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ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ ПЕДАГОГА: ЯКИЙ ВІН? 
 
Наталія Самойленко, 
директор НМЦ ПТО у Сумській області, кандидат педагогічних наук 

 

Освітня реформа, що запроваджується 

сьогодні в системі освіти, сприяє 

інноваційному розвитку всіх підсистем освіти й 

зокрема трансформації професійно-технічної 

освіти в ефективну систему професійної освіти 

і навчання, максимально наближеної до потреб 

ринку праці у кваліфікованих і професійно 

мобільних фахівцях. Вона орієнтована на 

вирішення задач інноваційного розвитку 

економіки, що неможливо без подальшої 

професіоналізації тих, хто організовує і 

проводить освітній процес. Зміна ролі, задач і 

функцій усіх учасників цього процесу 

передбачає кардинальні зміни щодо їх 

підвищення кваліфікації і перепідготовки, але, 

що найбільш важливо – це зміна образу 

мислення учасників освітнього процесу, 

відмова від застарілих стереотипів організації 

навчального процесу і перехід на інноваційний 

освітній процес з отриманням запланованого 

результату. Усі учасники освітнього процесу 

повинні освоїти нові пріоритетні напрями, 

функції і орієнтири, що направлені на 

забезпечення якості, доступності й 

ефективності професійної освіти. 

Для реалізації перелічених задач необхідна 

нова методологія проектування системи 

підвищення кваліфікації та професійної 

перепідготовки педагогічних працівників, нові 

інституційні форми підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів, розроблення й апробація 

інноваційних моделей підвищення кваліфікації 

і перепідготовки педагогічних працівників у 

контексті кадрового забезпечення модернізації 

професійної освіти. 

Зважаючи на це, виникає потреба в 

розробленні «професійного профілю педагога», 

регламентуючого систему необхідних 

компетентностей і вимог до організації і 

здійснення професійної педагогічної діяльності 

у сфері професійної освіти відповідно до вимог 

постіндустріального суспільства. 

Прийняття «професійного профілю 

педагога» виступає своєрідною реакцією на 

збереження й укріплення устоїв педагогічної 

праці в швидкозмінних і ускладнених умовах 

сучасного життя та професійної діяльності. 

Вибудова стратегії управління професійним 

розвитком педагогів здійснюється з 

урахуванням таких установок: 

- реалізація стратегії професійного 

навчання протягом усього життя, що 

передбачає розширення можливостей, способів, 

форм засвоєння професійних кваліфікацій у 

рамках побудови системи неперервного 

професійного навчання; 

- зростання значення професійної освіти 

як важливого фактора розвитку людського 

капіталу, орієнтованого на забезпечення 

економічної конкурентоспроможності держави; 

- реалізація профільного професійно-

орієнтованого навчання в старших класах; 

- збільшеної потреби у 

висококваліфікованих педагогічних кадрах для 

системи професійної (професійно-технічної) 

освіти, основа підготовки яких повинна 

орієнтуватися на інноваційні та перспективні 

підходи і технології, що забезпечують швидке 

включення в професійну діяльність; 

- підвищення вимог до управлінських і 

педагогічних кадрів системи професійної 

освіти, що визначаються запитами ринку праці і 

зацікавленістю різних структур, у тому числі 

бізнес-освіти, у конкурентоздатних кадрах. 

Таким чином , реалізація стратегії навчання 

протягом життя визначила нову методологію 

підготовки педагогічних кадрів, в основі якої 

знаходиться максимальна орієнтація на 

варіативність в реалізації  компетентнісної 

моделі, яка в повній мірі відображає запити 

економіки, що основана на знаннях і передових 

інформаційно-перетворюючих технологіях 

професійної діяльності. 

Задачі, що стоять перед педагогом 

професійної школи, стали значно складнішими 

і потребують розвитку компетенцій діалогової 

взаємодії з учнями, готовності до професійної 

творчості, також прояву особистісних якостей. 

Розширилось коло й актуальних педагогічних 

задач, що не обмежуються лише навчальною 

аудиторією і регламентованим у часі процесом 

«трансляції знань», а враховують цілий спектр 

питань проектування, планування, 

моделювання професійної діяльності, 
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глибокого впровадження змісту освіти у 

виробничу практику, визначення й аналіз 

можливих ризиків, починаючи від організації 

професійної діяльності в умовах реального 

соціально-економічного процесу. 

У контексті вищезазначеного, відзначимо, 

що установи підвищення кваліфікації, у т.ч. і 

навчально-методичні центри ПТО, повинні 

стати невід’ємним елементом інформаційно-

освітнього простору як центри формування і 

розвитку педагога, розвитку інноваційних 

педагогічних практик, що, у свою чергу, 

потребує здійснення як змістових, так і 

організаційних перетворень. 

Однією із перспективних форм системи 

формування, розвитку педагога є мережева 

модель. Організація мережі професійної освіти 

необхідна для ефективної взаємодії і вирішення 

проблем. При організації мережі зберігаються 

як вертикальні, так і горизонтальні зв’язки. 

Така модель направлена на підвищення 

професійної компетентності, педагогічної 

майстерності, кваліфікації педагогічних 

працівників, забезпечуючи функціонування 

закладу на інноваційній основі з широким 

використанням передових ідей педагогічного 

досвіду як вітчизняної, так і зарубіжної школи. 

Мережева взаємодія дозволяє виявити точки 

зростання, на основі яких створюються 

проектні групи, проектні команди. Прикладом 

роботи в такому форматі в області є діяльність 

обласних методичних секцій. 

Наступна форма формування педагога 

професійної школи є лабораторія інноваційного 

педагогічного досвіду. Основні задачі: 

- розповсюдження педагогічних і 

управлінських інновацій; 

- здійснення взаємозв’язку закладів ПТО в 

області; 

- трансляція досвіду кращих закладів 

області; 

- організація стажувань як для педагогів, 

так і для учнів. 

Школа-лабораторія інноваційного розвитку – 

це по суті центр, що забезпечує освітню, 

інформаційно-методичну, організаційну, 

консультаційну підтримку педагогам області зі 

створення нової практики освіти. ПК  

педагогічних працівників у такому форматі має 

свою специфіку. Робота на базі лабораторії 

починається, як правило, з демонстрації 

інноваційної діяльності закладу. Після цього 

визначаються усвідомлені учасниками 

проблеми, що базуються на протиріччі між 

власним досвідом і тією моделлю ідеального 

досвіду особистої діяльності, яка склалась у 

кожного учасника. Формулювання 

проблематики відбувається під час тренінгу, 

групової або індивідуальної роботи учасників із 

викладачем програми. Наступний крок – 

спільна діяльність учасників програми і 

співробітників школи (проектування нового 

предмета, проектування змін у змісті 

традиційного предмета, проектування 

позаурочної роботи, координація роботи в 

закладі тощо).  

Вибір і створення самостійного проекту є 

змістом роботи на наступному етапі. 

Отримавши навички спільної роботи під 

керівництвом педагогів школи-лабораторії, 

учасники програми отримують можливість 

створити власний проект. Приклад такої роботи 

в області – це робота школи-лабораторії 

методиста професійної школи, результатами 

якої вже сьогодні є розроблення регіональних 

навчальних програм за професіями «кондитер», 

«офіціант» «Технологія приготування 

національних борошняних і кондитерських 

виробів» (див. посилання), «Інновації в 

технології кондитерського виробництва» (див. 

посилання), «Дизайн виробництва» (див. 

посилання), за професіями «штукатур» - 

«Технологія штукатурних робіт», а також за 

професіями «тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва», 

«бджоляр», за професіями зварювального 

виробництва (див. посилання). 

Стажування. Сьогодні головним у нашій 

роботі з педагогічними кадрами стає надання 

реальної, дієвої, своєчасної допомоги педагогам 

щодо розвитку їх майстерності, тобто 

вибудовування індивідуальних освітніх 

траєкторій розвитку педагога. Каскадний 

принцип навчання покладений в основу 

програми індивідуальної траєкторії розвитку 

педагога. Це дозволяє тісно працювати у 

форматі НМЦ – ПТНЗ – педагог, своєчасно 

вносити необхідні корективи в освітню 

діяльність, формуючи оперативний зворотній 

зв'язок  з боку регіональної методичної служби 

і методичної служби навчального закладу, 

підтримуючи стійкий попит споживачів на 

оновлення високоякісних навчальних програм. 

http://nmcpto.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/09/Технологія-7.09.18.pdf
http://nmcpto.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/09/Інновації-7.09.2018.pdf
http://nmcpto.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/09/Інновації-7.09.2018.pdf
http://nmcpto.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/09/Дизайн-виробництва-10.-09.2018-1.pdf
http://nmcpto.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/09/Дизайн-виробництва-10.-09.2018-1.pdf
http://nmcpto.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/09/Киричок_ПРОГРАМА-БЕРКО.pdf,%20http:/nmcpto.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/09/Киричок_АПАРАТНИК-ВИПРАВЛЕНИЙ.pdf
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Модель ПК через центр дистанційного 

навчання, особливістю якого є створення ІКТ-

насиченого середовища ПК, що забезпечує 

активність суб’єктів навчального процесу. 

Прикладом в області таких центрів є школа ІТ-

компетентності (див. посилання), у якій 

сьогодні навчаються педагоги  не лише наших 

закладів, а й закладів освіти різного рівня з усієї 

України. Із 751 учасника школи   219 осіб 

успішно закінчили 4 модулі програми й 

отримали сертифікати. 

Проектна діяльність. «Молодий патріот», 

«Упровадження інтегрованого навчання при 

підготовці кваліфікованих робітників з професії 

«кухар, кондитер» (див. посилання), 

«Створення Сумського центру розвитку 

професійної кар’єри» (див. посилання). 

Таким чином, сьогодні  система підготовки, 

підвищення кваліфікації, перепідготовки 

педагогічних працівників розширює свої 

функції, наближує зміст до потреб педагогічних 

працівників. Якщо традиційно система 

виконувала функції: освітню, організаційну, 

консультаційну, координаційну, інформаційну 

– то сьогодні це функції - розвивальна, 

маркетингова, аналітико-експертна, 

прогностична, дослідна, проектна. Тому в 

сучасних умовах педагог професійної школи – 

особистість, яка володіє високоякісними 

професійними компетентностями, здатна 

працювати в команді, володіє працеохоронною, 

енергозберігаючою, екологічною, економічною, 

правовою компетентностями, грамотна щодо 

підприємливості та фінансів, інформаційно-

цифрових технологій, комунікативна, володіє 

професійною етикою і навчається впродовж 

життя. 

Тож задача НМЦ ПТО, методичної служби 

закладу освіти і самого педагога формувати, 

розвивати і вдосконалювати вищезазначені 

компетентності. 
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ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА - ШЛЯХ ДО 
ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ 
 

Світлана Соловйова,  
викладач ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей» 
 

Анотація. У статті розглянуто питання 

підвищення компетентності педагогів 

професійної освіти, які забезпечують  

підготовку професійних педагогічних кадрів 

нового типу. 

 Ключові слова: компетентність, зміст 

професійної компетентності, основні шляхи 

підвищення професійної компетентності, 

розвиток професійної компетентності 

викладача. 

Термін «компетентність» від латинського 

«competentіs», що означає належний, здібний. 

Професійна компетентність викладача - це 

єдність його теоретичної і практичної 

підготовки, готовність на високому 

професійному рівні виконувати свої посадові та 

фахові обов’язки відповідно до сучасних 

теоретичних, практичних надбань і досвіду, 

наближених до світових вимог та стандартів.  

Науковці визначають зміст професійної 

компетентності, застосовуючи такі основні 

положення:   

- це складна система внутрішніх психічних 

станів і  властивостей особистості фахівця, що 

проявляється в його готовності та  здатності до 

здійснення професійної діяльності  [1]; 

- це сукупність професійних знань, умінь, а 

також способи виконання професійної 

діяльності  [2]; 

- це здатність фахівця від моменту початку 

своєї професійної діяльності на рівні 

визначеного державою певного стандарту 

відповідати суспільним вимогам професії 

шляхом ефективної професійної діяльності та 

демонструвати належні особисті якості  [3]. 

Зарубіжні дослідники переважно визначають 

три основних елементи в компетентнісній освіті 

– знання, уміння і навички, цінності (ставлення) 

[4]. Експерти програми «DeSeCo» вважають, 

що структура компетентності охоплює 

пізнавальні ставлення і практичні навички, 

цінності, емоції, поведінкові компоненти, 

знання і вміння [6]. 

Загальні вимоги до професійної 

компетентності майбутнього педагогічного 

працівника включають: 

 високу професійну компетентність, що 

передбачає глибокі знання і широку 

ерудицію в науково-предметній галузі, 

нестандартне творче мислення, володіння 

інноваційною стратегією і тактикою, 

методами вирішення творчих завдань та ін.; 

 педагогічну компетентність, що включає 

знання основ педагогіки та психології, 

медико-біологічних і психофізіологічних 

аспектів інтелектуальної діяльності, 

володіння сучасними методами, засобами, 

методиками, технологіями та 

організаційними формами навчання та 

виховання, формування і розвитку 

особистості вихованця тощо; 

 соціально-економічну компетентність, 
що передбачає знання глобальних, 

соціально-економічних і технологічних 

процесів розвитку цивілізації і 

функціонування сучасного суспільства, а 

також основ соціології, економіки та 

менеджменту і права; 

 комунікативну компетентність, що 

включає розвинену літературну усну і 

писемну мову, володіння іноземними 

мовами, сучасними технологіями, 

ефективними прийомами і методами 

міжособистісного спілкування тощо; 

 високу професійну і загальну культуру, що 

передбачає науковий світогляд, стійку 

систему духовних, культурних, моральних 

та інших цінностей в їх національному і 

загальнолюдському вимірі [1]. 

Тож сучасному викладачеві необхідні 

гнучкість і нестандартність мислення, уміння 

адаптуватися до швидких змін умов життя. 

Основними шляхами підвищення 

професійної компетентності педагогів є: 

1.Формування методичного середовища 

або професійна взаємодія з колегами, тобто 

участь у колективних та групових інноваційних 

формах методичної роботи: співпраця у 

Педагог професійної школи: погляд 
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творчих групах, дослідній діяльності, 

організація консультативно-методичних груп, 

педагогічні чи психологічні тренінги, участь у 

чатах, форумах щодо розробки актуальних 

проблем, методичних фестивалях, панорамах, 

презентаціях, КВК, участь у діяльності 

навчального закладу ( шкіл молодого 

викладача, педагогічного досвіду, професійної 

майстерності), методичних дискусіях, 

методичних аукціонах, методичних діалогах, 

проблемних столах, педагогічних консиліумах, 

ділових рольових іграх, дебатах, методичних 

мостах, клубі творчих педагогів, творчих 

салонах, освітянських вечорах, аналізі ситуацій, 

фокус-групах, ігровому конструюванні; 

панорамі методичних навичок, захисті творчих 

кооперативних проектів, програм, передових 

ідей; підготовка й видання друкованих праць. 

2.Формування гнучкої системи 

безперервної освіти педагога: 

- інноваційний підхід педагога до 

вдосконалення рівня професійної 

компетентності як в атестаційний, так і в 

міжатестаційний період: участь у проведенні 

семінарів, творчих столів, наукових 

досліджень, розробка та публікація навчально-

методичних матеріалів, авторських програм, 

робота в складі творчих груп, участь у 

професійних конкурсах тощо); 

- самоосвітня діяльність (епізодична і 

планова) викладача, саморозвиток, пошук 

шляхів професійної самореалізації; здійснення 

безперервного навчання; 

- складання плану самовдосконалення 

професійної компетентності: вивчення 

передового досвіду колег, проведення 

відкритих уроків, самоаналіз уроків, 

обговорення відвіданих уроків, участь у 

конкурсах тощо; 

- цілеспрямована систематична робота над 

методичною темою; 
- збір та укладання творчого портфоліо 

викладача - колекція власної бази кращих 

уроків, цікавих прийомів, знахідок на уроці й 

позаурочній діяльності, власних засобів 

наочності, дидактичних матеріалів, 

продуктивних педагогічних технологій, що 

відображають зусилля викладача, успіхи або 

досягнення з тієї чи іншої проблеми, 

індивідуальної творчої теми. У портфоліо 

включаються зразки робіт у письмовому чи 

друкованому вигляді, відеоматеріали, 

щоденник рефлексії, зразки дитячих робіт, 

фотографії компонентів навчального процесу; 

- самовиховання: удосконалення методів, 

прийомів і форм навчально-виховної взаємодії з 

учнями; вироблення індивідуально-творчого 

стилю роботи; 

- рефлексія власної діяльності, ведення 

щоденника рефлексії, в якому викладач, 

обмірковує власний досвід, види діяльності, 

визначає нові шляхи втілення творчих планів, 

прогнозує стратегії для покращення діяльності, 

визначає успіхи й невдачі, визначає 

комунікативну стратегію уроку тощо. 

З. Створення інформаційно-освітнього 

простору з рівноправним доступом усіх 

педагогів до інформаційно-освітніх ресурсів: 

бібліотека; інтернет; медіа- та відеотека 

педагогічного досвіду, реєстр програмних 

педагогічних засобів навчання. 

4. Готовність до інноваційної діяльності, 

пріоритет освітніх технологій: 

- апробація сучасних науково-методичних 

концепцій, виявлення  та впровадження 

освітніх продуктивних технологій навчання  і 

виховання, що допоможуть учням з успіхом 

виконувати навчальні завдання; 

- переведення навчального процесу на 

технологічний рівень, тобто попереднього 

проектування процесу навчання з урахуванням 

дидактичних цілей і заданого рівня засвоєння; 

- забезпечення методичного супроводу 

навчально-виховного процесу: розробка 

авторських програм, спеціальних і 

факультативних курсів; 

- системне використання міжпредметних 

зв'язків і міжпредметної інтеграції, тобто 

інтегративного підходу; 

- поповнення власного арсеналу 

інноваційними формами уроків: урок-тренінг, 

урок-дослідження, урок-пошук, урок-

мандрівка, урок-практикум, урок-діалог, урок 

тематичної атестації, активізована лекція та ін.; 

- організація творчого  педагогічного 

процесу. Творча робота викладача  можлива як    

результат самостійного навчання з  

урахуванням можливостей, здобутків, інтересів 

самого викладача. 

Важливою умовою забезпечення 

ефективного розвитку професійної 

компетентності педагогічного працівника як 

показника професійного зростання у процесі 

підвищення кваліфікації є:  
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 проектування освітнього процесу  

організації навчання на основі діяльнісного 

підходу (тренінги, ділові ігри, диспути, 

дискусії, діалоги, використання новітніх 

технологій);  

 орієнтація навчальних модулів програми 

курсового підвищення кваліфікації на 

конкретну кваліфікаційну категорію 

спеціалістів; використання конкретних 

педагогічних ситуацій як метод відпрацювання 

ключових компетентностей;  

 формування груп із максимальним 

урахуванням запитів щодо висвітлення окремої 

проблематики; 

 використання різних форм проходження 

курсового підвищення кваліфікації (очна, 

заочна, індивідуальна, пролонгована); 

 здійснення системи навчальної роботи з 

кадрами на місцях (консультування, 

проведення семінарів-практикумів, теоретич-

них семінарів); 

 організація виїзних практичних занять, 

практики та практикумів, де слухачі набувають 

практичного досвіду, реалізуючи власні 

потреби. 

Аналіз світових тенденцій у галузі 

професійно-педагогічної освіти засвідчує 

зростання вимог до педагогічного 

професіоналізму і особистих якостей 

викладача:  

- постійне удосконалення змісту освіти, 

гарантування високого рівня освітніх 

стандартів;  

- самостійна постановка і вирішення творчих 

і дослідницьких завдань; 

- безперервне оволодіння прогресивними 

технологіями навчання і виховання, новими 

досягненнями вітчизняного і зарубіжного 

досвіду; 

- розв'язання складних професійно-

педагогічних проблем, що вимагають інтеграції 

знань, практичних умінь і навичок із таких 

суміжних із педагогікою наук, як філософія, 

психологія, медицина, релігієзнавство, 

економіка, правознавство, кібернетика та ін.; 

- робота в єдиному інформаційному 

середовищі, що передбачає раціональне 

використання інформаційних технологій у 

навчально-виховному процесі. 

Усе це може здійснювати лише педагог із 

високою професійною компетентністю, 

розвиненими творчими, дослідницькими 

здібностями, високим рівнем інтелігентності, 

духовно-морального потенціалу, 

конкурентноздатності, ерудованості, здібностей 

до безперервної освіти. 

Таким чином, компетентнісний підхід 

полягає в зміщенні акценту з накопичування 

знань, умінь і навичок на формування й 

розвиток у педагогів здатності практично діяти, 

застосовувати індивідуальний підхід у 

ситуаціях педагогічної діяльності. У процесі 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників на сучасному етапі особливе місце 

посідає стратегія розвитку особистості 

педагога; його професіоналізм, готовність і 

уміння створити таку атмосферу, яка 

забезпечувала б розвиток критичного мислення, 

творчості, виховувала б соціально 

відповідальних людей. 
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ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
ПЕДАГОГА (ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) 
 

Валентина Шевченко,  
викладач ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» 
 

Анотація. У статті розглянуто 

комунікативну компетенцію, ініціативність і 

підприємливість як складові особистісно-

професійної компетентності викладача. 

Також розглянуто проблему емоційно-вольової 

саморегуляції та  педагогічної фасилітації 

викладача як специфічного виду його 

педагогічної діяльності. 

 

Ключові слова: компетентність, 

комунікативна компетентність, емоційно-

вольова регуляція, саморегуляція, 

ініціативність, підприємливість, педагогічна 

фасилітація. 

 

Актуальність: від викладача сьогодні 

чекають ініціативності та підприємливості в 

розробці та впровадженні авторських 

навчальних та методичних матеріалів, 

використання у своїй діяльності 

високоефективних педагогічних засобів і 

прийомів, інноваційних технологій, 

конструктивних дій у різноманітних 

педагогічних ситуаціях – тобто емоційно-

вольової регуляції та саморегуляції, досконалої 

комунікативної поведінки. Зважаючи на це, 

актуалізується потреба у визначенні ключових 

компетенцій, що формують особистісно-

професійну компетентність викладача, 

поступово вибудовуючи індивідуальний 

педагогічний стиль педагога. 

 

Мета: дослідити ключові компетенції, що 

формують особистісно-професійну компе-

тентність педагога. 

Виклад основного матеріалу. Освіта є 

соціальним інститутом, через який проходить 

кожна людина, набуваючи при цьому рис 

особистості, фахівця і громадянина та висуває 

вимоги до підготовки викладача, його 

професійного становлення і професійної 

компетентності. [1] 

 

Комунікація - це процес двостороннього 

обміну інформацією, результатом якого є 

взаєморозуміння. Якщо взаєморозуміння не 

досягнуто - комунікація не відбулася. 

Комунікативна компетентність – здат-

ність встановлювати та підтримувати 

необхідні контакти з іншими людьми. 

 

Для ефективної комунікації необхідне 

досягнення взаєморозуміння партнерів і 

розуміння ситуації та предмета спілкування. 

Комунікативна компетентність - це система 

внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови 

ефективної комунікації в певному колі ситуацій 

міжособистісної взаємодії. 

Комунікативна компетентність передбачає 

такий рівень взаємодії з оточуючими, який 

дозволяє особі в межах своїх здібностей і 

соціального статусу успішно функціонувати в 

суспільстві, а також наявність життєвого 

досвіду, ерудиції, наукових знань та ін. 

Комунікативна компетентність містить такі 

складові: 

 комунікабельність (здатність встанов-

лювати й підтримувати необхідні контакти з 

іншими людьми); 

 володіння змістовною інформацією та 

вміння оперувати нею; 

 здатність до партнерської взаємодії та 

досягнення взаєморозуміння. 

Існує досить багато причин невдалої 

комунікації, а саме: стереотипи, 

перенасиченість комунікативного простору, 

упереджені думки, погані взаємини між 

людьми, відсутність уваги й інтересу 

співрозмовника, зневага до фактів, неправильне 

обрання слів, неправильний вибір стратегії та 

тактики спілкування. 

