованих 

ціннісних орієнтацій молоді, зокрема, 

патріотичних почуттів, активної громадянської 

позиції та, відзначаючи 25-річчя незалежності 

України, Перший урок у 2016/2017 

навчальному році пропонуємо провести на тему 

«Від проголошення Незалежності до нової 

України». 

 

 
 

Завданнями Першого уроку є: 

 

Поглиблення знань учнів про 

ключові події українського 

державотворення у ХХ столітті;  

 

Ознайомлення учнів із видатними 

постаттями громадсько-політичного, 

військового, культурно-мистецького 

середовища, які зробили вагомий внесок у 

розвиток українського державотворення та 

популяризацію національної ідеї; 

 

Сприяння усвідомленню учнівською 

молоддю спільних цінностей 

української нації: державного 

суверенітету, незалежності, територіальної 

цілісності й демократичних засад державного 

устрою;  

 

Активізація пізнавального інтересу 

учнів до історико-культурної 

спадщини країни та державотворчих 

подій історії України ХХ століття;  

 

Виховання поваги до державних 

символів, шанобливого ставлення до 

традицій українців та представників 

інших національностей, які населяють країну; 

 

Формування активної життєвої 

позиції школярів, їх громадянського 

самовизначення, прагнення до 

самореалізації в Україні;  

 

Формування негативного ставлення 

до проявів дискримінації, жорстокості 

та насильства, засудження військової 

агресії;  

 

Розвиток умінь і навичок, що мають 

стати фундаментом формування 

громадянської, історичної та 

національної свідомості молоді;  

 

Формування і розвиток мотивації, 

спрямованої на підготовку до захисту 

своєї Батьківщини і служби у Збройних 

силах України. 

 

На етапі підготовки до Першого уроку 

викладачу необхідно опрацювати основні 

нормативно-правові документи, що стосуються 

відзначення пам’ятних дат історії України; 

Пріоритетна мета Першого уроку – 

поглиблення знань учнів з історії України 

та процесів державотворення, боротьби 

за здобуття Україною статусу 

незалежної, суверенної, демократичної 

держави; усвідомлення важливості та 

цінності ідеї власної державності.  
 

Методичні рекомендації щодо проведення 

Першого уроку у 2016-2017 навчальному році  
 

ПРО ГОЛОВНЕ 

1 

2 

3 

Лісун О.І.,  

Смоленко О.П., 

 методисти НМЦ ПТО у 

Сумській області 
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наукові розвідки, архівні та довідкові 

матеріали, що висвітлюють низку історичних 

подій ХХ століття, їх роль для українського 

державотворення та засвідчують тривалий і 

непростий шлях України до незалежності, 

цінність ідеї власної державності. Ретельна 

підготовка педагога забезпечить розуміння ним 

історичних, суспільно-політичних процесів і 

змін на шляху до українського відродження, 

сприятиме толерантності засвоєння й аналізу 

історичної інформації (зокрема, завдяки 

впровадженню інтерактивних і діалогових 

форм взаємодії з учнями), спонукатиме до 

вивчення історико-культурної спадщини 

країни. 

Ефективність проведення Першого уроку та 

подальше проектування системи національно-

патріотичного виховання учнів залежить від 

обізнаності самого викладача з історією і 

традиціями власної країни, а також 

усвідомлення ним уроків українського 

державотворення. 

Під час проведення Першого уроку для учнів 

професійно-технічних навчальних закладів 

важливо донести ідею розвитку української 

державності як консолідуючого чинника 

суспільства та єдності нації. Моделюючи зміст 

уроку, радимо ознайомити учасників 

навчально-виховного процесу з історичними 

подіями, що пов’язані з утворенням 

Української Центральної Ради, проголошенням 

УНР і ЗУНР, підписанням й історичним 

значенням ІV Універсалу Центральної Ради, 

урочистим проголошенням Акта злуки УНР і 

ЗУНР та основними процесами сучасної 

Української державності. 

Використання з подальшим обговоренням 

документальних фільмів, які відображають 

події Української революції 1917-1921 років, 

присвячені проголошенню незалежності 

Карпатської України (1939 рік) та історії 

здобуття Україною незалежності, спонукатиме 

учнів до усвідомлення уроків української 

державності.  

У ході уроку доцільно ознайомити учнів з 

історією української державної символіки – 

Державним Прапором України, Державним 

Гербом України, Державним Гімном України, 

звернувшись до таких документів: 

 - Конституція України (20 стаття); 

 - Указ Президента України «Про День 

Державного Прапора України» вiд 23.08.2004 

№ 987/2004; 

 - Закон України «Про Державний Гімн 

України» (від 06.03.2003 № 602-IV, стаття 1). 

Звертаємо увагу, що ефективному проведенню 

уроку, емоційному піднесенню сприяє активне 

використання державних символів України, 

синьо-жовтих стрічок, оберегів, елементів 

національного вбрання, що підкреслюють 

єдність української нації. З цією метою 

викладачу варто опрацювати рекомендації 

щодо порядку використання державної 

символіки в навчальних закладах України 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

07.09.2000 № 439). 

 
Надаємо зразок проведення Першого уроку у 

формі усного журналу. 

 

 
 

 
 

Мета: ознайомити учнів з основними 

історичними етапами становлення державності 

України; формувати ціннісне ставлення до 

держави, суспільства; виховувати патріотизм, 

почуття гордості за приналежність до 

української нації та особистої відповідальності 

за долю своєї держави й народу, власного 

внеску в процеси державотворення. 

Обладнання: плакати із зображенням 

Державного Прапора України, Державного 

Герба України, Державного Гімна України, 

ТЕМА: 

«ВІД ПРОГОЛОШЕННЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО НОВОЇ 

УКРАЇНИ» 

Буває, часом сліпну від краси. 

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–  

оці степи, це небо, ці ліси,  

усе так гарно,  чисто, незрадливо,  

усе як є – дорога, явори, 

 усе моє, все зветься – Україна.  

Ліна Костенко 
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мультимедійний комплекс, презентація, 

роздатковий матеріал (текст присяги). 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент.  

Викладач: «Слова української поетеси               

Л.Костенко, якими розпочато наш урок, 

знайшли шлях до людських сердець та 

об’єднують наш народ у своїй любові до 

Батьківщини. Особливо актуально ці слова 

звучать у рік відзначення 25-ї річниці від дня 

проголошення незалежності України та 

змушують кожного задуматися про нелегкий 

шлях до суверенності та державотворення. 

День незалежності… Для кожної нації це 

найголовніше свято. 

Щоправда, ще не кожна нація 

має його. Одна через 

історичні обставини, за яких 

нація століттями розвивалась, 

перемагала, безперервно 

виборювала своє місце  під 

сонцем, домагалася, щоб її 

незалежність завжди була з 

нею (німці, французи, китайці, 

англійці, росіяни, турки…). 

Інша й досі не має її, а тому 

безнастанно проливає кров 

кращих синів і дочок своїх, 

аби бодай у такий спосіб 

довести світові, що вона є і її 

непереборне бажання – жити незалежно (курди, 

ірландці, палестинці, чеченці, баски). 

Українцям пощастило. Двадцять п’ять років 

тому нас як націю визнав світ, визнав нашу 

державність і, треба сподіватись, навіки ми 

утверджуємо себе як рівні серед рівних на цій, 

не завжди гармонійній, але такій прекрасній 

планеті. Що означає Україна для кожного з 

нас? Дізнаємося про це, перегорнувши сторінки 

усного журналу».  

 

ІІ. Основна частина. 

Інформаційна сторінка 

Повідомлення від групи «Експерти» на 

тему «Загальні положення». Держава – це 

особлива форма організації суспільства за 

допомогою спеціального апарату управління, 

який захищає інтереси населення певної 

території, регулює відносини між членами 

суспільства, зокрема, за допомогою примусу.  

Країна – це територія із визначеними 

кордонами й населенням, що являє собою єдине 

ціле з погляду історії, культури, нації та в 

політико-географічному відношенні може бути 

незалежною або залежною.   

Країна не завжди є державою, наприклад, 

Україна у 1900 р. була країною українців, але 

поділеною між Російською та Австро-

Угорською імперіями. Ознаки державності: 

територія, державний суверенітет, система 

влади, система права (закони), державний 

механізм, система податків, населення, збройні 

сили, державна символіка, грошова система, 

державна мова. 

Повідомлення від групи «Історики» на 

тему «Основні етапи розвитку української 

державності». Після повідомлення – перегляд 

та обгово-рення відеоролика 

«Проголошення незалежності 

України». 

Повідомлення від групи 

«Правознавці» на тему 

«Закріплення суверенітету 

України в політико-правових 

актах». Після повідомлення – 

перегляд та обговорення 

відеоролика «Прийняття 

Конституції України». 

Інтерактивна сторінка 

Учні об’єднуються у чотири 

групи. Проводиться 

інтерактивна вправа на 

встановлення відповідності: - 

поняття та його визначення (державний 

суверенітет, народний суверенітет, 

національний суверенітет); - політичного діяча-

державотворця та його портрета (Іван Мазепа, 

Володимир Великий, Михайло Грушевський, 

Леонід Кравчук, Богдан Хмельницький, 

Ярослав Мудрий, Павло Скоропадський); - 

події та дати (16.07.1990, 24.08.1991, 01.12. 

1991, 28.06.1996).  

І варіант проведення вправи: 

використання інформаційних технологій для 

ознайомлення з державною символікою. 

ІІ варіант проведення вправи: 
використання матеріалів презентації, а також 

спеціально оформлених карток для 

встановлення відповідності та «з’єднання» 

поняття і його визначення, історичної особи - 

державотворця та його портрета, події та дати). 

Дискусійна сторінка 
 Проведення міні-дискусії. Орієнтовні 

запитання для дискусії:  
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1. Ви є патріотом держави чи країни? 

Обґрунтуйте та поясніть, як ви розумієте 

різницю. 

 2. В умовах нинішньої політичної ситуації, 

проведення АТО, що, на вашу думку, може 

об’єднати українців? Поясність свою думку.  

3. Чи можна вважати, що реформування 

місцевого самоврядування є черговим кроком у 

зміцненні держа-вотворення? 

 4. Як ви розумієте слова Ліни Костенко: 

«Держава – держить. Бо вона держава. У неї 

скипетр влади у руці»?  

5. Прокоментуйте слова М. Грушевського: 

«Біда України у тому, що нею керують ті, кому 

вона не потрібна». У чому він має рацію?  

6. Чи погоджуєтесь ви зі словами Івана 

Сірка: «Зрада оплачується тільки кров’ю. Тому, 

хто одцурався Вітчизни, – немає місця на 

землі».  

7. «В дитинстві відкриваєш материк, котрий 

назветься потім – 

Батьківщина» (Л. 

Костенко). 

Прокоментуйте 

висловлювання, 

спираючись на 

власний досвід. 

Проектна 

сторінка 

 Обговорення 

проекту 

Національної телекомпанії України, 

присвяченого 20-річчю незалежності України, – 

«20 кроків до мрії». У 2011 році проект визнано 

кращим на Всеукраїнському фестивалі 

телевізійних і радіопрограм «Калинові 

острови». Інформаційна довідка. Проект «20 

кроків до мрії» – це цикл міжпрограмних 

роликів, присвячених важливим історичним 

фактам, подіям, процесам становлення 

української держави, починаючи від перших 

спроб українського народу здобути 

незалежність.  

Темою роликів стали історичні факти, битви, 

події, учасниками яких були українці, котрі 

боролися проти поневолювачів, загарбників, 

відстоювали вільну і незалежну Україну. 

Перегляд відеоролику «Сучасна Україна». 

Викладач: «Ви переглянули відеоролики, 

що розкривають історію України, 

демонструють її шлях до незалежності, шлях, 

на якому кожна подія – це крок до розвитку 

нашої країни. Давайте спробуємо продовжити 

проект та доопрацювати наступні п’ять кроків 

до 25-ї річниці незалежності України. Учні 

об’єд-нуються у п’ять груп, кожна з яких 

викону-ватиме міні-проект. Виконання проекту 

можна здійснювати в залежності від технічних 

можливостей за обраним варіантом».  

І варіант виконання проекту: наявність 

комп’ютерів, підключення до мережі Інтернет 

дає можливість створення онлайнової 

презентації зі спільним доступом. Кожна група 

працює над наповненням матеріалами певних 

слайдів, що відповідають умовним Крокам               

21-25.  

Орієнтовна тематика:  

Крок 21. «Євроінтеграція України: 

Євромайдан».  

Крок 22. «Демократичні засади дер-

жавотворення: революція Гідності». 

Крок 23. «Зона АТО: захист територіальної 

цілісності України». 

Крок 24. «Герої 

Небесної Сотні, герої 

АТО».  

Крок 25. «Досягнення 

сучасних видатних 

українців: участь у Євро-

2016, перемога Джамали, 

спортивні досягнення …».  

ІІ варіант виконання 

проекту: відповідно до 

вищезазначених 

орієнтовних тем на папері формату А-3 

створити постер-проект (колаж), використавши 

заздалегідь підготовлені викладачем матеріали. 

Презентація (захист) проектів. 

Флешмоб «Україна» 

 Учні стають півколом біля дошки, 

продовжуючи речення «Україна – це…», по 

черзі прикріплюють на дошку сердечка, 

викладаючи слово УКРАЇНА.  

ІІІ. Підсумок.  
Викладач: «Плекаємо надію на те, що 

територіальна цілісність України, скріплена 

кров’ю мільйонів незламних борців, навіки 

залишатиметься непорушною. Нам слід 

пам’ятати про численні жертви наших 

співвітчизників, які поклали на вівтар 

незалежності, соборності, державності свої 

вміння, навички, життя. Спільними зусиллями 

український народ вистоїть і переможе. Україна 

стане економічно багатою, духовною, 

незалежною та демократичною державою.  
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Нові часи, нові завдання, нові вимоги… 

Незалежність України дає можливість кожному 

з нас стати справжнім господарем своєї землі. 

Сьогодні  ми є свідками великих перетворень, 

що відбуваються в нашій країні. Ми – майбутнє 

України. То ж своїми знаннями, працею, 

здобутками будемо підносити її культуру, 

своїми досягненнями славити її. Будьмо 

гідними своїх предків, бережімо волю і 

незалежність України, шануймо свій народ, 

мелодійну українську мову, себе і свою 

гідність, тоді шановані будемо іншими. 

Бережімо свою рідну землю та її святині!»   

Звучить пісня «Украї-но, Україно…» (муз. і 

сл. Т. Петриненка).  

 Перший урок нового навчального року 

пропонуємо завершити ПРИСЯГОЮ.  

Краю мій рідний, земле моя колискова! Із 

садками вишневими і солов’ями співучими, 

вербами кучерявими і джерелами чистими, 

дорогами тополиними і лелеками білокрилими, 

росами голубими і райдугами семицвітними, із 

золотими китичками хмелю та соняшниками і 

мальвами квітучими, рушниками гаптованими, 

червоними кетягами калини, з хлібом-сіллю 

гостинними і людьми працьовитими, ланами 

широкими і небом блакитним присягу прийми 

від мене, що оберігатиму тебе і любитиму, бо 

одна ти, як життя.

  

Список використаних джерел 

 

1. Про відзначення 25-ї річниці незалежності України (Указ Президента України від 03.12.2015 

№ 675/2015)  

2. Про відзначення 25-ї річниці незалежності України (лист Міністерства освіти і науки України 

від 24.03.2016 № 1/3-148)  

3. Декларація про державний суверенітет України (декларація Верховної Ради Українсь-кої РСР 

від 16.07.1990 № 55-XII)  

4. Акт проголошення незалежності Украї-ни (постанова Верховної Ради Української РСР від 

24.08.1991)  

5. Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) 

6. Про Державний прапор Украї-ни (постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 № 2067-

XII)  

7. Про Державний герб України (постанова Верховної Ради України від 19.02.1992 № 2137-XII)  

8. Про День Державного Прапора Украї-ни (Указ Президента України від 23.08.2004 

№987/2004)  

9. Рекомендації щодо порядку викорис-тання державної символіки в навчальних закладах 

України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439)  

10. Наровлянський О.Д. Правознавство 10 клас: [підручник] / О.Д. Наровлянський. – Київ: 

Грамота, 2010. – 232 с.  

11. Незалежність України має майже сторічну історію [Електронний ресурс] // Український 

інститут національної пам’яті. – Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/ news /nezalezhnist-

ukraini-mae-maizhe-storichnuistoriyu 

12. Проголошення незалежності України; режим доступу – https://www.youtube. 

com/watch?v=j_Hiqd56HT4. 

13. Прийняття Конституції України; режим доступу – https://www.youtube.com/watch?v 

=rtytGfo-EJU). 

14. Завдання для вивчення державної символіки; режим доступу - 

http://learningapps.org/2030969 

15. Сучасна Україна; режим доступу – https://www.youtube.com/watch?v=HRI9RalSrA4 

 

Рекомендовані для перегляду відео-ролики: 

1. «Революція гідності» – документально-публіцистичний фільм, у якому зображені події в 

Україні з 29 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року.  

2. «Спецназ. Повернутися живими» – документальний фільм, що містить 

ексклюзивні кадри виконання бойових завдань у зоні АТО.  