Комунікативна компетенція викладача, як і 

будь-яка інша професійна компетенція, 

визначається мінімум трьома складовими: 

 когнітивною (що фахівець знає з цього 

питання); 

 операційною (як фахівець реалізує свої 

знання на практиці); 

 мотиваційною (як фахівець ставиться до 

певної сфери власної діяльності). 
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Для кожного з учасників освітнього 

процессу якість і результат професійної 

взаємодії визначатимуться: 

 спрямованістю особистості (орієнтація 

на іншу людину, на спільну діяльність, бажання 

зрозуміти її, підтримувати взаємини); 

 педагогічним тактом і стилем 

спілкування (частка відповідальності, яку 

беруть на себе учасники спільної діяльності, 

повинна бути адекватною до внеску в кінцевий 

результат, а форми спілкування повинні 

відображати не тільки соціальний статус, але й 

інші суб’єктні якості особистості); 

 рівнем толерантності (властивість 

особистості, що припускає її захищеність від дії 

несприятливих чинників, сформованість 

виборчої стерпності несприятливих дій без 

зниження адаптивних можливостей, прояви 

витримки, самовладання). 

Комунікативну компетентність викладача 

розглядають як систему, що включає низку 

інших компетентностей: мовленнєву, 

лінгвістичну й мовну. Професійне мовлення 

педагога в навчальному процесі є показником 

найважливіших чинників його діяльності: 

 ерудиції та методичної майстерності; 

 характеру та стилю спілкування з 

учнями; 

 розуміння та бажання бачити в учнях 

активних, самостійних діячів навчального 

процесу. 

Тож можна сказати, що від рівня розвитку 

комунікативної компетентності педагога 

залежить ефективність його професійної 

діяльності. 

Ще однією ключовою компетентністю 

педагога є ініціативність і підприємливість. 

Компетентність «ініціативність і 

підприємливість» означає здатність особи 

втілювати задуми в життя. Вона охоплює такі 

аспекти, як креативність, потяг до інновацій і 

вміння ризикувати, а також здатність планувати 

заходи і реалізувати їх. 

 

Підприє мливість - у широкому значенні- 

практична кмітливість, здатність активно 

діяти, ініціативність. У вузькоекономічному – 

це здібності людини до отримання прибутку з 

найменшими витратами. 

 

Вважається, що майже кожна 6-7 людина, 

тобто близько 15 % є підприємливими. Таким 

чином, з одного боку далеко не кожен може 

бути підприємцем, а з іншого - практично 

завжди і майже в будь- якому суспільстві є 

достатня кількість підприємливих людей. 

 

Ініціативність - стала особистісна якість, 

яка характеризується вільною надситуатив-

ною активністю, що спрямована на досягнення 

конкретних цілей та передбачає вияв 

рішучості та волі в реалізації запланованого. 

 

 Ініціатива - окремий прояв ініціативності; 

здатність до активної діяльності, яка 

випереджає зовнішні вимоги. 

Успіх людини та його ініціативність завжди 

поряд, і особливо це стосується 

підприємницької діяльності. 

Ця компетентність є підтримкою для 

викладачів  не лише в їхньому щоденному 

приватному і суспільному житті, а й на їхньому 

робочому місці, допомагаючи їм усвідомити 

контекст роботи і здатність до використання 

шансів; вона є основою більш конкретних 

умінь і знань, необхідних тим, хто здійснює 

заходи суспільного чи комерційного характеру 

або бере в них участь. 

Діяльність людини, її поведінка завжди 

викликають позитивне або негативне ставлення 

до неї. Відношення до дійсності відображається 

в мозку й переживається як задоволення або 

незадоволення, радість, сум, гнів, сором. Такі 

переживання називають емоціями, почуттями. 

Почуття – це специфічні людські, 

узагальнені переживання ставлення до 

людських потреб, задоволення або 

незадоволення яких викликає позитивні або 

негативні емоції – радість, любов, гордість або 

сум, гнів, сором тощо. 

Емоції – це безпосередня форма вираження 

почуттів. 

Порівняно з емоціями почуття – більш стійкі 

і тривалі психічні явища, що мають чітко 

виражений предметний характер. Людина не 

може переживати почуття взагалі, воно завжди 

прив’язано до кого-небудь або чого-небудь і 

виражає стійке ставлення цієї людини до 

певних об’єктів, реальних чи уявних. У процесі 

життєдіяльності почуття виявляються пізніше, 

ніж ситуативні емоції, і більшою мірою 

залежать від тих виховних впливів, що 

здійснюють на людину сім’я, заклад освіти, 

суспільство в цілому. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Емоції та почуття характеризуються: якістю, 

полярністю, активністю, інтенсивністю, 

тривалістю. 

Емоції і почуття здійснюють сигнальну і 

регулювальну функції, спонукають людину до 

знань, праці, вчинків або стримують її. 

Як і всі психічні процеси, емоційні стани, 

переживання почуттів є результатом діяльності 

мозку. Виникнення емоцій має своїм початком 

зміни, що відбуваються в зовнішньому світі. Ці 

зміни призводять до підвищення або зниження 

життєдіяльності, пробудженню одних потреб і 

згасанню інших, до змін у процесах, що 

відбуваються всередині людського організму. 

Фізіологічні процеси, характерні для 

переживання почуттів, пов’язані як із 

складними безумовними, так і з умовними 

рефлексами.  

Емоційні стани інших  людина визначає за 

особливими, виразними рухами, мімікою, 

зміною голосу тощо. Певним почуттям 

відповідають свої специфічні форми 

вираження.  

Воля – свідоме регулювання людиною своєю 

поведінкою, діяльністю, спілкуванням, яке 

пов’язане з подоланням внутрішніх і зовнішніх 

перешкод. Це здатність людини, яка 

виявляється в самодетермінації та 

саморегуляції поведінкою і психічних явищ. 

Воля має умовно-рефлекторну природу. На 

підставі тимчасових нервових зв’язків 

складаються і закріплюються 

найрізноманітніші асоціації та їх системи, що в 

свою чергу створює умови цілеспрямованої 

поведінки. Мозок безперервно отримує 

відомості про те, як і що відбувається в кожний 

даний момент. Ці дані негайно включаються до 

виробленої програми дій. Якщо дії 

узгоджуються із заздалегідь визначеною 

програмою, то ніяких змін до перебігу дій не 

вноситься. Якщо ж надходять відомості, що не 

відповідають створеній в корі мозку програмі, 

то змінюється або практична діяльність, або 

попередня програма. 

Функцією вольової регуляції є підвищення 

ефективності відповідної діяльності, а вольова 

дія виступає як свідома, цілеспрямована дія 

людини, спрямована на подолання зовнішніх та 

внутрішніх перешкод за допомогою вольових 

зусиль. 

Вольові дії являють собою простий або 

складний вольовий акт, який має свою 

структуру і особливості. У простому вольовому 

акті спонукання до дії (мотив) переходить у 

саму дію майже автоматично. 

Важливою характеристикою пізнавальної 

діяльності є емоційно-вольові процеси, що 

спонукають особистість до активних дій, 

вольових актів. Сприймання, запам’ятовування, 

відтворення та інші процеси неможливі без 

участі в них розумової діяльності, переживань і 

вольових прагнень. 

Важливим аспектом у професійній 

діяльності педагога є саморегуляція емоційного 

стану. Необхідність саморегуляції виникає, 

коли педагог стикається з новою, незвичною, 

важкою для нього проблемою, яка не має 

однозначного рішення або передбачає кілька 

альтернативних варіантів. Саморегуляція 

необхідна в ситуації, коли педагог знаходиться 

в стані підвищеного емоційного та фізичного 

напруження, що спонукає його до 

імпульсивних дій, або у випадку, якщо він 

знаходиться в ситуації оцінювання з боку дітей, 

колег, інших людей. 

 

Саморегуляція емоційного стану – це 

управління як пізнавальними процесами, так і 

особистістю: поведінкою, емоціями і діями. 

 

Регулювання означає управління своїми 

думками, переживаннями, поведінкою. Це  

цілісна система психічних засобів, за 

допомогою якої людина здатна керувати своєю 

цілеспрямованою активністю. 

Саморегуляція як цілісна система має свою 

функціональну структуру, в ній виділяються 

основні компоненти, що реалізують специфічні 

функції. 

Усі компоненти саморегуляції працюють як 

єдиний нерозривний процес, забезпечуючи 

психологічну структуру побудови виконуваної 

діяльності або здійснення поведінки. 

До індивідуально-типових особливостей 

саморегуляції відносяться: індивідуальні 

особливості регуляторних процесів, що 

реалізують основні ланки системи 

саморегуляції (планування, моделювання умов, 

програмування дій, оцінювання і корекцію 

результатів); стильові особливості, що 

характеризують функціонування всіх ланок 

системи саморегуляції і одночасно є 

регуляторно-особистісними властивостями 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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(самостійність, надійність, гнучкість, 

ініціативність) [6]. 

На сьогоднішній день недостатньо 

дослідженим залишається питання формування 

педагогічної фасилітації викладачів. Варто 

зауважити, що термін «педагогічна 

фасилітація» є відносно новим, він не належить 

до традиційних категорій педагогіки та 

психології. Але сучасна психолого-педагогічна 

наука містить сукупність ґрунтовних 

теоретичних положень, що можемо 

використовувати, досліджуючи дане поняття.  

Відповідно до гуманістичної концепції 

формування  особистості К. Роджерса, людина 

є суб’єктом власного життя. Вона вільна  у 

своєму виборі, прийнятті рішень, намагається 

виявляти самостійність і відповідальність, 

саморозвиватися. Людина, яка вільно рухається 

шляхом свого особистісного зростання, 

найповніше функціонує [7]. 

Педагогічну фасилітацію розуміємо як 

взаємодію між педагогом та учнем, яка 

базується на засадах гуманізму, 

полісуб’єктності, толерантності, дозволяє 

встановити зв'язок між загально ціннісними 

ідеалами української, зарубіжної педагогічної 

думки і сучасним станом педагогічної науки і 

практики, передбачає нагальний пошук 

способів і засобів гуманізації навчально-

виховного процесу. 

У сучасній педагогіці поняття фасилітації 

широко використовується в аспекті 

міжособистісної взаємодії в педагогічному 

процесі. У цьому зв’язку досліджується 

особливий вид педагогічної взаємодії між 

педагогом та учнем, що отримав назву 

«фасилітуюча взаємодія». У розробках учених 

виокремлено і особливий тип педагогічного 

спілкування – фасилітуюче спілкування.  

Здатність педагога до фасилітуючого 

спілкування – це іманентна якість особистості 

викладача, що розвивається та дозволяє 

здійснювати педагогічну взаємодію як таку, що 

надихає і спонукає вихованця до інтенсивної, 

свідомої самозміни відповідно до особистісно 

пріоритетних сенсів життєдіяльності, тим 

самим актуалізуючи процес його спрямованого 

і продуктивного саморозвитку [7]. 

У сучасному педагогічному процесі 

фасилітація – це зміна ефективності діяльності 

учня у взаємодії з викладачем або іншими 

учнями. Навіть пасивна присутність педагога в 

навчальному кабінеті активізує учнів, 

спрямовує їхню діяльність у необхідне русло, 

стабілізує її без явних цілеспрямованих дій 

педагога. Але феномен фасилітації виникає 

тільки в тому випадку, коли педагог буде 

авторитетним, референтним, визнаним [5]. 

На підставі здійсненого аналізу психолого-

педагогічних досліджень, у яких відображено 

сучасний  стан розроблення проблематики 

фасилітації, зокрема педагогічної фасилітації, 

зауважуємо, що питання необхідності і 

доцільності педагогічної фасилітації в 

навчально-виховному процесі у вчених не 

викликає сумнівів; однак у трактуванні сутності 

цього феномена як педагогічного явища позиції 

вчених є досить розбіжними, але більшість 

науковців схиляється до думки, що педагогічна 

фасилітація – це якість особистості педагога, 

від якої залежить продуктивність його 

професійної діяльності. Усі без винятку вчені 

погоджуються, що педагогічна фасилітація 

обов’язково пов’язана із діяльністю викладача, 

спрямованою на досягнення певної мети. 

Педагогічна фасилітація передбачає 

налаштованість особистості на допомогу 

іншим, прагнення відчути емоційний стан тих, 

хто оточує, співчувати і співпереживати їм, 

сприймати їхні переживання як власні. У 

зв’язку із зазначеним натепер широко 

використовується поняття «емпатійність 

особистості», що є інтегральною, 

професійнозначущою якістю особистості  

педагога, яка поєднує такі особистісні якості, як 

чутливість, доброзичливість, чуйність, 

емоційну гнучкість. 

Педагогу також необхідно  бути емоційно 

гнучким; ця властивість  проявляється у 

витримці, вмінні виявляти позитивні та 

стримувати негативні емоції, 

саморегулюватися. 

 

Висновок 

Педагогічна діяльність – багатопрофільна і 

багатоаспектна. Особистісно-професійна 

компетентність сучасного викладача буде 

визначатися не тільки інтелектом, сукупністю 

знань, умінь, навичок, а й особливостями 

нервової системи, психологічною стійкістю і  

підвищеною працездатністю у процесі 

педагогічної діяльності. Продуктивна 

професійна праця педагога передбачає 

адекватну самооцінку ним своєї професійної 
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діяльності, тобто педагогічну рефлексію. 

Аналіз складових особистісно-професійної 

компетентності та умов, що стимулюють 

професійне зростання педагога дають 

можливість більш цілісно вивчити процес 

упровадження інноваційних технологій,  

розглянути освітню ситуацію в різних аспектах 

та ракурсах, визначити цілі та завдання, 

відповідно до яких має відбуватися процес 

підготовки педагога, а самому викладачу – 

визначити власний рівень професійної 

компетентності, створити індивідуальну 

траєкторію професійного зростання, 

спрогнозувати програму саморозвитку та 

самореалізації, оскільки професійна 

компетентність викладача – це результат 

творчої професійної діяльності, інтегрований 

показник особистісно-діяльнісної сутності 

педагога. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ 
Тетяна Лазарєва,  
директор ДНЗ «Шосткинський центр ПТО» 

 

Сучасний ринок праці ставить нові вимоги 

до професійної компетентності учасників 

освітнього процесу (самоактуалізація, зміна 

усталених стереотипів), до якісної діяльності 

всього закладу в цілому та педагога зокрема. 

Набуває значимості роль інноваційного  

освітнього середовища в розвитку професійної 

компетентності педагога, що підтверджується 

дослідженнями учених І. Беха, Л. Ващенко,               

В. Донія та ін. 

Освітнє середовище навчального закладу є 

джерелом для розвитку особистості. На думку 

Л. Ващенко, потужний ресурс для розвитку та 

професійної діяльності педагога зосереджено 

саме в освітньому середовищі, наповненому 

інноваційним змістом. інформаційного ресурсу. 

Упровадженню інновацій у навчальний  

процес закладу професійної освіти  значну 

увагу приділено в наукових працях                           

В. Радкевич. Дослідниця переконана , що для 

ПТНЗ стає неохідною умовою зміна пріоритетів 

у навчальному процесі, спрямованих на 

розвиток учня, на формування його 

мотиваційної сфери. 

Якісна підготовка кваліфікованих робітників 

потребує творчого підходу викладачів і 

майстрів виробничого навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти до 

вибору змісту, форм, методів і засобів 

навчання, максимального використання 

досягнень сучасної педагогічної науки, новітніх 

педагогічних і виробничих технологій, що 

мають бути орієнтованими не лише на передачу 

готових знань, а й відображати ідеї, розуміння 

та визнання чужої точки зору, повагу до 

особистості, організацію співпраці та 

самовираження в діяльності, у творчості - бути 

спрямованими на формування комплексу 

особистісних якостей учнів. 

Колективний досвід Шосткинського центру 

професійно-технічної освіти  творчо підходить 

до впровадження інновацій та створення 

єдиного освітнього інноваційного  середовища. 

Тому науково – методичну роботу з 

викладачами та майстрами виробничого  

навчання спрямовуємо на : 

 усвідомлення педагогами необхідності 

дослідження та в подальшому використання 

педагогічних та виробничих інновацій; 

 готовність та створення власних 

інноваційних продуктів та інформаційних 

ресурсів. 

 Підготовку кадрів за професіями, зокрема 

для індустрії краси,  здійснюємо на 

компетентнісному підході та  за модульним 

принципом. Навчальний модуль – логічно 

завершена складова, що формується на основі 

кваліфікаційної характеристики та потреб 

роботодавців, сучасних технологій і новітніх 

матеріалів. 

Викладачі професійно-теоретичної 

підготовки та майстри виробничого навчання 

нашого закладу звернули увагу на те, що в 

деяких учнів, незважаючи на достатньо глибокі 

й міцні знання, інколи на виробництві 

виникають труднощі щодо прийняття 

самостійних рішень, здавалося б, із 

найпростіших виробничо-технічних питань. 

Аналізуючи ситуацію, прийшли до висновку, 

що практична підготовка – основа кваліфікації 

здобувача освіти. А зміст освіти повинен 

відповідати інноваційним технологіям та 

сучасному обладнанню. Тому одними з перших 

приступили до створення Державних 

стандартів на основі професійних компетенцій 

за професіями «Манікюрник», «Педикюрник». 

Структура навчального модуля розроблених  

стандартів містить у собі перелік 

компетентностей: загальнопрофесійних, 

ключових і професійних.  

Професійні компетентності – знання та 

уміння учнів виконувати трудові функції, 

швидко адаптуватися до змін у професійній 

діяльності і є складовими відповідної 

професійної кваліфікації. Професійні 

компетентності набуваються лише в процесі 

професійної діяльності майстрів виробничого 

навчання та викладачів. 

Педагоги нашого закладу – дослідники. Вони 

постійно знаходяться в пошуку нових шляхів 

удосконалення уроків з метою розвитку в учнів 

пізнавальних інтересів, виховання потреби в 

знаннях і самоосвіті, формування вміння 

працювати з джерелами наукової інформації, 
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Всеукраїнський конкурс професійної 

майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE-2018» 

вибирати з них необхідне для свого загального 

розвитку і майбутньої професійної діяльності. 

 Освітнє середовище навчального закладу є 

джерелом для розвитку особистості. З досвіду 

зазначимо, що результативними є проектне, 

розвивальне,проблемне навчання, тренінгові  та 

інформаційні технології. 

Цікавими для учнів є 

нестандартні уроки, для яких 

характерне структурування 

змісту й форми, що викликає 

передусім інтерес в учнів і 

сприяє їхньому оптимальному 

розвитку та вихованню. Серед 

таких нестандартних уроків 

найефективнішими є 

уроки-проекти, урок-

телепередача, бінарні 

уроки, урок-подорож, 

інтегровані уроки, що підвищують якість знань,  

інтерес до навчання, розвивають творче 

мислення, стимулюють пізнавальну активність 

учнів. Головне: кожен урок професійно та 

практично спрямований. 

Але все ж таки для підготовки 

кваліфікованих робітників  найбільше значення 

мають уроки виробничого навчання. За 

допомогою вдало підібраних сучасних методів і 

технологій навчання майстри передають свої 

досвід та знання учням для застосування їх  у 

подальшій професійній діяльності. 

 Результативною формою саморозвитку 

педагога є активна участь викладачів і майстрів 

виробничого навчання в семінарах, виставках, 

конкурсах, де вони обмінюються досвідом із 

колегами. Дієвим засобом формування 

професійної компетентності освітян є 

створення блогосфери. Ми презентуємо досвід 

на сторінках фахових періодичних видань, 

каталогів, таких як «Профтехосвіта», 

«Відкритий урок: розробки, технології, досвід», 

на освітніх веб-порталах у мережі Інтернет. 

Маємо вагомі результати: медалі на 

міжнародних виставках, дипломи на 

професійних конкурсах. 

 Наші педагоги є організаторами та 

учасниками  аматорських конкурсів, 

фестивалей , флешмобів «Коса – дівоча краса», 

«The Braid Fest» (фестиваль коси), де разом з 

учнями демонструють майстер-класи з плетіння 

кіс, використовуючи сучасні техніки плетіння. 

Майстри та учні нашого закладу підвищують 

свою професійну майстерність як постійні 

учасники Всеукраїнського Чемпіонату з 

колористики «ESTEL COLOR 2018», що 

відбувається в рамках  Міжнародного 

Фестивалю «Кришталевий Янгол» серед учнів 

закладів освіти з перукарського 

мистецтва, у Всеукраїнському 

конкурсі професійної 

майстерності «WORLDSKILLS 

UKRAINE-2018» із компетенції 

«Перукарське мистецтво», у  

відкритому Сумському 

регіональному чемпіонаті з 

перукарського мистецтва, 

нігтьової естетики та 

макіяжу та інших. Участь 

у професійних заходах - 

це унікальна можливість 

використовувати новітні матеріали, 

застосовувати набуті знання в навчально – 

виробничому процесі -  учитися творити красу. 

Стати професійним педагогом, 

професіоналом у своїй справі – значить бути 

компетентним у питаннях, що цікавлять не 

лише самого учня, а й педагогічний колектив. 

Отже, викладач, майстер виробничого навчання 

нової формації – це передусім особистість, яка 

неперервно працює над своїм розвитком, 

самовдосконаленням, відкрита для всього 

нового, уміє легко відмовлятися від штампів і 

стереотипів у навчальній, навчально-

виробничій роботі й у житті загалом. 

Педагог повинен бути готовим не лише 

вчити, а й вчитися у свого учня. Бо, як говорив 

В. Сухомлинський, далеко не кожен стане 

вченим, письменником, артистом, далеко не 

кожному судилося винайти порох або 

велосипед, але майстром своєї справи має стати 

кожен. 
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ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНИХ 
ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 
 
Сергій Азаров,  
викладач ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» 
 

Анотація. Стаття містить аналіз 

можливостей використання тестових 

технологій для перевірки знань учнів на уроках 

теоретичної та практичної підготовки в 

закладах П(ПТ)О. Запропоновано приклади 

тестів закритого та відкритого типів, 

розміщених в авторському електронному 

навчальному посібнику з будови вантажного 

автомобіля. Надано вимоги до структури 

тестів, рекомендації щодо особливостей їх 

розробки.  

 

Ключові слова. тестові технології, 

контроль знань, електронний посібник.  

 

Учням, щоб жити і працювати в новому 

тисячолітті, необхідно володіти наступними 

компетентностями: гнучко адаптуватися до 

мінливих життєвих ситуацій, здобуваючи 

необхідні знання, уміло застосовуючи їх у 

практичній діяльності; критично і творчо 

мислити, чітко усвідомлювати, де і яким чином 

придбані знання можуть бути застосовані до 

навколишнього середовища; самостійно 

працювати над розвитком власного інтелекту, 

моральності, фізичного стану, культурним 

рівнем; уміти збирати інформацію, аналізувати, 

зіставляти, узагальнювати, встановлювати 

закономірності, формулювати висновки, бути 

комунікабельним, уміти працювати в різних 

групах [1]. 

Сьогодні інформаційно-комунікаційні 

технології посідають провідне місце серед 

інших в освітньому процесі. Основними 

перевагами їх використання в навчанні є: 

підвищення рівня наочності навчального 

матеріалу шляхом подачі інформації в різних 

формах: тексту, графіки, звуку, відео; 

підвищення пізнавальної мотивації учнів, рівня 

їхньої самостійності й пошукової активності, 

розвиток альтернативного мислення; 

здійснення гнучкого, оперативного контролю за 

результатами навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; спонукання учнів до рефлексії 

власних навчальних дій; висока об’єктивність в 

оцінюванні знань учнів [2]. 

 Створення електронних засобів навчання, 

що включають комплекси дидактичних 

матеріалів інформативного, демонстраційного 

та контролюючого характеру, - обєктивна 

вимога сьогодення. З цією метою розроблено 

електронний навчальний посібник із будови 

вантажного автомобіля, що включає: 

 мультимедійний електронний 

посібник, сторінки якого містять теоретичну 

інформацію, гіперпосилання на відеоролики 

різної тематики; 

 програмний засіб для здійснення 

електронного тестування учнів; 

 друкований збірник тестових 

завдань, що містить 240 питань по 4 варіанти 

відповідей на кожне питання з ключем у 

вигляді таблиці; 

 друкований збірник завдань до 

лабораторно-практичних робіт, що містить 40 

завдань на встановлення відповідності з 

ключем правильних відповідей у вигляді 

таблиці. 

Оцінити діяльність учня, використовуючи 

класичну систему оцінки знань, умінь і 

навичок, стає все важче і важче. У подібних 

випадках викладачі та майстри виробничого 

навчання намагаються застосувати більш 

гнучку систему оцінювання, використовуючи 

різні способи оцінки навчальних показників 

учнів. Це може бути програмований контроль, 

фронтальне опитування, колективне рішення 

якісних завдань, самостійна робота, диктант, 

написання конспекту, виконання домашнього 

завдання, взаємоконтроль, самоконтроль, 

контрольна робота, залік із теми тощо [4]. 

Однією з сучасних технологій оцінки 

навчальних досягнень учнів є форма контролю 

у вигляді електронних тестових завдань – 

тестові технології. Якщо в процесі викладання 

систематично застосовувати електронні 

тестування як кількісний метод виміру 

обов’язкових результатів навчання, то можна: 

 оперативно отримати об’єктивну 

інформацію про хід освітнього процесу; 

Інноваійні технології: практичне використання 
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 підвищити мотивацію та ефективність 

навчання; 

 здійснити індивідуально-орієнтований 

підхід до навчання учнів і, отже, ефективно 

керувати освітнім процесом. 

Контроль засвоєння знань є одним із 

важливих компонентів під час вивчення 

спеціальних дисциплін. Він надає викладачу 

інформацію про рівень засвоєння знань учнями 

(так званий зовнішній зворотний зв’язок), а 

також інформацію самим учням про їх 

пізнавальні дії (внутрішній зворотній зв’язок). 

Поєднання внутрішнього та зовнішнього 

зв’язку під час вивчення предмета відіграє 

важливу роль в освітньому процесі.  

Виходячи з цього, контроль за засвоєнням 

знань зі спецтехнології повинен здійснюватися 

систематично, на кожному уроці. Як засіб 

зворотного зв’язку він дає можливість 

викладачу постійно отримувати інформацію 

про хід освітнього процесу та коригувати свої 

дії, виявити своєчасно прогалини в знаннях 

учнів, працювати над їх усуненням. Завдання в 

тестовій формі дозволяють швидше перевірити 

рівень володіння матеріалом, порівняно з 

традиційними методами контролю; перевірка 

знань стає більш об’єктивною; при 

використанні тестів зменшується емоційне 

напруження учнів; за наявності комп’ютерної 

техніки є можливість автоматизованого 

контролю [3]. 

У збірнику тестових завдань 

використовуються завдання закритої та 

відкритої форми. 

 

1. Завдання закритої форми. 

А. Завдання з однією правильною 

відповіддю: 

1. Яка система застосовується для 

полегшення пуску дизельного двигуна? 

А.Система випуску відпрацьованих газів. 

Б.Система живлення «commonrail». 

В.Система передпускового підігріву. 

Г.Система турбонадуву. 

 

Б. Завдання з кількома правильними 

відповідями: 

1. Від чого залежить періодичність 

проведення технічного обслуговування 

автомобілів? 

1.Умов експлуатації автомобіля. 

2.Експлуатаційних характеристик 

автомобіля. 

3.Пробігу автомобіля (тис. км.). 

4.Обсягу виконуваної роботи. 

 

В. Завдання на встановлення відповідності 

(логічні пари): 

1.Установіть відповідність 

Причеп і 

напівпричеп 

Автопоїзд 

Дизельна система 

живлення 

Двигун 

Стиснений газ Метан 

Зріджений газ Пропан, бутан 

Генератор і 

акумуляторна 

батарея 

Електрообладнання 

Зчеплення Трансмісія 

Підвіска 

автомобіля 

Ходова частина 

Гальмівна система Механізми керування 

Заміна масла ТО-1, ТО-2 

Заміна 

охолоджувальної 

рідини 

Сезонне ТО 

Склоочисник Додаткове 

обладнання 

Механізм підйому 

кузова 

Спеціальне 

обладнання 

 

Г. Завдання на встановлення хронологічної 

та логічної послідовності: 

1.Установіть правильну послідовність дій 

водія при виконанні щоденного технічного 

обслуговування автомобіля. 

Перевірка дії робочої, запасної, 

допоміжної та стоянкової гальмівної 

системи 

6 

Перевірка рівнів мастил, рідин та 2 
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палива перед пуском двигуна 

Перевірка роботи склоочисника та 

омивача вітрового скла 

8 

Перевірка інтенсивності прогрівання 

двигуна, роботи опалювального 

пристрою (взимку) 

7 

Перевірка регулювання дзеркал (за 

необхідності відрегулювати) 

5 

Візуальний огляд автомобіля та його 

двигуна на механічні пошкодження 

(тріщини патрубків, підтікання 

охолоджувальної рідини, мастила і т. 

д.) 

 

1 

Перевірка роботи електрообладнання 

(зарядка АКБ; робота поворотів, стопів, 

фар, габаритів) 

4 

Запуск двигуна і перевірка його роботи 

на різних режимах 

3 

 

Д. Завдання на класифікацію: 

1.Класифікуйте види автомобільного 

транспорту за вантажопід’ємністю. 

Особливо 

мала 

– до 0,5 т. 

Мала – від 0,5 до 2 т. 

Середня – від 2 до 5 т. 

Велика – від 5 до 15 т. 

Особливо 

велика 

– понад 15 т. 

(позадорожній 

автомобіль) 

Особливо зацікавлять учнів тести на 

відповідність із використанням ілюстрацій та 

малюнків із будови й експлуатації автомобіля. 

Установіть відповідність 

 

1 Причепи 

2 Вантажні 

автомобілі 

3 Напівпричепи 

4 Автомобілі-тягачі 

 

2. Завдання відкритої форми 

Завдання на доповнення (тести-підстановки) 

1.Включення стартера під час пуску двигуна 

бажано здійснювати не більше ніж… 

А.На 3-5 секунд. 

Б.На 5-10 секунд. 

В.На 10-15 секунд. 

Г.На 15-20 секунд. 

 

 Завдання із стислою відповіддю 

1.Чи впливає включення повного приводу 

автомобіля на витрату палива? 

А.Так. 

Б.Ні. 

  

Конструктивні тести 

1. Дайте характеристику визначенню 

«Автопоїзд». 

Автопоїзд – це__________________________ 

_________________________________________ 

Типові задачі 

1.Розрахуйте, скільки палива (л) витратить 

вантажний автомобіль КАМаЗ-6520, 

пройшовши відстань 250 км із вантажем і без 

вантажу. 

Із вантажем 

_______л. 

Без вантажу 

_______л. 

 

Рекомендації щодо складання тестових 

завдань та відповідей до них: 

 переконатися, що на тестове завдання 

можна відповісти, не дивлячись на варіанти 

відповідей, або що варіанти відповідей на 100% 

є правильними або неправильними; 

 включати в умову найбільшу частину 

інформації з тестового завдання (умова 

завдання повинна бути довшою за варіанти 

відповідей, що, у свою чергу, повинні бути 

досить короткими); 

 уникати надмірної інформації у 

формулюванні завдань; 
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 уникати заплутаних складних 

формулювань; 

 складати граматично правильні і логічні 

варіанти відповідей; розташовувати їх у 

логічному або алфавітному порядку; писати 

правдоподібні дистрактори (за довжиною 

приблизно такі ж, як і правильна відповідь); 

 уникати категоричних тверджень 

(«завжди», «ніколи», «все») та невизначених 

формулювань («як правило», «часто»); 

 уникати тестових завдань із 

запереченнями; 

 писати зрозумілі інструкції для 

відповідей на запитання, по можливості не 

змінювати формат відповідей; 

 не використовувати занадто важких слів; 

 не слід задавати два запитання в одному 

(викладач не може бути впевненим, на яку 

частину респондент дав відповідь). 

Тестові технології можуть з успіхом 

застосовуватися для поточної перевірки знань, 

адже оперативно перевіривши роботи, викладач 

зможе своєчасно відкоригувати виклад 

матеріалу наступного уроку, приділивши 

більше уваги слабо засвоєним розділам. 

Відсутність трудомісткої перевірки письмових 

робіт дозволяє досить часто проводити 

контрольні заходи, створюючи в учнів відчуття 

тотального контролю знань [2]. 

Систематична перевірка знань не тільки 

сприяє ефективності засвоєння нових знань, а й 

виховує свідоме ставлення до навчання, формує 

акуратність, працьовитість, цілеспрямованість, 

активізує увагу, розвиває здатність до аналізу. 

При використанні тестового контролю 

забезпечуються рівні для всіх учнів умови 

перевірки, тобто підвищується об’єктивність 

перевірки знань. 

Тестові технології сприяють підготовці учнів 

до життя в сучасному суспільстві та 

професійній підготовці у високорозвиненому 

інформаційному середовищі. 
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ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ  
ПРИЙОМІВ ЕЙДЕТИКИ 

 

Олена Пархомчук,  
викладач  ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» 
 

Анотація. У статті розкрито поняття 

«ейдетика», «ейдотехніка» та їх роль у 

підвищенні ефективності сучасного уроку; 

описані методи та прийоми ейдотехніки, 

наведені приклади  їх застосування на уроках 

біології.  

Ключові слова: пам'ять, ейдетика, 

ейдотехніка. 

 

Сучасний темп розвитку суспільства 

надзвичайно високий. Нам, викладачам 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, важливо, щоб здобувачі освіти  не 

тільки мали міцні знання з предмета, але й 

могли ними скористатися у повсякденному 

житті. Відмінною рисою освітніх стандартів, 

що розробляються сьогодні, є новий підхід до 

формування змісту та оцінки результатів 

навчання на основі принципу: від «знаю й 

умію» - до «знаю, умію й можу застосувати на 

практиці». 

Давньогрецький філософ Платон вважав, що 

множинність, різноманіття світу починається з 

ейдосу (ідеї). У Платона є ейдоси людей, 

тварин, предметів. Філософ наголошував, що 

десь «по той бік» є ідеї, з яких виникають речі в 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/21238
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нашому світі. 

Ейдетика – це психологічний або медичний 

термін, здатність згадувати чи відтворювати 

зображення, звуки, запахи об'єктів чи тактильні 

відчуття про них у пам'яті з граничною 

точністю. Ейдетичні образи відрізняються від 

звичайних тим, що людина ніби продовжує 

сприймати предмет за його відсутності. 

Основна формула, що відображає суть методів 

ейдетики: уява + позитивні емоції = засвоєна 

інформація [4, с.5-6]. 

Уміння запам’ятовувати і швидко 

відтворювати теоретичний матеріал є однією з 

необхідних умов успішності учня. Перед 

здобувачами  професійної освіти постійно 

постає проблема: «Як краще засвоїти великий 

обсяг інформації?». І це йому не завжди під 

силу, оскільки складними є назви органічних 

речовин, величезна кількість понять, правил, 

законів. Часто ми стикаємося з такою 

трудністю – чим більше викладач вимагає, 

контролює, перевіряє, тим гірше учень 

запам’ятовує матеріал. Одним із шляхів 

підвищення ефективності сучасного уроку є 

застосування прийомів ейдотехніки.  

Найчастіше використовую такі методи і 

прийоми ейдотехніки, що дозволяють задіяти 

різні види образної пам’яті – слухову, зорову, а 

також логічно-змістову. 

1. Метод Аткінсона (застосування 

фонетичних асоціацій). 

Це метод запам’ятовування іншомовних 

слів, заснований на використанні ключових слів 

або фонетичних асоціацій. Засвоюючи такі 

слова, учні уявляють співзвучне щось смішне, 

цікаве, незвичайне, тому одразу відпадає 

необхідність у зазубрюванні [2, с.40]. 

При вивчення теми з біології «Двомембранні 

органели. Пластиди. Їх функції» учні 

розглядають класифікацію пластид. Для 

підвищення ефективності запам’ятовування 

використовую фонетичні та кольорові асоціації 

(рис. 1. Фонетичні та кольорові асоціації до 

теми «Двомембранні органели. Пластиди. Їх 

функції» ). 

2. Повтори за товаришем (учень починає 

відтворення визначення або характеристику 

об’єкта, інший повторює сказане і додає нову 

інформацію). 

 

 
Рис.1. Фонетичні та кольорові асоціації до теми 

уроку «Двомембранні органели. Пластиди. Їх 

функції». 

 

Наприклад, на уроці з теми «Клітина – 

основна структурно-функціональна одиниця 

живих організмів» на етапі закріплення 

вивченого матеріалу учням пропоную цю 

вправу. Вони по черзі повторюють попередні, 

називають наступні органели клітини та дають 

їм характеристику. Таким чином опрацьований 

матеріал відтворюється декілька разів, і тому 

краще запам’ятовується.  

3. Асоціація (учні називають швидко будь-

які асоціації, що виникають у зв’язку з 

терміном, явищем тощо) [3, с.2]. 

Тему «Білки» учні розглядають на уроках 

біології, хімії,  з основ здоров’я та фізіології 

харчування. Тому вони вже мають великий 

«багаж» знань, але, на жаль, не завжди 

систематизований. На етапі актуалізації знань 

учням пропоную вправу «асоціативний кущ», 

завданням якої є пригадати все, що вони 

пов’язують із цією темою (рис.2. Асоціативний 

кущ до теми уроку «Білки»). 

 
Рис. 2. Асоціативний кущ до теми уроку 

«Білки» 

4. Акровербальний метод («акро» – край, 

«вербо» – слово). 
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Що стосується акровербальної техніки, то це 

метод креативного «оживлення» сухої та 

нецікавої інформації. Як правило, для цього 

викладач разом з учнями складає веселі 

віршики або анаграми. Це вже досить приємне 

заняття, тому відсоток засвоєння такої 

інформації високий [1, с.2]. Головне, на мою 

думку, не нав’язувати свої варіанти. Якщо 

знову повернутися до назв фаз життєвого циклу 

клітини, то ось результат пошуків: 

І (інтерфаза) іде 

П (профаза) по 

М (метафаза) морю 

А (анафаза) Азовському 

Т (телофаза) теплохід (рис.3). 

 
Рис. 3. Назви фаз життєвого циклу клітини 

з використанням акровербальної техніки 

 

Цей метод застосовую також, якщо учневі 

потрібно запам’ятати суть принципу 

комплементарності в побудові дволанцюгової 

молекули ДНК при вивченні теми уроку 

«Нуклеїнові кислоти». Тобто треба запам’ятати, 

що напроти аденілового нуклеотиду 

розташовується тимідиновий, а напроти  

гуанілового – цитозиновий. Пропоную учням 

запозичену фразу [3, с.2]: «А Ти ГуЦулочка». 

Сьогодні популярні графічні методи 

ейдотехніки, що  базуються на максимальному 

використанні образного типу інформації [2, 

с.42]. Матеріал кодується в символи, схеми і 

діти запам’ятовують інформацію, пропускаючи 

її через серце, емоції, темперамент.  

На першому уроці при вивченні розділу 

біології «Організменний рівень організації 

життя» розглядаємо велике різноманіття живих 

організмів. Для кращого розуміння їх ієрархії 

пропоную учням розглянути графічний 

конспект 1 «Форми життя живих організмів». 

 

 
Графічний конспект 1. Форми життя живих організмів 
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Таким чином скорочується час на пояснення 

класифікації живих істот та опис їх  

зовнішнього вигляду.  

На вивчення теми «Неклітинні форми 

життя» виділяється чотири уроки, а матеріалу, з 

яким треба ознайомити учнів, достатньо багато, 

тому в одній схемі зібраний навчальний 

матеріал цілого блоку (графічний конспект 2. 

Неклітинні форми життя). 

 
Графічний конспект 2. Неклітинні форми життя 

 

Стислість та наочність схеми прискорює 

процес запам’ятовування навчального 

матеріалу, що дає змогу використати більше 

часу на ознайомлення з прикладами вірусних 

захворювань та профілактичних заходах.  

На уроці біології з теми «Будова та функції 

тканин тварин, їх здатність до регенерації» 

пропоную розглянути розташування всіх видів 

тваринних тканин на прикладі конкретної 

тварини, в даному випадку представника 

амфібій. На малюнку учні можуть побачити 

місце розташування кожної конкретної 

тканини, її будову та зробити висновки про 

функції, які вони виконують (графічний 

конспект 3. Будова та функції тканин тварин, їх 

здатність до регенерації). 

 

 
Графічний конспект 3. Будова та функції тканин тварин, їх здатність до регенерації 
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Для розуміння учнями глобальності та 

важливості теми «Вітаміни як компоненти їжі» 

пропоную схему, що дозволяє зрозуміти 

необхідність раціонального збалансованого 

харчування. Учні на схемі бачать, у яких 

продуктах розташовані вітаміни, та які хвороби 

можуть виникнути при їх недостатній кількості 

в організмі (графічний конспект 4. Вітаміни як 

компоненти їжі). 

 
Графічний конспект 4. Вітаміни як компоненти їжі 

 

Тренування пам’яті учнів, використовуючи 

технологію ейдетики, допомагає у формуванні 

предметних компетенцій учнів, необхідних їм у 

повсякденному житті та майбутній професійній 

діяльності.  

Застосування технології ейдетики на уроках 

біології допомагає: 

 формувати в учнів  навички 

самостійного здобуття нових знань, збирання 

необхідної інформації, уміння висувати 

гіпотези; 

 розвивати навички аргументації; 

 розкривати свою позицію; 

 робити висновки, узагальнювати. 

Таким чином, мінімізується психологічна 

напруга, а запам'ятовування і засвоєння 

інформації стає невимушеним, захоплюючим і 

необтяжливим.   

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Базилевич Олег. Трохи про ейдетику на уроках 

біології. Електронний ресурс/ Режим доступу: 

http://shag.com.ua/trohi-pro-ejdetiku-na-urokah-

biologiyi.html 

2. Богосвятська Анна-Марія. Методи ейдетики на 

уроках СЛ / Анна-Марія Богосвятська // Зарубіжна 

література. Шкільний світ. – 2011. – № 47/48. – С. 40-

43. 

3. Красножон Оксана. Формування предметних 

компетентностей з біології шляхом застосування на 

уроках прийомів ейдетики та мнемотехніки. 

Електронний ресурс/ Режим доступу: 

http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/formuvannya-predmetnyh-

kompetentnostej-z-biolohiji-shlyahom-zastosuvannya-na-

urokah-pryjomiv-ejdetyky-ta-mnemotehniky/ 

4. Матюгин И.Ю. Развитие памяти и внимания / 

И.Ю. Матюгин.- М.: Риполкласик, 2009. –89-93с. 

 

 

 

 

  

http://shag.com.ua/trohi-pro-ejdetiku-na-urokah-biologiyi.html
http://shag.com.ua/trohi-pro-ejdetiku-na-urokah-biologiyi.html


 
 

 

27 

Професійна освіта Сумщини №2(2), 2018 

УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ  
НАВЧАННЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ  
ЗАЛІЗНИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 
Світлана Колесник,  
викладач ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» 
 

Однією з основних вимог до професійної 

освіти є  забезпечення її якості. Головним 

мірилом якості освіти стає компетентність 

кваліфікованого робітника. Професійна освіта 

все більше орієнтується на підготовку  

робітника, який не тільки вільно володіє 

обраною професією, а й готовий до постійного 

професійного росту, соціальної та професійної 

мобільності. Сучасні роботодавці зацікавлені 

більше не в оцінках випускника, не в якості 

знань, умінь, навичок майбутнього працівника, 

а більше в його компетентності та 

компетенціях. 

А тому, головним завданням в  роботі 

педагога  є навчити учня працювати, мислити, 

аналізувати, порівнювати, робити висновки, 

тобто діяти.  

Розв’язанням цього завдання може стати 

упровадження в освітній процес електронних 

засобів навчання, застосування яких дозволяє 

підвищити не тільки успішність навчання, а й 

інтерес до обраної професії. Навчальні 

комп'ютерні програми, електронні підручники, 

посібники дають можливість кожному учню 

брати активну участь у навчальному процесі, 

індивідуалізувати процес навчання, 

здійснювати самоконтроль. Бути не пасивним 

спостерігачем,  активно одержуючи знання і 

оцінювати свої можливості.  

До електронних засобів навчання відносять 

віртуальні, інтерактивні, мультимедійні та інші. 

Це можуть бути різноманітні електронні 

таблиці, презентації, тесторіуми (система зі 

створення тестових завдань), відеофільми, 

підручники, посібники тощо. 

Електронний посібник – це програмно-

методичний комплекс, що відповідає 

параметрам та структурі звичайного паперового 

підручника (посібника, довідника, практикуму) 

та подає теоретичний матеріал шляхом його 

інтерактивної комунікації. Структура їх може 

бути різна, головне, щоб вони полегшували 

освоєння навчальних матеріалів. 

Основна мета педагога  під час підготовки 

кваліфікованого робітника з професій 

залізничного профілю - розвиток і формування 

професіоналізму та компетентності фахівця не 

лише в обсязі, що відповідає вимогам 

Державного стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти, а й з 

урахуванням надпредметних компонентів, тісно 

пов’язаних з формуванням його певних 

психофізіологічних якостей (відповідальність, 

витриманість, уважність, моторна та 

оперативна пам'ять, швидкість реакції, 

готовність до екстрених дій), а тому створення 

електронних засобів навчання, за допомогою 

яких можна моделювати та відтворювати 

виробничі ситуації – це необхідність на 

сучасному етапі. 

Упевнена, що використання електронних 

ресурсів забезпечує компетентнісний підхід до 

навчання, що передбачає розвиток ключових та 

предметних компетентностей учнів, їх 

підготовленість до виконання всіх видів 

діяльності. Головне, на мою думку, що є 

результат: учні працюють, виконують певні 

завдання, мислять, знаходять потрібну 

інформацію,  діють у нестандартних 

виробничих ситуаціях. 

Професія «Слюсар з ремонту рухомого 

складу» - складна  і відповідальна. Слюсар – 

один із головних членів комплексної бригади з 

ремонту рухомого складу, і це зобов’язує його 

глибоко знати призначення, будову та ремонт 

вузлів і механізмів складної системи  

локомотива. Предмет «Слюсарні роботи»  з 

професії «Слюсар з ремонту рухомого складу» 

з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого 

складу 1 розряду» починається з вивчення 

слюсарних операцій, знання яких необхідні для 

виконання ремонтних робіт. Виникає  питання 

«Як за невелику кількість годин навчити учнів  

розрізняти слюсарні інструменти, знати їх 

призначення, послідовність виконання 

слюсарних операцій, навчити розрізняти  види 
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дефектів та запобігати їх виникненню, знати 

безпечні прийоми праці?» 

Розроблений електронний посібник 

«Слюсарні роботи» покликаний  орієнтувати 

учнів не на запам'ятовування теоретичного 

матеріалу і набір шаблонних рішень з предмета, 

а на розвиток умінь учнів бути активними 

учасниками пізнання, здатними оволодіти 

навичками самоосвіти, сприяти розвитку 

активного, діяльнісного підходу в навчанні, 

розкриття та використання творчих здібностей 

кожного учня  через формування пізнавальних 

потреб шляхом організації пошуку знань у 

процесі вивчення навчального матеріалу. 

Електронний засіб навчання  доповнює 

традиційний підручник і може 

використовуватися як у фронтальній роботі з 

допомогою мультимедійного проектора та 

інтерактивної дошки, так і для самостійної 

роботи з навчальним матеріалом, узагальнення, 

повторення тощо. 

Структура електронного посібника включає 

такі складові: 

 

 
 

Навчальний матеріал у посібнику 

систематизований та сконструйований таким 

чином, щоб легко було засвоїти головне із 

загальної кількості інформації. Текст легко 

читається, інформація підкріплюється 

зображеннями та схемами. Увесь матеріал 

підібрано з традиційної літератури, він включає 

короткий зміст даної теми, розкриває основні 

поняття - іншими словами, обов'язкову для 

вивчення інформацію, дозволяє користувачу 

гранично швидко переглянути екран, 

відшукуючи потрібну інформацію. Подання 

інформації у стислому, сконцентрованому 

вигляді сприяє більш глибокому та міцному 

засвоєнню її учнями.  

Для наочного вивчення теоретичного 

матеріалу  в системі електронного посібника 

передбачені мультимедійні плакати, що 

ілюструють наявні слюсарні інструменти, 

слюсарні операції, види дефектів роботи, 

безпечні умови праці. Усі презентації вміщено 

у відповідних теоретичних матеріалах та 

інтегровано в гіпертекст. Підібрані 

ілюстративні матеріали дають можливість 

вирішувати галузеве спрямування електронного 

посібника. Такий підхід  викликає інтерес до 

предмета, спонукає до творчого осмислення 

матеріалу.  

Основне методичне завдання практичного 

компонента електронного посібника — це 

реалізація узагальнення  та закріплення знань, 

умінь і навичок. Даний комп'ютерний банк 

представлений у вигляді робочого аркушу учня. 