 

http://www.president.gov.ua/documents/6752015-19608
http://www.president.gov.ua/documents/6752015-19608
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/50865/print/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/50865/print/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-12/print1394039376983587
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-12/print1394039376983587
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2067-12/print1394039376983587
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2067-12/print1394039376983587
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2137-12/print1394039376983587
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987/2004/print1394039376983587
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987/2004/print1394039376983587
https://drive.google.com/file/d/0B6NiNX4t1QYUTzlQYjVCOWdxbG8/view?usp=sharing
http://www.memory.gov.ua/%20news%20/nezalezhnist-ukraini-mae-maizhe-storichnuistoriyu
http://www.memory.gov.ua/%20news%20/nezalezhnist-ukraini-mae-maizhe-storichnuistoriyu
https://www.youtube.com/watch?v%20=rtytGfo-EJU
https://www.youtube.com/watch?v%20=rtytGfo-EJU
http://learningapps.org/2030969
https://www.youtube.com/watch?v=HRI9RalSrA4
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3. « На передовій. Військові начерки» – український документальний фільм про військові 

події на сході України.  

4. «Жіночі обличчя революції» – це розповідь про жінок Революції гідності.  

5.  «Майдан» - український документальний фільм режисера Сергія Лозниці, який розповідає 

про події Євромайдану  

6. «Ціна демократії» – фільм українського блогера і фотографа Сергія Якименка.  

7.  «Небесна Сотня» - фільм про долі людей, які були вбиті на Майдані у Києві, а також про 

долі та відчуття їхніх родичів (вдів, дітей, батьків) та друзів 

8.  «Аеропорт. Той день» - документальний фільм про захист Донецького литовища. 

9. «Зима, що нас змінила» – цикл документальних фільмів про події, що відбувалися на 

Євромайдані під час Революції гідності  

10. «Війна за свій рахунок» –документальний фільм Леоніда Кантера та Івана Яснія про 

Національну гвардію України.  

11. «Добровольці Божої чоти» –документальний фільм Леоніда Кантера та Івана Яснія про 

захисників Донецького аеропорту.  

12.  «На лінії вогню»- документальний фільм, який зняв 19-річним студентом Сергієм 

Якименко, про війну на сході України. 

13. «Неоголошена війна. Записки документаліста» - документальний фільм Сніжани 

Потапчук (оператор – Ганна Кудрявцева) про передову АТО. 

14.  «Я – війна» - документальний фільм про те, що відчувають українські військові на 

передовій.  

 

 

 

 

 

У серпні 2016 року за новими Ліцензійними 

умовами та вимогами у ліцензуванні отримали 

ліцензії Міністерства освіти і науки України на 

підготовку робітничих кадрів такі ДПТНЗ: 

 

 

Білопільське ВПУ – «Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних»; 

 

 

 

 

Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг 

– «Швачка». 
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Важливе місце в системі освіти Сумщини 

займає професійно-технічна освіта, яка є 

фундаментом не тільки для науково-технічного 

розвитку суспільства, а й основою 

вдосконалення суспільного виробництва в 

цілому. Професійно-технічна освіта спрямована 

не тільки на здобуття фахових 

компетентностей, а й на розвиток 

професіоналізму, професійної культури 

особистості.  

 Особливого значення в становленні педагога 

нового типу набуває система вдосконалення 

його професійної майстерності, психолого-

педагогічна та науково-методична підготовка, 

соціально-політична активність та творчий 

підхід до підготовки кваліфікованих 

робітничих кадрів. 
Щороку свої інноваційні досягнення 

викладачі та майстри виробничого навчання 
професійно-технічних навчальних закладів 
презентують на Міжнародному форумі 
«Інноватика в сучасній освіті» і Міжнародній 
виставці «Сучасні заклади освіти» та 
отримують золоті, срібні та бронзові медалі. 

Головною метою діяльності Навчально-
методичного центру професійно-технічної 
освіти у Сумській області є забезпечення 
методичного супроводу навчально-
виробничого та навчально-виховного процесу в 
професійно-технічних навчальних закладах та 
підвищення рівня професійної компетентності 
та творчої майстерності педагогів області.    

Навчально-методичний центр докладає 
багато зусиль щодо задоволення інтересів 
педагогічних колективів  професійно-технічних 
навчальних закладів у постійному підвищенні 
професійного рівня педпрацівників згідно з 
сучасними вимогами, працюючи над 
проблемою «Оновлення змісту професійно-

технічної освіти через впровадження 
державних стандартів нового покоління з 

конкретних професій, сучасних виробничих, 
педагогічних, комп’ютерних технологій, 

демократизацію навчально-виховного проце-

су». 
Вважаю, що оновлення цілей, задач, змісту і 

форм методичної діяльності, переведення її у 
режим розвитку дозволяє привести всю 
методичну службу професійно-технічних 
навчальних закладів до визначеної системи:  

- зміни у роботі з педагогічними кадрами 
шляхом відмови від застарілого на основі 
системного осмислення сучасної педагогічної 
практики;  

- вивчення, узагальнення та впровадження в 
педагогічну діяльність передового 
педагогічного досвіду.  

 
Для підвищення ефективності методичної 

роботи з педагогічними працівниками області 
вибрано такі форми, що дають можливість 
проводити їх в режимі Оnline-спілкування. 
Учасники процесу стають однодумцями і 
пропагандистами педагогічних новацій. 

До Оnline-спілкування запрошуються 
викладачі Сумського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, Глухівського 
національного педагогічного університету імені 

Основним напрямком удосконалення 
методичної роботи є індивідуальний 

підхід до її змісту. Важливо, щоб 

методична робота проводилась логічно 
обґрунтовано, тобто, щоб форма 

відповідала змісту.  
 

Модернізація професійно-технічної 

освіти зумовлює необхідність 

формування сучасного педагогічного 

працівника, який органічно поєднує 

функції організатора, педагога й 

вихователя. 

Інноваційна діяльність Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Сумській області в умовах модернізації освіти України 

НАШІ БУДНІ 

Чхайло О.М., 

директор НМЦ ПТО у 

Сумській області 
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Олександра Довженка. Упровадження 
віртуальних форм роботи створює реальні 
можливості побудови відкритої системи 
безперервної освіти, а оптимальний доступ до 

необхідної інформації у будь-який час робить 
пізнавальну діяльність інженерно-педагогічних 
працівників професійно-технічних навчальних 
закладів більш ефективною. 

  

Оnline-спілкування 

1 Методична рада Щокварталу 

2 Інструктивно-методична нарада ІІ понеділок місяця 

3 Година методиста ІІІ понеділок місяця 

4 Година викладача Щокварталу 

5 Година майстра Щокварталу 

Випуск інформаційно-методичного вісника «Перспектива-Інформ» 2 рази на рік 

Випуск друкованого видання «Час молодих» Щокварталу  

Оновлення сайту Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Сумській області 

Постійно  

Випуск журналу «Освіта Сумщини» 1 раз на рік 

 
Використання Оnline-спілкування дозволяє 

організувати науково-методичний простір для 
педагогів, створює оптимальний доступ до 
необхідної інформації, оперативно забезпечує 
необхідну методичну допомогу молодим 
викладачам та майстрам виробничого навчання, 
дає можливість досвідченим педагогам 
поділитися власним досвідом роботи. 

Як показала практика методичної роботи 
Навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Сумській області, 
інформаційно-комунікаційні технології 
відкривають величезні можливості для 
комунікації в рамках Оnline-спілкування: 

- вільного доступу педагогічних 
працівників до спільних ресурсів у 
інформаційному просторі, зокрема, до 
напрацювань педагогів закладів професійно-
технічної освіти Сумщини; 

- ведення та підтримки електронного 
документообігу, доступності всіх нормативних 
документів, проведення дистанційних нарад, 
вебінарів, семінарів тощо; 

- спрощення процедури проведення 
моніторингу якості освіти, методичної 
діяльності. 

Разом з тим зникає потреба в одночасній 
присутності педагогів в одному місці. 

Методистами центру окреслено очікувані 
результати від упровадження віртуальних форм 
у методичну роботу професійно-технічних 
навчальних закладів.  

По-перше, це створення:  

 єдиного освітнього ресурсу (нормативного, 

правового, кадрового, навчально-

методичного); 

 банку електронних засобів навчання та 

медіатеки навчальних предметів; 

 умов для розвитку творчого потенціалу 

особистості педагога шляхом упровадження 

інноваційних освітніх технологій. 

По-друге, розвиток: 

 форм мережевої взаємодії між окремими 

педагогами через створення власних сайтів, 

блогів, мережеве навчання; 

 медіа-культури працівників професійно-

технічних навчальних закладів і 

забезпечення їх підготовки до ефективної 

взаємодії із сучасним інформаційним 

середовищем; 

 обміну досвідом через мережу Інтернет. 

По-третє, упровадження нових форм і 
методів науково-методичної роботи. 

Отже, можна зробити висновок, що 
інноваційний потенціал закладів професійно-
технічної освіти залежить від кількості 
педагогів, які з яскраво вираженим 
новаторським духом завжди першими охоче 
сприймають нове як позитивне, вміють 
розв’язувати нестандартні завдання, часто самі 
створюють і розробляють педагогічні освітні 
інновації, що будуть продуктивними тільки 
тоді, коли вони повністю відмовляться від 
відомих штампів, стереотипів у навчанні, 
вихованні й розвитку особистості, діючих 
нормативів і створять нові цілі та принципи 
своєї діяльності.  
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Педагогічне навантаження викладача професійно-технічного 
навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми 
власності – це час, призначений для здійснення навчально-виховного 
процесу. 
 
 

 

 
 

Порядок попередження педагогічних 
працівників про педагогічне навантаження в 

наступному навчальному році 
 
Відповідно до Типових правил внутрішнього 

трудового розпорядку для працівників 
державних навчально-виховних закладів 
України, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 20.12.1993 № 455 (зі 
змінами, внесеними наказом МОН України від 
10.04.2000 № 73), прямим обов'язком керівника 
закладу освіти є доведення до відома 
педагогічних працівників наприкінці 
навчального року (до надання відпустки) даних 
про педагогічне навантаження в наступному 
навчальному році. У випадку повної 
відсутності можливості забезпечити 
педагогічного працівника навчальним 
навантаженням питання вирішується шляхом 
скорочення штату працюючих (із дотриманням 
чинного законодавства). 

 
Установлення та розподіл навантаження 

для педагогічних працівників 
 

Відповідно до Закону України «Про загальну 
середню освіту», Інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників 
освіти, затвердженої наказом Міністерства 
освіти і науки України від 15.04.1993 № 102, 
педагогічне навантаження викладача 
навчального закладу незалежно від 
підпорядкування, типу та форми власності 
обсягом менше тарифної ставки 
встановлюється тільки за його згодою. 

Навчальне навантаження між викладачами та 
іншими педагогічними працівниками 
розподіляється директором установи за 
узгодженням із профспілковим комітетом 
залежно від кількості годин, передбачених 
навчальними планами, наявності педагогічних 
кадрів та інших конкретних умов, що склалися 
у закладі (з дотриманням Кодексу законів про 
працю України). 

Окрім педагогічного навантаження 
викладача на тарифну ставку 18 навчальних 
годин на тиждень (720 навчальних годин на 
рік), робочий час включає інші види 
педагогічної діяльності в такому відношенні до 
тарифної ставки: 

- класне керівництво – 10-20%; 
- перевірка зошитів – 10-20%; 
- завідування лабораторіями – 15-20%; 
- завідування навчальними кабінетами – 10-

15%. 
Перерозподіл педагогічного навантаження 

протягом навчального року допускається в разі 
зміни кількості годин з окремих предметів, що 
передбачається робочим навчальним планом, 
або за письмовою згодою педагогічного 
працівника з додержанням законодавства 
України про працю. 

Відповідно до вимог ст.32 КЗпП України, 
про зміну істотних умов праці: системи та 
розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, 
встановленням або скасуванням неповного 
робочого часу, суміщення професій, зміну 
розрядів і найменування посад тощо працівника 
необхідно повідомити не пізніше, ніж за два 
місяці. 

У разі, якщо немає можливості забезпечити 
педагогічного працівника навчальним 

Розподіл навчального навантаження у закладах професійно-технічної 

освіти 
 

УПРАВЛІННЯ ПТНЗ 

Яковенко Ю.М., 

заступник директора з 

методичної роботи 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

http://osvita.ua/legislation/law/2232
http://osvita.ua/legislation/law/2232
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навантаженням на ставку, а працівник не 
погоджується на роботу з меншим 
навантаження, трудовий договір з ним 
припиняється на підставі відмови від 
продовження роботи у зв’язку зі зміною 
істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП України). 

 
Члени профспілкового комітету первинної 

профспілкової організації закладу освіти при 
погодженні розподілу навчального 
навантаження повинні пам’ятати: 

 
1. Згідно зі ст. 24 Конституції України та            

ст. 21 КЗпП України держава забезпечує 
рівність трудових прав усіх громадян 
незалежно від соціального і майнового стану, 
статі та з інших обставин. Працівників закладу 
заборонено розподіляти на пенсіонерів та не 
пенсіонерів, забезпечених матеріально та тих, 
хто знаходиться у скрутному фінансовому 
становищі, багатодітних та одиноких, 
спеціалістів вищої категорії та без категорії 
тощо. Є працівники, які наділені однаковими 
правами щодо реалізації свого права на працю. 
На трьох викладачів з одного предмета 
кількість годин з даного предмета треба 
розділити однаково. Якщо всі навантажені на 
ставку, а години з даного предмета ще є, то у 
такому випадку можна ці години надати тому 
працівнику, який дає більш якісні знання 
учням. 

2. Керівні працівники та інші можуть вести 
викладацьку роботу. Це не означає, що їм 
зобов’язані надавати години викладання, якщо 
викладачі-предметники не навантажені на 
ставку. 

3. Згідно зі ст. 24 Закону України «Про 
загальну середню освіту» педагогічний 
працівник – це особа, яка має відповідну 
педагогічну освіту. Навантажувати викладача 
треба викладанням предмета, з якого він 
отримав освіту (у ВНЗ, на курсах підвищення 
кваліфікації). 

4. Враховувати умови трудового договору. 
Так особа, прийнята викладачем географії, має 
право претендувати на години викладання 
географії. Якщо вона за дипломом також 
фахівець з викладання хімії, вона може 
прохати надати часи хімії, якщо особа, 
прийнята викладачем хімії, має навантаження 
на ставку та не бажає додатково викладати 
години з даного предмета. Якщо ж викладач, 
прийнятий як викладач географії та хімії, він 
має права вимагати, щоб йому, при наявності 
годин, надали можливість викладати ці два 
предмета. 

5. Згідно з Галузевою, обласною, районною 
угодами: залучати до викладацької роботи 
керівних, педагогічних та інших працівників 

закладу освіти, працівників інших установ і 
організацій можливо тільки тоді, коли штатні 
педагогічні працівники забезпечені 
педагогічним навантаженням на ставку. Не 
можна укладати строкові трудові договори з 
викладачами на навчальний рік, якщо 
викладачі, які прийняті за безстроковим 
трудовим договором, мають навантаження 
менш ніж на ставку. 

Встановлення неповного робочого часу 
працівникам (у тому числі педагогічним) 
регулюється ст. 56 Кодексу законів про працю 
України. Так за угодою між працівником та 
власником або уповноваженим ним органом (у 
даному випадку – директором закладу освіти) 
може встановлюватися як при прийнятті на 
роботу, так і згодом, неповний робочий день 
або неповний робочий тиждень. Тому прохання 
вагітної жінки, жінки, яка має дитину до 
чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому 
числі таку, що перебуває під її опікою, або 
здійснює догляд за хворим членом сім’ї 
відповідно до медичного висновку, стосовно 
встановлення неповного робочого часу має 
бути задоволене. Одностороннє бажання 
педагогічного працівника без зазначених 
поважних причин працювати з неповним 
навчальним навантаженням може 
розцінюватися як порушення умов трудового 
договору. 

Без згоди викладача на нього не можна 
покласти обов’язки класного керівника. 
Згідно з п.2.2 Положення про класного 
керівника навчального закладу системи 
загальної середньої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України 
від 06.09.2000 № 434, обов’язки класного 
керівника покладаються директором 
навчального закладу на педагогічного 
працівника за його згодою і не можуть бути 
припинені до закінчення навчального року. 
Тільки в окремих випадках з метою дотримання 
прав та інтересів учнів зміна класного 
керівника може бути здійснена протягом 
навчального року. 

 
Обмеження обсягу навантаження 

педагогічних працівників 
 

Обсяг навчальної та іншої педагогічної 
роботи, яку може виконувати педагогічний 
працівник за основним місцем роботи, 
граничними розмірами не обмежується і 
визначається один раз на рік до початку 
навчального року. 
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Тривалість робочого часу викладача 
 

Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про 
працю України, нормальна тривалість робочого 
часу не може перевищувати 40 годин на 
тиждень. 

Робочий час викладачів та інших 
педагогічних працівників професійно-
технічних навчальних закладів регулюється 
затвердженим розкладом навчальних занять, 
складеним відповідно до тижневого 
навантаження, а також планів виховної та 
методичної роботи. 

Під час канікул, що не збігаються з черговою 
відпусткою, керівник закладу освіти залучає 
педагогічних працівників до педагогічної та 
організаційної роботи в межах часу, що не 
перевищує їх навчального навантаження до 
початку канікул. 