Word-сторінки  робочого аркуша і аркуша з 

теоретичними відомостями мають зворотній 

зв'язок.  Заповнюючи робочі аркуші, учень має 

змогу за допомогою гіперпосилань перейти до 

банку  теоретичних відомостей для 

знаходження  інформації, яка дозволить учню 

виконати поставлене завдання. Такий підхід 

впливає на розвиток інтелектуального 

потенціалу учнів, формує вміння самостійно 

здобувати знання, здійснювати інформаційно-

навчальну, дослідницьку діяльність, навички 

працювати з інформацією, що дозволяє 

підвищити якість підготовки учнів. 

Важливим етапом уроку є узагальнення і 

систематизація отриманої інформації. В 

залежності від ступеня складності формованих 

умінь (рівня засвоєння навчального матеріалу)  

в робочому аркуші електронного посібника    

включено завдання різних типів. 

Перший тип задач - тренувальні вправи, що 

вимагають репродуктивного відтворення знань, 

розвивають пам’ять учнів.  

Для перевірки вміння правильно 

відтворювати отримані знання в робочому 

зошиті учня використовуються неоднорідні 

тестові завдання закритої форми з множинним 

вибором, що передбачають три - п'ять 

можливих відповідей, серед яких правильною є 

лише одна. Відповіді  тестів  подані у вигляді: 

Контрольний блок:             

робочий аркуш учня, 

питання самоконтролю 

                                                                                                         

Питання самоконтролю 

Додатковий блок:                 

мультимедійні 

презентації              

Основний блок:                

теоретичні відомості          

Контрольні електронні 

тести 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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термінів, назв, понять, формулювань, 

позначень,  ознак, характеристик, залежностей.  

Завдання 1 

Виберіть правильну відповідь  

1. Метал піддають випрямленню як у 

холодному, так і нагрітому стані. 

А. Так. 

Б.  Ні. 

2. Чи правильне твердження, що правка і 

рихтування мають одне й теж призначення? 

А. Так. 

Б.   Ні. 

3. Як називається пристосування для правки 

прутків? 

А. Правильна плита. 

Б.  Гвинтовий прес. 

 

 4. Виберіть інструмент для правки 

загартованих деталей. 

А. Киянки. 

Б.  Гладилки. 

В. Рихтувальні молотки. 

Г. Стальні молотки із сталі У7, У8. 

5. Який порядок виконання випрямлення 

листового металу за наявності хвилястості по       

краях і рівної середини? 

А. Удари наносять від середини в напрямок 

хвилястості. 

Б.  Удари наносять від країв до середини. 

В.  Удари наносять по вгнутих місцях. 

 

Другий тип задач, що застосовується в 

посібнику, вимагає аналізу визначеної типової  

ситуації, розрахунку; звернені не тільки до 

пам’яті, але й до репродуктивного мислення. 

 

 

Завдання 2. Поставте позначку проти інструмента, що слід використовувати для 

виконання робіт, зазначених у таблиці. 

Назва роботи Креслярка Вимірювальна 

лінійка 

Кернер Циркуль 

 

Штангенциркуль Кутник 

Нанесення 

рисок 

      +      

Розмітка  

дуги 

       +   +     +   

Креслення 

кіл 

      

Поділ кола 

на 2 частини 

      

Поділ кола 

на 5 частин 

      

       

Спряження 

двох прямих, 

що 

перетинаються 

  +  

  + 

  

 

Третій тип задач, що використовуються для 

формування знань та вмінь, - проблемні, 

характеризуються самостійним пошуком, 

доказами. Рішення таких завдань демонструє, 

як учень  уміє застосовувати засвоєну 

навчальну інформацію в нестандартних 

виробничих ситуаціях при розв’язанні 

нетипових завдань. Така діяльність вимагає не 

тільки міцного запам'ятовування інформації, 

але і розвинутих умінь міркування та творчого 

мислення.           

Введення завдань пошукового та творчого 

характеру надає навчанню розвивальний 

характер, удосконалює розумові здібності 

учнів, формує їх професійну компетентність.  

 

Завдання 3. 

Слюсар отримав креслення, за яким треба 

виконати згинання. Опишіть послідовність 

виконання робіт, розрахуйте довжину смуги, 

потрібної для виготовлення кутника, якщо 

матеріал - сталь 45, 
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L₁= 50мм;  L₂= 60мм; S= 2мм; r =3мм. 

Зазначте умови, за яких слюсар може 

запобігти виникненню дефекта. 

 

 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
 

Електронний посібник з предмета «Слюсарні 

роботи»  з професії «Слюсар з ремонту 

рухомого складу», за кваліфікацією «Слюсар з 

ремонту рухомого складу 1 розряду» містить 

банк питань самоконтролю. Користуючись 

електронним посібником, учень має можливість 

перевірити, як іде процес засвоєння 

навчального матеріалу. В електронному 

посібнику питання для самоперевірки 

представлено в програмі РоwerPoint із 

використанням анімації та тригерів. За 

допомогою гіперпосилань учень зі сторінки 

«Теоретичні відомості» може перейти на 

сторінку, де надруковані питання. Давши 

відповідь, можна перевірити, наскільки вона є 

правильною та точною .  

Електронні тести – це вимога часу. У 

поєднанні з іншими видами перевірки 

електронні тестові завдання  є досить 

ефективним інструментом. В електронному 

посібнику використано електронне тестування 

в програмі MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 

2007 та не вимагає  інсталяції інших програм. 

Контрольні електронні тести містять по 10 

питань із вибором однієї правильної відповіді. 

Здійснюється відлік часу відведеного на 

виконання тесту. До закінчення часу є 

можливість повернутися до попередніх слайдів 

і виправити неправильну відповідь.  Після 

закінчення  тестового контролю програма 

показує учню кількість правильних відповідей і 

отриману кількість балів. Простота в організації 

проведення тестів дозволяє економити час на 

проведення контролю знань, оперативно 

отримати об’єктивну інформацію про хід 

навчального процесу, підвищити мотивацію та 

ефективність навчання, здійснити 

індивідуально-орієнтований підхід до навчання 

учнів, а отже, ефективно керувати навчально-

виховним процесом. 

Отже, разом з іншими засобами навчання  

електронний посібник є складовою навчально-

методичного комплексу з предмета «Слюсарні 

роботи», а ефективність упровадження 

електронних засобів навчання  

прослідковується в підвищенні рівня 

навчальних досягнень учнів із предметів 

професійно-теоретичної підготовки 

залізничного профілю, у підвищенні 

майстерності учнів під час відпрацювання 

практичних навичок на робочих місцях на 

виробництві. 
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НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ РОБОТИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 
ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ 

 
Наталія Фурса,  
викладач філії ДНЗ «Охтирський центр ПТО» смт. Велика Писарівка 
 

 

Анотація. У статті розглянуто 

нетрадиційні форми і методи навчання, що 

можна застосовувати не тільки на уроках 

фізики. Використання нестандартних 

моментів на уроках посилює  мотивацію учнів 

до навчання, допомагає швидше засвоїти 

навчальний матеріал, зрозуміти роль фізики в 

житті та в опануванні майбутньою 

професією.  

Ключові слова: інноваційні технології, 

дидактичні ігри, творче мислення. 

 

Сучасна педагогіка і психологія 

спрямовують свої зусилля на те, щоб виявити 

здібності, можливості та потреби кожного учня, 

максимально використати їх для розвитку його 

особистості. Одним зі шляхів досягнення цієї 

мети є впровадження таких методів, засобів й 

організаційних форм навчання, які б 

активізували пізнавальну діяльність учнів, 

розвивали їх мислення, здібності, привчали 

працювати самостійно і творчо. Мова йде про 

інновації в педагогіці – відкриття нових форм, 

методів та засобів педагогічної діяльності; 

творча реалізація нових теоретичних 

концепцій, ідей, технологій, систем навчання і 

виховання. Цінність їх полягає в тому, що 

освітня, розвиваюча та виховна функції діють у 

тісному взаємозв’язку. 

Особливостями нетрадиційних форм і 

методів навчання є: 

 особиста орієнтація; 

 висока активність усіх учасників; 

 творчий підхід до розв’язання 

поставленого завдання; 

 прагнення передбачити можливі наслідки 

прийнятих рішень; 

 наявність нестандартних ситуацій; 

 дух змагання; 

 уміння працювати в парі чи в групі; 

 самостійна творча робота; 

 висока відповідальність кожного учасника 

за свої дії. 

Усе більше застосування на практиці 

знаходять окремі форми і методи,  що 

притаманні інноваційним технологіям. 

Основними методами роботи є дидактичні ігри, 

ігрові вправи, цікаві завдання, що вимагають 

творчого підходу, питання, що орієнтують 

учнів на пошук і самостійні відкриття. 
Сучасна молодь учить лише те, що буде 

потрібно в майбутньому житті, або те, що 

цікаво. Більша частина учнів, які прийшли до 

професійно-технічного навчального закладу, 

втратили інтерес до навчання ще в початковій 

школі і бажають лише здобути професію. 

Фізика – один із базових предметів у системі 

загальної середньої освіти, але разом із тим 

вона займає одне з останніх місць серед 

навчальних предметів за рівнем зацікавленості 

в її вивченні. Учні нашого навчального закладу, 

прийшовши вперше на урок фізики, з 

упевненістю  заявляють: «Навіщо ця фізика? 

Яка з неї користь?», «Фізика мені не 

потрібна!». У такому випадку я даю завдання 

написати творчу роботу на одну з тем: «Фізика 

в моїй професії», «Фізика навколо мене» тощо. 

Майже на кожному уроці намагаюсь пов’язати 

матеріал із майбутньою професією учнів та 

показати практичну значущість інформації. 

Уроки узагальнення і систематизації знань  

проводжу у вигляді уроків-змагань, уроків-

подорожей тощо (урок-перегони з теми 

«Кінематика», урок-подорож країною 

«Динаміка»). 

 Постійно підвищувати інтерес до уроку – 

завдання кожного педагога.  

Напевно, кожен педагог має свої маленькі 

секрети і винаходи як побороти байдужість 

учнів. Багато викладачів уже ввели в практику 

своєї діяльності нестандартні уроки, але така 

робота потребує чимало часу на ретельну 

підготовку. На мою думку, одним із 

ефективних шляхів підвищення мотивації   

учнів до вивчення фізики є уроки із 

застосуванням нетрадиційних елементів 

навчання.   
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Я використовую такі: розгадування 

кросвордів, ребусів, визначення  фізичного 

змісту прислів’їв, фізичний аукціон, гра 

«Влучний стрілець», написання «Шпаргалки»,  

«Кубик Блума», вправи «Знайди помилку», 

«Знайди зайве», «Що об’єднує», «Відтвори 

формулу», «Фізичний футбол» тощо. 

Кросворди 

Кросворди здавна користуються великою 

популярністю в людей різного віку і різного 

типу занять. Розв’язання кросвордів сприяє 

розвитку мислення учнів, самостійності, 

самоконтролю. Кросворди можна 

використовувати на різних етапах уроку.  

Робота над створенням кросвордів за темою 

- це один із прийомів стимулювання творчої 

активності учнів, що сприяє розвитку  інтересу 

до змісту теми. Така робота має розвиваючий 

характер, формує навички роботи з науково-

популярною літературою. 

Кросворд можна створювати як у малих 

групах з чотирьох-п’яти осіб (за наявності у 

складі кожної з них одного-двох учнів із 

високим і середнім рівнем навчальних 

досягнень), так й індивідуально (за вибором). 

Угорський кросворд з теми «Динаміка» 

Завдання. Відшукати фізичні поняття та 

терміни (всі слова можуть ламатися під 

прямим кутом у будь-якому напрямку). 

д д р с и л а 

и и т е м п р 

н н а м о р у 

а м і к а и х 

н е ф о р с к 

ь д ц а м м о 

ю н і н і е р 

т о я н ж т е 

ч а с я я р н 

а с а м т я н 

 

Правильні відповіді: час, маса, тяжіння, 

прискорення, ньютон, сила, динаміка, 

динамометр, деформація, пружність, метр. 

Ребуси 

При оголошенні теми уроку або при 

закріпленні знань мені подобається 

використовувати ребуси, що спoнукають 

рoзвитoк творчої діяльності учнiв, активiзують 

їх рoзум і кмiтливiсть. 

Ребус – це свого роду загадка, що подається 

за допомогою букв, цифр, фігур, знаків. Назви 

всіх предметів, що зображені в ребусі, читають 

тільки в називному відмінку. Предмет, 

зображений у ребусі, може мати не одне, а два 

чи більше значень, чи може мати одне загальне 

та одне конкретне значення - вибирати треба те, 

що підходить за логікою. Якщо букви записані 

одна в одній, то їх назви читають із додаванням 

букви «в»; якщо одна буква знаходиться під 

іншою, то читати їх треба з додаванням «на», 

«над» або «під»; якщо між буквами стоїть знак 

«+», то треба додавати букви «з», або «і»; ще 

одна буква може бути розташована  «біля», «у», 

«коло» або «за» будь-якою; якщо перед 

фігурою стоїть певна кількість ком, то стільки 

літер треба відняти від початку назви фігури; 

якщо після фігури стоїть певна кількість ком, то 

стільки літер треба відняти від кінця назви 

фігури; якщо дві фігури розташовані поруч і від 

назви першої треба відняти літери з кінця, а від 

назви другої – з початку, то для першої фігури 

коми ставлять згори, а для другої – знизу. Якщо 

поруч з якою-небудь літерою написана інша, то 

читають із додаванням прийменника «по»; 

якщо поряд із малюнком (чи над ним, чи під 

ним) стоять цифри, то це значить, що літери 

закодованого зображенням слова читають у 

тому порядку, який вказаний цифрами. 

Закреслені (відсутні) цифри вказують на 

відсутність певних літер. У ребусах окремі 

склади «до», «ре», «мі», «фа», «соль», «ля», 

«сі» зображають відповідними нотами. Якщо 

зображено предмет, а біля нього (чи на ньому) 

написана, а потім закреслена літера, то це 

означає, що цю літеру необхідно виключити зі 

слова, зашифрованого малюнком. Якщо ж над 

закресленою літерою знаходиться інша, то це 

значить, що потрібно нею замінити закреслену. 

Теж саме роблять, коли між двома літерами 

стоїть знак рівності чи перехідні стрілочки. 

Якщо закреслена літера(и) стоїть як незалежна 

фігура, то її потрібно читати з додаванням 

частки «не». 

Приклади ребусів, створених за допомогою 

генератора ребусів на он-лайн сервісі 

rebus1.com.ua 

 
Відповідь: температура 
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Відповідь: динаміка 

 
Відповідь: імпульс. 

Загадки, прислів’я, приказки 

Величезний потенціал для застосування на 

уроках фізики мають «скарбниці народної 

мудрості» - короткі влучні вислови, що в 

художній формі характеризують  різні явища.  

Тому на своїх уроках часто даю завдання 

«Поясніть вислів» або «Чому так говорять?», 

«Як ви розумієте прислів’я?», «Поясніть 

фізичний зміст прислів’я». Це можна робити як 

на уроках, так і давати для самостійного 

опрацювання. 

Наприклад.  Завдання «Пояснити вислів». 

Хто як скородить, так йому і родить (тема 

«Капілярні явища»). 

Коса любить брусок і сала кусок (тема «Сила 

тертя»). 

Коси коса, поки роса, а як роса додолу - ми 

додому (тема «Закони Ньютона»). 

Методичний прийом «ШПАРГАЛКА» 

З метою активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів я використовую методичний 

прийом «Шпаргалка», тобто пропоную учням 

створити шпаргалку (ментальну карту) по 

заданому матеріалу. Цей прийом можна 

використовувати на будь-якому уроці.  

При вивченні нової теми учні в парах або 

групах самостійно опрацьовують текст 

підручника та на папері формату А4 

різнокольоровими олівцями створюють 

«шпаргалку», по закінченню учні презентують 

свої роботи і користуються виготовленими 

шпаргалками на заняттях. Перед перевірною 

роботою можна задати домашнє завдання – 

створити шпаргалку із вказаної теми, яка б 

допомогла в написанні роботи. Шпаргалки 

можна створювати  як на папері, так і за 

допомогою сервісів для створення ментальних 

карт, таких як Free Mind, The Prrsonal Brain, 

Drop Mind, Popplet. Результати своєї роботи 

пропоную учням надіслати на електронну 

пошту викладача (у вигляді скріншотів, фото, 

посилань). 

 
 

 

 

Метод «Кубик  Блума» 

«Кубик  Блума» - це методичний прийом, 

при якому на грані куба наносяться запитання, 

що передбачають розгляд усіх аспектів теми. 

Цей прийом було запропоновано 

американським психологом і педагогом 

Бенджаменом Блумом,  автором теорії 

таксономії, що передбачає поділ цілей навчання 

на три блоки: когнітивну, тобто «знаю»; 

психомоторну, тобто «творю»; афективну – 

«вмію».  

Для застосування цього 

прийому використовую 

звичайний пластмасовий куб 

із дитячого конструктора, на 

гранях якого написано: 

Назви. Чому. Поясни. 

Запропонуй. Придумай. 

Поділися. 
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З кубиком працюю таким чином:  учень 

кидає куб і відповідає на запитання, що 

починається зі слова, яке випало на грані. 

Даний прийом  допомагає розвивати навички 

критичного мислення та в активній і цікавій 

формі перевіряти знання і вміння учнів. 

Прийом «Кубик  Блума» використовую 

найчастіше на узагальнюючих заняттях. 

Назви. Назви основні положення МКТ.  

Назви факти, що показують подільність 

речовин. 

Чому. Чому рух молекул ніколи не 

припиняється? 

Чому молекулярна фізика використовує 

відносні величини для вимірювання маси? 

Поясни. Поясни, яким фізичним явищем 

пояснюється процес засолювання огірків. 

Запропонуй. Запропонуй спосіб визначити 

кількість речовини, що міститься в даному тілі.  

Запропонуй, як можна визначити кількість 

молекул у склянці води. 

Придумай. Придумай  дослід  із 

спостереження дифузії  (чи осмосу) в домашніх 

умовах. 

Поділися. Поділися думками про значення 

процесів дифузії в кулінарії. 

Такі вправи, як  «Знайди зайве», «Що 

об’єднує» розвивають логічне мислення учнів, 

стимулюють уважність, посилюють активність 

учнів на уроці. 

Завдання. «Знайди зайве».    

 Fµ ,F т , Р, М ( зайвий момент сили, інше 

- сили). 

 F, a, V, m (зайва маса, інші – векторні 

величини). 

Завдання. «Знайди спільне».   

Згадайте  термін із фізики, що об’єднує ці 

зображення. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Відповідь: деформація. 

 

Таким чином, використання нестандартних 

моментів підвищує мотивацію учнів до 

вивчення фізики. Це  допомагає  швидше 

засвоїти матеріал, краще зрозуміти роль фізики 

в житті та в опануванні майбутньою професією. 

Такі елементи розвивають фантазію, творчість, 

креативність, критичне мислення, що дуже 

актуально для сучасної молодої людини. 
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ – ОДИН ІЗ ВИДІВ 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 

Оксана Куткович,  
викладач філії ДНЗ «Охтирський центр ПТО» смт Велика Писарівка 
 

Кожний викладач хоче, щоб його уроки були 

цікавими, захоплюючими і такими, що 

запам'ятовуються. Тому закріплення знань, 

умінь та навичок є одним із найважливіших 

засобів забезпечення міцності їх засвоєння.  

 Урок є складним «відрізком» освітнього 

процесу, на якому всі етапи важливі для 

засвоєння нового матеріалу. При  викладанні 

предмета «Охорона праці» намагаюся створити 

всі умови для того, щоб кожен учень, 

зрозумівши сутність поданого викладачем  

матеріалу, зміг відтворити його зміст, 

застосувати  знання у практичній діяльності.  

Поряд  із  перевіркою домашнього завдання, 

вивчення нового матеріалу - закріплення є 

важливою складовою традиційного 

комбінованого уроку, є елементом практичного 

використання у складі вивчення нового 

матеріалу.  

Основна функція закріплення загальновідома 

- це виявлення (рання діагностика) прогалин у 

знаннях учнів, які навчаються за щойно 

вивченим, новим для них матеріалом та 

можливість усунення цих недоліків. 

Способів застосування закріплення декілька. 

Вони можуть використовуватися як окремий 

заключний етап навчання, так і в процесі 

вивчення нового матеріалу. На цьому етапі учні 

вперше застосовують нові знання (вправи) в 

умовах, коли ще недостатньо стійкі й осмислені 

знання та  можуть допуститися помилок при їх 

застосуванні.  

Основна  мета етапу уроку полягає в тому, 

щоб дізнатися, чи зрозуміли учні новий 

матеріал, і показати, як його застосовувати. 

Етап охоплює пряме відтворення матеріалу, 

тому завдання я підбираю аналогічні тим, що 

використовувались під час пояснення. Також у 

процесі організації роботи здійснюю контроль 

за  діяльністю учнів, слідкую за правильністю 

виконання завдань, у випадку необхідності 

надаю допомогу або проводжу  додаткові 

пояснення.  

Досить актуальним є використання тестів під 

час уроків з охорони праці, адже таким 

способом підсумовую досягнення учнів в 

опануванні відповідної теми з  предмета. При 

розробці тестових завдань керуюсь такими 

критеріями: 

- кожне тестове завдання має відповідати 

основним поняттям або термінам; 

- питання має бути сформульоване так чітко, 

щоб на нього можна було б  відповісти, навіть 

не дивлячись на варіанти відповідей; 

- не використовую категоричних тверджень 

(завжди, ніколи, всі) та невизначених 

формувань (зі словами: часто, рідко, звичайно). 

Для роботи на уроці використовуються різні 

форми тестових завдань: 

а) тести з відкритими тестовими завданнями 

- це завдання вільної форми відповіді: 

 завдання з пропусками; 

 завдання на доповнення; 

 завдання з короткою відповіддю; 

б) тести з закритими  завданнями: 

 графічний диктант (характеризується 

наявністю відповіді «так/ні», «правиль-

но/неправильно»); 

  тестові завдання, що передбачають вибір 

із кількох запропонованих відповідей; 

 тестові завдання на визначення 

відповідності. 

Також  пропоную учням  заповнення таблиці 

при відсутності одного з її елементів або 

видаленням зайвого. 

Таким чином, викладачу  в процесі 

підготовки до уроку необхідно приділити 

належну увагу цьому етапу уроку, ретельно 

продумувати завдання і вправи, а також 

урізноманітнити прийоми, що не тільки 

забезпечують закріплення навчального 

матеріалу, але й сприяють розвитку таких 

пізнавальних процесів, як пам'ять, мислення та 

уява. 
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Приклад завдань для закріплення нового матеріалу  
з теми: «Колективні та індивідуальні засоби  

захисту в електроустановках» 
 

І.Вправа «Доповни схему» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Вправа «Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді» 

1.Засоби  захисту в електроустановках бувають: 

А. Колективні, одиночні. 

Б. Індивідуальні, гурткові.  

В. Колективні, індивідуальні. 

2. Навмисне електричне з'єднання з землею або її еквівалентом металевих 

струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою називають? 

А. Захисне заземлення.  

Б. Захисне занулення. 

В. Захисне випромінювання. 

3. Навмисне  електричне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих 

струмонепровідних частин, що можуть опинитися під напругою називають? 

А. Захисне заземлення.  

Б. Захисне занулення. 

В. Захисне випромінювання. 

 

ІІІ. Тестові завдання з пропусками «Встав пропущені слова» 

1. З метою запобігання або зменшення впливу на працюючих засоби захисту в 

електроустановках  поділяються на _________________ та ___________________ захисту. 

2. Для захисту людей від ______________________ внаслідок пошкодження ____________ 

і переході напруги на струмопровідні частини машин, механізмів, інструментів 

застосовують __________________ чи ________________. 

Ізолюючі захисні засоби 

 

 

 

Блокування буває: 

 

 

 

Захисні засоби 
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3. ___________________ (не більше 42В) застосовують для живлення електроприймачів 

невеликої потужності: ручного електрофікованого інструменту, переносних ламп, ламп 

місцевого освітлення, сигналізації. 