Питання про тривалість робочої години 
педагогічного працівника регулюється 

посадовою Інструкцією, згідно з якою ставки 
заробітної плати педагогічних працівників 
установлюються, виходячи із витрат робочого 
часу в астрономічних годинах (60 хв). Короткі 
перерви, передбачені між уроками (лекціями), є 
робочим часом педагогічного працівника. 
Тривалість уроків і перерв установлюється 
відповідно до Положення про навчальний 
заклад. У навчальних планах професійно-
технічних закладів час на навчальні дисципліни 
визначається в академічних годинах (45 хв). 
Скорочення тривалості уроку не є підставою 
для зменшення норми часу, що передбачається 
на вивчення предмета, і не є підставою для 
зменшення норми часу для оплати в розрізі 
півріччя, року. Збільшення кількості уроків у 
зв'язку зі зменшенням їх тривалості не означає 
збільшення навчального навантаження, 
установленого під час тарифікації. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

До початку нового навчального року підготували 
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Надворі літо, але зовсім скоро розпочнеться 

пора для настановних занять у вищих 

навчальних закладах. Співробітники, що 

працюють й одночасно навчаються, принесуть 

свої заяви на додаткові відпустки у зв’язку з 

навчанням. У щоденній роботі працівника з 

кадрових питань 

знову виникнуть 

питання щодо 

порядку надання 

додаткових 

оплачуваних 

відпусток, а саме 

як оформити 

відпустку, для 

чого потрібна 

друга частина 

довідки-виклику, 

до якої справи її 

долучити, як 

скласти наказ про 

надання 

навчальної відпустки? Нагадаємо про умови  та 

порядок надання навчальних відпусток, вимоги 

до їх оформлення. 

Згідно з Конвен-цією Міжнародної 

організації праці № 140 «Про оплачувані учбові 

відпустки» 1974 року, рати-фікованій Україною 

26 вересня 2002 р., навчальні відпустки 

надаються працівни-кам з метою навчан-ня на 

визначений період у робочий час з виплатою 

відповідної грошової допомоги. Зазначена 

норма закріплена й деталізована у Кодексі 

законів про працю України (далі - КЗпП) та 

Законі України «Про відпустки» від 15 

листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі - Закон 

про відпустки). 

Відповідно до вимог чинного 

законодавства (ст. 202 КЗпП) кожен 

роботодавець зобов’язаний  створювати 

працівникам, які навчаються без відриву від 

виробництва, необхідні умови для поєднання 

роботи з навчанням. 

Відповідно до статей 13–15 Закону про 

відпустки додаткові оплачувані відпустки у 

зв’язку з навчанням надають:  

 

- працівникам, які здобувають загальну 

середню освіту в 

середніх 

загальноосвітніх 

вечірніх (змінних) 

школах, класах, групах 

з очною, заочною 

формами навчання при 

загальноосвітніх 

школах;  

- працівникам, які 

успішно навчаються без 

відриву від виробництва 

у вищих навчальних 

закладах з вечірньою та  

заочною формами 

навчання; 

- працівникам, які навчаються без відриву 

від виробництва в аспірантурі та успішно 

виконують індивідуальний план підготовки.  

 

Конкретна тривалість навчальної відпустки 

залежить від рівня акредитації навчального 

закладу, курсу, форми навчання, а також 

підстави (на період настановних занять, 

виконання лаборатор-них робіт, складання 

заліків та іспитів; на період складання 

державних іспитів; на період підготовки та 

захисту дипломного проекту, роботи). 

Більш детальніше зупинимося на навчальних 

відпуст-ках у вищих навчаль-них закладах, 

«Учитися ніколи не пізно» 

   Квінтиліан 

Актуальні питання надання навчальних відпусток 

АКТУАЛЬНО 

Василенко О.В., 

методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 
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оскіль-ки саме вони вико-ристовуються най-

частіше. 

Додаткові оплачувані відпустки студентам 

на період настановних занять, виконання 

лабораторних робіт, складання заліків та 

іспитів, а також аспірантам, які успішно 

навчаються без відриву від виробництва у 

вищих навчальних закладах з вечірньою та 

заочною формами навчання , надаються 

додаткові оплачувані відпустки протягом  

навчального, а не календарного року (ст. 216 

КЗпП).  

Такими, що успішно навчаються, в даному 

випадку визнаються студенти, які не мають 

оцінок «незадовільно» за підсумками семестру. 

Відомості про відсутність у працівника, який 

навчається, академічної заборгованості містить 

завірена вищим навчальним закладом довідка-

виклик на сесію. Якщо ж така заборгованість 

є, то довідка-виклик не видається і, відповідно, 

працівник втрачає право на оплачувану 

відпустку у зв’язку з навчанням. За таких 

обставин він може за погодженням із 

роботодавцем узяти відпустку без збереження 

заробітної плати. Відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки  України від 

02.07.2015 № 705  «Про затвердження форм 

документів з підготовки фахівців у вищих 

навчальних закладах», зареєстрованого в 

Мін’юсті України 17 липня 2015 року за № 

874/27319, затверджено різні форми довідок-

викликів:  
 довідка-виклик (форма № Н-4.01) - для 

виклику студента, який поєднує роботу з 

навчанням у вищому навчальному закладі, 

на період настановних занять, виконання 

лабораторних робіт, складання сесії;  

 довідка-виклик для складання атестації 

(форма № Н-4.02) - для виклику студента, 

який поєднує роботу з навчанням у вищому 

навчальному закладі, для складання 

атестації;  

 довідка-виклик для виконання дипломного 

проекту  (форма № Н-4.03)- для запрошення 

студента заочної (дистанційної) форми 

навчання до вищого навчального закладу для 

підготовки і захисту дипломного проекту 

(роботи) з наданням оплачуваної відпустки. 

Вимоги щодо повернення в заклад нижньої 

відрізної частини довідки-виклику є 

неправомірними, оскільки це не передбачено 

законодавством. Якщо працівник надав до 

відділу кадрів нижню відрізну частину довідки-

виклику, її можна зберігати разом із заявою про 

надання відпустки і верхньою частиною 

довідки-виклику.        

 

Зверніть увагу! На відміну від щорічних 

відпусток, відпустка у зв’язку з навчанням не 

може бути поділена на частини, перенесена на 

інший період, продовжена на святкові й 

неробочі дні. 

Відповідно до Закону України «Про 

відпустки» працівникам, які успішно 

навчаються в навчальних закладах та бажають 

приєднати відпустку до часу складання іспитів, 

заліків, написання дипломних, курсових, 

лабораторних та інших робіт, передбачених 

навчальною програмою, за їх бажанням 

надаються щорічні відпустки повної тривалості 

до настання шестимісячного терміну 

безперервної роботи у перший рік роботи в цій 

організації.  
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Щоб отримати навчальну відпустку, працівник має подати заяву роботодавцю. Зміст довідки-

виклику та заяви повинен співпадати  

 

 

 
 

На підставі заяви працівника і довідки-виклику роботодавець видає наказ про надання 

додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням. 

 

 

 
 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ 

 

Директору (назва навчального закладу) П.І.Б.  

майстра виробничого навчання П.І.Б. 

 

Заява 

Прошу надати додаткову оплачувану відпустку на період настановних 

занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії у Глухівському 

національному педагогічному університеті ім. О.Довженка як студенту 

заочної форми навчання І курсу магістратури, терміном на  20 

календарних днів  з _____по ______. Довідка-виклик від____ №____ 

додається. 

 дата                                    підпис 

 

 

ЗРАЗОК НАКАЗУ 

 

 НАДАТИ: 

СИДОРЕНКО Олені Петрівні, майстру виробничого навчання (назва 

закладу), додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять, 

виконання лабораторних робіт, складання сесії у Глухівському 

національному педагогічному університеті ім. О.Довженка як студенту 

заочної форми навчання І курсу магістратури, терміном на  20 

календарних днів  з _____по ______ з оплатою в порядку та розмірах 

відповідно до чинного законодавства. 

Підстава: заява Сидоренко О.П. від (дата), довідка-виклик Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка від 

___ № ___. 

 



                                                                 

17 

 

 

Перспектива-Інформ №2 (80) 2016 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

02 липня 2015 року № 705 

Форма № Н-4.01 

________________________________________________________________________________ 

(найменування вищого навчального закладу) 

 

ДОВІДКА-ВИКЛИК № ______ від «___» _________________ 20___ року 

Керівнику ______________________________________________________________________ 

(повне найменування підприємства, організації, установи) 

_____________________________________________________________________________________ 

На підставі статей 215-220 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України 

„Про відпустки” прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять, 

виконання лабораторних робіт, складання сесії студенту вечірньої/заочної/дистанційної форми 

навчання ____ курсу інституту, факультету (відділення) 

________________________________________________________________________________ 

                                     (найменування інституту, факультету, відділення) 

_______________________________________________________________________________ 

     (прізвище, ім’я, по батькові) 

на _____ днів з «___» _____________ 20___ року по «___» ____________ 20___ року як такому, що 

успішно виконує навчальний план. 

М. П. Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ___________________ 

                                                    (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

ЛІНІЯ ВІДРИВУ 

ДОВІДКА ПРО УЧАСТЬ У СЕСІЇ 

Згідно з довідкою-викликом № _____ студент вечірньої/заочної/дистанційної форми навчання 

______ курсу _____________________________________________________________________  

              (найменування інституту, факультету, відділення) 

______________________________________________________________________________, 

                (прізвище, ім’я, по батькові) 

який працює ___________________________________________________________________, 

      (найменування підприємства, організації, установи) 

в оплачувану додаткову відпустку вибув «___» _________________ 20___ року. 

   М. П.  ____________________________________________________________________ 

 (посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації) 

Прибув до вищого навчального закладу  «___» ______________ 20___ року. 

Вибув з вищого навчального закладу  «___» ______________ 20___ року, склавши за вказаний 

строк ____ екзаменів, ____ заліків із запланованих _____ екзаменів, _____ заліків. 

М. П.   Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення______ _______________ 

                                    (підпис) (прізвище та ініціали) 

 «___» ____________ 20___ року. 

Прибув на підприємство (до організації, установи) «___» _________________ 20___ року. 

 Примітки: 

1. Форма використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому 

навчальному закладі, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання 

сесії. Містить дані щодо прибуття студента до вищого навчального закладу і вибуття з нього та 

повернення до місця роботи. 

2. Формат бланка – А4 (210297 мм), 1 сторінка. 
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Професійно-технічна освіта посідає одне з провідних місць у 

оновленні економіки, практичному запровадженні досягнень науки й 

техніки, історично впливає на визначення основних напрямів роботи 

педагогічних працівників.  

 
 

 
Метою професійно-технічної освіти в 

просторі педагогічних систем є функціональна 

реалізація перелічених умов у конкретному 

професійно-орієнтованому середовищі, в якому 

за сприятливих педагогічних обставин 

відбувається педагогічна взаємодія, що 

спрямована на виконання кваліфікаційних 

вимог щодо Державних стандартів професійно-

технічної освіти з професій шляхом виконання 

змістових програм, визначених типовим 

навчальним планом циклів професійної 

підготовки з наступним забезпеченням якісного 

рівня професійної підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників.  

Доволі прогресивно як у системі освіти, так і 

в галузях виробництва зростає роль та цінність 

людського фактора. На передній план у 

виробничій діяльності виходять такі складові 

людського фактора, як системне мислення, 

уміння прогнозувати ситуацію, уміння 

ефективно функціонувати в групі, здатність 

приймати рішення в умовах ризику і нести за це 

відповідальність.  

В основі професійної освіти є перехід від 

навчальної діяльності учнів до засвоєної ними 

теоретично професійної діяльності. Такий 

процес супроводжується й трансформацією 

пізнавальних мотивів учня. Професійна 

мотивація майбутніх кваліфікованих робітників 

різних професій зумовлюється, перш за все, 

потребою у здобутті професії. Задоволення або 

не задоволення зазначеної потреби, її перехід у 

дію залежить від багатьох зовнішніх та 

внутрішніх чинників (престиж професії, 

престиж навчального закладу, можливість 

працевлаштування, оплата праці, окрім того 

фізіологічні й індивідуально-психологічні 

якості учня). І тільки за сприятливих обставин 

відбувається процес мотивації, усвідомлення 

потреби й дії, формування професійної 

мотивації. Процес виробничого навчання в 

професійно-технічних закладах є найбільш 

сприятливою площиною в забезпеченні 

професійної мотивації майбутніх робітників, 

оскільки передбачає підвищення внутрішньої 

мотивації учнів до професійного 

самовдосконалення, ініціативність, самовдоско-

налення, усвідомлення значущості професій-

ного зростання в умовах наближеного до 

реальності конкурентного ринку. Однак, для 

досягнення означених особистісно професійних 

характеристик недостатнім є відпрацювання 

трудових навичок на уроках виробничого 

навчання, актуальною постає потреба 

організації цілеспрямованого процесу 

формування професійної мотивації, що 

визначається як змістом навчання, так і якістю 

викладання, здатністю майстра виробничого 

навчання застосувати інноваційні педагогічні 

технології при проведенні занять.  
Педагогічний та професійний ефект 

використання інноваційних педагогічних 
технологій у процесі професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників 
засвідчують численні експериментальні 
дослідження щодо формування професійної 
компетентності, показником прояву якої є 
професійна мотивація. Цільове призначення 

Педагогічні умови організації виробничого навчання у професійно-

технічних навчальних закладах 
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інноваційних педагогічних технологій полягає 
в чіткому визначенні навчальних цілей, а з 
ними і всього ходу навчання, орієнтованого на 
гарантоване досягнення результатів. У змісті 
поєднано усі методи, засоби і форми навчання, 
що використовуються в конкретній 
педагогічній системі. Їх процесуальний аспект 
забезпечується послідовністю окремих 
виробничих операцій у процесі виробництва 
або представлений як сукупність способів 
обробки чи переробки матеріалів, проведення 
різних виробничих операцій. Результатом 
застосування інноваційних педагогічних 
технологій у процесі виробничого навчання є 
якість виконання учнем практичних завдань, 
що й засвідчує рівень сформованості його 
професійної компетентності. 

Практичне використання педагогічних 
технологій майстрами виробничого навчання 
для досягнення навчальної мети, а також 
формування професійної мотивації передбачає 
їх варіативність на рівні творчості та 
майстерності педагога, видозміну в залежності 
від особливостей суб'єктів педагогічної 
взаємодії, трансформацію в площину 
компетентнісного навчання. Усі інноваційні 
педагогічні технології, визначені в педагогічній 
теорії й практиці (інтерактивні, особистісно-
орієнтовані, ігрові, проблемно-розвивальні, 
інформаційно-комунікаційні тощо), а також ті, 
що можуть бути створені в контексті 
впровадження новітніх освітніх підходів, 
сучасних досягнень науки і техніки, покликані 
забезпечувати високий рівень професійної 
мотивації майбутніх кваліфікованих робітників. 
Однак, визначальний змістовий, процесуальний 
та результативний потенціал у формуванні 
професійної мотивації майбутніх 
кваліфікованих робітників у процесі 
виробничого навчання вбачаємо в проектних 
технологіях, що передбачають організацію 
проектної діяльності на основі поєднання 
дослідницьких, пошукових, проблемних і 
творчих методів. Проектна робота має високу 
професійну мотивацію, оскільки мета проекту 
формується з внутрішніх потреб у 
самостійному розв'язанні проблеми. 
Обґрунтовуючи сутність методу проектів, 
визначає основні вимоги щодо проблеми, а 
саме: проблема має бути цікава (створюється 
мотивація), актуальна (відповідність потребам), 
корисна (спрямована на конкретний результат). 
Вибір проблеми залежить від вікових та 
індивідуальних особливостей, можливостей та 

здібностей виконавців проекту і мати суспільну 
та особистісну значущість. 

На мою думку, особистісна та суспільна 
значущість кінцевого продукту проекту є 
найбільш впливовим чинником у підвищенні 
професійної мотивації майбутніх каліфі-
кованих робітників, адже професійно-
теоретичні знання вбудовуються в логіку 
професійної діяльності, звідси, належний рівень 
знань підвищує шанси учня на визнання його 
продукту як такого, що відповідає вимогам 
якості інноваційних технологій. Самостійне 
виконання учнями «продуктів» проектної 
діяльності є позитивно спрямованим та життєво 
важливим процесом. Отже, забезпечення 
професійної мотивації майбутніх робітників є 
цілеспрямованим процесом формування у 
навчальному середовищі єдності мотивів учнів, 
що реалізовується у педагогічній взаємодії на 
основі поєднання традиційних методів 
навчання із інноваційними педагогічними 
технологіями, забезпечує дотримання та 
практичне втілення принципів системного, 
особистісно-орієнтованого, компетентнісного 
підходів і забезпечує бажаний результат – 
підготовку компетентного кваліфікованого 
робітника. Наступною педагогічною умовою 
визначаємо модернізацію змісту виробничого 
навчання на засадах компетентнісного та 
проектно-технологічного підходів. 