 

ІV. Завдання на доповнення «Закінчіть думку» 

1. Для забезпечення електробезпеки використовуються окремо або в поєднанні один з 

одним такі технічні способи та засоби: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. За принципом дії блокування поділяють на ______________________________________ 

 

3. До основних засобів відносяться: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

V. Завдання з короткою відповіддю  
1. Захисне заземлення- це_____________________________________________________ 

2. Занулення –це______________________________________________________________ 

3. Захисне відімкнення –це_____________________________________________________ 

 

VІ. Завдання  з однослівною відповіддю “так” чи “ні” або “+” чи “-“ 

1.  До колективних засобів захисту в електроустановках відносяться діелектричні 

боти? 

2.  Діелектричні рукавички повинні  бути безшовні, зі швом, трипалі і п'ятипалі? 

3. Ізоляція стержня викруток повинна закінчуватися не ближче 10 мм від кінця її 

жала? 

 

VІІ. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) 

 

Вправа «Встановити відповідність» між назвою засобів індивідуального захисту 

та його зображенням 

1.Діелектричні боти 

                  А. 

2.Ізолюючі підставки 

               Б. 

3.Діелектричні килимки, доріжки 

                В. 

4.Діелектричні калоші 

            Г. 
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Д 

1.Ізолюючі штанги 

А 

2.Слюсарно – монтажний 

інструмент з ізолюючими ручками 

Б. 

3.Електровимірювальні кліщі 

В 

4.Ізолюючі кліщі 

Г 

 

Д 

VІІ. Вправа – «Дешифрувальник»  
Використовується для розвитку фантазії та швидкого мислення. Суть: слово 

записане не буквами, а цифрами і його потрібно розшифрувати, співставивши цифри з 

алфавітом. Таку гру можна використовувати при повторенні попередньої теми, 

закріпленні нового матеріалу. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Я 

1. Застосовуються під час звільнення потерпілого від струмопровідних частин, що 

перебувають під напругою понад 1000 В44383 (кліщі). 

2. Його застосовують в електроустановках напругою вище 220В, у яких часто 

ведуться роботи на струмоведучих частинах, що огороджуються 1454611559 

(блокування). 
3. Їх встановлюють у місцях, перебування в яких пов'язано з можливою небезпекою 

для працюючих, а також на виробничому устаткуванні, що є джерелом такої небезпеки 

35143   1235243 (знаки безпеки). 

VІІІ. Кросворд  

Розв’язування кросвордів - це  своєрідна «гімнастика розуму». Виконуючи завдання, 

учні розвивають і тренують пам’ять,  здатність логічно думати, аналізувати, порівнювати, 
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вчаться доводити справу до кінця. Нерозв’язаний кросворд ніхто не зможе просто 

залишити, бо це гра, яка робить азартним навіть  неактивного учня. 

Використовувати кросворди можна на уроках будь-якого типу та етапу уроку. 

             5↓с 

              

              

   3↓        2↓   

              

 4↓             

              

              

Е  л е к т р о б е 1з↓ п е к а 

              

              

              

              

              

              

  6→            

              

              

1. Навмисне  електричне з'єднання з землею або її еквівалентом металевих 

струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою. 

2. Навмисне  електричне з'єднання з нульовим захисним провідником 

металевих струмонепровідних частин, що можуть опинитися під напругою. 

3. Захист швидкої дії, що забезпечує автоматичне відімкнення 

електроустановки під час виникнення в ній небезпеки ураження людини струмом. 

4. Вона складається з робочої та додаткової.  

5. Вона буває звукова та світлова. 

6. Вид захисту, що забезпечує зняття напруги із струмоведучої частини 

електроустановки під час проникнення до них без зняття напруги. 

 

ІХ. Завдання з відкритою відповіддю 

1. Опишіть вимоги до даного засобу захисту 

_____________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

2. Які загальні правила до зберігання ручного 

ізольованого  інструменту? 

_________________________________________________ 

__________________________________________
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ 

Олександр Федченко,  
в.о. директора ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище » 

 

Однією з концептуальних засад сучасного  

закладу освіти є інноваційний процес, що 

відіграє важливу роль в економіці 

глобалізованого світу. У наш час професійні 

заклади заради власного процвітання повинні 

навчитися перетворювати загрози на 

можливості, щоб протистояти ринковій 

турбулентності, економічним спадам і жорсткій 

конкуренції. 

  
 

Нині у професійно-технічній освіті постало 

питання, як забезпечити якісну підготовку 

кваліфікованих робітників, адаптованих не 

лише для регіонального, державного, а й 

світового ринків праці, а найголовніше -  

отримати з цього користь для  закладу  освіти й 

економіки держави в цілому. Навчальні заклади 

професійної освіти на даному етапі потрібно 

розглядати  як один із головних елементів 

розвитку економіки країни. Основними 

проблемами на шляху досягнення 

вищезазначених цілей стало: застаріле 

обладнання та навчальна база; відсутність 

уявлення про сучасне  виробництво і, як 

наслідок, підготовка за технологіями, що не 

відповідають сучасним вимогам; дефіцит 

відповідного рівня спеціалістів. Не менш 

важливою проблемою у вирішенні питання 

підготовки висококваліфікованих робітників є 

застарілі методи управління професійними 

кадрами та навчальним процесом. Адже 

інновації виступають як процес генерування 

нових ідей, що створює потенційні переваги 

розвитку бізнес-середовища, яким потрібно 

управляти. А забезпечення ефективного 

управління цим процесом стає ключовим 

викликом для закладів освіти. Генерування ідей 

зараз стає бізнес-функцією чи діяльністю, що 

вимагає залучення кожного працівника закладу, 

і навіть тих, хто безпосередньо непов’язаний з 

інновацією. 

Підвищити можливості  закладів освіти до їх 

стрімкого розвитку можливо шляхом 

розширення кола зацікавлених осіб (клієнтів, 

партнерів, постачальників, конкурентів, 

окремих осіб) поза межами міста, регіону, 

держави. 

Одним із перших етапів на шляху до 

впровадження інноваційного підходу в 

навчальний процес є, звичайно, вивчення 

досвіду сучасних компаній, що вже 

зарекомендували себе на ринку праці. З метою 

набуття такого досвіду протягом двох місяців я 

мав можливісь пройти стажування в польській 

компанії «Крісмар» та на польському 

підприємстві «МЕТАЛ-СТОЛЬ».   

 

 
 

 
Під час проходження стажування  

ознайомився з особливостями організації робіт,  

Інвестиції 
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із сучасним обладнанням та матеріалами, з 

процесом навчання спеціалістів,  із системою 

організації роботи служби охорони праці,  з 

переліком робіт, що виконуються 

підготовленими спеціалістами. Отримав досвід 

щодо систематизації перевірочних робіт, оцінки 

їх якості. 

 
 

 
 

 
 

 
Не менш важливими у підготовці 

висококваліфікованих робітників є фінансові 

питання.  Після повернення зі стажування 

розпочався процес складання бізнес- плану, до 

реалізації якого залучалися кошти польської 

компанії і місцевих органів влади. Результатом 

реалізації проекту стало відкриття на базі 

ДПТНЗ «Конотопське вище професійне 

училище»  українсько-польського відділення з 

перепідготовки та підвищення кваліфікації за 

професією «Електрогазозварник».  

Нам вдалося за короткий термін залучити 

кошти на суму 250 тисяч гривень  на оновлення 

обладнання. 

За рік роботи даного відділення 

перепідготовку і підвищення кваліфікації 

пройшло 94 слухачі. Загальна сума отриманих 

коштів склала 358000 гривень. Даний результат 

свідчить про повну його самоокупність.  

 Сьогодні нами планується розширення 

переліку європейських партнерів щодо 

співпраці не лише з перепідготовки та 

підвищення кваліфікації, а й проведення 

атестації спеціалістів шляхом Інтернет-зв’язку.  

Другим етапом  упровадження інноваційного 

підходу в навчальний процес є підготовка 

кваліфікованих робітників із використанням 

елементів дуальної форми навчання, сутність 

якої полягає у паралельному навчанні учнів у  

закладі професійної освіти та на підприємстві. 

Базове підприємство  ТОВ НВО «Червоний 

металіст» понад 10 років співпрацює  з 

німецькими компаніями «PilsTransportgerate, 

GmbH,Volkswagen, Mercedes» з виготовлення 

пакувальних контейнерів для перевезення 

комплектуючих деталей. 

Адміністрація підприємства спільно з ВПУ  

вирішили підготовку кваліфікованих 

робітничих кадрів  регіону за професією 

«електрогазозварник»  здійснювати шляхом  

упровадження елементів дуальної форми 

навчання, що дасть можливість використати  

базу підприємства з метою оптимізації 

навчального процесу.  
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Для підприємства даний експеримент - це 

можливість підготувати робітничі кадри 

безпосередньо для свого виробництва, 

відповідно до виробничих технологій та 

обладнання, в максимальній відповідності 

корпоративним інтересам. Це економія часу та 

коштів на пошук, підбір робітників, їх 

перенавчання та адаптацію до умов 

конкретного виробництва. 

Для закладу освіти – це можливість 

реалізувати зміст професійного навчання 

відповідно до чинного законодавства та 

державних стандартів професій та, водночас, 

зменшення витрат на підготовку робітників. 

Єдиним питанням залишається наступне: чи 

не вплине зменшення теоретичної підготовки 

на  якість професійної? 

За результатами  проведеної роботи можна 

зробити наступні висновки: рівень підготовки 

більшості учнів, що в процесі трудової 

діяльності постійно зростає, відповідає 

потребам виробництва, про що свідчить 

наступне. 

Аналіз виконання робіт за ступенем 

складності в І семестрі 2017-2018 навчального 

року показав: 

- у процесах, пов’язаних із підготовкою 

металу під зварювання, задіяно 30% учнів від 

загальної кількості; 

- на роботах, пов’язаних із складанням 

деталей та наступним їх зварюванням, задіяно 

40% учнів від загальної кількості; 

- на роботах, пов’язаних зі зварюванням 

деталей, - 20% від загальної кількості;  

- на роботах, пов’язаних з обробкою 

готових виробів після процесу зварювання, - 

10% учнів від загальної кількості. 

Результати виконання робіт за ступенем 

складності в ІІ семестрі 2017-2018 навчального 

року засвідчили, що 

- у процесах, пов’язаних із підготовкою 

металу під зварювання, задіяно 8% учнів від 

загальної кількості; 
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- на роботах, пов’язаних із складанням 

деталей та наступним їх зварюванням, задіяно 

24% учнів від загальної кількості; 

- на роботах, пов’язаних зі зварюванням 

деталей,- 60% від загальної кількості;  

- на роботах, пов’язаних з обробкою 

готових виробів після процесу зварювання,- 

8%. 

Зазначені процеси  відпрацювались на 

кожному професійному модулі та передбачали 

перехід учнів від виконання простих операцій 

до більш складних. Постійне чергування 

виробничих операцій давало можливість учням 

вдосконалювати свою майстерність і 

підвищувати продуктивність. Стимулом для 

такої діяльності була оплата за фактично 

виконаний обсяг робіт.  

З метою підвищення якості професійного 

рівня майбутніх працівників були задіяні різні 

форми  навчання,  зокрема факультативний 

курс у вигляді практичних занять, який 

дозволяв учням підвищувати рівень  

компетентностей  із різних видів зварювання. 

Під час  самостійної роботи для оволодіння 

професійно-теоретичними компетентностями 

використовувався робочий зошит.  Моніторинг 

результатів навчання  проводився за 

результатами комплексних кваліфікаційних 

завдань. 

Творча група, до складу якої входили і 

представники роботодавця, постійно проводила 

моніторинг ефективності розробленої системи 

організації роботи. За результатами 

моніторингу розглядались можливі якісні зміни 

до навчального процесу – це і коригування 

навчального плану, і часткова зміна навчальної 

програми, і більш ефективний розподіл учнів за 

видами виконуваних робіт. 

Для роботодавця головним залишається те, 

що учні  експериментальної групи після 

отримання диплому і подальшого 

працевлаштування можуть відразу включитися 

у виробничий процес щодо випуску продукції. 

Переконані: будь-яка інновація 

супроводжується інноваційним процесом, який 

передбачає  якісні зміни в різних підрозділах, 

що мають безпосередній вплив на  

впровадження інновації.  

Важливо бути готовим до змін кожному: і 

педагогу,  і підприємцю.   

 Працівники сучасних закладів освіти 

повинні розуміти додаткову цінність у 

використанні  часу і зусиль щодо розвитку 

структур, систем і процедур, які забезпечують 

постійний потік інновацій. Адже це -  наше 

майбутнє. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОБ'ЄКТИВНА 
НЕОБХІДНІСТЬ ПІДГОТОВКИ 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 
 

Наталія Ганжа, 
заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Конотопський 
професійний аграрний ліцей» 

 

Анотація. У статті розкриті сутність та 

мета соціального партнерства як ефективної 

форми соціальної взаємодії  між професійно-

технічним закладом  та   роботодавцями і 

органами  виконавчої влади на сучасному етапі 

розвитку українського суспільства, описаний 
досвід роботи колективу закладу  з 

соціальними партнерами. 

Ключові слова: соціальне партнерство, 

соціальний діалог, співпраця, соціальний 

проект. 

Проблема підготовки висококваліфікованих 

робітників завжди була актуальною, а на 

сучасному етапі зростання виробництва вона 

гостро постає в суспільстві й вимагає 

удосконалення форм, методів і змісту нових 

рішень, ідей та виваженого підходу до пошуку 

нових шляхів у системі професійної освіти. 

Адже сучасний ринок праці диктує свої  

вимоги: якість професійно-практичної 

підготовки кваліфікованого робітника повинна 

відповідати вимогам освітніх стандартів, 

потребам  регіону  та роботодавця.  

У сучасних умовах динаміки та розвитку 

суспільства підприємствам різних форм 

власності потрібні мобільні, 

висококваліфіковані,  конкурентоспроможні   

робітники з високою культурою та відповідним 

рівнем комунікабельності. 

 Саме тому професійна (професійно–

технічна) освіта повинна постійно 

вдосконалюватись, інтегруватись у 

виробництво, забезпечувати високу якість 

підготовки кваліфікованих робітників, що 

дозволить підвищити якість робочої сили, 

кваліфікацію та професіоналізм і сповна 

реалізувати потенціал цього фактору для 

економічного зростання  нашого регіону та  

України в цілому. 

Співпраця закладу освіти і роботодавця – це 

перспективний шлях розв’язання багатьох 

проблем, що виникають у процесі підготовки 

кваліфікованих робітників. Перш за все,  це  

оновлення та осучаснення  матеріально-

технічної бази закладу, придбання новітньої 

сільськогосподарської техніки, впровадження 

сучасних інноваційних технологій. І це питання  

ми   вирішуємо шляхом розвитку соціального   

партнерства, що слід розуміти  як таку 

суспільну колективно розподілену діяльність 

різних соціальних груп, яка  приводить до 

позитивних  результатів. 

Терміни «соціальне партнерство» і 

«соціальний діалог» - відносно нові поняття, 

що з'явилися у зв'язку зі зміною форм власності 

в нашій країні й зміст яких полягає в тому, що 

партнери повинні всі проблеми взаємин 

вирішувати шляхом переговорів, знаходження 

компромісів і досягнення згоди на 

взаємовигідній основі. 

Основними принципами соціального 

партнерства є:  рівноправність сторін;  повага й 

врахування інтересів сторін;  зацікавленість 

сторін в участі в договірних відносинах;  

сприяння держави в зміцненні й розвитку 

соціального партнерства на демократичній 

основі;  дотримання сторонами і їхніми 

представниками законів і інших нормативних 

правових актів;  повноправність представників 

сторін;  воля вибору під час обговорення 

питань, що входять у сферу праці;  

добровільність прийняття сторонами на себе 

зобов'язань;  реальність зобов'язань, прийнятих 

на себе сторонами;  обов'язковість виконання 

колективних договорів, угод;  контроль за 

виконанням прийнятих колективних договорів, 

угод; відповідальність сторін, їхніх 

представників за невиконання з їхньої вини 

колективних договорів, угод. 

Мета  соціального  партнерства полягає в 

особливому типі взаємодії професійно-

технічних навчальних закладів із центральними 

та місцевими органами виконавчої влади, 

об’єднаннями роботодавців, підприємствами 

різних форм власності й підпорядкування. 
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 Суть взаємин партнерів полягає в тому, що, 

з одного боку, сфера освіти повинна готувати 

кадри фахівців відповідно до вимог ринку, 

запитів підприємців на кадри в обсягах і за 

складом професій, достатніх для всього 

різноманітного господарства країни. З іншого 

боку,  роботодавці повинні брати активну 

участь у виробленні стратегії освіти, контролі 

за її якістю, а також у її фінансуванні. 

У рамках експерименту регіонального рівня  

з теми «Соціальне партнерство як інструмент 

підвищення якості підготовки кваліфікованих 

робітників»  визначені  наші соціальні 

партнери. 

Ліцей плідно співпрацює з органами 

державної влади: Конотопською районною 

державною адміністрацією (голова Горбенко 

Микола Миколайович) та Конотопською 

районною  радою (голова Боярчук Анатолій 

Васильович).    

Результатом співпраці стало виділення 

значної матеріальної допомоги  на розвиток 

матеріально-технічної бази ліцею. Так, за 2017 

рік було виділено коштів на суму 4 102 521, а 

саме:  

 - 1 420 100 грн. -  на ремонт їдальні; 

 - 1 482 421 грн. – на облаштування стадіону 

зі штучним покриттям;                          

 - 1 200 000 грн. - на придбання комбайна  

JOHN DEERE 9500. 

 У 2018 році завдяки  матеріальній допомозі 

придбано трактор МТЗ-82.1 Белорус 4х4 

вартістю 498 750 грн.  та оприскувач Кронос-

3000-22 вартістю 420 000 грн.; проведено 

ремонт покрівлі учбового корпусу № 2 

вартістю 1 451 698 грн. та стрілецького тиру 

вартістю 378 000 грн.           

Учні ліцею, які навчаються за професіями 

сільськогосподарського напряму,  проходять 

виробничу практику на базі публічного  

акціонерного товариства «Конотопагропостач» 

(керівник Польовик Юрій  Васильович) , де 

знайомляться з новою сільськогосподарською 

технікою і мають можливість  під керівництвом 

досвідчених працівників набувати необхідні 

для   майбутнього робітника вміння та навички.  

Майстри виробничого навчання та викладачі 

професійно-теоретичної підготовки  проходять 

навчання з будови, обслуговування та 

налагодження режимів роботи новітньої 

сільськогосподарської техніки.  

Роботодавець надає спонсорську допомогу 

для ремонту сільськогосподарської техніки та 

автомобілів. Так у 2018 році були виділені 

мастильні  матеріали для комбайна JOHN 

DEERE 9500, запасні частини до автомобіля 

КАМАЗ-5511 та дискової борони БДТ-7 тощо. 

Також  заклад співпрацює з приватним 

акціонерним товариством «Радгосп 

«Шевченківський» (керівник Зінченко Микола 

Олексійович). Це  товариство, де багато 

сучасної сільськогосподарської техніки, і 

завдяки співпраці і педагогічні працівники, і  

учні ліцею мають можливість вивчати та 

працювати з новою технікою.  

Співпраця з цим роботодавцем  розпочалась 

лише з  минулого року, але за цей період 

проведено оновлення машинно-тракторного 

парку ліцею: отримано сівалку СЗ-5,4;  два  

культиватора КПС-4А-2;  дискову борону БДТ-

7 та надана значна допомога  по ремонту 

техніки. 

Важливим напрямом співпраці є 

забезпечення постійного контакту майстрів 

виробничого навчання та викладачів 

професійно-теоретичної підготовки з 

виробництвом;  залучення спеціалістів із 

підприємств соціальних партнерів до 

підготовки кваліфікованих робітників, що дає 

можливість учням адаптуватись до сучасних 

вимог виробництва, набути  професійних 

навичок роботи на сучасній 

сільськогосподарській техніці. 

Результатом співпраці з соціальними 

партнерами стала розробка соціального  

проекту  з загальним бюджетом  5 383 637 

гривень, з них 3 152 637 гривень -  це гроші 

соціальних партнерів, завдяки яким   зміцнено 

та модернізовано  навчально-матеріальну базу 

ліцею.  

 Таким чином, активне залучення соціальних 

партнерів до всіх складових діяльності системи 

професійної (професійно–технічної) освіти – 

від управління до розробки навчальних програм 

та практичного навчання - повинно є одним із 

пріоритетів роботи закладу. Саме налагодження 

конструктивного, взаємовигідного партнерства 

з роботодавцями та органами влади дозволить 

залучити додаткові ресурси для розвитку ліцею, 

а головне – підвищити рівень підготовки 

робітничих кадрів та забезпечити регіон 

висококваліфікованими робітниками. 
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КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 
 ЦЕНТРІВ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НА БАЗІ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ  
Галина Докторович,  
методист НМЦ ПТО у Сумській області 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

(визначення проблеми, на розв’язання 

якої спрямована робота Центрів)  

Обласна програма центрів  військово-

патріотичного спрямування  базується на основі 

принципів національної самобутності 

українського народу, його консолідації навколо 

спільного майбутнього, захисту незалежності, 

територіальної цілісності України та 

формування спільних ціннісних орієнтирів 

через дієву  участь молоді у процесі розбудови 

Української держави. 

У час, коли Україна перебуває у стадії 

неоголошеної війни, актуальності та 

особливого значення набуває військово-

патріотичне виховання, що в свою чергу, 

вимагає від влади, органів місцевого 

самоврядування, освітян, громадськості, 

викладачів предмету «Захист Вітчизни» 

комплексного вирішення питань. 

Сумська область розташована на північному 

сході України. На півночі та сході межує з 

Брянською, Курською та Бєлгородською 

областями Російської Федерації. Протяжність 

державного кордону з Російською Федерацією, 

що проходить по території області, складає 498 

км.  

Значна протяжність кордонів з країною-

агресором визначила курс нашої держави на 

створення професійної армії (перехід 

Збройних Сил України на контрактну основу їх 

комплектування), що передбачає зменшення 

кількості юнаків, котрі будуть призвані до 

війська для проходження строкової військової 

служби в мирний час, і одночасно збільшення 

числа випускників освітніх закладів, яких після 

досягнення призивного віку без проходження 

військової служби братимуть на військовий 

облік військовозобов'язаних і призначатимуть 

для комплектування військових частин на 

воєнний час лише з допризовною підготовкою. 

Концепція ґрунтується на нормах та 

положеннях Конституції України, законів 

України, зокрема  вимог ст. 9 «Закону України 

про військовий обов’язок і військову службу», 

Указу Президента України «Про Концепцію 

допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді», враховує 

вимоги і перспективи, задекларовані в Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020»,  схваленій  

Указом Президента України  від 12 січня 2015 

року № 5, Концепції національно-патріотичного 

виховання молоді, затвердженій спільним 

наказом Міністерства України у справах сім’ї, 

молоді та спорту, Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства оборони України, 

Міністерства культури і туризму України від 27 

жовтня 2009 року № 3754/981/538/49, Указі 

Президента України від 12 червня 2015 року   

№ 334 «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей  та 

молоді», спрямована на якісне виконання 

програми предмета «Захист Вітчизни» та 

закріплення військових знань і навичок 

юнаками, що завершують вивчення 

вищезазначеного курсу, якісне відпрацювання 

навчально-польових занять із виконанням 

початкової вправи стрільб бойовими набоями з 

автомата Калашникова. Можливість якісного 

відпрацювання початкових вправ учнями 

закладів загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), вищої освіти можливе 

за умови регулярних тренувальних  вправ зі 

стрільби в тирі, удосконалення рухової 

активності, спритності  на смузі перешкод. 

Військово-патріотичне виховання молоді 

поєднує в собі низку окремих напрямів 

виховання: військового, морального, правового, 

духовного. Результатом виховних зусиль має 

стати готовність молодої людини до військово-

патріотичної діяльності як внутрішнього 

системного утворення, що передбачає п'ять 

основних компонентів - освітній, фізичний, 

психологічний, соціальний і духовний. 

Освітня готовність - це, передусім, обсяг 

знань героїчного минулого українського 

народу, історії його Збройних Сил. Вона 

передбачає також певний обсяг знань із 
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допризовної підготовки, фізичної культури, 

спорту, гігієни побуту. Головне при цьому - 

дієвість засвоєних знань, що виявляється в 

навчально-пізнавальній активності учнів на 

уроках допризовної підготовки, підвищеному 

інтересі до змісту українознавчих предметів, 

доланні перешкод у його засвоєнні. 

Фізична готовність передбачає певний 

рівень розвитку в юнаків фізичної сили, 

витривалості, спритності, швидкості в рухах; 

сформованість необхідних для військової 

діяльності рухових навичок та вмінь. 