Пріоритетними напрямами державної 
політики у сфері професійної освіти визначено 
модернізацію структури, змісту та організації 
освіти на засадах компетентнісного підходу. 
Таке спрямування розвитку сучасної освіти, у 
тому числі і професійно-технічної, зумовлено 
постійно змінюваними вимогами до 
кваліфікованих робітників із боку суспільства 
та ринку праці всіх галузей виробництва. 
Методичним механізмом формування 
професійної компетентності кваліфікованих 
робітників виступають педагогічні технології, 
які відтворюють дидактичні цілі, змістові та 
процесуальні аспекти, спрямовують навчання 
на своєрідний виробничо-технологічний процес 
з гарантованим результатом. Досягнення цілей 
та результатів навчання здійснюється через 
діяльність, що виражається у педагогічній 
взаємодії, трудових діях учня, проектуванні 
професійної діяльності щодо виконання 
технологічних робіт тощо. Йдеться про 
посилення ролі проектно-технологічного 
підходу в оновлені змісту професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих 
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робітників. Внесення змін та доповнень до 
змісту виробничого навчання уможливлюється 
варіативним компонентом (20%) загального 
фонду навчального часу й передбачає його 
змістове наповнення з урахуванням галузевої 
специфіки, новацій в сфері обслуговування.  
Щодо визначення суті методу проектів та 
можливостей його використання у педагогічних 
системах, визначаємо взаємозв'язок між 
поняттями «проект», «метод проектів», 
«проектні технології», «проектна діяльність»: 
проект, як задум, реалізовується у навчально-
виробничому процесі сукупністю пізнавально-
трудових прийомів (метод проектів), що 
уможливлюється технологією – послідовним 
виконанням заздалегідь спроектованих 
технологічних операцій з метою гарантованого 
отримання конкретної продукції та, в 
результаті, забезпечує проектну діяльність. 
Зміст кожного поняття як окремо, так і у 
поєднанні з іншими, за своєю сутністю 
функціонально спрямований на формування 
компетентностей суб'єктів навчання, а вибір їх 
практичного відтворення залежить від 
специфіки педагогічної системи та міри 
використання у ній основних положень 
інноваційно спрямованих підходів. Відомо, що 
проектні технології реалізуються за чітким 
алгоритмом у декілька етапів. Процеси 
адаптації педагогічних технологій до специфіки 
освітніх середовищ, спричинюють їх 
модифікацію, конкретизацію, удосконалення 
тощо.  

 
Прогностичне навчання 

(прогнозування, моделювання і 
проектування майбутньої професійної 
діяльності), розуміння ринкової цінності 
проекту, потреб реальних споживачів тощо 

формують таку професійну компетентність 
майбутнього робітника, яка б максимально 
відповідала змісту (здатність самостійно 
виконувати складні виробничі завдання у 
певній галузі професійної діяльності або у 
процесі навчання, зокрема в нестандартних 

ситуаціях). 
Залучення учнів до співробітництва, 

участі у процесі прийняття важливих 
рішень на різному рівні (від локального 

до глобального з урахуванням темпів й 
особливостей розвитку галузі виробництва), 
уміння діяти і приймати рішення самостійно чи 
в складі команди та розв'язувати конфлікти, 
підвищення впевненості у власних 
можливостях. 

Застосування учнями нових 
інтегрованих знань, спираючись на 
засвоєний раніше матеріал, пошук й 
застосування нової інформації, 

розвиток критичного мислення і прагнення до 
творчості, саморозвитку, самовдосконалення 
забезпечують розвиток інформаційно-
аналітичної компетентності. 

 Цілеспрямованість учнів на 
досягнення мети, конкретизованої 
посильними для них завданнями, 
попередня підготовка до практичних 

дій, самостійний вибір засобів здійснення 
проектної діяльності, доведення продукту до 
високої якості, міри досконалості, оформлення 
результатів й оцінка власної практичної 
діяльності  гарантують досягнення 

завершеності трудових дій. 
 Педагогіка співробітництва, пошук 

спеціальних інноваційних методів, 
посильна цілеспрямована на результат 

підготовка до уроку виробничого навчання. 

Базові складові організації 

впровадження 

інноваційної моделі 

Навчання колективу 

з метою формування 

нових навичок 
Аналіз отриманих даних 

та відповідність рівню 

обраної іновації 

Проектне дослідження 

Самостійна робота 

педагогів, учнів за 

новою технологією 

Оцінювання роботи 

педагогів, учнів шодо 

застосування 

впроваджуваної 

технології 

Рис. 1. Схема впровадження інноваційних педагогічних технологій 
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У статті розглянуто сутність 

інформаційних технологій, їх компоненти. 

Визначено складові процесу формування 

інформаційної компетентності педагога. 

Досліджено рівень використання 

інформаційних технологій педагогічними 

працівниками професійно-технічних навчальних 

закладів Сумщини.  

Ключові слова: інформаційні технології, 

інформаційно-технічна компетентність, 

професійно-технічні навчальні заклади. 

Постановка проблеми в загальному 

вигляді. Інформатизація всіх сфер діяльності 

суспільства вимагає коригування методичних, 

змістовних, дидактичних, технологічних 

аспектів освіти. Поєднання традиційних 

методів навчання та сучасних інформаційних 

технологій на уроках у професійно-технічних 

навчальних закладах стає невід’ємним 

компонентом навчального процесу, оскільки 

підвищує якість, інтенсивність і ефективність 

уроку, розвиває творчість учня, формує 

інформаційну культуру молоді.  

З однієї сторони педагог повинен достатньо 

володіти знаннями, уміннями та навичками з 

фахових дисциплін, а з іншої – необхідним є 

формування інформаційної компетентності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання формування готовності викладачів до 

застосування інформаційних технологій завжди 

перебували у центрі уваги педагогів, зокрема, у 

працях Р. Гуревича, В.Бикова, Т.Тихонової, 

І.Захарової, В.Трайнева, А.Зубова, І.Довгопола, 

С.Григор’єва, М.Олійника, С.Лопушняна, 

С.Буртового, М.Козяра, Ю.Шахіної, 

О.Кривоноса, С.Семчука. Слід зазначити, що 

науковці наголошують на тому, що ефективне 

освоєння потенціалу освітніх інформаційний 

технологій передбачає відповідну підготовку 

викладача. 

Формулювання цілей статті. Метою статті 

є дослідження рівня готовності педагогів 

професійно-технічних навчальних закладів 

(далі ПТНЗ) до застосування інформаційних 

технологій. 

Для досягнення поставленої мети визначено 

такі завдання: 

1) визначити сутність понять «інформаційні 

технології» та «інформаційна компетентність»; 

2) дослідити рівень підготовки викладачів 

професійно-технічних навчальних закладів 

Сумщини до використання інформаційних 

технологій. 

Об’єктом дослідження є професійна 

діяльність педагогів ПТНЗ. 

Предметом дослідження є рівень 

використання інформаційних технологій (далі 

ІТ) педагогами ПТНЗ. 

Виклад основного матеріалу.  

У науковій літературі представлені терміни 

«інформаційні технології», «інформаційно-

комунікаційні технології», «комп’ютерні 

технології». 

Технологія – це комплекс наукових та 

інженерних знань, реалізованих у прийомах 

праці, наборах матеріальних, технічних, 

енергетичних, трудових факторів виробництва, 

засобах їх об'єднання для створення продукту 

або послуги, що відповідають певним вимогам. 

Тому технологія нерозривно пов'язана з 

машинізацією виробничого або невиробничого, 

насамперед управлінського процесу. 

Управлінські технології ґрунтуються на 

застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної 

техніки [1, 12–13]. 

Термін «інформаційна технологія» як 

технологія збору, обробки, збереження і 

Використання інформаційних технологій  

педагогічними працівниками професійно-технічних навчальних закладів 
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розповсюдження інформації з допомогою 

телекомунікаційних та комп’ютерних засобів 

вперше був використаний у 1958 році у 

науковій статті «Менеджмент у 80-х», авторами 

якої стали  Х.Лівітт та Т.Уіслер. Дана стаття 

була опублікована у  журналі Harvard Business 

Review [1]. 

У статутних документах об’єднаного 

технічного комітету із стандартизації 

інформаційних технологій JTC1 (Joint Technical 

Committee, 1987), який було утворено 

міжнародними організаціями ISO та IEC, 

зустрічається таке визначення поняття 

«інформаційні технології»: «У даному понятті 

об’єднуються методи, засоби та системи, 

пов’язані із збиранням, виробництвом, 

обробкою, передаванням, розповсюдженням, 

зберіганням, експлуатацією, поданням, 

використанням, захистом різних видів 

інформації» [8]. 

Згодом термін ІТ був уточнений, і з’явився 

новий – інформаційно-комунікаційні 

технології. Це було необхідно для того, щоб 

підкреслити важливість розповсюдження у 

суспільстві глобальних та локальних 

комп’ютерних мереж, які надають нові 

можливості для пошуку, передачі, обміну 

інформації, а разом з потужними пристроями 

збереження інформації сприяють створенню у 

суспільстві глобального інформаційного 

розподіленого ресурсу, доступного будь-якій 

людині. 

Термін «комп’ютерні технології» є 

складовою сучасних інформаційних технологій; 

сукупністю засобів та методів одержання, 

накопичування, зберігання, обробки та передачі 

інформації за допомогою комп’ютера для 

посилення ефективності діяльності учасників 

навчально-виховного процесу. 

Отже, поняття «інформаційні технології» 

вміщує в собі інформаційно-комунікаційні та 

комп’ютерні технології.  

Багато науковців вважають за потрібне 

представляти інформаційні технології як 

систему компонентів [3; 4; 5]. У результаті 

узагальнення таких підходів визначено, що 

основними компонентами інформаційних 

технологій є: теоретичні засади (поняття і 

закони інформатики); методи (моделювання, 

системне проектування, системний аналіз 

тощо); засоби (обладнання, ІТ-послуги, 

програмне забезпечення, ІТ-продукти), що 

ґрунтуються на загально-педагогічних 

принципах та застосовуються з метою пошуку, 

обробки і презентації навчальної інформації. 

Для успішного застосування інформаційних 

технологій щодо підтримки предметів педагог 

повинен мати високий рівень інформаційно-

технічної компетентності. Інформаційна 

компетентність являє собою здатність педагога 

застосовувати інформаційні технології для 

задоволення власних потреб і (або) вирішення 

професійних задач у певній предметній галузі 

або виді діяльності [6]. 

Формування інформаційної компетентності, 

як сукупності навичок педагога, представлено 

на рис. 1.  

 
 

 

Педагогічний працівник професійно-технічного навчального закладу 

Загальні 

педагогічно-

професійні 

навички 

Навички володіння 

засобами 

інформаційних 

технологій 

Навички застосування 

інформаційних технологій 

під час навчання та 

виховання учнів 

ПТНЗ, ВНЗ, курси підвищення кваліфікації, власна професійна 

діяльність, семінари, майстер-класи, тренінги НМЦ ПТО у 

Сумській області 

 

 
Цілі та мотиви Фахові знання 

та вміння 

Самооцінка та 

самоосвіта 

Рис. 1. Формування інформаційної компетентності педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів 
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З рис. 1.1 видно, що професійна діяльність 

педагогів ПТНЗ характеризується формуванням 

педагогічно-професійних навичок, навичок з 

оволодіння ІТ та навичок застосування ІТ під 

час навчання та виховання учнів. Вони 

формуються під час навчання у ПТНЗ, ВНЗ, 

проходження курсів підвищення кваліфікації, 

здійснення власної професійної діяльності 

(шляхом самоосвіти), участі у семінарах, 

вебінарах, майстер-класах, що проводить  

Навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти у Сумській області (далі НМЦ 

ПТО у Сумській області).  

Критеріями сформованості інформаційної 

компетентності є цілі та мотиви (потреба в 

підвищенні власного рівня фахових знань, 

змісту та методів роботи з формування 

інформаційної культури; потреба в оволодінні 

ефективними способами організації 

професійної діяльності й взаємодії з різними 

категоріями учнів і т.д.); фахові знання та 

вміння щодо використання інформаційних 

технологій; самооцінка та самоосвіта 

(прагнення до вдосконалення та освіти 

упродовж усього життя) [7].  

Оволодіння сучасними інформаційними 

технологіями, методикою їх використання в 

навчальному процесі має на меті модернізацію 

освіти, що полягає у підвищенні якості 

професійної підготовки майбутнього фахівця, 

збільшенню доступності освіти, забезпеченню 

потреб суспільства в конкурентоздатних 

фахівцях. 

Використання ІТ викладачами професійно-

технічних навчальних закладів  має переваги 

перед традиційним викладанням дисципліни 

(рис. 2). 

 
 

 

З метoю дoслідження стану викoристання ІТ 

прoведене анкетування педагогів ПТНЗ 

Сумської області, в ході якого oпитанo 43 

викладачі. Дoсліджувались питання, що 

стoсуються ствoрення дoдаткoвих дидактичних 

матеріалів; пoшуку інфoрмації в мережі 

Інтернет; ствoрення презентацій;  викoристання 

текстoвoгo та табличнoгo редактoрів; 

викoристання електрoннoї пoшти; 

викoристання Інтернет-фoрумів, ведення 

блoгів; прoведення електрoннoгo тестування; 

ствoрення електрoнних підручників; здійснення 

дистанційнoгo навчання тoщo.  

Як метод проведення дослідження обрано 

Інтернет-анкетування, для здійснення якого 

обрано сервіс GoogleForms (Гугл Форми). 

Досвід показує, що здійснення моніторингу 

системи професійно-технічної освіти повинно 

бути простим, не обтяжуватися 

формальностями. Це дозволяє зробити 

інтернет-анкетування.  

Проведення інтернет-анкетування має такі 

переваги:  

- простота (не потребує додаткових 

інструкцій у заповненні анкет); 

П
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ев
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и
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и
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ІТ
 

Підвищує мотивацію і зацікавленість учнів до вивчення дисциплін. 

Використання обчислювальної техніки, комп’ютерних програм є тими 

вимогами, що ставить сучасне виробництво. 

Творчі – створення власного інтелектуального продукту на основі отриманої 

та перетвореної інформації. 
 

Дозволяє широко використовувати між предметні зв’язки 
 

Дає можливість здійснення індивідуалізації та диференціації навчання 
 

Ущільнює навчальну програму за рахунок прискорення навчального процесу 
 

За умови відсутності у ПТНЗ сучасної техніки, обладнання інвентарю дає 

можливість учням наочно ознайомитися із технікою їх роботи. 
 

Рис. 2. Переваги використання ІТ педагогами ПТНЗ 
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- швидкість проведення анкетування та 

обробки отриманих даних (знижується час, що 

витрачається на проходження анкети по 

ланцюжку: інтерв'юер-респондент-відповіді на 

питання анкети - заповнена анкета - аналіз 

анкети-представлення результатів у графічному 

вигляді); 

- можливість оцінки респондентом відео-та 

фотоматеріалів; 

- економія фінансових, людських ресурсів 

(не потребує друку анкет, майже не потрібні 

консультації); 

- на Інтернет-анкетування люди більш охоче 

і відвертіше відповідають (за даними 

соціологічних досліджень); 

- необмеженість часу заповнення анкети; 

- можливість заповнення анкети у зручний 

час; 

- можливість забезпечити повну анонімність 

анкетування, що сприяє більшій відвертості). 

Oпитано викладачів з різним педагoгічним 

стажем (рис. 3). 

 
Рис. 3. Рoзпoділ респoндентів за 

педагoгічним стажем 

 

Oтримані результати показали, щo педагоги 

ПТНЗ визнають пoзитивний ефект ІТ на 

пізнавальну діяльність учнів. У свoїй 

прoфесійній діяльнoсті 97,6% oпитаних частo 

викoристoвують ІТ. 90,5% відчули різницю між 

традиційним прoведенням урoку і урoку з ІТ-

супрoвoдoм, 2,4% - різниці не бачать, а іншим 

було важкo визначитися з відпoвіддю на дане 

питання.  

Булo виявленo, щo в результаті 

викoристання ІТ ставлення учнів ПТНЗ дo 

урoків змінилoся: збільшилася зацікавленість, 

мoтивація, учні стали більш уважними, 

підвищився рівень знань (так стверджують 

75,5% респондентів). 

Результати свідчать, щo викладачі ПТНЗ у 

свoїй прoфесійній діяльнoсті здебільшoгo 

ствoрюють презентації, займаються пoшукoм 

інфoрмації в Інтернеті, викoристoвують 

електрoнну пoшту та друкують дидактичні 

матеріали (рис. 4). У варіанті «інше» булo 

вказанo: пoшук та перегляд навчальних 

відеозаписів в Інтернеті. 

 

 

 

 

 

 

 

66,70%

95,20%

100%

69%

71,40%

38,10%

54,80%

2,40%

14,30%

4,80%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

друк додаткових дидактичних матеріалів

пошук інформації в Інтернет

створення презентацій

використання текстового та табличного редакторів

використання електронної пошти

використання Інтернет-форумів, ведення блогів

проведення електронного тестування

створення електронних підручників

здійснення дистанційного навчання

інше

 
Рис. 4. Шляхи застoсування ІТ викладачами 

 

Неoбхіднo зазначити, щo викoристання 

електрoннoї пoшти для листування, що 

застoсoвують у свoїй прoфесійній діяльнoсті 

71,4% педагогів, дає мoжливість oбмінюватись 

між сoбoю різними файлами: кресленнями, 

фoтoграфіями деталей на різних етапах 

удoскoналення, кoнспектами урoків, звітнoю 

дoкументацією, нoрмативнoю дoкументацією 

та ін.  

Тематичні фoруми та Інтернет-ресурси 

викoристoвують 38,1% респондентів з метoю 

oбгoвoрення питань пoв’язаних з прoфесійнoю  
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діяльністю, oбгoвoрення планів-кoнспектів 

урoків, пoурoчнo-тематичнoгo планування, 

технічнoгo oснащення й oрганізації рoбoчих 

місць, рoзрoблення дидактичних матеріалів, 

інструкцій тощо. 

Найбільш пoпулярними у викoристанні 

прoграмними засoбами є MS Word та MS Power 

Point (рис. 5). 