Передумовою цього виступають достатній 

рівень фізично-оздоровчої активності учня на 

уроках фізичної культури, участь у спортивних 

секціях тощо. 

Психологічна готовність включає в себе 

позитивну мотивацію участі учнів у військово-

патріотичних заходах, що передбачає певний 

рівень сформованості таких якостей, як 

емоційна стійкість, розсудливість, сміливість, 

рішучість, мужність, цілеспрямованість. 

Соціальна готовність передбачає вірність 

бойовим та національно-історичним традиціям, 

військовому обов'язку, присязі та військовому 

статуту, високу дисциплінованість, 

конструктивну соціально-комунікативну та 

національно-громадянську активність. 

Духовна готовність проявляється в 

наявності ідеалу, в пошуках учнями  життєвого 

смислу і цінностей; самоусвідомленні свого Я-

фізичного, психічного, соціального; 

самоочищенні та самовдосконаленні. 

 Остання передбачає рефлексію як акт 

самопізнання окремих ознак своєї 

індивідуальності, власних рис характеру, що 

відображають знання внутрішнього світу. 

Основною властивістю  п'яти складових 

готовності, виступає військово-патріотична 

активність — внутрішня активна позиція 

молодої людини щодо проходження військової 

служби. Така позиція розвивається шляхом 

послідовної зміни, трансформації простіших 

властивостей, якостей особистості на вікових 

стадіях до призову в армію, з притаманною їй 

структурою і психологічними 

закономірностями. Разом з тим, військово-

патріотична активність є необхідною 

передумовою подальшого розвитку готовності 

юнаків та дівчат до військової строкової 

служби в Збройних Силах України. 

Формування готовності молоді до служби в 

Збройних Силах України, що проходить у 

рамках єдиного навчально-виховного процесу, 

залежить від професійної майстерності 

викладачів предмета «Захист Вітчизни». 

Набуті в закладах освіти військові вміння та 

навички визначатимуть рівень спроможності 

виконання конституційного обов'язку 

громадянином України щодо захисту Вітчизни. 

На сьогодні освітній заклади є єдиним центром 

з підготовки всіх без винятку юнаків 

(незалежно від того, будуть вони призвані на 

строкову військову службу чи ні) до захисту 

Вітчизни. У цій ситуації надзвичайно зростає 

роль предмета «Захист Вітчизни» як складової 

частини військово-патріотичного виховання, 

спрямованої на підготовку юнаків у 

теоретичному, практичному, фізичному і 

психологічному плані до майбутньої військової 

діяльності. 

Крім вищезазначеного  центри допоможуть 

вирішити проблеми: 

- істотних відмінностей у системі 

цінностей, світоглядних орієнтацій груп 

суспільства, окремих громадян, щодо 

протилежних поглядів на  минуле і майбутнє 

нації; 

- наявності імперсько-тоталітарного 

рудиментів у суспільній свідомості (поглядів на 

голодомор, політичні репресії української 

духовно-культурної спадщини та історичної 

пам’яті); 

- низького рівня обміну досвідом з питань 

військової доктрини розвитку; 

- відсутності єдиних стандартів у 

методології військово-патріотичного 

виховання; 

- низького рівня матеріально-технічного 

забезпечення та розвитку інфраструктури 

військово-патріотичного виховання; 

- слабкої міжсекторальної координації та 

взаємодії органів державної влади, місцевого 

самоврядування, громадського сектору. 

Створення таких центрів дасть змогу 

об’єднати за регіональним принципом учнів 

закладів загальної середньої, професійно 

(професійно-технічної) освіти, органи 

місцевого самоврядування, військкомати, 

громадські організації та надати молоді 

теоретичні та практичні вміння та навички 

допризовної підготовки, поводження зі зброєю, 

надання першої домедичної допомоги, 
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відпрацювання навиків стрільби із 

пневматичної та лазерної зброї, виховати 

громадянина та патріота своєї країни. 

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЦЕНТРУ 

Метою є визначення пріоритетів з 

відродження національно-патріотичного 

виховання, що є частиною національної 

безпеки і обороноздатності держави, що 

ґрунтується на основі формування й 

утвердження принципів любові і гордості за  

власну державу, її історію, національних і 

загальнодержавних цінностей, усвідомлення 

громадського обов’язку, можливість учнівській 

молоді розвивати, вдосконалювати навички 

безпечного та відповідального поводження зі 

зброєю, спеціальними засобами, інженерним 

обладнанням, опанувати сучасні прийоми та 

техніки підготовки захисників України на 

учбових заняттях, підвищення мотивації 

учнівської та студентської молоді до вивчення 

предмета «Захист Вітчизни», збільшення 

чисельності молоді, яка займається фізичною 

культурою та спортом і буде готовою до 

виконання обов’язку із захисту Батьківщини, 

незалежності та територіальної цілісності 

України.  

 

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРІВ  

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ  

Формування почуття патріотизму, любові до 

свого народу, його історії, культурних та 

історичних цінностей. 

Виховання громадянських почуттів і 

свідомості, поваги до Конституції та інших 

законів України, соціальної активності і 

відповідальності за доручені державні та 

громадські справи. 

Формування здібностей до аналізу 

зовнішнього та внутріполітичного становища, 

вміння на цій основі самостійно адекватно 

оцінювати події, що відбуваються в державі і 

світі, свою роль та місце в цих подіях. 

Формування національно-культурної 

ідентичності, національно- патріотичного 

світогляду, збереження та розвиток духовно-

моральних цінностей українського народу. 

Усвідомлення досягнень українського 

народу. 

Розвиток діяльнісної відданості у розбудові 

України, формування активної громадської 

позиціїї та почуття  власної гідності. 

Скоординованість роботи та взаємодії 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері  національно-

патріотичного та  військово-патріотичного  

виховання, їх ефективної співпраці з 

громадськістю. 

Формування прагнення до оволодіння 

військовими знаннями, відповідного рівня 

фізичної підготовки та витривалості. 

Підвищення престижу військової служби, 

військової професійної орієнтації молоді, 

формування і розвиток мотивації, спрямованої 

на підготовку до захисту Української держави і 

служби у Збройних силах України та інших 

військових формуваннях, відбір кандидатів для 

вступу у вищі військові навчальні заклади і 

проходження військової служби за контрактом. 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ ЦЕНТРІВ  

Державний - базується на забезпеченні 

державою системи військово-патріотичного 

виховання. 

Соціальний - ґрунтується на вивченні норм 

моралі, їх дотриманні, орієнтований на 

усвідомлення пріоритету загальнолюдських 

цінностей та інтересів, виховання шанобливого 

ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і 

традицій українського народу. 

Військовий - передбачає вивчення військової 

історії України, переможних битв українського 

війська, основних зразків техніки й озброєння 

Збройних Сил України, набуття початкових 

навичок користування" ними, підвищення 

фізичної загартованості в інтересах підготовки 

до захисту Вітчизни. 

Психолого-педагогічний - ґрунтується на 

вивченні психологічних особливостей молоді, 

їх урахуванні у процесі підготовки юнаків до 

військової служби, проведенні методичної 

роботи з узагальнення та поширення 

передового досвіду військово-патріотичного 

виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї 

діяльності. 

Правовий - передбачає формування глибоких 

правових знань, прищеплення високої правової 

культури. 

Підвищення професійної компетентності 

фахівців у сфері  національно-патріотичного 

виховання. 
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Налагодження скоординованих дій  між 

суб’єктами національно-патріотичного 

виховання. 

Забезпечення  оптимальної  скоординованої 

діяльності органів державної  влади та 

місцевого самоврядування в інформаційно-

просвітницькій роботі. 

Здійснення заходів, спрямованих на 

підвищення  престижу  військової служби. 

Упорядкування та вдосконалення системи 

допризовної військової підготовки. 

 Проведення  та  впровадження системи 

ефективного моніторингу у сфері національно-

патріотичного та  військово-патріотичного 

виховання. 

 

ШЛЯХИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

РОБОТИ ЦЕНТРІВ  

Переконання - формування впевненості в 

суспільній корисності діяльності з підготовки 

до захисту Вітчизни. 

Стимулювання - реалізується в 

різноманітних формах заохочення та змагання. 

Особистий приклад - діяльність вихователя, 

який має бути взірцем для молоді, має 

забезпечувати педагогічні вимоги, вміє давати 

доручення і перевіряти його виконання. 

Самопідготовка - процес активного 

формування і самовдосконалення молодої 

людини, виховання почуття патріотизму, яке 

реалізується шляхом самозобов'язання, 

самостійного навчання та самоконтролю. 

Організація днів відкритих дверей до  

військових частин та формувань з нагоди 

державних та військових професійних свят, 

святкування днів військових  частин, складання 

військової присяги. 

Організація тематичних вечорів, зустрічей з 

особовим складом військових частин, сім'ями 

військовослужбовців. 

Залучення молоді до участі в упорядкуванні 

меморіальних комплексів, пам'ятників, 

братських могил, інших поховань захисників 

Вітчизни. 

Організація змагань із військово-прикладних 

видів спорту, подолання смуги перешкод, 

розбирання та збирання автомата. 

Проведення стрільб з автомата 

(малокаліберної, пневматичної гвинтівки) 

бойовими патронами. 

Проведення стрільб у лазерному тирі з 

пістолета, автомата. 

Проведення практичних занять із надання 

домедичної допомоги,  тактичної медицини, 

евакуації пораненого з поля бою. 

Проведення практичних занять поводження 

зі зброєю, вивчення тактичних навичок роботи 

в команді, розгляд комплексу бойового 

екіпірування військовослужбовця. 

Проведення практичних занять із топографії 

та орієнтуванні на місцевості. 

Проведення практичних занять «Снайпінг», 

тактичних ігор «Пейнбол», «Лазертаг». 

Для розроблення дієвого механізму 

формування і реалізації вище поставлених  

завдань необхідно опрацювати питання 

створення Координаційної Ради (як 

координуючого дорадчого органу) із 

залученням до його складу  фахівців, партнерів 

із питань освіти, молодіжної політики, фізичної 

культури і спорту, мистецтва, представників  

військових комісаріатів, громадських об’єднань 

та формувань, а також інститутів 

громадянського суспільства  на який би  можна 

покласти координацію роботи Центрів, 

проведення грунтовного дослідження стану  

національно-патріотичного та  військово-

патріотичного виховання учнівської молоді, 

організацію поточного моніторингу, сприяти 

розробленню та реалізації планів дій Центрів, 

упровадження інноваційних підходів та  

технологій, що сприятиме формуванню високої 

національної свідомості. 

 

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ЦЕНТРІВ 

Цільовими групами центрів є  учнівська  

молодь віком від 14 до 20 років (учні закладів 

загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), вищої освіти, які визначають свої 

інтереси та потребують  формування 

світоглядної опори, що не суперечить їхньому 

життєвому досвіду, але розкриває нові 

можливості, бачення, перспективи, вивчають  

предмет «Захист Вітчизни». 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ  

Призначення відповідального за роботу 

центру (керівника центру). 

Затвердження Положення про центр 

військово-патріотичного виховання. 

Організація взаємодії органів державної 

влади, місцевого самоврядування, громадських 

організацій, керівників закладів світи, 
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підприємств, установ із військоматами, 

військовими з'єднаннями, військовими 

частинами, військовими навчальними 

закладами, організаціями та установами з 

питань військово-патріотичного виховання 

здійснюється на підставі договорів про 

співпрацю, що укладаються, як правило, на рік і 

передбачають правові засади спільної роботи та 

порядок взаємодії сторін, їх взаємні 

зобов'язання.  

Розроблення плану  роботи спільно із 

партнерами на рік, що затверджується 

посадовими особами, які підписують договір. 

Розроблення та затвердження заходів роботи 

Центру, складання та погодження графіків 

спільної роботи з відділами освіти, закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти 

регіону, з урахуванням інтересів сторін та 

визначення розподілу їхніх повноважень і 

відповідальності. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Створення та розвиток ефективної системи 

національно-патріотичного та  військово-

патріотичного виховання. 

Формування та утвердження української 

громадянської ідентичності, патріотизму 

шляхом налагодження системної освітньої, 

виховної, інформаційної роботи, проведення  

різнопланових заходів у регіонах за участю 

організацій і  установ національно-

патріотичного спрямування, громадських 

активістів, волонтерів. 

Системні та узгоджені дії органів державної 

влади, місцевого самоврядування, що 

спрямовані на можливість учнівській молоді 

регіону розвивати, вдосконалювати навички 

безпечного та відповідального поводження зі 

зброєю, спеціальними засобами, інженерним 

обладнанням, опанувати сучасні прийоми та 

техніки підготовки захисників України на 

учбових заняттях, вишколах, а в подальшому 

дозволить залучати до відпрацювання учнів 

закладів загальної середньої освіти всього 

регіону відповідно до Державного стандарту 

базової і повної середньої освіти, вимог 

навчальної програми, рекомендованої 

Міністерством освіти і науки України.  

На базі Центрів можливе проведення 

регіональних та обласних конкурсів, змагань, 

тренінгів із військово-патріотичного та 

спортивного спрямування, участь у 

всеукраїнських, міжнародних конкурсах.  

Діяльність Центрів підвищить престижність 

військової служби, збільшить чисельність 

молоді, готової до виконання обов’язку із 

захисту Вітчизни. 

 

 

ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ  РОБОТИ ЦЕНТРІВ 

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 Вишукати можливість ввести в штатний розклад 

посаду директора Центру та інструкторів 

 Директори закладів, 

де створено Центри 

2 Розробити посадові  інструкції директора Центру, 

інструкторів 

 НМЦ ПТО у 

Сумській області 

3 Переоформляти та постійно оновлювати стенди для 

кабінетів «Захисту Вітчизни» з урахуванням 

найновіших видів зброї та  воєнних стратегій 

Постійно Директори закладів, 

де створено Центри 

4 Укласти договори про співпрацю з відповідними 

установами, організаціями, службами, волонтерами, 

громадськими організаціями 

До 01. 09 

(щороку) 

Директори закладів, 

де створено Центри 

5 Проводити профорієнтаційну роботу (конкурси, 

вікторини, змагання, екскурсії тощо) 

Постійно Викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

6 Проводити  профорієнтаційну роботу спільно із 

військовими частинами, формуваннями, 

зацікавленими організаціями, установами, 

Постійно Викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

спільно із 
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волонтерами шляхом проведення ігор, організації 

гуртків  військового спрямування (десантник, 

рятівник, розвідник, снайпер, поліцейський, 

прикордонник, радист тощо) 

партнерами 

7 Залучати офіцерів військових частин, воїнів операції 

об’єднаних сил до проведення учбових занять із 

військової підготовки 

Постійно Викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

спільно із 

партнерами 

8 Скласти графік тренувальних зборів на базі Центрів 

(для учнів закладів , що територіально входять до 

регіону) 

До 01.09. 

(щороку) 

Директори, 

інструктори, 

викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

спільно із 

партнерами 

9 Проводити засідання  творчої групи викладів  

предмета «Захист Вітчизни», фізичної культури 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 

питань військово-патріотичного спрямування, 

удосконалення навчально-методичної бази (за 

окремим  планом) 

Постійно Методист НМЦ ПТО 

у Сумській області – 

Докторович Г.І. 

10 Проводити перший урок у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти  Урок мужності і 

милосердя під девізом «Борімося – поборемо», 

залучати  до його проведення учасників бойових дій 

на Сході країни, представників  волонтерських 

організацій, ветеранів  минулих воєн, дисидентського 

руху, активістів Революції Гідності, членів  сімей 

Небесної Сотні та полеглих бійців під час операції 

об’єднаний сил 

01.09. 

(щороку) 

Директори, 

інструктори, 

викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

спільно із 

партнерами 

11 Провести спільно із закладами загальної середньої 

освіти, що входять до регіональних Центрів: 

- безстрокові акції, спрямовані на  допомогу 

пораненим військовим  «Ми разом»; 

- благодійні акції , спрямовані на  підтримку 

захисників  нашої країни, їхніх дітей, родин, 

медичних працівників і волонтерів, які 

працюють в зоні  операції об’єднаних сил «З 

вірою в серці»; 

- мітинги – реквієми, вахти пам’яті  на 

вшанування Героїв Небесної Сотні «Ми 

пам’ятаємо»; 

- зустрічі з видатними особистостями, воїнами – 

учасниками операції об’єднаних сил.  

Постійно Директори, 

інструктори, 

викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

спільно із 

партнерами 

12 Проводити тематичні заходи, присвячені  героїчним 

подвигам українських воїнів, боротьбі  за 

територіальну цілісність і незалежність України: 

- до утворення Української Повстанської Армії; 

Щороку 

 

 
 

22.11 

Директори, 

інструктори, 

викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

спільно із 



 
 

 

52 

Професійна освіта Сумщини №2(2), 2018 

- до Дня Соборності України; 

- до дня Гідності та Свободи. 

14.10 

22.01 

партнерами 

13 Забезпечити організацію перегляду  з  обговоренням 

вітчизняних художніх і документальних фільмів: 

- «Між Гітлером і Сталіним. Україна у ІІ світовій  

війні», 2002 рік, авт. – Святослав Новицький; 

- «Війна – український рахунок», 2002 рік, авт. – 

Сергій Буковський; 

- «Війна без переможців», 2003 рік, авт. – Ігор 

Чижов; 

- «УОН – УПА»; війна на два фронти, 2006 рік, 

авт.- Андрій Санченко; 

- «УПА. Третя сила», 2007 рік, авт..- Сергій 

Братішко, Віталій Загорулько; 

- «1377 спалених заживо», 2009 рік. Авт. – Іван 

Кравчишин; 

- «Поводир», 2014 рік, авт.. – О.Г. Санін тощо. 

 Директори, 

інструктори, 

викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

спільно із 

партнерами 

14 Запровадити проведення 1 раз на рік фестиваль 

військово-патріотичної пісні (до Дня захисника 

Вітчизни) 

14.10. 

(щороку) 

Директори, 

інструктори, 

викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

спільно із 

партнерами 

15 Проводити практичні заняття з дитячо-юнацьких ігор 

«Пейнбол», «Лазертаг». «Снайпінг», «Сокіл». 

«Джура», «Хортинг», «Заграва», «Козацький гарт» (за 

окремим планом) 

 Директори, 

інструктори, 

викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

спільно із 

партнерами 

16 Створити сайти Центрів та  висвітлювати їх роботу Постійно Директор закладів, 

де створено Центри 

17 Провести конкурс світлин про видатних  особистостей  

регіону «Естафета поколінь», «Мій рідний край» 

 

Травень 

(щороку) 

Директори, 

інструктори, 

викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

спільно із 

партнерами 

18 Провести конкурси: 

-   на краще методичне забезпечення предмета 

«Захист Вітчизни»; 

- створення відеоролика та конспекту уроку; 

- фестиваль педагогічних інновацій «Виховання 

моральної свідомості – основа патріотизму  у 

дітей  та молоді» 

Квітень 

(щороку) 

НМЦ ПТО у 

Сумській області, 

директори, закладів, 

де створено Центри, 

викладачі предмета 

«Захист Вітчизни»  
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19 Презентація, узагальнення та розповсюдження  

досвіду роботи викладача «Захисту Вітчизни» ДПТНЗ 

«Білопільське ВПУ» - Богатиренка Л.М. на базі одного 

із Центрів 

Листопад 

2019 рік 

НМЦ ПТО у 

Сумській області 

20 Провести засідання у форматі «круглого столу» 

«Психолого - педагогічні умови становлення 

ціннісних орієнтацій як  чинник  проектування 

процесу національно-патріотичного виховання дітей  

та молоді» 

Червень 2019 НМЦ ПТО у 

Сумській області, 

директори Центрів 

21 Провести семінар-нараду щодо обміну досвідом 

роботи та досягнень діяльності Центрів за  звітний 

період 

Листопад 

2020 

НМЦ ПТО у 

Сумській області, 

директори, закладів, 

де створено Центри, 

інструктори, 

викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

спільно із 

партнерами 

22 Запровадити в закладах проведення тижнів, 

місячників національно-патріотичного та військово-

патріотичного виховання 

Грудень, 

січень 

(щороку) 

НМЦ ПТО у 

Сумській області, 

директори, 

інструктори, 

викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

спільно із 

партнерами 

23 Узагальнення та друк кращих матеріалів конкурсів, 

виставок тошо 

Січень 

(щороку) 

НМЦ ПТО у 

Сумській області 

24 Проводити екскурсії до визначних місць регіонів, 

обласного центру 

 Директори, 

інструктори, 

викладачі предмета 

«Захист Вітчизни» 

спільно із 

партнерами 

25 Провести на базі одного із Центрів збір лідерів 

учнівського самоврядування (за окремим планом) 

 НМЦ ПТО у 

Сумській області 

25 Здійснення моніторингу заходів, проведених у 

Центрах   

Вересень 

(щороку) 

НМЦ ПТО у 

Сумській області 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДНЗ  

______________________ 

______________________ 

«___» ___________2018 р.  

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр військово-патріотичного виховання 

молоді  

 

1. Загальні положення 

1.1.  Центр військово-патріотичного виховання молоді (далі Центр) є структурним 

підрозділом Державного навчального закладу; 

1.2. Головною метою діяльності Центру є: формування в учнівської молоді почуття 

патріотизму, морально-вольових якостей, свідомого ставлення до особистої та громадської 

безпеки; готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій; посилений 

фізичний розвиток, мотивація до служби у Збройних Силах України. 

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, правовими 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади, а також цим Положенням. 

2. Основні завдання та функції Центру: 

2.1. Основними завданнями Центру є: 

 виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави 

Україна на прикладах героїчного минулого країни, Сумщини; 

 виховання учнів у дусі патріотизму та готовності до захисту своєї країни, до служби у 

Збройних Силах України; 

 виховання правової культури в учнівської молоді, поваги до державної символіки 

України; 

 ознайомлення молоді із сучасним станом Збройних Сил, із призначенням і будовою 

сучасної стрілецької зброї;  

 розвиток практичних вмінь і навичок у військовій справі, дисциплінованості учнів, 

вимогливості до себе, загартування, прищеплення любові до фізичної культури й спорту; 

 надання спеціальних знань із питань підготовки молоді до захисту життя та здоров’я, 

власної безпеки та безпеки людей у надзвичайних ситуаціях; 

 залучення молоді до волонтерського руху; 

 пропагування здорового способу життя, змістовного та активного відпочинку; 

 створення умов для самореалізації, соціальної адаптації, оздоровлення учнівської молоді; 

 проведення профорієнтаційної роботи, починаючи з молодшого шкільного віку; 

2.2. Відповідно до основних завдань функціями центру є: 

 проведення пізнавальної, виховної, організаційно-масової, навчально-тренувальної  та 

інформаційно-методичної роботи; 

 проведення військово-патріотичної роботи спільно з громадськими організаціями та 

закладами освіти. 

3. Управління та організація діяльності Центру 

3.1.  Загальне керівництво діяльністю Центру здійснюється директором; 

3.2. Учасники навчально-виховного процесу: 

 учнівська молодь закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів загальної 

середньої освіти регіону; 
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 заступники директора, керівник Центру, педагогічні працівники, викладач предмета 

Захист Вітчизни, керівник фізичного виховання, практичний психолог, соціальний педагог, 

бібліотекар,  батьки та особи, що  дотичні до навчально-виховного процесу. 

3.3. Для забезпечення роботи Центру створюються гуртки і спортивні секції. 

4. Матеріально-технічне забезпечення 

4.1.  Центр розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

4.2. Для виконання завдань Центру за домовленістю може використовуватися матеріально-

технічна база військових частин, силових структур та служби швидкого реагування Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій. 

5. Фінансування Центру 

5.1. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, 

спеціального фонду  навчального закладу та з інших джерел незаборонених законодавством. 

 

 

Керівник Центру                           _______________     _______________ 

           

 

 

 

ЗРАЗОК 

ДОГОВІР 

про спільну діяльність 

 

 

м. Суми «___» ______________2018 року 

 

«Сторона-1» Громадське формування «Стрілецько-практична асоціація Сумщини», в особі 

керівника ___________________, що діє на підставі Статуту  

«Сторона-2» Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації, в 

особі керівника управління __________________________, що діє на підставі_____________, 

«Сторона-3» Державний навчальний заклад «___________________», в особі директора 

_______________________________________, що діє на підставі Статуту, уклали даний Договір 

про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДОГОВОРУ 

1.1. Сторони за даним Договором зобов’язуються шляхом об’єднання зусиль спільно діяти: 

у реалізації програми патріотичного виховання юнаків, школярів, студентів та молоді 

призивного віку; 

у досягненні спільної державної мети у розвитку та вдосконаленні навичок безпечного та 

відповідального поводження зі зброєю, спеціальними засобами, інженерним обладнанням; 

в опануванні сучасних прийомів та технік підготовки захисників України на навчальних 

заняттях; 

у сприянні формування сучасної національної мілітарної культури; 

у підготовці інструкторів навчального центру. 