 
 

Рис. 5.  Рівень застoсування педагогами 

різних прoграмних  

засoбів («0» - нікoли, «1» - дoстатньo рідкo, 

«2» - дoстатньo частo, «3» - активнo) 

Дoслідження доводить, щo здебільшoгo 

викладачі є кoристувачами наявних 

електрoнних навчальних ресурсів (рис. 6). 

Серед інших варантів булo зазначенo 

ствoрення кoмплектів питань для тестування 

учнів, технoлoгічних картoк, рoздаткoвoгo 

матеріалу, ствoрення кoмплексу рoзрoблених 

урoків, відеo-урoків тoщo.  

Для виявлення напрямів пoглиблення 

навичок застосування ІТ булo вивченo 

труднoщі викладачів у рoбoті за кoмп’ютерoм 

(рис. 7). 

 

50%

26,20%

14,30%

9,50%

11,90%
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не створювали

електронний курс

(підручник) 

тематичний Інтернет-

ресурс

авторська навчальна

програма

інше

 
 

3,70%

55,60%

7,40%

14,80%

33,30%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

працювати в текстовому редакторі Word

створювати таблиці та діаграми в табличному

редакторі Excel

готувати мультимедійні презентації

займатися пошуком інформації в Інтернет

інше

 
 

Таким чинoм, найбільшу складність 

викликає ствoрення таблиць та діаграм у 

табличнoму редактoрі. Такoж булo виявленo 

складність у ствoренні сучасних електрoнних 

пoсібників (щo зазначенo у більшoсті інших 

відпoвідей).  

Вивчення рівня oвoлoдіння ІТ здійснювалося 

на oснoві власних oцінoк викладачів ПТНЗ за 

дoпoмoгoю запрoпoнoванoї шкали. Таким 

чином, визначенo, щo 28,6% oпитаних 

вoлoдіють ІТ на висoкoму рівні, і лише 2,4% 

недoстатньo вoлoдіють. 

Наведені результати свідчать прo 

дoцільність викoристання ІТ педагогами ПТНЗ. 

Аналіз анкет вказує такoж на недoстатні знання 

прo мoжливoсті застoсування ІТ і низький 

рівень гoтoвнoсті викладачів дo ствoрення 

власних елекрoнних навчальних ресурсів, 

зoкрема, електрoнних підручників. Тoму 

пріоритетним напрямом роботи Регіонального 

інформаційного центру НМЦ ПТО у Сумській 

області стало формування навичок 

застосування ІТ під час навчально-виховного 

процесу. 

Рис. 6. Ствoрення власних 

електрoнних навчальних 

ресурсів 
 

Рис. 7. Найбільші 

труднoщі при рoбoті за 

кoмп’ютерoм 
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Розпочато роботу над створенням сучасного 

електронного підручника «Адаптивна система 

навчання як складова навчального процесу у 

закладах ПТО» (посібник для викладачів) за 

матеріалами Охтирського центру ПТО 

(http://mr-pto.ues.by/index.php). Він створений за 

технічної підтримки Інституту професійно-

технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України в інтернет-

середовищі Joomla. Для заступників директорів 

професійно-технічних навчальних закладів з 

методичної роботи, майстрів виробничого 

навчання проведено заняття щодо роботи із 

сучасними електронними підручниками, 

продемонстровано їх дидактичні можливості та 

переваги, надано рекомендації щодо 

формування інформаційної основи 

електронного засобу навчання. 

Перспективним напрямом підвищення 

інформаційної компетентності педагогів ПТНЗ 

є методична допомога у створенні та веденні 

освітніх блогів. Під час IV Обласного форуму 

майстрів виробничого навчання презентовано 

блог НМЦ ПТО у Сумській області «Школа 

молодого викладача професійної підготовки та 

майстра виробничого навчання «Перші кроки 

до майстерності» (http://molpedagog. 

blogspot.com). Учасників семінару було 

запрошено до участі в Інтернет-майстер-класі 

«Створення та використання блогів педагогами 

ПТНЗ» (http://blogptnznavchanna.blogspot.com), 

що триватиме до листопада 2016 року. Такий 

Інтернет-майстер-клас розпочато з метою 

підвищення якості освіти шляхом 

упровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій. Учасники мають змогу отримати 

знання та навички у галузі створення, 

редагування та ведення освітніх блогів. Завдяки 

можливості обговорення методисти НМЦ ПТО 

у Сумській області можуть надавати методичну 

допомогу онлайн. 

Висновок. Отже, основними напрямами 

формування сучасного педагога є фахова 

підготовка та підготовка до застосування 

інформаційних технологій. Актуальними 

напрямами подальшої роботи є популяризація 

ведення блогів серед педагогів ПТНЗ, 

залучення викладачів і майстрів виробничого 

навчання до створення сучасних електронних 

підручників, проведення занять щодо 

роз’яснення дидактичних можливостей різних 

комп’ютерних програм.  
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Сучасний етап розвитку нашої держави 

вимагає від підростаючого покоління гнучкості, 

комунікабельності, швидкої адаптації до 

різноманітних життєвих ситуацій, критичного 

мислення та вміння співпрацювати. Значно 

змінився і статус іноземної мови в 

українському суспільстві. Стрімке входження 

України у світове співтовариство забезпечило 

величезний попит на знання іноземних мов. 

Володіння навичками іншомовної компетенції 

стало розглядатися як засіб соціалізації, засіб, 

що об'єднує держави і народи. Президентом 

України 2016  рік оголошено роком англійської 

мови. Це стратегічний крок до євроінтеграції та 

підвищення загального рівня 

освіченості українців. 

Отримання статусу 

європейської держави перед-

бачає підтримку деяких норм 

західного суспільства, одна з 

яких – знання громадянами ЄС 

двох іноземних мов, окрім рідної.  

Саме тому сьогодні необхідно приділяти 

серйозну увагу ефективності та якості процесу 

навчання іноземних мов. І першочерговим 

завданням викладача є створення таких умов 

для навчання, де учні могли б «потренуватися», 

«спробувати» себе в дорослих життєвих 

ситуаціях. 

У наш час існує чимало методів і технологій 

викладання англійської мови – як традиційних, 

так і новітніх. Вибір новітніх методів навчання 

зумовлюється знанням інноваційних  

технологій. Ефективність їх застосування 

залежить від того, чи підібрані вони відповідно 

до тих завдань, що можуть успішно 

розв‘язуватися з їх допомогою. Оскільки учням 

необхідно оволодіти іноземною мовою, як 

засобом спілкування, уміти користуватися нею 

в усній та письмовій формі, підтримувати 

розмову, запропонувати свою тему, ви-

словлювати свої побажання, ділитися думками, 

обмінюватися поглядами, на уроках англійської 

мови важливо створювати ситуації, в яких і 

викладач, і учень стануть повноправними 

суб'єктами системи освіти, а основою навчання 

буде рівноправний діалог між тими, хто навчає, 

і тими, хто навчається [3, с.28]. 

Важливий внесок у розробку та 

впровадження інтерактивних методів зробили 

німецькі вчені на початку 90-х років – 

Р.Арнольд, A.Шелтен, Ф.Стус. Проблемам 

застосування в навчальному процесі 

інтерактивних методик присвячені роботи 

О.Пометун, Л.Пироженко та ін. Інтерактивне 

навчання  розглядається як вид діяльності, що 

передбачає взаємодію учня з навчальним 

середовищем, яке слугує 

джерелом засвоюваного ним 

досвіду [2, с.7]. Вітчизняні і 

зарубіжні методисти 

підкреслюють, що застосування 

інтерактивних технологій є 

найбільш ефективним шляхом 

реалізації комунікативного підходу до вивчення 

іноземної мови. Саме тому їх використання є 

актуальним для сучасної освіти і є основним у 

формуванні компетентної особистості учня як 

грома-дянина демократичного сус-пільства. 

Перевагами інтер-активного навчання є свідоме 

засвоєння учнями навчального матеріалу і 

подальше застосування його на практиці; 

можливість розвитку в учнів критичного та 

креативного мислення; можливість створення 

умов навчання, за яких учні знаходяться у стані 

пошуку та активно взаємодіють, обговорюючи 

проблеми та намагаючись довести власну 

позицію.  

Інтерактивність у навчанні можна пояснити 

як здатність до взаємодії, навчання в режимі 

бесіди, діалогу, дії. Отже, інтерактивним можна 

назвати метод, в якому той, хто навчається, є 

учасником. Учень не виступає лише слухачем, 

спостерігачем, а бере активну участь у тому, що 

відбувається на уроці [1, с.6].  

Використання інтерактивних технологій на різних етапах уроку англійської 

мови як засобу підвищення ефективності навчального процесу 

«I never teach my pupils,  

I only attempt to provide 

the conditions 

 in which they can learn» 

A.Einstein 

 

НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДАЧУ 

Смоленко О.П., 

 методист НМЦ ПТО 

у Сумській області 
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Використання інтерактивних технологій на  

уроках англійської мови дає змогу 

стверджувати, що вони є засобом створення 

атмосфери доброзичливості і порозуміння, 

підвищується активність,  виникає впевненість 

у своїх силах, прагнення досягти успіху, 

розвивається творчість. Саме в такій атмосфері 

можна очікувати продуктивного засвоєння 

навчального матеріалу та формування розвитку 

вмінь і навичок.  

Використання інтерактивних технологій дає 

змогу: 

- зробити навчання цікавим; 

- навчати формулювати власну думку; 

- моделювати різноманітні соціальні 

ситуації; 

- будувати стосунки в групі;  

- навчати поважати альтернативну думку;  

- збагачувати соціальний досвід учнів;  

- розвивати навички самостійної творчої 

роботи; 

- вміти шукати компроміси. 

Багаточисленні прийоми інтерактивного 

навчання забезпечують можливість вибору для 

викладача: «Мозковий штурм», «Мікрофон», 

«Крісло автора», «Коло ідей», «Навчаючись 

учусь», парна та групова робота, метод 

асоціацій, рольові ігри тощо. Варто підкреслити 

необхідність ретельної підготовки до кожного 

уроку, на якому використовуються інтерактивні 

види робіт. Адже необхідно, по-перше, 

чергувати їх з традиційними завданнями і, 

таким чином, передбачити та уникнути 

стомлюваності учнів, а, по-друге, треба, щоб 

інноваційні завдання допомагали  створити 

ситуації успіху для кожного учня. 

Таким чином, використання інтерактивних 

технологій вимагає детального аналізу  

діяльності учня та педагога, з одного боку, та 

ретельного планування уроку, з іншого (див. 

табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Основні види діяльності учасників інтерактивного навчання 

Діяльність викладача 

1. Використовує діалогічні методи.  

2. Організовує дискусії.  

3. Спонукає висловлювати і 

аргументувати власну думку.  

4. Учить правильно ставити запитання 

та відповідати на них. 

5. Пропонує письмові роботи (твір, 

розповідь, лист). 

6. Створює проблемні ситуації, 

практикує захист творчих робіт і проектів. 

 Діяльність учнів 

1. Висловлюють і аргументують 

власну думку.  

2. Готують доповіді, пишуть твори, 

листи. 

3. Проводять захист  проектів, 

готують  презентації.  

4. Ставлять запитання до учнів та 

викладача.  

5. Відповідають на запитання учнів і 

педагогів.  

6. Вміють визначити свої помилки. 

  
У таблиці 2 показано як можна планувати 

урок і використовувати інтерактивні прийоми 

навчання. 

 

 

 
Таблиця 2  

Використання інтерактивних технологій на різних етапах 

уроку англійської мови 

Етапи уроку Мета Інтерактивні технології 

Початок уроку 

а) мотивація 

 

 

 

б) оголошення 

теми та мети 

звернення уваги учнів на 

проблему та стимулювання 

інтересу до теми 

 

усвідомлення учнями своєї 

діяльності на уроці 

 “Мозковий штурм” 

 “Мікрофон” 

 незакінчене речення  

 створення асоціацій 

 за допомогою проблемних питань чи 

малюнків визначення теми уроку  

 обговорення з учнями плану уроку 
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Продовження табл..2. 

Основна частина 

а) подання  

навчального 

матеріалу 

 

 

 

 

 

б)закріплення 

навчального 

матеріалу 

усвідомлення учнями зв’язку 

між вивченим та новим 

матеріалом  

 

 

 

 

 

формування  в учнів вміння 

застосувати навчальний 

матеріал на практиці 

 робота з  підручником та робочим 

зошитом 

 робота зі словниками, журналами, 

художньою літературою  

 вивчення лексичних і граматичних 

одиниць 

 використання наочності (таблиць, 

ілюстрацій, плакатів, карт, презентацій) 

 “Коло ідей” 

 “Крісло автора” 

 проведення рольових ігор  

 ведення діалогу, бесіди, диспуту 

(парна та групова робота) 

Заключна частина 

а) рефлексія 

результатів 

 

 

 

 

б) підведення 

підсумків 

усвідомлення отриманих 

результатів 

 

 

 

 

узагальнення отриманих знань 

 написання творчих робіт 

 захист проектних робіт (парних та 

групових) 

 “М’яч мудрості” 

 “Соняшник” 

 “Відкритий мікрофон” 

 аналіз своїх досягнень 

 пошук причин  труднощів 

       

Інтерактивні технології можна 

використовувати на різних етапах уроку в 

залежності від його типу, рівня підготовленості 

учнів, їх кількості в групі. Необхідно 

зауважити, що урок не повинен бути 

перевантаженим інтерактивною роботою (1-2 

методи за урок). Важливо поєднувати новітні 

технології з іншими методами роботи - 

самостійним пошуком, традиційними 

методами. Наведемо приклади інтерактивних 

завдань на кожному з етапів уроку.  

Для створення мотивації до навчання учням 

пропонуємо заповнити схему з ключовим 

словом чи питанням, підібрати асоціації до 

слова, продовжити думку. 

 

HOBBIES

Reading

Watching TV                                          Travelling

Gardening Fishing

Photography                                        Swimming

Dancing

  

WHY DO 

PEOPLE 

TRAVEL?

  

Рис.1. Орієнтовні схеми 
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FAMILY

 
Початок уроку виконує дві важливі функції: 

організацію групи до активної роботи на уроці 

та створення іншомовної атмосфери з метою 

переведення учнів на іншомовну мовленнєву 

діяльність. Саме на цьому етапі уроку викладач 

зацікавлює учнів, стимулює їх інтерес для 

кращого усвідомлення ними їх діяльності на 

уроці. Наприклад, пропонує  учням на основі 

ряду слів чи малюнків відгадати тему уроку, 

обговорити її, визначити цілі.  

 

 
 

In the News

Accidents and injuries

 
Рис.2. Приклад 

 

В основній частині уроку вирішуються його 

головні завдання. Це може бути подача нового 

матеріалу, тренування учнів у вживанні цього 

матеріалу в мовленні, практика в мовленнєвій 

діяльності, систематизація або узагальнення 

засвоєного і контроль мовленнєвих навичок та 

вмінь. Саме на  етапі усвідомлення учнями 

зв’язку між вивченим і новим матеріалом та 

формування вміння застосувати навчальний 

матеріал на практиці пропонуємо виконання 

тренувальних вправ на закріплення матеріалу 

(замініть малюнок на слово, використовуючи 

структуру «I’ve got»; знайдіть минулі форми 

дієслова «бути» у тексті та доповніть таблицю; 

доповніть речення, використовуючи нові 

лексичні одиниці; прослухайте розмову по 

телефону та доповніть діалог питаннями у 

таблиці; прочитайте розповідь та знайдіть 

неправдиві речення; в групах обговоріть 

питання «Графіті як вид мистецтва».  Учні 

працюють у парі чи групі однолітків, де 

мобілізують свої знання, дискутують, 

обмінюються думками та аргументами; пошук 

додаткової інформації в журналах, газетах з 

метою створення індивідуальної чи групової 

доповіді, презентації). 

На етапі рефлексії – підбиття підсумків для 

учнів важливо розуміти, для чого вони 

виконували певні завдання на уроці, а головне, 

яких результатів вони досягли в процесі 

навчання. Зважаючи на рівень підготовки учнів, 

пропонуємо підготувати творчу роботу або 

груповий проект «Будинок моєї мрії», «Чому я 

мрію подорожувати світом», «Найкраще місце 

для відпочинку». Для аналізу своєї роботи на 

уроці учні можуть використати  схеми, в яких 

визначають рівень своїх досягнень, можливі 

труднощі (Мені найбільше сподобалося... 

Найважче мені вдавалося...) 

 

I feel…..

excited
glad happy

relaxed

intere
sted

good

not very 
good

not bad

bad
tired

bored
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Bread feeds the body, 
indeed, but flowers 

feed also the soul 
and brain. 

(The Koran)

Can you taste
the seed?
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Рис. 3. Схеми для аналізу роботи на уроці 

Варто зазначити, що використання 

інтерактивних технологій передбачає й 

виникнення певних проблем:   

- учні часто не мають власної думки, а якщо і 

мають, то соромляться висловлювати її серед 

однолітків;  

- часто учні не вміють слухати інших, 

об'єктивно оцінювати їхню думку; 

- деяким учням важко  прийняти чужу 

думку, йти на компроміс; 

- учням важко  змінювати методи роботи;  

- лідери  малих групп, зазвичай, проявляють 

ініціативу, а слабші учні відразу стають 

пасивними; 

- учні, які не володіють достатнім лексичним 

запасом, мають труднощі з висловлюванням 

власної думки англійською мовою. 

 

Висновки. Таким чином, введення 

інтерактивних прийомів навчання має бути 

поступовим, починатися з простіших,  

паралельно застосовуючи як фронтальні, так і 

групові методи. Щоб залучити учнів до 

активної мовленнєвої взаємодії, їм слід завжди 

пояснювати, що кожна думка є важливою, що 

всі вони є  партнерами спілкування.     

Уміле застосування інтерактивних прийомів 

у навчанні сприяє формуванню навичок 

критичного мислення та пізнавальних інтересів 

учнів, які почувають себе впевнено, вільно 

висловлюють свої думки і спокійно 

сприймають зауваження, вважати себе 

активними учасниками навчального процесу. 

 

Отже, інтерактивні методи сприяють 

ефективності та якості навчального 

процесу. На інтерактивних уроках учні 

мають змогу:  

-  розширити свої пізнавальні можливості;  

- засвоїти велику кількість матеріалу за 

короткий проміжок часу; 

- взаємодіяти з викладачем як з 

рівноправним учасником ситуації;  

- працювати в команді;  

- висловлювати власну думку;  

- створювати «ситуації успіху». 

 

Використання інтерактивних технологій 

навчання на різних етапах уроку іноземної 

мови – це не лише спосіб підвищити мотивацію 

учнів до вивчення мови, але й  покращити 

атмосферу в групі, що сприятиме 

співробітництву та порозумінню між учнями та 

педагогами. Взаємна довіра, рівноправність, 

партнерство у спілкуванні викликає в учнів 

задоволення від навчального процесу, бажання 

брати в ньому участь. Однак потрібно постійно 

контролювати процес досягнення поставлених 

цілей, а у випадку невдачі – змінювати тактику 

роботи, шукати та виправляти недоліки.  
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Учнівське самоврядування – це входження молодої людини у світ 

спілкування, формування в учнівської молоді системи цінностей, що 

визначають її ставлення до дійсності. 

 

 

Учнівське 
самоврядування – це входження молодої 
людини у світ спілкування, формування в 
учнівської молоді системи цінностей, що 
визначають її ставлення до дійсності. 

Одним із основних завдань органів 
управління системою загальної середньої 
освіти (ст.36 Закону України «Про загальну 
середню освіту») є сприяння розвитку 
самоврядування в навчальних закладах. 
Актуальність 
учнівського 
самоврядування 
зумовлена необхідністю 
виховання особистості, 
яка володіє не тільки 
певною сумою знань, 
умінь та навичок, але й 
має здатність активно 
включатися у 
демократичні процеси, 
що відбуваються в нашій 
країні. Елементи 
свідомої активної участі 
в суспільному житті держави моделюються в 
навчальному закладі засобами учнівського 
самоврядування, що діє на основі демокра-
тичних цінностей. 

Учнівське самоврядування доцільно 
розглядати як форму творчої спів-дружності 
педагогів і учнів, як спосіб вияву 
організаторських і виконавських здібностей та 
можливостей молоді в різних видах діяльності, 
спілкування та відносин, як засіб вироблення 
управлінських навичок і вмінь. Організація 
учнівського самоврядування в навчальному 
закладі є важливою умовою оптимізації 
управління життям закладу на основі 

якнайширшого залучення учнів до цього 
процесу. 

Самоврядування в учнівському колективі – 
це самостійні чи спільні з дорослими членами 
співтовариства (батьками, педагогами) дії учнів 
із планування, організації та аналізу 
життєдіяльності закладу (групи), спрямовані на 
створення сприятливих умов для спілкування і 
розвитку учнівського загалу, вирішення інших 
соціально важливих педагогічних завдань. 

В області кожен 
професійно-технічний 
навчальний заклад має 
свою форму учнівського 
самоврядування: 
учнівський комітет, 
учнівську раду, 
парламент, державу, що 
складаються з комісій, 
міністерств, центрів. 

На засіданнях комісій, 
рад міністерств 
здійснюється спільне 
планування роботи, 

обговорення нових ідей та пропозицій, аналіз 
виконаних робіт за певний період. Отже, члени 
учнівського самоврядування самі приймають 
рішення, втілюють їх у життя і несуть 
відповідальність за їх виконання. 

Працюючи у творчій взаємодії з 
педагогічними колективами ПТНЗ області, 
органи учнівського самоврядування 
вдосконалюють навчально-виховний процес і 
сприяють його демократизації. 

У Сумській області діє обласна рада лідерів 
учнівського самоврядування (далі – ОРЛУС). 
Основними завданнями ОРЛУС є створення 
умов для самореалізації учнівської молоді, 
всебічна реалізація учнями своїх інтересів, 

Методичні рекомендації щодо організації системи діяльності органів 

учнівського самоврядування 

ВИХОВНА РОБОТА 

Кіхтенко І.В., 

 методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 
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здібностей, прав та свобод на засадах 
загальнолюдських цінностей, залучення 
кожного учня до активної життєвої позиції, до 
участі в реалізації державної молодіжної 
політики. 

Спільна діяльність в ОРЛУС організована на 
засадах обговорення завдань, колективного 
планування, розподілу відповідальності та 
спільного аналізу підсумків діяльності. 

У ПТНЗ учнівська молодь має можливість 
набуття соціальних знань, соціального досвіду, 
розвитку свого лідерського потенціалу, 
навчаючись і працюючи в ОРЛУС. 

Провідною функцією учнівського колективу 
має бути створення умов для особистісного 
зростання його членів. Участь молоді в роботі 
органів учнівського самоврядування допомагає 
сформувати такі якості як самостійність, 
активність, відповідальність, ініціативність, 
дисциплінованість, організованість. 

Без самоврядування неможливо налагодити 
дисципліну та порядок у закладі, створити 
належні умови для професійного та 
особистісно-громадянського самовизначення 
учнів. 

Самоврядування дозволяє учню розширити 
простір для виявлення своєї активності. Воно 
не повинно обмежуватись стінами закладу. 
Виконання постійного чи тимчасового 
доручення може відбуватися там, де є 
можливим та педагогічно доцільним виявлення 
і розвиток соціально цінних прагнень учня.  

З метою досягнення зазначених вище 
цільових орієнтацій необхідно дотримуватися 
науково обґрунтованих правил та вимог до 
організації учнівського самоврядування. 
Визначають такі принципи організації та 
функціонування учнівського самоврядування: 

змістовне та діяльне наповнення роботи 
органів учнівського самоврядування; 

соціальна значимість діяльності органів 
учнівського самоврядування; 

відповідність змістовного та організаційно-
структурного компонентів самоврядування 
рівню розвитку учнівського колективу; 

взаємозв’язок функцій, повноважень, 
реальних прав, можливостей органів 
учнівського самоврядування; 

добровільність та виборність органів 
учнівського самоврядування; 

ініціатива, самодіяльність та творчість дітей; 
гласність та актуальність прийнятих рішень, 

колегіальність їх розробки; 
поєднання діяльності постійних і виборних 

органів учнівського самоврядування, 
послідовність і систематичність їх роботи; 

співробітництво дітей та дорослих (педагогів 
та батьків) у процесі підготовки, прийняття та 
виконання рішень. 

Етапи розвитку учнівського 
самоврядування 

Процес організації учнівського 
самоврядування буде ефективним за умови 
врахування взаємозумовленості та 
взаємозв’язку трьох етапів його розвитку. 

І. Організаційний етап полягає в здійсненні 
організаційної роботи, змістом якої 
передбачається: 

визначення мети й завдань функціонування 
учнівського самоврядування; 

розробка оптимальної структури органів 
учнівського самоврядування з урахуванням 
специфіки функціонування навчального 
закладу, інтересів, запитів та потреб учнів; 

розробка необхідних документів: Положення 
про діяльність органів учнівського 
самоврядування, пам’яток, принципів 
взаємовідносин органів учнівського 
самоврядування, планів роботи, змісту 
тимчасових та постійних доручень тощо; 

вибір активу на демократичних засадах, 
чергування творчих доручень учнів та розробка 
їх змісту. 

ІІ. Організація безпосередньої роботи 
учнівського самоврядування. На цьому етапі: 

організовується безпосередня практична 
робота учнівського самоврядування; 

уточнюються функції кожного виконавчого 
органу та змісту доручень їхніх членів з 
урахуванням прав та обов’язків; 

організовується проведення систематичного 
навчання активу з питань планування, 
проведення засідань, рейдів, чергувань тощо. 

ІІІ. Постійне вдосконалення організаційної 
культури учнів, розширення ролі учнівського 
самоврядування в житті закладу, набуття 
представниками активу досвіду здійснення 
організаторської роботи. Координатор 
діяльності учнівського самоврядування за 
сприяння адміністрації закладу спільно з 
педагогічним колективом створює умови для 
постійного пошуку цікавих форм 
організаторської роботи, вдосконалення 
методів роботи з учнівським активом, 
структури органів учнівського самоврядування, 
його моделі.  

Важливою умовою ефективності 
педагогічного керівництва учнівським 
самоврядуванням є постійний пошук цікавих та 
змістовних форм організаторської діяльності 
учнів. Основними завданнями педагогічного 
керівництва учнівським самоврядуванням є: 
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визначення системи органів учнівського 
самоврядування в групах (закладі) та 
уповноважених осіб з числа учнів; 

передавання учням досвіду організаторської 
роботи; 

залучення учнів до самоуправлінської 
діяльності в групі та учнівському колективі; 

надання представникам учнівського активу 
щоденної навчально-методичної допомоги. 

Творче зростання дорослих і дітей в 
учнівському самоврядуванні забезпечується 
здатністю педагога бути неформальним лідером 
колективу. 

Учнівське самоврядування ефективно 
функціонуватиме за таких педагогічних умов: 

усвідомлення адміністрацією закладу та 
кожним членом педагогічного та батьківського 
колективів можливостей дієвого учнівського 
самоврядування; 

чіткий розподіл обов’язків між членами 
педагогічного колективу щодо надання 
необхідної допомоги учням у процесі 
організації різних справ; 

організація органами учнівського 
самоврядування змагання (визначення видів 
діяльності, з яких організовується змагання, 
розробка умов та критеріїв оцінювання 
діяльності, забезпечення гласності засобами 
стінної преси, випуску бюлетенів, радіогазет 
тощо); 

розробка системи стимулювання, заохочення 
та нагородження колективів, творчих груп, 
органів учнівського самоврядування, учнів-
лідерів тощо. 

Шляхи підвищення активності 
учнівського самоврядування 

1. Надання учням більшої самостійності в 
організації колективної творчої діяльності. 

2. Активне залучення учнів до всіх сфер 
життя учнівського колективу. 

3. Поєднання самодіяльності учнів з 
наданням допомоги дорослими. 

4. Збагачення життєвих цілей і внутрішнього 
духовного світу кожного члена учнівського 
колективу шляхом виявлення та реалізації 
привабливих соціально-колективних ініціатив. 

5. Надання учням реальних прав та 
обов'язків. 

6. Повага педагогів до самостійних думок 
представників і рішень органів учнівського 
самоврядування. 

7. Виявлення справжніх лідерів, залучення їх 
до активної громадської діяльності. 
Дотримання принципу: жодного підлеглого – 
всі організатори та відповідальні виконавці. 

8. Кваліфікована, тактовна педагогічна 
допомога представникам учнівського активу. 

9. Розширення меж гласності учнівського 
самоврядування, відкритий характер роботи 
всіх органів учнівського самоврядування. 

Важливим критерієм ефективності 
учнівського самоврядування є сформованість 
елементарного рівня організаційної культури 
учнів-лідерів (відповідальність, організованість, 
цілеспрямованість, емоційна єдність, 
дисциплінованість, багатий внутрішній 
духовний світ, потреба у творчості та виявленні 
ініціативи). Реалізація означеного завдання є 
можливою за умови визнання дорослими 
самоврядування як школи підготовки юних 
організаторів, управлінців, участі всіх членів 
колективу в обговоренні завдань; застосування 
практики переходу колективу від організації  
простих справ до дедалі складніших з 
урахуванням творчих можливостей колективу; 
неприйняття рішення без обговорення всіх 
запропонованих учнями альтернатив. 
Самоврядування, з одного боку, виконує 
функції внутрішньої самоорганізації учнів 
закладу, а з іншого – має вигляд моделі 
майбутньої поведінки громадян України в 
умовах відкритого суспільства і, таким чином, 
сприяє реалізації завдань громадянської освіти. 

Існують перешкоди розвитку учнівського 
самоврядування через: 

консерватизм мислення значної частити 
педагогів; 

відсутність підтримки з боку адміністрації; 
небажання певної групи дорослих 

делегувати частину своїх прав дітям для участі 
в управлінні навчальним закладом; 

взаємодію з дорослими на рівні 
підпорядкування, а не на рівні партнерства; 

пасивність учнів; 
низький рівень поінформованості молоді 

щодо програм та проектів; 
низький рівень розвитку учнівської 

соціальної компетентності та відповідальністі, 
необхідної для прийняття рішень; 

відсутність чіткого розподілу обов'язків між 
органами учнівського самоврядування; 

низький рівень обізнаності учнями своїх 
прав та обов'язків. 

Підліткам потрібно доручати серйозні 
справи, адже громадська інфантильність 
призводить до інтелектуальної обмеженості. 
Тому головним завданням учнівського 
самоврядування є виховання взаємин, що 
дозволяють особистості вже в підлітковому віці 
безпосередньо спілкуватися з суспільством, 
відчувати себе активним учасником 
громадського життя.  
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У листі МОН України від 16.05.2013 № 1/9-

324 наведено перелік програм курсів духовно-

морального спрямування, які можуть 

викладатися у школах, професійно-технічних 

навчальних закладах: «Основи християнської 

етики», «Розмаїття релігій і культур світу», 

«Історія релігій», «Історія релігій світу і 

духовна культура», «Історія світових релігій», 

«Християнська етика в українській культурі», 

«Основи православної культури», «Основи 

християнської моралі та етики», «Біблійні  

історії та християнська етика» та ін. 

Міністерством освіти і науки України 

здійснено роботу зі створення підручників, 

посібників і їх кількість зростає з кожним 

роком. Так сьогодні  учнівська та студентська 

молодь має можливість вивчати більше                    

24 предметів морально-духовного спрямування 

за  вибором, що мають гриф Міністерства 

освіти і науки України.  

У 2016-2017 навчальному році триватиме 

вивчення курсів духовно-морального 

спрямування за програмами, рекомендованими 

міністерством: «Біблійна історія та 

християнська етика» (1–11 класи) (архиєпископ 

Филип, Євнух М. Б., І. Ковровський та ін.), 

«Основи християнської етики» (1–11 класи) 

(Жуковський В. М. та ін.), «Етика: духовні 

засади» (для  учнів 5 -  11 класів) (авторський 

колектив учителів Українського колежу          

ім. В.О.Сухомлинського під керівництвом                  

В.М. Хайруліної).  

Курси духовно-морального спрямування є 

дисциплінами передусім світоглядного, 

культурного та освітньо-виховного 

спрямування, що вибудовуються як фундамент 

буттєвих цінностей сучасної людини. Вони не є 

вченням віри, не передбачають вивчення 

релігійних обрядів, і не повинні ставити за мету 

залучення до певної конфесії. Вивчення цих 

предметів передбачає виховання в учнів поваги 

до свободи совісті, релігійних та світоглядних 

переконань інших людей; здатності до 

співжиття в полікультурному та 

поліконфесійному українському суспільстві. 

Нагадуємо, що у своїй роботі педагоги, які 

викладають курси духовно-морального 

спрямування, повинні керуватися наступними 

нормативно-правовими документами: 

 

– Конституція України (28.06.1996);  

– Закон України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» (23.04.1991); 

– Указ Президента України «Про невідкладні 

заходи щодо остаточного подолання 

негативних наслідків тоталітарної політики 

колишнього Союзу РСР стосовно релігії та 

відновлення порушених прав церков і релігійних 

організацій» (21.03.2002); 

– Доручення  Президента України від 8 липня 

2005 року № 1-1/657, яке стало підґрунтям до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 

26.08.2005 № 437 «Про вивчення у навчальних 

закладах факультативних курсів з етики віри 

та релігієзнавства»; 

– Рішення Колегії Міністерства освіти і 

науки України від 29.06.2006 № 8/1-2 «Про 

концептуальні засади вивчення в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

предметів духовно-морального спрямування»; 

- Постанова Верховної Ради України від 

12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв 

АТО та вдосконалення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді». 

- Указ Президента України від 12.06.2015               

№ 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді». 

- наказ Міністерства освіти і науки України 

від 16.06.2016 № 641 «Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного 

Методичні рекомендації щодо викладання курсів духовно-морального 

спрямування  

 

НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДАЧУ 

Докторович Г.І.., 

 методист НМЦ ПТО у 

Сумській області 
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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». 

- Указ Президента України від 13.10.2015               

№ 580/2015 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016-2020 роки». 

 

Викладання предметів духовно-

морального спрямування можливе лише за 

умови письмової згоди батьків та за 

наявності підготовленого викладача. 
При цьому слід інформувати батьківську 

громадськість про особливості вивчення цих 

предметів, давати їм можливість відвідувати 

уроки й позакласні заходи. Ніхто, окрім 

педколективу закладу, котрий хоче запровадити 

вивчення таких курсів, цю роботу з громадою 

проводити не буде. 

Зміст курсів духовно-морального 

спрямування не може нести катехізацію, 

неприпустимим є також нав’язування учням 

власних поглядів у ставленні до тих чи 

інших церков, примусу дітей до молитви під 

час уроків, відвідування церковних служб 

тощо. 