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Сторони зобов’язуються проводити роботу: 

2.1.1. залучати студентів, активну молодь, курсантів до занять із військово-прикладних видів 

спорту та їх різновидами, удосконалення прийомів технік та навичок безпечного та 

відповідального поводження зі зброєю, а також опанування сучасних прийомів та технік на 

учбових заняттях підготовки; 
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2.1.2. підготовки інструкторів; 

2.1.3. організації і проведення різного рівня змагань: регіональних, всеукраїнських, 

міжнародних та показових виступів під егідою навчального закладу. 

2.2. З моменту підписання даного Договору Сторона-1 і Сторона-2 зобов’язуються вести 

роботу по підтримці діяльності Сторони-3 у виконанні програми патріотичного виховання юнаків, 

школярів, студентів та молоді призивного віку, в досягненні спільної державної мети у розвитку та 

вдосконаленні навичок безпечного та відповідального поводження зі зброєю, спеціальними 

засобами, інженерним обладнанням, опанування сучасних прийомів та технік підготовки 

захисників України на учбових заняттях. Сприяння формування сучасної національної мілітарної 

культури. Підготовки інструкторів навчального центру. 

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ-3 

3.1. Сторона-3 зобов’язується підтримувати Сторону-1 і Сторону-2 в реалізації програми 

патріотичного виховання юнаків, школярів, студентів та молоді призивного віку, в досягненні 

спільної державної мети в розвитку та вдосконаленні навичок безпечного та відповідального 

поводження зі зброєю, спеціальними засобами, інженерним обладнанням, опанування сучасних 

прийомів та технік підготовки захисників України на учбових заняттях. Сприяння формування 

сучасної національної мілітарної культури. Підготовки інструкторів навчального центру. 

4. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ 

4.1. Ведення спільних справ за даним Договором здійснюються Сторонами за згодою. 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1. Даний Договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами і є чинним протягом 

часу, поки будь-яка зі Сторін не заявить про інше. 

6. УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

6.1. У випадку припинення дії даного Договору кожна зі Сторін зобов’язана повідомити інші 

Сторони за місяць до припинення дії даного Договору. 

6.2. Взаємовідносини Сторін припиняються шляхом підписання додаткової угоди про 

розірвання даного Договору. 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

СТОРОНА-1 

ГФ «Стрілецько-практична 

асоціація Сумшини»  

 

40001 м. Суми, вул. Кузнечна, 

буд. 6, 

тел. (066) 5295360  

e-mail:chief@spas.sumy.info 

http://spas.sumy.info/ 

 

Керівник: 

 

________  _______________  

СТОРОНА-2 

Управління молоді та 

спорту СОДА 

 

01103м.Суми, 

вул.Першотравнева,29, 

тел./факс 61-09-69,  

е-mail: sport_oda@ukr.net, 

http://molod.sm.gov.ua/ 

 

Керівник: 

 

_______   ______________ 

СТОРОНА-3 

ДНЗ «Сумське вище 

професійне училище 

будівництва та 

автотранспорту» 

40013, м. Суми, 

пров./вул.________ 

тел.: _______________ 

е-mail: __________________ 

  

Керівник: 

 

_______   _________________ 
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ПРОЕКТ «МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. ПЕРШІ КРОКИ» 
 

Наталія Матвієвська,  
заступник директора з навчально-виховної роботи  
ДНЗ «Сумський центр ПТО харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» 
 

Вступ. Стрімка розбудова об’єднаного 

Європейського освітньо-наукового простору зі 

спільними принципам, цілями та людськими 

цінностями сприяє активній співпраці 

навчальних закладів щодо забезпечення якості 

навчання, підготовки конкурентоспроможного 

випускника.  

Поступове надходження до європейського 

освітнього простору відповідає змісту завдань 

щодо стратегії економічного, соціального та 

інноваційного розвитку професійної освіти 

України. 

Педагогічний колектив Державного 

навчального закладу «Сумський центр 

професійно-технічної освіти харчових 

технологій, торгівлі та ресторанного сервісу», 

розуміючи  потребу особистості в 

самореалізації, в отриманні високої 

кваліфікації, істотно змінив підхід до 

забезпечення якості підготовки кваліфікованого 

робітника. Осучаснення її змісту, модернізація 

форм і методики викладання стали 

пріоритетами в діяльності педагогічного 

колективу закладу на перспективу.  

У 2014 році учні «Сумського центру 

професійно-технічної освіти харчових 

технологій, торгівлі та ресторанного сервісу» 

стали учасниками міжнародного конкурсу “THE 

BLACK TRUFFLE FROM BREMBANA VALLEY”, 

який проходив у місті Бергамо, Італія. Участь 

наших вихованців у зазначеному конкурсі 

визначила у стратегічному розвитку 

навчального закладу напрям «Міжнародна 

співпраця» як пріоритетний. 

Прикладний довгостроковий проект 

«Міжнародна співпраця. Перші кроки» – це 

початок нашого шляху до єдиної Європи. 

 

1. Актуальність проекту 

Сьогодні в ситуації глобалізації проблеми 

підвищення якості професійної освіти і 

навчання в Україні особливого сенсу набуває 

підвищення конкурентоспроможності і 

мобільності робочої сили. Підготовка сучасних 

висококваліфікованих робітників визначатиме в 

майбутньому темпи економічного зростання та 

якість життя українців. 

Проблеми якості початкової професійної 

освіти постають усе сильніше з появою 

невідповідності очікувань роботодавців ринку 

праці щодо рівня кваліфікації випускників 

закладів професійної освіти. 

Для забезпечення підготовки 

конкурентоспроможних випускників 

професійно-технічних навчальних закладів 

держава сприяє міжнародному співробітництву, 

культурному обміну у сфері професійної освіти 

і здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення 

взаємовигідного міжнародного співробітництва 

у сфері освіти в рамках двосторонніх і 

багатосторонніх міжнародних договорів і угод. 

Основними напрямами міжнародного 

співробітництва є: 

 надання послуг, пов’язаних із здобуттям 

професійної освіти, проходження професійно-

практичної підготовки іноземних громадян в 

Україні;  

 організація здобуття професійної освіти, 

проходження професійно-практичної 

підготовки громадян України за кордоном; 

 залучення коштів міжнародних фондів, 

установ, громадських організацій  з метою 

розвитку професійних навчальних закладів, баз 

професійно-практичної підготовки, 

впровадження сучасних засобів і методів 

навчання тощо; 

 участь у програмах двостороннього та 

багатостороннього міждержавного обміну 

студентами та педагогами; 

 участь у міжнародних освітніх та 

наукових проектах; 

 організація й участь у міжнародних 

конференціях, семінарах, круглих столах, 

інших заходах; 

 створення спільних навчальних програм 

з іноземними навчальними закладами; 

 спільна видавнича діяльність; 

 інші напрями і форми, не заборонені 

законом. 

Проектна діяльність 
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Сучасний розвиток світового господарства 

супроводжується розвитком різних форм 

міжнародного співробітництва, що являють 

собою систему техніко-економічних, 

організаційно-економічних і виробничих 

відносин між економічними суб’єктами різних 

країн.  

На сучасному етапі міжнародних 

економічних відносин вирішальну роль відіграє 

міжнародна міграція робочої сили – обмін між 

країнами фахівцями – справжніми 

професіоналами своєї справи. Це створює 

велику кількість переваг, що стимулюють 

економічний розвиток окремих країн, сприяють 

поширенню нових ідей та технологій. Завдяки 

цій системі заклади освіти отримують 

можливість виходу своїх випускників на 

міжнародний ринок праці. 

Міжнародна міграція робочої сили 

проявляється в еміграції (виїзд за кордон) та 

імміграції (приїзд з-за кордону).  

Актуальність створення міжнародної 

системи обміну фахівцями є результатом 

пошуків ефективних засобів вирішення 

ситуацій, що стосуються інтересів випускників.  

Даний проект спрямований на довготривалу 

та плідну співпрацю ДНЗ «Сумський центр 

ПТО харчових технологій, торгівлі та 

ресторанного сервісу» з роботодавцями Італії, а 

в подальшому й інших європейських країн. 

Сплановані взаємовигідні економічні відносини 

пояснюють актуальність проекту «Міжнародна 

співпраця. Перші кроки». 

 

2. Мета проекту 
 Вихід на міжнародний рівень 

конкурентоспроможних успішних робітників у 

мінливих умовах світового ринку праці. 

 

3. Завдання проекту 

 Визначити сутність та зміст теоретичних 

складових ділових взаємовідносин закладу 

освіти та роботодавців ЄС. 

 Виявити структуру, описати елементи, 

що складають систему міжнародної співпраці. 

 Виявити особливості та класифікувати 

зміни, що пов’язані з сьогоденням: якістю 

освіти в ПТНЗ та запитами роботодавців. 

 Сформувати висновки та підготувати 

пропозиції щодо впровадження системи 

міжнародних відносин у роботу закладів 

П(ПТ)О. 

4. Опис проекту  

Постановка проблеми. Однією з ключових 

умов сталого розвитку України є зміцнення її 

міжнародних зв’язків. Одним із шляхів 

досягнення цього є посилення і вдосконалення 

процесу міжнародного співробітництва між 

закладами П(ПТ)О та роботодавцями.  

Це питання є особливо актуальне для 

України сьогодні, оскільки в період глобалізації 

і посилення інтеграційних процесів у країні, 

для того, щоб стати повноправним членом 

світової спільноти, необхідно мати чітку 

концепцію розвитку міжнародного 

співробітництва між ПТНЗ та європейськими 

роботодавцями.  

Тому для вирішення цієї проблеми перш за 

все потрібно детальніше проаналізувати 

особливості міжнародного співробітництва між 

сучасними закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та роботодавцями 

міжнародного ринку праці. 

Проект передбачає:  

 Участь у міжнародних конкурсах 

професійної майстерності. 

 Стажування в закладах ресторанного 

господарства та торгівлі в країнах Європи. 

 Працевлаштування випускників ДНЗ 

«Сумський центр ПТО харчових технологій, 

торгівлі та ресторанного сервісу» в закладах 

ресторанного господарства, торгівлі та 

готельно-розважальних комплексів 

європейських країн. 

 Обмін досвідом між навчальними 

закладами України та країн ЄС. 

 Вихід на європейський ринок праці – 

співробітництво з роботодавцями інших країн. 

 

5. Очікувані результати 

 Налагодження партнерських стосунків із 

закордонними навчальними закладами, 

можливість запозичувати позитивний досвід у 

різноманітних сферах управління. 

 Підвищення рівня фахової підготовки 

учнів ДНЗ «Сумський центр ПТО ХТТ та РС», 

свідомості й самосвідомості завдяки участі в 

міжнародних програмах та проектах. 

 Розширення географії міжнародної 

співпраці через підписання договорів про 

міжнародну співпрацю з освітніми і науковими 

установами та підвищення результативності 

міжнародної діяльності в цілому. 

 Активізація участі в різноманітних 
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програмах, що адмініструються провідними 

міжнародними організаціями. 

 Впровадження проекту «Міжнародна 

співпраця. Перші кроки» надасть можливість 

випускникам закладу вийти на міжнародний 

ринок праці. 

 Проект надасть можливість вивчити 

європейські вимоги та стандарти сервісу 

ресторанного господарства, впровадити 

набутий учнями досвід у навчальному закладі 

шляхом проведення різноманітних майстер-

класів та відеозвітів про стажування. 

 Надання досвіду та знань учню, 

допомога в самореалізації й набутті впевненості 

у власних силах. 

 Знайомство з іншою моделлю організації 

бізнесу та управління. 

 Вивчення закордонного досвіду для 

подальшої адаптації кращих практик в Україні. 

 Підвищення професійного рівня 

майстрів виробничого навчання для проведення 

навчання  учнів ДНЗ «Сумський центр ПТО 

ХТТ та РС». 

 Підвищення якості надання освітніх 

послуг учням. 

 Розповсюдження здобутків та методик 

проекту на загальнообласному рівні. 

 Підвищення іміджу ДНЗ «Сумський 

центр ПТО ХТТ та РС» на національній та 

міжнародній арені. 

 Стажування в закордонних компаніях 

може стати ключем до майбутнього кар’єрного 

зростання і поліпшення соціального становища 

випускника ДНЗ «Сумський центр ПТО ХТТ та 

РС». 

 

6. Етапи роботи над проектом 

6.1. Осучаснення змісту професійно-

технічної освіти. 

У питанні конкурентоздатності держави на 

внутрішньому та світовому ринку велику роль 

варто відвести саме професійній освіті, мета 

якої – модернізація системи відповідно до 

запитів суспільства і промислово-інноваційного 

розвитку економіки, інтеграції держави в 

світовий освітній простір.  

Професійна освіта має бути безпосередньо 

пов’язана з потребами економіки держави, а її 

якість відповідати сучасним вимогам, адже в 

ринкових умовах виробництва втриматися на 

робочому місці зможуть лише 

висококваліфіковані працівники, які досконало 

володіють сучасною професією, швидко 

змінюють спеціалізацію, що може стати певним 

гарантом їхньої зайнятості. 

Сьогодні ринок праці потребує освіченого 

працівника, який отримав підготовку за 

декількома суміжними напрямами освіти, 

відвідує тренінги та курси підвищення 

кваліфікації. 

Світова тенденція неперервної професійної 

освіти – освіти впродовж життя - зумовлює 

необхідність цілісного розв’язання проблем 

розвитку трудового потенціалу, його 

професійної підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації. Особливого значення 

в нашому суспільстві набувають такі якості 

працівників, як професіоналізм, 

компетентність, творча активність, здатність 

навчатися впродовж усього життя.  

Складовою системи професійної освіти 

також є професійне навчання робітничих кадрів 

безпосередньо на виробництві, що також 

потребує відповідного організаційного та 

науково-методичного забезпечення. 

Сучасним робітникам потрібні не лише 

спеціальні знання, вміння, навички, які вони 

отримують у процесі вивчення професійно 

орієнтованих предметів, а й глибокі 

загальноосвітні знання. 

Сьогодення потребує від закладів 

ресторанного господарства більш повного 

задоволення потреб населення. Вирішення цих 

проблем можливе в умовах організованого 

харчування. Підготовка висококваліфікованого 

фахівця на базі закладу П(ПТ)О за критеріями 

та вимогами Міжнародної організації праці 

гарантує гідну роботу спрямовану на 

процвітання та прогрес. 

Важливе місце має підготовка 

висококваліфікованого кухаря, який повинен 

швидко сприймати та впорядковувати нову 

інформацію, самостійно мислити, гнучко 

адаптуватися до нових вимог і 

самовдосконалюватися. 

Для закладів ресторанного господарства 

здійснюється підготовка за такими робітничими 

професіями: кухар ІІІ, IV, V розрядів, кондитер 

ІІІ, IV, V розрядів, офіціант ІІІ, IV розрядів, 

бармен IV, V розрядів. Учні навчаються за 

новітніми стандартами. Викладання 

спецпредметів ведеться з використанням 

інноваційних технологій. Учні оволодівають 

необхідними компетенціями з професії, щоб 
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бути конкурентоспроможними на ринку праці. 

Учні відвідують постійно виставки, майстер-

класи професійного напрямку, проходять 

стажування на передових підприємствах міста 

та області, де освоюють навички на сучасному 

обладнанні. Учні беруть участь у приготуванні 

та презентації фірмових страв у найкращих 

закладах ресторанного господарства нашого 

міста. Страва може багато розказати про 

кухаря, так і наші учні гідно представляють 

наш заклад. 

6.2. Конкурси. Участь у Міжнародному 

конкурсі “The Black Truffle from Brembana 

Valley” у місті Бергамо, Італія. 

 

 

 

25 і 26 листопада 2014 року  учні Пашко 

Владислав та Романченко Євген взяли участь у 

міжнародному конкурсі «The Black Truffle from 

Brembana Valley», що відбувся в навчальному 

закладі Готельного сервісу Сан Пеллегріно 

Терме у місті Бергамо, Італія. Знання та вміння 

наших учнів, продемонстровані під час заходу, 

були високо оцінено всіма присутніми 

представниками інших навчальних закладів, які 

взяли участь у конкурсі, організацією та 

місцевими органами влади.  

Представники України на цей конкурс були 

запрошені вперше. В цьому конкурсі взяли 

участь винятково країни ЄС. За умовами 

конкурсу учасникам необхідно було 

приготувати страву з використанням чорного 

трюфелю – найдорожчого у світі гриба. 

Кілограм таких грибів коштує 2 000 доларів. 

Звичайно в Україні, а тим більше в Сумах, 

такого рідкісного інгредієнта майже не знайти.  

У 2018 році наша команда виступала  з 

учасниками Італії та Словенії. Кухар і кондитер 

1,5 години готували закуску міні-пиріжки з 

гарбузовою начинкою й основну дієтичну 

страву яйце пашот на морквяній подушці з 

овочами гриль та чіпсами з цибулі-порей. 

Кондитер готувала десерт вафельні тістечка з 

вершками, лимонним курдом, свіжою суницею 

та м’ятою. Журі відмітило Дерипаскіна Івана та 

Пчелінцеву Дар’ю в номінації «Кращий 

кухарський дует, який приготував страву без 

відходів».  

У номінації «Кращий бармен і ресторанне 

обслуговування» перше місце почесне журі 

віддало Волкову Роману за знання двох мов 

англійської та італійської й представлення 

авторського коктейлю, та Анохіній Катерині, 

яка показала професійні навички офіціанта при 

обслуговуванні гостей. 

  

 

6.3. Підписання угоди з агенцією Europe 

3000. 

 
 

Агенція Europa 3000 має широкий, 

накопичений протягом багатьох років досвід 

організації стажування, працюючи виключно з 

Державними установами. 

 Більше десяти років агенція розробляє 

навчальні Проекти, що надають можливість 

пройти стажування від 3-х і до 6-ти місяців в 

італійських готелях та ресторанах студентам 

навчальних закладів готельних послуг, агро-



 
 

 

61 

Професійна освіта Сумщини №2(2), 2018 

продуктових та туристичних галузей, що 

входять до Європейського Союзу. 

28 листопада 2014 року підписано угоду між 

Агенцією та Державним навчальним закладом 

«Сумський центр професійно-технічної освіти 

харчових технологій, торгівлі та ресторанного 

сервісу» з метою проходження стажування 

учнів центру. 

 Учні на стажуванні мають можливість 

ознайомитися, поглибити та покращити свою 

базову підготовку, навчитися вдосконалювати 

методи приготування та обробки еко-

гастрономічних продуктів. 

 

6.4. Вивчення італійської мови. 
Вивчення будь-якої іноземної мови потребує 

багато зусиль, уваги та щоденної кропіткої 

праці. Італійська мова не виняток. Для того, 

щоб досягти успіхів у її вивченні, треба 

працювати систематично: читати тексти, 

виконувати практичні вправи, здійснювати 

переклади, поповнювати власний словниковий 

запас, тощо. Необхідно пам’ятати, що 

позитивного результату буде досягнуто лише в 

разі систематичного навчання, тому доцільніше 

працювати кожного дня по 40–50 хвилин, ніж 

раз на тиждень 2–3 години. 

Мета курсу – формування знань, умінь та 

навичок, що дозволяли б учням на виробництві 

виконувати свої обов’язки на високому 

професійному рівні, бути 

конкурентоспроможними. 

 Завдання курсу полягає в забезпеченні 

творчої самореалізації особистості, формуванні 

навичок саморозвитку та самоосвіти. 

 На заняттях факультативу учні формують 

навички усного та писемного мовлення, уміння 

вільно висловлювати власні думки та 

сприймати на слух інформацію італійською 

мовою,  перекладати з однієї мови на іншу, а 

також ознайомлюються зі звичками та 

особливостями життя італійської нації.  

 

7. Післямова 

Перші кроки почали давати свої результати. 

 З 1 вересня 2015 р. згідно з укладеними 

угодами учні Сумського центру ПТО харчових 

технологій, торгівлі та ресторанного сервісу 

приєдналися до програми стажування. Кожного 

року вони проходять практику в Італії та 

Болгарії. У 2018 році 18 учнів мали змогу 

набути досвіду в кращих закладах ресторанного 

господарства Болгарії. 

Можливість отримати знання і навички від 

кращих італійських майстрів кулінарного 

мистецтва, розширить їх досвід, а наш 

навчальний заклад буде і надалі впроваджувати 

програму довгострокової міжнародної 

співпраці. 
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ЯК СУЧАСНА ФОРМА 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Ольга Смоленко,  
Олена Темченко,  

методисти НМЦ ПТО у Сумській області 

 

Анотація. У статті надано рекомендації 

щодо застосування інтегрованого навчання в 

освітньому процесі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Ключові слова: інтеграція, інтегроване 

навчання, інтегровані уроки 

 

Інноваційний розвиток суспільства, 

підвищення вимог до підготовки робітничих 

кадрів в Україні потребують істотної 

модернізації системи професійної освіти, 

насамперед освітнього процесу.  

Головне завдання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти – допомогти 

майбутнім кваліфікованим робітникам 

адаптуватися на сучасному ринку праці, бути 

комунікабельними, володіти здатностями до 

самоосвіти, самонавчання. Це вимагає пошуку 

нових методів, форм та прийомів організації 

освітнього процесу, що дали б змогу: 

забезпечити високий рівень професійної 

компетентності випускників, уміння самостійно 

здобувати новітні знання й ефективно 

застосовувати їх на практиці; залучати кожного 

учня до продуктивної навчально-пізнавальної 

діяльності.  

У Національній доктрині розвитку освіти 

пріоритетними напрямами державної політики 

освіти визнано поєднання професійної 

(професійно-технічної) та повної загальної 

середньої освіти; створення інтегрованих 

навчальних планів і програм, а також 

забезпечення зв’язку між загальною середньою 

та професійно-технічною освітою.  

Сучасна педагогічна наука вважає 

інтеграцію одним із головних дидактичних 

принципів.  

Упровадження інтеграції в освітній процес 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти актуальне, тому що дає змогу: 

опанувати з учнями значний за обсягом 

навчальний матеріал, досягти цілісності знань; 

залучати учнів до процесу здобуття знань; дати 

можливість учням застосовувати набуті знання 

з різних навчальних предметів у професійній 

діяльності. 

Метою інтегрованого навчання є: 

формування в учнів цілісного уявлення про 

навколишній світ, системи знань і вмінь; 

створення оптимальних умов для розвитку 

мислення учнів в процесі вивчення 

загальноосвітніх предметів і предметів 

професійно-теоретичного циклу; активізація 

пізнавальної діяльності учнів на уроках; 

ефективна реалізація розвивально-виховних 

функцій навчання. 

Переваги інтегрованого навчання: інтеграція 

пожвавлює освітній процес; економить 

навчальний час; позбавляє від перевтоми. 

На інтегрованих уроках формуються  

наступні компетенції:  

 ціннісно-смислові (розуміння мети 

уроку, важливості вивчення теми); 

 загальнокультурні (культура мовлення, 

почуття патріотизму, історичні дані про рідне 

місто); 

 інформаційні (робота з комп’ютером, 

уміння самостійно підбирати необхідний 

матеріал); 

 комунікативні (уміння працювати в 

групах, вислуховувати, спілкуватися).  

Використання інтегрованих уроків в 

освітньому процесі сприяє прагненню та 

свідомій зацікавленості учнів в оволодінні як 

загальноосвітніми предметами, так і 

дисциплінами професійно-теоретичної 

підготовки. 

Інтегровані уроки бувають цілісні і 

фрагментарні. Але частіше можуть 

проводитися фрагментарні інтегровані уроки, 

що пояснюється повністю об’єктивними 

причинами: 

 неспівпаданням загальних навчальних 

тем із різних навчальних предметів за часом 

вивчення; 

 неможливість провести цілий урок 

інтегрованим, тому що на цьому уроці 

необхідно проходити й інший програмний 
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матеріал, що не може бути інтегрованим із цим 

предметом.  