Відповідно до Рішення Колегії Міністерства 

освіти і науки України від 29.06.2006 № 8/1-2 

«Про концептуальні засади вивчення в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

предметів духовно-морального спрямування» 

курси духовно-морального спрямування 

можуть викладатися за рахунок варіативної 

частини як курс за вибором. Оцінки на 

факультативних заняттях не ставляться. Для 

проведення факультативних занять із 

зазначених предметів необхідно не менше                  

8 бажаючих. 

Звертаємо увагу викладачів на 

суттєву відмінність християнської 

етики від світської етики. Це 

дисципліна про християнську 

мораль, про правила життя згідно з 

Біблією. Результатом вивчення 

курсів духовно-морального 

спрямування є формування в учнів 

християнських моральних чеснот.  

У процесі досягнення мети передбачається 

реалізація таких завдань: 

– ознайомлення з основами християнської 

моралі як фундаменту загальнолюдських 

цінностей; 

– ознайомлення із християнськими 

моральними цінностями (істина, благочестя, 

добро, любов, краса, гідність, обов’язок, 

совість, честь); 

– формування свідомої та відповідальної 

особистості на основі християнських духовних, 

моральних та культурних цінностей. 

– створення належних морально-етичних 

умов для самопізнання і самореалізації. 

 

Урок християнської етики має виконувати 

триєдину мету: освітню, розвиваючу, виховну. 

 

Освітня мета у процесі викладання 

християнської етики передбачає: 

– отримання і засвоєння  знань про Бога як 

джерело моралі, про добро і зло у світлі Біблії, 

про принципи моральної поведінки у ставленні 

до Бога, до себе, до своїх ближніх, до своєї 

держави, до природи; 

– оволодіння знаннями про культуру, історію 

та реалії народів періоду написання Біблії; 

– формування навичок та розвиток умінь 

роботи з Біблією, релігійною та довідковою 

літературою, підручником, посібником. 

Освітня мета здійснюється на основі підбору 

навчального матеріалу, зокрема, біблійних 

історій, інформації історико-культурологічного 

характеру, цікавих наукових фактів.  

 

Розвиваюча мета реалізовується в процесі 

розвитку пізнавальної, емоційної та вольової 

сфери. Передбачається розвиток: 

– емоційної сфери: співчуття, 

співпереживання, радості; 

– інтелектуальних і пізнавальних здібностей 

(різні види уваги, пам’ять, мислення); 

– готовності до спілкування, взаємодії та 

співпраці з оточуючими людьми на основі 

християнських моральних цінностей; 

– готовності до подальшої самоосвіти і 

морального самовдосконалення. 

 

Виховна мета слугує для виховання в учнів 

характеру і поведінки у світлі Біблійних 

моральних цінностей у зазначених сферах: у 

ставленні до Бога, до себе, до своїх ближніх, до 

держави та природи. Передбачається виховання 

в учнів: 
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– культури мислення, спілкування, взаємодії 

та співпраці на основі християнських 

моральних цінностей;  

– рис характеру: доброзичливість, 

працьовитість, любов до ближнього, співчуття, 

оптимізм;  

– ціннісних орієнтацій, почуттів та емоцій. 

Виховання  у процесі викладання 

християнської етики забезпечується: 

– підбором навчального матеріалу: біблійних 

віршів, біблійних історій, прикладів з 

художньої літератури повчального 

спрямування, матеріалів культурологічного 

спрямування, прислів’їв тощо; 

– застосування у процесі навчання запитань, 

проблемних завдань, ситуацій, рольових ігор, 

які вимагають від учня висловлення своїх 

почуттів, власної думки з питань моральної 

поведінки. 

 

Нагадаємо найголовніші сучасні дидактичні 

вимоги до уроків духовно-морального 

спрямування.  

Урок розпочинається вступною 

організаційною частиною, мета якої – 

створення духовної атмосфери християнського 

спілкування. Етап актуалізації особистісного 

досвіду учнів передбачає врахування їхніх 

життєвих пріоритетів, емоційного 

налаштування та читацьких інтересів. На цьому 

етапі доцільно використовувати яскраву 

наочність, інтерактивні вправи, індивідуальні 

повідомлення, цікаві життєві історії, уривки з 

літературних творів. Етап актуалізації опорних 

знань може реалізуватися через перевірку 

домашнього завдання, повторювальну бесіду, 

індивідуальні відповіді, міні-самостійну роботу 

з розгорнутою відповіддю на запитання або 

тестами. Етап мотивації навчальної діяльності 

передбачає можливу участь учнів у 

формулюванні теми і мети уроку, первинне 

ознайомлення з ключовим Біблійним віршем, 

формування плану уроку, пам’яток щодо 

певних видів навчальної діяльності, створення 

проблемних ситуацій.  

На етапі засвоєння нових знань, формування 

опорних умінь і навичок необхідно забезпечити 

активну взаємодію викладача та учнів, 

поєднання індуктивного та дедуктивного 

способів засвоєння нових знань, врахування 

вимог вікової психології щодо дозування нової 

інформації для сприймання на слух, 

підвищення ролі евристичної бесіди у засвоєнні 

нових знань та формуванні опорних умінь і 

навичок, ефективну роботу зі Святим Письмом, 

зокрема опорною Біблійною історією, 

керовано-самостійне опрацювання матеріалу 

підручника.  

На етапі закріплення навчальних досягнень 

ефективними є читання, обговорення та аналіз 

повчальних оповідань, інтелектуальні, рольові 

та ділові ігри, робота з образотворчою 

наочністю, матеріалами хрестоматії, 

прослуховування та виконання пісень 

духовного змісту, інтерактивні вправи, етичні 

практикуми, міні-проекти, закріплення змісту 

ключового Біблійного вірша. Характерними 

особливостями етапу узагальнення та 

систематизації набутих компетентностей є 

підсумкова бесіда, складання узагальнювальних 

таблиць та схем, ребусів, кросвордів, 

самостійна робота за завданнями в робочому 

зошиті. Під час підсумкової частини уроку слід 

використовувати питання типу: «Найбільше на 

уроці мене вразило…», «Після уроку я хотів би 

в собі змінити…»,  «Після уроку я зрозумів…». 

Основною роботою на уроках 

християнської етики повинно бути 

знайомство учнів зі Святим Письмом. При 

цьому викладачам слід використовувати 

адаптовані тексти із Біблії, Закону Божого. 

Важливо при викладанні предмета не 

обмежуватися чисто текстуальним 

ознайомленням з біблійним сюжетом чи 

євангельською подією, а на їх підставі вміти 

дати оцінку вчинкам з точки зору етичної 

вартості, моральної правди, і ці вартості 

впроваджувати у життя учня. Щоб правильно 

пояснити зміст біблійних текстів, викладачам 

потрібно звертатися до класичної духовної 

літератури: тлумачення Біблії, Закону Божого, 

житійної літератури. Уроки християнської 

етики повинні передавати християнські 

традиції українського народу, а не 

народознавчі, які містять безліч 

язичницьких звичаїв та обрядів. 

У програму курсів духовно-морального 

спрямування введено ряд етичних понять 

(«совість», «чесноти», «гріх», «милосердя», 

«доброчинність», «відповідальність» тощо), 

розкриття яких повинно здійснюватися з 

урахуванням поступового розкриття основ 

релігійного життя. Викладач повинен 

пояснювати етичні поняття з християнської 

точки зору, користуючись словниками 
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релігійних понять, зокрема він може 

використати «Словник школяра» [23]. 

При проведенні уроків християнської етики 

слід дотримуватися принципу доступності, 

посильності, що вимагає ретельного визначення 

обсягу навчального матеріалу і його характеру, 

щоб завдання, які ставляться перед учнями, 

були зрозумілими. 

Ефективність навчальних занять значно 

зросте, якщо викладач, розкриваючи тему того 

чи іншого заняття, звертатиметься до життєвого 

досвіду своїх вихованців, якомога частіше 

апелюватиме і розширюватиме їх морально - 

етичний та життєвий досвід. Заняття мають 

бути різноманітними за формами та змістом: 

уроки-роздуми, уроки-бесіди, уроки-лекції, 

уроки-подорожі, уроки-диспути, уроки з 

елементами дискусії, уроки-екскурсії тощо. 

Ефективними можуть бути форми і методи, 

що залучають учнів до художньо-музичного 

мистецького світу християнських цінностей, а 

саме: метод діяльності самих учнів, живопис, 

заняття музикою, драматизація, театралізація, 

художня творчість тощо, що відповідають 

таким вимогам, як діалогічний, діяльнісно-

творчий характер, спрямованість на підтримку 

індивідуального розвитку особистості. 

Саме тому в процесі виховання учнів на 

основі українських релігійних традицій 

важливим є застосування інтегративного 

підходу – ознайомлення учнів з художньо-

музичним, мистецьким світом духовних 

цінностей слід обов'язково підкріплювати 

відповідними релігійно-моральними нормами, 

принципами, ідеалами, що підріплюються 

тлумаченнями із Біблії. 

Викладачам необхідно використовувати на 

уроках християнської етики твори на біблійну 

тематику художників: Рафаеля, Мікеланджело, 

Рембранта, С. Далі, Леонардо да Вінчі; 

ілюстрації до Старого та Нового Заповітів 

Юліуса Шнора фон Карольсфельда; релігійні 

сюжети творів німецького художника 

Альтдорфера Альбрехта; полотна з  біблійними 

сюжетами: І. Рєпіна, Г. Чернецова, О. Іванова,  

І. Айвазовського; духовну музику: Баха, 

Моцарта, Ліста, П.Чайковського,                              

С.Рахманінова, М.Березовського, Д.Бортнянсь-

кого, Веделя; твори на біблійні теми 

композиторів: Л.Дичко, М.Леонтовича,                   

М.Верховинця; пісні християнського 

спрямування на слова: В.Крищенка, 

С.Кисельова; пісні-притчі: С.Копилової, 

О.Корольової; дитячі пісні Л. Херувимської. 

При проведенні занять рекомендуємо 

використовувати краєзнавчий матеріал, що 

дасть змогу учням детальніше познайомитися зі 

своїм рідним краєм. Адже Сумщина – один із 

духовних центрів України. Тут збереглися 

зразки православної архітектури різних епох і 

стилів; ікони XII-XIX століть. Учням цікаво 

буде дізнатися та відкрити нові імена відомих 

людей Сумщини, які працювали у духовній сфері. 

У роботі з учнями доцільно використовувати 

індивідуальні, мікрогрупові, групові 

(колективні) і масові форми роботи. 

Ефективними є індивідуальні форми роботи, 

оскільки вони дозволяють викладачу краще 

розкрити індивідуальність, сутнісні сили, 

здібності і нахили учнів, спрямовувати його 

моральний і духовний розвиток. А сам учень 

має можливість отримати кваліфіковану 

консультацію, конфіденційну пораду викладача 

з морально-етичних проблем. 

Робота у мікрогрупах є найбільш 

ефективною у практичній частині занять, при 

виконанні творчої і пошукової роботи активізує 

процеси самоосвіти і самовиховання учнів. 

Робота у мікрогрупах привчає учнів до роботи в 

команді, сприяє формуванню товариськості й 

дружби в колективі. 

У процесі викладання курсів викладачу 

доцільно використовувати такі методи 

проведення занять: розвивального переконання, 

пояснення, роз'яснення, бесіди, метод прикладу, 

обговорення прикладів морально-етичного 

змісту як зі Святого Письма, так і української 

світової історії, літератури, життєвих 

прикладів,  розв'язання задач та ситуацій 

морально-духовного спрямування, написання 

творчих робіт, екскурсій до храмів, музеїв, 

використання аудіо- та відео-матеріалів, 

використання репродукцій, картин на біблійну 

тематику, етичний тренінг, застосування 

рольових ігор, інсценування, ігор-драматизації, 

навчально-розвивальні ігри (кросворди, ребуси, 

головоломки, загадки, акровірші). 

Провідним методом у вивченні курсів є 

метод розвивального переконання. Це метод 

впливу на свідомість, що сприяє формуванню 

відповідних поглядів, світогляду школярів, 

залученню їх до загальнолюдських, 

християнських цінностей на противагу 

бездуховності та аморальності. Метод 

переконання передбачає обгрунтування певної 
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морально-етичної категорії, відстоювання 

морально-духовної позиції особистості, оцінки 

вчинків та дій інших людей, своїх власних. 

Переконання – вміння довести дитині 

істинність християнських цінностей, 

необхідність формування тих чи інших 

духовних якостей, розвиток потреб у пізнанні і 

самопізнанні. Ефективність його використання 

залежить від аргументованості, впевненості, 

емоційності і доброзичливості педагога. Метод 

переконання найдоцільніше використовувати в 

духовних бесідах, бесідах-роздумах, 

сократівських бесідах з учнями, при роботі  із 

сакральним текстом. 

Бесіди морально-етичного спрямування 

мають будуватися у вигляді діалогу з учнями та 

передбачати поетапне знайомство з морально-

духовними, як ментальними, так і 

загальнолюдськими характеристиками людини. 

Цикли бесід можна присвятити обговоренню 

таких важливих морально-етичних проблем, як: 

цінності людини; цінності життя; сенс 

людського життя; значення віри, надії, любові в 

житті людини; шлях до самовдосконалення; 

життєва програма людини; дозвілля; конфлікти, 

шляхи їх подолання тощо. 

При проведенні уроків християнської етики 

потрібно розв’язувати ситуативні завдання, що 

є ефективним засобом формування 

християнської поведінки учнів. Спеціально 

створювані викладачем задачі морально-

духовного спрямування можуть 

використовуватися при засвоєнні та закріпленні 

матеріалу з метою активізації знань дітей у 

висловленні власної позиції щодо 

обговорюваної проблеми, обміну думками і 

досвідом. Такі задачі сприятимуть розгляду 

проблеми з різних точок зору, аналізу 

можливих варіантів рішення і промахів, 

проектуванню шляхів з їх уникнення, а також 

корекції небажаної поведінки. Застосування 

задач морально-етичного змісту вимагає 

інструкції викладача, знайомства з проблемою, 

організації пошуку правильного рішення та 

аналізу запропонованих варіантів. 

Матеріалом для створення задач морально-

духовного спрямування можуть бути ситуації, 

взяті викладачем не лише з релігійних джерел, 

але із фольклору (казки, притчі, легенди) та 

авторських творів морально-етичного 

спрямування. 

Можна скористатися методикою 

незакінченого оповідання, коли викладач 

перериває читання твору у найдраматичніший 

для героїв момент події, з метою колективного 

вибору можливого закінчення твору. Лише 

потім озвучується закінчення оповідання, 

аналізуються, порівнюються варіанти учнів з 

оригінальним закінченням твору, обирається 

найдоцільніший вихід у даній ситуації. 

Допомогу викладачі  знайдуть у збірку 

вибраних творів «Таємниця твоєї душі» (Упор. 

В. Семчук. – Нововолинськ: Мінотавр,  2004), 

«Дидактичні матеріали» християнсько-

просвітницького часопису «Слово Вчителю». 

Творчим різновидом ситуативних завдань 

можуть бути ситуації в малюнках, так звані 

прожективні методики. Найскладнішим видом 

ситуацій морально-духовного вибору є 

конфліктні ситуації, у змісті яких вміщено 

конфлікт, розв'язання якого потребує певних 

моральних зусиль від виконавців (вияву 

альтруїзму, готовності прийти на допомогу 

людям, діяти на благо інших в противагу 

егоїстичним устремлінням). 

Етичний тренінг – ефективний метод 

морально-духовного розвитку школярів, що 

дозволяє формувати морально-духовні цінності 

та норми поведінки, коригувати ставлення 

учнів до оточуючих. 

Етичний тренінг – це форма моделювання 

ситуацій взаємин людей (на основі рольової 

гри), що відтворюються в даний момент і 

аналізуються з позицій відповідних морально-

етичних норм (ставлення до людей похилого 

віку, до старших членів родини, до молодших, 

до однолітків). Усі ситуації тренінгів 

складаються з урахуванням важливості 

формування емпатії, поступливості, такту, 

милосердя, поваги, доброзичливого ставлення 

до людей, співчуття однієї людини іншій, 

уміння прийняти позицію іншої людини. 

У вивченні християнської етики ефективним 

є також метод інсценування, гра-драматизація. 

Гра-драматизація є засобом осмислення аналізу, 

відчуття та бачення дитиною зв'язку між 

еталонами моральної поведінки та власною 

поведінкою. У процесі гри-драматизації, беручи 

на себе позитивну чи негативну роль, учень 

вчиться робити власний моральний вибір на 

користь добра, переконується у правильності 

моральної поведінки. Викладач, який буде 

проводити заняття з даного людинознавчого 

курсу, повинен викликати інтерес в учнів до 

занять, бажання їх відвідувати на засадах 

добровільності, гуманного особистісно 
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орієнтованого підходу до кожного учня, 

встановлюючи рівноправні суб'єкт-суб'єктні 

взаємини між всіма учасниками навчально-

виховного процесу (викладачами, учнями, 

батьками). 

 Важливого значення слід надавати 

використанню наочності на уроці. 

Використовуючи наочність, викладач 

християнської етики не повинен занадто 

деталізувати біблійний матеріал, перебираючи 

на себе функцію Творця. Наочність, що 

використовується на уроці, повинна бути 

високохудожньою.  

Не допускається наочність, яка може 

показати Творця у непривабливому чи 

карикатурному вигляді. Не слід під час 

інсценізації виконувати роль Бога. Його голос 

має звучати за кадром, за сценою. 

Особливості викладання курсів духовно-

морального спрямування передбачають 

відповідні вимоги до професійної підготовки 

викладача та його поведінки. Згідно із Законом 

України «Про загальну середню освіту», 

викладати предмети морально-етичного 

спрямування можуть викладачі, які пройшли 

відповідну курсову підготовку на базі 

інститутів післядипломної педагогічної освіти 

та мають моральний авторитет серед учнів, 

їхніх батьків, колег, орієнтуються в змістових 

особливостях і методиці викладання предмету, 

не чинитимуть у будь-якій формі тиск на своїх 

вихованців на релігійному ґрунті. Для 

належного підвищення кваліфікації викладачів 

етики та інших курсів духовно-морального 

спрямування, обміну досвідом, підвищення 

якості викладання можуть створюватися 

регіональні творчі групи (разом  із вчителями 

загальноосвітніх закладів району, міста), 

проводитися семінари, тренінги, вебінари тощо. 

 Особливу увагу звертаємо на 

поведінку викладача 

християнської етики не лише  в 

закладі, а й у побуті, з колегами по 

фаху тощо. Викладач 

християнської етики повинен 

використовувати у своїй праці 

засади християнської педагогіки 

(спостереження, стримування 

емоцій, коректування особистих відчуттів і 

переживань, толерантність, терпимість), 

зберігаючи високий професіоналізм, любов, 

доброту і довір’я до учнів. Він повинен бути 

чуйним і самокритичним, бо учні дивляться на 

нього, як на свій зразок, а тому його мають 

прикрашати терпеливість, справедливість, 

лагідність, працелюбність, любов до 

Батьківщини, релігійність і скромність. 

Викладач християнської етики має бути 

стійким у переконаннях християнських чеснот 

та мусить зберігати дисципліну у щоденній 

поведінці. На уроках християнської етики 

привчає учнів до збереження морального 

закону, але не накидає його згори, а на 

прикладах життя показує його конечність і 

необхідність. Він дає учням обдумані вказівки, 

поради, які мають бути: доцільними, 

справедливими, спроможними до виконання і 

несуперечливі попереднім вказівкам. Він дає 

позитивні вказівки за принципом: «давайте 

спробуємо так». Викладач християнської етики 

не має упередження до учнів, дотримується 

обіцянок, не робить різниці у любові до учнів. 

Він повинен уміти створювати атмосферу 

доброзичливості, довіри, поваги. 

При навчанні християнської етики та 

оцінюванні знань учнів бажано уникати 

фанатизму, інфантилізму (падання в 

дитинство), сентименталізму (надмірних 

почуттів), раціоналізму (намагання все 

пояснити з допомогою розуму), вербалізму 

(багатомовства) та фальшивого активізму.  

Календарне планування навчального 

матеріалу викладачі можуть робити 

безпосередньо в навчальних програмах. Можна 

користуватися також окремими брошурами, 

зробленими на основі навчальних програм. На 

основі календарних планів викладачі 

розробляють поурочні плани, структуру і 

форму яких визначають самі. Поурочними 

планами для викладачів можуть слугувати 

методичні посібники, що мають гриф 

Міністерства освіти і науки України. Під час 

розроблення календарних планів викладач 

може на власний розсуд використовувати 

резервні години – планувати проведення 

семінарів, засідань у форматі «круглого столу», 

здійснення акцій милосердя, пізнавальних 

екскурсій, зустрічей, поїздок, поглиблення, 

узагальнення і розширення знань з основ 

християнської етики тощо. 

Учнівські зошити викладачі перевіряють 

один раз на семестр, виставляючи або не 

виставляючи (на власний розсуд) бал за 

ведення зошита в журнал. Виставляючи 

тематичні оцінки, викладач може враховувати 

чи не враховувати оцінку за ведення зошита.  
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Для програми «Біблійна історія та 

християнська етика» розроблено таке 

навчально-методичне забезпечення: підручник 

для 10-11 класів (Дроздовський О.М., Шемшук 

Т.А., Любченко Л.С. та ін.). Окрім того журнал 

видавничої групи «Основа» «Педагогічна 

майстерня, що друкує методичні розробки для 

1-11 класів, написані членами обласної 

спеціальної дослідницької групи Полтавського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського. 
При підготовці до уроків необхідно 

користуватися літературою, що має гриф 

Міністерства освіти і науки України.  

При  викладанні предметів морально-

духовного спрямування слід уникати 

літератури окультного та теософського 

спрямування. 

 

 

На допомогу у викладанні християнсь-кої етики можна користуватися наступни-

ми джерелами:  

1. Артемий Володимиров. Учебник жизни. Москва «Дрофа», 2001. – С.235 

2. Александра М. Біблійні сюжети у творчості майстрів італійського 

відродження. / М.Александра, В. Крижанівська. //Історія в школі. – 2001. – №7. – 

С.41-44. 

3. Басова О.А. Вивчаємо християнську етику в українській культурі./ О.А.Басова, О.А.Бельма, 

В.А.Сорокіна. - Методичний посібник. – Донецьк, 2011. – 418 с. 

4. Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії к. ХІХ – поч. ХХ століть // Українська 

мова і література в школі. – 1991. -№ 10. С. 64 – 70. 

5. Біблія в переказі для дітей. Старий і новий завіт. – 3-є вид., перегл. і удоскон. –                        

К.: Українське біблійне товариство, 2003. 

6. Білоусова Н. Біблійні сюжети у світовій художній культурі. / Н.Білоусова. // Зарубіжна 

література – 2003. – №1. – С 7–11. 

7. Бородина А.В. Основы православной культуры: Учебник для средней и старшей ступеней 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. / Под общ. ред. иеромонаха Киприана (Ященко). – 

Изд. 2-е, переработ., доп. – М.: Покров, 2003. 

8. Демченко С. Жизнь Иисуса Христа и искусство / С.Демченко, О.Демченко. //Імідж сучасного 

педагога. – 2002 - №10. – С.68–72. 

9. Васкевич О.В. Уроки християнської етики: Методичні розробки уроків для учнів 3-4 класів / 

О.В. Васкевич – Вінниця: Глобус-Прес, 2006. – 106 с. 

10. Вивчаємо біблійну історію та християнську етику в 5 класі. Плани-конспекти занять. І, ІІ 

семестр. – Краматорськ: «Тіраж-51». – 2013. – 206 с. 

11. Виховання Істини, Добра і Краси. Імідж сучасного педагога – 2012. – № 3 – 68с. 

12. Дроздовський О. Біблійна історія та християнська етика. / О.Дроздовський. - Довідник в 

опорних схемах та конспектах. [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.rokim.org.ua.  

13. Калашник А. Загальні методи вивчення предмета «Християнська етика». / А.Калашник. - 

Навчально-методичний посібник. - Львів, 2003. 

14. Калашник А. Педагогічно-методичні підходи та дидактичний матеріал до уроків 

християнської етики. / А. Калашник. - Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2007. 

15. Каліберда Г.А.Християнська етика в українській культурі. / Г.А.Каліберда, О.О.Лобач. - 

Науково-методичний посібник. – Полтава, 2011. – 323 с. 

16. Кузик Б. М.Джерело вічності. Основи православної культури. / Б.М.Кузик, Л.І. Литвин. – 

Вид.3-тє, випр.й допов .– Дніпропетровськ , 2009.  

17. Лахно А.І. Християнська етика (в поняттях і категоріях). / А.І.Лахно, В.М. Варенко. - Навч. 

Посібник. - Київ: Видавництво європейського університету, 2002 – 212 с. 

18. Лисяк Л.А. Вивчаємо біблійну історію та християнську етику в 1 класі. / Л.А.Лисяк. - 

Плани-конспекти занять. І семестр. – Краматорськ: «Тіраж-51». – 2012. – 110 с. 

19. Мовчун А. Міжпредметні зв'язки курсу "Християнська етика в українській культурі" /                  

А. Мовчун //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. –  2008. –  N 9. –  С. 51– 56. 

20. Мороз А. Уроки добротолюбия: Учебное пособие для среднего школьного возраста. / 

А.Мороз, Т.Берсенева. – СПб САТИСЪ-ДЕРЖАВА, 2005. – 220 с 

http://www.rokim.org.ua/
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21. Обеднікова О. Уроки християнської етики для підлітків. / О. Обеднікова,                        О. 

Новікова. - Остріг, 2002. 

22. Огірко О.В. Християнська етика – могутній засіб педагогіки/ О.В.Огірко // Слово вчителя. – 

2008. – № 4. – С. 26–28. 

23. Православие. Словарь школьника. / Священик Я. Шипов. - Москва: Росмен, 2004. 

24. Саннікова Т. Християнська етика: Розробки уроків для учнів 5-6 класів. Розділ 2 (6 кл.). 

Світогляд – основа бачення життя / Т.Саннікова. // Шкільний світ. – 2007. – №29-32. – С. 60–71. 

25. Чередник Л. Біблійні герої у витворах видатних художників і скульпторів. / Л.Чередник // 

Всесвітня література та культура в навчальних закладах України – 2000. – №9. – С. 44-45. 

26. Формування духовно-моральних цінностей засобами курсу «Біблійна історія та 

християнська етика». Навчально-методичний посібник./ За загальною редакцією І.Г.Ковровського. 

– Біла Церква,  2010. –110 с. 

27. Хвилинка святості: Збірка легенд, притч, переказів на основі творів 

Високопреосвященнішого Митрополита Полтавського і Кременчуцького Феодосія (Дикуна-

Ваколюка Митрофана Никоновича) для позакласного читання учнів молодших класів / 

Підготувала Л.А. Лисяк. – Полтава: АСМІ, 2006. – 64 с. 

28. Янушкявичюс Р.В. Основы нравствен-ности: Уч. пособие для школьников и студентов / 

Р.В.Янушкявичюс, О.Л.Янушкя-вичене – М: Про – Пресс, 2000. 

 

Додатково до запропонованих матеріалів викладачі можуть використовувати християнський 

духовно-просвітницький часопис «Слово вчителю», який містить матеріали наукового та 

методичного характеру щодо викладання християнської етики, відповіді на актуальні теми, що 

стосуються сім’ї, здоров’я, релігії та інших важливих проблем.  

Також можна використовувати передачі, мультфільми, фільми для дітей і дорослих духовно-

морального змісту телерадіокомпанії «Глас». 

 

Рекомендуємо також такі Інтернет сайти:  

1. http://www.hristianstvo.ru  – всі православні інтернет-сайти в 

систематизованому вигляді; 

2. www.pravoslavye.org.ua  Офіційний сайт УПЦ;  

3. http://www.mcgill.pvt.kl2.al.us – дослідження християнської 

культури;  

4. http://www.bible.com.ua/ – твоя Біблія (бібліотека); 

5. http://www.4oru.org/ – християнський сайт «Для тебе» (статті, християнські вірші, 

проза); 

6. http://christian-culture.in.ua/content/view/92/46/  Українська християнська культура;. 

7. http://teacher.at.ua/publ/44-2-2 на допомогу вчителям; 

8. www.pravoslavie.ru  Православний портал; 

9. www.orthodox-fund.org  ГО «Україна православна»; 

10.  www.foma.ru  «ФОМА» – Православний журнал для тих, хто сумнівається;  

11.   www.otrok-ua.ru  «Отрок» – Православний журнал для молоді; 

12.   www.naslednick.ru  «Наследник» – Православний молодіжний журнал; 

13.   www.portal-slovo.ru  «СЛОВО» – Православний освітній портал; 

14.  www.glas.org.ua «Глас» – Православний духовно-просвітницький телеканал;  

15. http://www.lestvitsa.dp.ua – новини у сфері християнської етики. 

16.   http://www.risu.org.ua/rus/ – релігійно-інформаційна служба в Україні; 

17. . http://prochurch.info/ – новини християнського світу; 

18. . http://www.pravoslavie.ru/; http://pravoslavye.org.ua/ – православний сайт (православна 

бібліотека); 

19. http://orthodoxy.org.ua/ru/node – сайт української православної церкви; 

20. .http://www.bible.com.ua/ – твоя Біблія (бібліотека); 

21. http://www.nsad.ru/index.php – журнал православного життя «Нескучный Сад».  

 

http://www.hristianstvo.ru/
http://www.pravoslavye.org.ua/
http://www.mcgill.pvt.kl2.al.us/
http://www.bible.com.ua/
http://www.4oru.org/
http://christian-culture.in.ua/content/view/92/46/
http://teacher.at.ua/publ/44-2-2
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.orthodox-fund.org/
http://www.foma.ru/
http://www.otrok-ua.ru/
http://www.naslednick.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://w/
http://w/
http://www.risu.org.ua/rus/
http://prochurch.info/
http://www.pravoslavie.ru/
http://pravoslavye.org.ua/
http://orthodoxy.org.ua/ru/node
http://www.bible.com.ua/
http://www.nsad.ru/index.php
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МИ Є, БУЛИ І БУДЕМО ЗАВЖДИ! 

 

Вже не одну пережила Руїну 

Страждальна наша ненька Україна. 

Душа і серце краються мої,- 

На Сході точаться жорсткі бої. 

Ми стали свідками подій трагічних, 

Знов “ Бути чи не бути?” актуально. 

Сюжети модних фільмів героїчних 

Сприймаються вже нами тривіально. 

Шукають вчені зниклу Атлантиду, 

Що стала жертвою комети чи цунамі, 

Мир, мій сучаснику, не випускай із виду, 

Щоб ця біда не повторилась з нами. 

Іще до хрещення слов’янського народу 

Всі люди поклонялись Богу Роду, 

Який життя мав силу дарувати, 

Минуле із прийдешнім об’єднати. 

Із “ Повісті минулих літ ” 

Черпайте мудрість, люди, 

Свій пам’ятайте родовід, 

Хай він безсмертним буде! 

Родичі, рід, і народ - 

Всі ми з цих слів - українці. 

Нема серед нас заброд, 

Нема серед нас чужинців. 

Не шукайте долі у чужому краї, 

Не питайте щастя - там його немає. 

Хоч своя землиця поорана горем, 

Вкупі, українці, лихо переборемо. 

Ми в цьому світі не для розбратання,  

А для любові, щастя, і єднання!  

Вкраїнці вкотре світу довели: 

Ми є, були, і будемо завжди! 

 

Марочкіна Марина,  

ДПТНЗ «Сумське вище 

професійне училище 

будівництва і дизайну» 

 

УКРАЇНА 

 

Україно! Моя рідна земле!  

Велична й горда, йдеш через віки  

Ніколи не стояла на колінах, 

Хоч як би хто в цім світі не хотів! 

 

Така краса - ні з чим не порівняти   

Усе, як є: річки, ліси, степи... 

Я буду все життя тебе кохати.  

Ми всі тут рідні - сестри і брати! 

 

Живи, Вкраїно, весело й щасливо!  

Хай в яснім небі сонечко сія! 

Пшениця колоситься на просторій ниві  

А навесні лунає пісня солов'я! 

 

Моя держава - це земля могутня,  

Це щирі люди, це добро й любов.  

Дай сили, Господи, недобре подолати,  

На рідну землю хай не ллється кров! 

 

Відстоїмо навік свою свободу!  

Нехай цвітуть яскраві чорнобривці  

Я горда тим, що українка зроду.  

Любімо Україну, українці! 

 

Вікарчук Влада, 

ДПТНЗ «Реутинський 

професійний  

аграрний ліцей» 

 

 

 

 

ТАЛАНТИ ПТО 
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Зміст  

Ольга Іванівна Лісун, 

Ольга Петрівна 

Смоленко 

Методичні рекомендації щодо проведення 

Першого уроку у 2016-2017 навчальному році  

3 

Олена Миколаївна 

Чхайло 

Інноваційна діяльність Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Сумській 

області в умовах модернізації освіти України 

9 

Юрій Миколайович 

Яковенко 

Розподіл навчального навантаження у закладах 

професійно-технічної освіти 

11 

Оксана 

Володимирівна 

Василенко 

Актуальні питання надання навчальних відпусток 14 

Інна Олександрівна 

Косар 

Педагогічні умови організації виробничого 

навчання у професійно-технічних навчальних 

закладах 
 

18 

Ірина Олександрівна 

Смирнова 

Використання інформаційних технологій  

педагогічними працівниками професійно-

технічних навчальних закладів 
 

21 

Ольга Петрівна 

Смоленко 

Використання інтерактивних технологій на різних 

етапах уроку англійської мови як засобу 

підвищення ефективності навчального процесу 

27 

Інна В’ячеславівна 

Кіхтенко 

Методичні рекомендації щодо організації системи 

діяльності органів учнівського самоврядування 

32 

Галина Іванівна 

Докторович 

Методичні рекомендації щодо викладання курсів 

духовно-морального спрямування  

35 

 

 

Адреса редакції: 40024 

м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38а 

Засновник: 

Навчально-методичний центр ПТО 

у Сумській області 

Підписано до друку  

10.08.2016 

Вісник зареєстрований Сумським 

обласним управлінням по пресі 

14 жовтня 1994 року 

Свідоцтво СМ №074 

Видається з січня 1994 р. укр. мовою 

 

Видавець: НМЦ ПТО у Сумській 

області (директор  

Чхайло О.М.) 

тел.: 366-146 

Редактор: Ольга Лісун 

 

Дизайн та 

комп’ютерна верстка: 

Ірина Смирнова 