Викладачі-однодумці, які планують 

проведення інтегрованого уроку, визначають 

тему, мету, задачі уроку, спільні для обох 

предметів та специфічні для кожного. 

Проведення уроку доцільне лише за умови 

наявності спільної мети. Залежно від теми, мети 

та завдань уроку визначається його тип. У 

відповідності до теми, задач, типу уроку 

добирається фактичний і дидактичний матеріал. 

Обираються найбільш ефективне поєднання 

методів і прийомів - відповідно до поставленої 

мети, змісту навчального матеріалу. 

Обмірковується структуру уроку.  

Акцент робиться на самостійній пізнавальній 

діяльності учнів (а не заучуванні готових 

висновків), створенні проблемних ситуацій з 

урахуванням логіки навчальних дисциплін. 

Визначається ступінь участі кожного з 

викладачів: або обидва працюють на рівних 

(відбувається діалог), або хтось із них 

«включається» в урок епізодично. 

Для ефективного проведення інтегрованих 

уроків необхідні наступні умови: 

 правильне визначення об’єкту вивчення, 

ретельний відбір змісту уроку; 

 високі професійні якості викладачів, що 

забезпечать творчу співпрацю викладачів та 

учнів при підготовці уроку; 

 включення самоосвіти учнів у 

навчальний процес; 

 використання методів проблемного 

навчання, активізація розумової діяльності на 

всіх етапах уроку; 

 поєднання індивідуальних і групових 

форм роботи; 

 обов’язкове врахування вікових 

психологічних особливостей учнів. 

Застосовуючи в освітньому процесі 

інтеграцію наукових знань, реалізуючи її в 

закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти, можна досягти таких результатів: 

 знання учнів набувають системності; 

 уміння стають узагальнюючими, 

сприяючи комплексному застосуванню знань, 

 посилюються світогляд на направленість 

пізнавальних інтересів учнів; 

 більш ефективно формуються 

переконання, досягається всебічний розвиток 

особистості.  Усе це сприяє підвищенню якості 

знань учнів. 

У змісті професійних компетентностей 

кваліфікованих робітників за професіями 

«Кухар» та «Кондитер» зазначено, що учні 

повинні знати основні терміни та визначення  

англійською мовою за професійним 

спрямуванням, уміти робити презентацію 

кулінарних страв і кондитерських виробів, 

представляти себе на міжнародних професійних 

конкурсах та розповідати  про себе при 

влаштуванні на роботу англійською мовою. 

З метою реалізації міжпредметних зв`язків 

через інтегрування іноземної мови, предметів 

професійно-теоретичної підготовки та 

виробничого навчання з професій «Кухар», 

«Кондитер», сприяння розвитку пізнавальної 

активності учнів, відродження народних 

традицій української кухні та популяризації 

робітничих професій  започатковано проект 

«Упровадження інтегрованого навчання при 

підготовці кваліфікованих робітників з 

професій «Кухар», «Кондитер».  

Проект передбачає: 

  розвиток творчого потенціалу 

майбутніх висококваліфікованих  робітників за 

професією «Кухар», «Кондитер» на  сучасному 

ринку праці;  

 забезпечення учнів ґрунтовними 

теоретичними знаннями та удосконалення 

практичних навичок з професій;  

  формування професійної спрямованості 

особистості учнів;  

 розвиток пізнавальних, мовленнєвих 

здібностей  учнів; 

 відродження народних традицій 

української кухні регіону в закладах 

професійно-технічної освіти. 

Даний проект складається з чотирьох етапів: 

організаційно-підготовчого, концептуально-

діагностичного, формувального та 

узагальнюючого.  

Учасниками проекту є викладачі іноземної 

мови, спецдисциплін, майстри виробничого 

навчання та учні, що навчаються за професіями 

«Кухар», «Кондитер» закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та соціальні 

партнери. Проектною командою здійснено: 

пошук, дослідження та аналіз історичних 

джерел  кухні регіону, історії виникнення та 

культури споживання обраної страви регіону на 

сучасному етапі; приготування регіональних 

страв на підприємствах ресторанного 

https://ivet-ua.science/component/seoglossary/1-glosarij/mova
https://ivet-ua.science/component/seoglossary/1-glosarij/eksperyment
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господарства; переклад рецептур іноземною 

мовою.  

Злагоджена спільна діяльність учнів та їх 

наставників забезпечила виконання 

поставлених завдань організаційно-

підготовчого, концептуально-діагностичного 

етапів проекту. 

 Проведено моніторинг закладів 

ресторанного господарства Сумщини, де 

готують страви української кухні. Викладачами 

спецдисциплін закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Шосткинського 

вищого професійного училища, Сумського 

центру ПТО харчових технологій, торгівлі та 

ресторанного сервісу, Охтирського центру 

ПТО, Роменського вищого професійного 

училища розроблено авторську рецептуру. 

Наприклад, представники творчої групи 

Шосткинського вищого професійного  училища 

співпрацюють з кафе «Трактиръ»  міста 

Шостка, що спеціалізується на стравах 

української кухні. Щомісяця в закладі 

проводять День української кухні, де 

особливою популярністю користуються 

вареники «Поліські барви» з в'яленими 

грушами та журавлиною, що входить до меню.  

Різноманітні страви козацької кухні готують 

в  кафе та ресторанах м. Суми, де учні 

Сумського центру ПТО харчових технологій, 

торгівлі та ресторанного сервісу проходять 

виробничу практику: «Шалена шкварка», 

«Околиця», «Козацька броварня», «Українська 

хата». Підприємці надають можливість 

відпрацьовувати страви слобожанської кухні. 

Одними з них є «Козацькі ковбаски» з 

гірчицею, розроблені творчою групою учнів та 

працівників даного закладу, що входять до 

меню ресторану «Шалена шкварка». 

Педагоги Охтирського центру ПТО, 

співпрацюючи з кафе «Тет-а-тет» у місті 

Охтирка, розробили технологію приготування 

регіональної страви «Кабанчики», що була 

приготовлена на сучасному обладнанні 

підприємства – пароконвектоматі. 

Технологію приготування страв 

презентували педагоги кухарської справи разом 

із викладачами іноземної мови  у творчій 

майстерні, інтегрованому батлі  «Шеф – кухар: 

він чи вона», бінарному уроці «Приготавання 

салатів із свіжих та варених овочів». 

Таким чином, застосування інтеграційних 

форм навчання в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти сприяє 

поліпшенню співпраці викладачів та учнів у 

процесі навчання, забезпечує професійно 

спрямоване навчання кваліфікованих 

робітників та є однією із форм взаємодії 

закладів професійної освіти із сучасним 

виробництвом.  

Робота над проектом триває. Окреслено 

задачі наступного етапу проекту: 

 упровадження нових моделей 

інтегрованого навчання в освітній процес 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

 підготовка статей, збірників рецептів 

української кухні регіону; 

 апробація рецептів української кухні в 

закладах професійно-технічної освіти, на 

підприємствах сфери ресторанного сервісу 

Сумщини; 

 проведення фестивалю «Кращий 

майстер-шеф з приготування страв української 

кухні закладів професійної освіти Сумщини»; 

 поширення результатів Проекту в 

засобах масової інформації. 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

«КАБАНЧИК УКРАЇНСЬКИЙ ПІД ВИШНЕВИМ СОУСОМ» 

 
 

 

Розроблена технологія приготування страви викладачем спеціальних дисциплін Лебедь Н.Д. 

Державного навчального закладу «Охтирський центр ПТО» 

№ 

п/п 
Найменування сировини 

Брутто 

 на 

1 порцію 

 г 

Нетто  

на  

1 порцію 

 г 

1 Свинина (корейка) 147 125 

2 Бекон 31 30 

 Для начинки   

3 Морква свіжа 35 30 

4 Вишні без кісточки 25 25 

5 Часник 3 2 

6 Сіль 1,2 1,2 

7 Перець 0,04 0,04 

 Маса начинки - 57 

 Маса напівфабрикату - 212 

8 Жир 20 20 

 Вихід страви  155 

 

Технологія приготування 
Свинину (корейку)  нарізують порційними шматочками 1,5 см завтовшки, відбивають до 

товщини 0,5см, посипають сіллю, перцем, тертим часником. На середину  злегка відбитих  

шматочків викладають начинку (моркву нарізану соломкою так, щоб вона виглядала з обох боків, 

вишні нарізують на  шматочки), згортають у вигляді ковбасок  9-10 см  завтовшки, ковбаски  

обертають беконом, перев’язують ниткою. 

Запікають у духовій шафі 20-30 хв при температурі 220-240
0
С. 

Подають  як самостійну страву з вишневим соусом. 

 

Вимоги до якості 
Зовнішній вигляд: м'ясо має  рум’яну кірочку, консистенція м’яка, соковита. 

Колір: на розрізі  світло – коричневий. 
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Смак і запах властиві  запеченим продуктам з ароматом вишень, ледь помітним смаком 

часнику. 

TECHNOLOGICAL CARD 

“UKRAINIAN BOAR IN CHERRY SAUCE” 

 

Cooking technology of this dish was elaborated by the teacher of specialty N.D.Lebed 

Okhtyrka Vocational Trainning Center 

№ Ingredients 
Brutto for 1 

portion   g 

Netto for 1 

portion  g 

1 Pork loin  147 125 

2 Bacon   31 30 

 For stuffing   

3 Fresh carrot 35 30 

4 Cherries without bones 25 25 

5 Garlic   3 2 

6 Salt  1,2 1,2 

7 Pepper  0,04 0,04 

 Weight of stuffing - 57 

 Weight of semi-finished product - 212 

8 Fat  20 20 

 Cooked dish  155 

 

Cooking Technology 

Pork loin is cut into portion pieces of 1.5 cm thick, beat till the thickness of 0.5cm, powder with salt, 

pepper and grated garlic. 

For stuffing: cherries are cut into pieces and carrot is chopped like straw. Then this stuffing is put 

into the middle of the pork pieces so that carrot is seen from both sides. After that these filledpork pieces 

are rolled in the form of sausages of 9-10cm thick, wrapped with bacon, tied up and roasted for 20-30 

minutes in the oven with temperature 220-240°C. 

This dish is served with cherry sauce. 

Quality requirements: 

Outward: the meat has a rosy crunch, the consistency is soft, juicy. 

Colour: light-brown when it’s cut. 

Taste and smell of the dish are characteristic of baked products with a scent of cherries, barely 

noticeable taste of garlic. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

СОУС ВИШНЕВИЙ 
 

№ 

п/п 
Найменування сировини 

Брутто  на 

1000г 

Нетто на 

1000г 

1 Вишні свіжі або морожені 465 425 

2 Зірочка  бадьяну 1шт. 1шт. 

3 Перець чорний горошком 2 2 

4 Кориця 2 2 

5 Гвоздика 3шт. 3шт. 

6 Цукор 125 125 

7 Мед 20 20 

8 Крохмаль 30 30 

9 Кислота лимонна 1 1 

10 Вода 800 800 

 Вихід  1000 
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Технологія приготування 

 

Вишні заливають гарячою водою і кип’ятять 5-8 хв, прянощі зав'язати в полотняний чи 

марлевий мішечок. Потім ще підігрівати ягоди на повільному вогні, додати цукор, лимонну 

кислоту і знову доводять до кипіння. 

Кілька ложок соку відібрати до склянки та ретельно розвести з крохмалем, щоб не було 

грудочок. Зменшити вогонь до середнього  та  готувати ще 1-2 хв. 

Вийняти мішечок із прянощами, додати мед та поступово влити крохмаль. Вимішати соус та 

зняти з вогню. 

Подавати теплим або холодним. 

Cooking Technology 

Cherry sauce 

№ Ingredients 
Brutto for 

1000 g 

Netto for 

1000g 

1 Cherries fresh or frozen 465 425 

2 Star anise 1pc. 1pc. 

3 Black pepper peas 2 2 

4 Cinnamon 2 2 

5 Allspice 3pcs. 3pcs. 

6 Sugar 125 125 

7 Honey 20 20 

8 Starch 30 30 

9 Lemon acid 1 1 

10 Water 800 800 

 Cooked product  1000 

 

Cooking Technology 

 

Cherries are poured with hot water and boiled for 5-8 minutes, spices are wrapped into linen or 

gauze bag. Then heat cherries again on small fire, add sugar, lemon acid and boil.  

Take several spoons of sauce into the glass and mix with starch. Make a middle fire on the cooker 

and boil 1-2 minutes.  

Take out the bag with spices, add honey and starch slowly. 

Stir the sauce and take off the fire. 

Serve warm or cold with Ukrainian boar. 

 

 

  



 
 

 

68 

Професійна освіта Сумщини №2(2), 2018 

ЯК ПОДОЛАТИ СТРАХ УЧНІВ СТВОРЮВАТИ ВЛАСНЕ 
ВИСЛОВЛЮВАННЯ У ФОРМАТІ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
 

Лідія Кацуба,  
методист НМЦ ПТО у Сумській області 
 

У сучасному швидкозмінному світі, у період 

докорінних змін освітньої галузі країни, коли 

основними складовими успіху випускника є 

освітні компетенції та конкурентоспроможність 

на ринку праці, важко переоцінити актуальність 

навичок створення оригінальних, яскравих 

висловлювань. «Люди часто складають 

враження про вас з того, що ви про себе 

пишете. Ми все частіше спілкуємося текстами, і 

літературні навички – це вже не розкіш, а «засіб 

пересування по життю», – упевнена психолог, 

учитель української мови і літератури, викладач 

школи «Пишущий психолог» Лідія Ковальчук. І 

правда, сучасна молодь звикла спілкуватися в 

соціальних мережах, по нотатках, постах і 

хештегах, у яких їх і оцінюють однолітки. Не 

менш вагомим є те, що при складанні 

обов’язкового зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури, 

результати якого важливі при вступі до закладу 

вищої освіти, вступники мають можливість 

значно підвищити кількість отриманих балів, 

вдало виконавши завдання з розгорнутою 

відповіддю – створення власного письмового 

висловлення на дискусійну тему. 

Власне висловлювання – це майже п’ята 

частина  успіху на ЗНО з української мови та 

літератури (20 балів (19%) зі 104 можливих із 

зазначеного предмета – за твір). 

Чому ж у багатьох учнів це завдання 

викликає занепокоєння? На жаль, часто можна 

почути фразу «твори я ще в школі ненавидів». 

Чому ж алергію на творчість прищеплюють 

там, де мали б сформувати смак до  тексту? 

Одна із причин – логіка замість творчості. 

Класичний шкільний твір – це, насправді, лише 

письмова демонстрація знань  певної теми, 

адже головне, що вимагається, –  викладати 

фактаж і дотримуватися логіки. У дорослому 

житті так прісно викладають події хіба що в 

пояснювальних записках чи коли дають 

свідчення. Навіть твір-роздум на вільну тему 

насправді вільний лише в межах заданої теми, 

від учня чекають роздумів із готовим 

висновком, який уже міститься в темі: 

«Моральні якості героїв твору», «Світ врятує 

милосердя». Значить створення тексту –  не 

завжди творче заняття, якщо в начебто 

творчому завданні одразу міститься правильна 

відповідь – це не про креатив. Прищепити 

бажання красиво, образно писати можна, лише 

якщо людина викладає думки  з цікавої їй 

теми.на тему. 

Максимальну можливість польоту 

індивідуальної творчості дає жанр, у якому 

працюють учні в європейських школах – есе. 

Мета – поділитися враженнями і думками, 

зробити це максимально оригінально. Писати 

вчать парадоксально, образно, щоб текст 

виділявся на тлі інших. Власне, це те, що 

дорослі роблять регулярно: мотиваційні листи, 

записи в блогах та соцмережах. 

У заклади освіти нашої країни есе приходить 

поступово. Спочатку у формі творів-роздумів 

(саме так із 2006 року називали завдання з 

написання тексту для ЗНО), а зараз, за 

програмою Нової української школи, діти вже з 

третього класу почнуть писати справжні есе. 

Першочергове завдання для викладачів – 

сформувати в учнів розуміння того, що власне 

висловлювання – це не структурований набір 

слів і речень, а насамперед спосіб проявити 

себе, показати свої внутрішні переживання в 

найнесподіванішій формі, продемонструвати 

своє внутрішнє «я» зі всіма його плюсами і 

мінусами.  Це спосіб крикнути світові прямо в 

очі те, про що і в який спосіб ти думаєш, не 

завуальовуючи свою точку зору, не ховаючи її 

за тисячами шаблонів. Твої думки цікаві 

такими, якими народилися у твоїй голові, без 

цензури і критики, і світ готовий їх почути. 

Дозвольте молоді обґрунтовувати свої думки 

на тему, що її хвилює, і слова поллються самі. 

Есе – не поле для виховання. Ви можете бути 

сто разів не згідні з позицією юного автора, але 

якщо дитина перестане писати правду на 

догоду дорослим, заняття втратять для неї сенс. 

ЗНО: консультація 
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Хай краще вона відчує: можна яскравіше, 

цікавіше сказати про те, що хочеш. 

При підготовці до написання вільного 

висловлювання для складання зовнішнього 

незалежного оцінювання часто акцентуємо 

увагу учнів на важливості структури твору, 

дотримання якої, крім інших критеріїв, впливає 

на оцінку. Чи всім легко писати за попередньо 

продуманою структурою? Наприклад, 

письменник Орхан Памук дійсно спочатку 

пише план твору і потім ні на йоту від нього не 

відступає. Але не менш геніальний письменник 

Хуліо Кортасар вважав, що планування вбило б 

його творчість. Його надихала загадка, і він до 

останнього не знав, чим закінчиться його текст.  

Тому викладач повинен сформувати в учнів 

усвідомлення того, що план – це не «кам’яні 

рамки» для творчості, а орієнтовний графік 

«успішного польоту». 

Цікавий варіант планування майбутнього 

висловлювання практикують у закордонних 

освітніх закладах – інтелект-карта, основа якої 

– не слова, а символи. У центрі – тема, від якої 

в усі боки йдуть стрілочки, над якими автор 

малює символами те, що хоче сказати. Далі, як 

гілки на дереві, уточнення кожної думки. 

Складати таку карту веселіше, ніж план, а 

маючи перед очима образ майбутнього есе, 

учень почуватиметься впевненіше. 

Рекомендована структура власного 

висловлювання у форматі ЗНО всім відома:  

 Теза.  

 Перший аргумент.  

 Другий аргумент.  

 Приклад  із художньої літератури.  

 Приклад з історії, суспільно-політичного 

чи власного життя.  

 Висновок.  

Або:  

 Теза.  

 Перший аргумент.  

 Приклад із літератури.  

 Другий аргумент.  

 Приклад з історії, суспільно-політичного 

чи власного життя.  

 Висновок. 

Дотримання цієї структури, логіка і 

послідовність викладу думок забезпечать 

вашим учням як мінімум 12 балів (по 2 бали за 

тезу, аргументи, кожен із прикладів, висновок, 

логічність та послідовність). Ще 8 балів за 

орфографію та пунктуацію, лексику, граматику 

і стилістику. 

Не забудьте поговорити з учнями про 

натхнення, якщо ви хочете, щоб їх есе були 

креативними та емоційними. Розповідайте про 

«творчу кухню» – про те, як налаштуватися на 

творчу роботу, як оживити почуття. Існують 

сотні прийомів для цього. Уміти приманювати 

натхнення – важлива навичка, що стане в нагоді 

не лише в написанні текстів, адже креативність 

–  одна з ключових складових особистості XXI 

століття. 

Часто погіршує якість учнівських 

висловлювань невміння працювати із 

чернетками та страх помилок. Коли перед ними 

з’являється чистий аркуш паперу, на якому 

треба написати щось цікаве, вони бояться 

експериментувати з текстом. Починають 

уникати складних речень, використовуючи 

прості конструкції, не викреслюють речення і 

не міняють місцями абзаци, пишуть чернетку 

майже «набіло». Ефективний вихід із такої 

ситуації – писати думки на окремих аркушах, а 

вже потім поєднувати в текст. Як варіант – під 

час освітнього процесу дозволити учням на 

підготовчому етапі написання твору 

користуватись гаджетами, де текст легко 

змінювати дотиком руки. 

Власне висловлювання у форматі 

зовнішнього незалежного оцінювання вимагає 

застосування вмінь формулювати й доводити 

власну думку, аргументувати, наводити 

приклади для підтвердження своїх слів, робити 

висновки, логічно й послідовно викладати 

думки у зв’язному тексті й передбачає 

виявлення рівня знань учасників ЗНО з 

національної та світової літератури, історії, 

мистецтва. У творі слід аргументовано 

підтримати або спростувати подану в завданні 

позицію. Зазначимо, що в учасників не 

вимагають докладного переказу змісту 

художнього твору, на який посилаються, чи 

повної характеристики персонажів. Проте 

обов’язково потрібно сформулювати тезу, 

навести два-три переконливі докази, які 

найкраще аргументуватимуть міркування, 

проілюструвати думки посиланнями на 

приклади з художньої літератури (указати 

проблему, порушену письменником, назву 

твору, назвати художні образи, через які 

проблема розкрита, навести цитати з твору 

тощо), історичні факти, приклади із суспільно-
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політичного життя або випадки із життя. 

Наприкінці необхідно сформулювати висновки. 

Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка 

формату А-4 (200-250 слів). Текст обсягом до 

100 слів екзаменатори не перевірятимуть, ви 

автоматично отримаєте 0 балів.  Текст обсягом 

у 100-199 слів вважається нерозкритою темою, 

оцінка буде значно нижчою. Отже, оптимальна 

кількість слів для вашого висловлювання на 

тестуванні – 200 слів і  більше. 

Не варто забувати про того, хто 

перевірятиме ваш твір: зверніть увагу на 

зрозумілість вашого почерку та акуратність 

абзаців (орієнтовно – ширина великого пальця). 

Допоможуть вдало сформулювати всі 

складові твору допоміжні слова на кожному з 

етапів:  

ТЕЗА 

(ефективний, нестандартний. 

Яскравий початок – початкова   

фраза,     що   зачіпає   читача: 

коротка метафора, риторичне 

запитання, одне слово, жарт, 

афоризм) 

Вступ важливий для того, щоб 

читач визначив для себе: чи 

варто читати ваше есе. Також 

важливий початок кожного 

абзацу, оскільки, переходячи 

від одного абзацу до іншого, 

читач вирішує для себе: чи 

варто продовжувати. Саме тому 

перша фраза повинна бути 

настільки захоплюючою, щоб 

змусити викладача не просто 

прочитати ваше есе й відкласти 

убік, але й запам’ятати!  

 

Я думаю,… 

Я вважаю,… 

Мені здається, що… 

На мою думку,… 

На моє переконання,… 

Мій погляд на цю проблему такий:… 

 

Я вважаю, що будь-яка невдача, навіть найскладніша, є 

набагато ціннішою у плані особистісного зростання, ніж 

перемога 

АРГУМЕНТ № 1 і ПРИКЛАД, 

що його ілюструє (4-5 речень) 

Я так вважаю, тому що… 

Чому я так думаю? Тому що… 

Аргументом на користь моєї думки може бути те, що… 

До того ж… 

Довести своє твердження я можу такими аргументами: 

по-перше,…, а по-друге,… 

На користь моєї думки можу навести такі аргументи:… 

Моє переконання ґрунтується на тому, що, по-перше…, а 

по-друге,… 

Хоч моя думка, можливо, видається дивною, спробую 

переконати вас такими аргументами:… 
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Скарбниця світової літератури дає багато прикладів щодо 

порушеної проблеми. Так, … 

На згадку приходить герой … 

У зв’язку з порушеною проблемою хочеться згадати твір … 

Яскравим прикладом саме такого розуміння … особисто 

для мене є … 

Як я вже зазначав, …  

Щодо цього яскравим прикладом є образ … з твору … 

Тема мого роздуму порушується у творі … . Там … 

Найкращою ілюстрацією такого розуміння проблеми є 

герой … з твору  

По-перше, поразка якнайкраще загартовує людину, робить її 

стійкішою в сучасному суспільстві, сповненому стресів і 

різноманітних викликів. Переконливим прикладом щодо 

цього аргументу є, на мою думку, образ Степана Радченка з 

роману «Місто» Валер’яна Підмогильного... 

АРГУМЕНТ №2 і ПРИКЛАД, 

що його ілюструє (4-5 речень) 

 

По-перше, по-друге… 

Повертаючись до думки про…, хочу зазначити, що… 

Як я вже стверджував,… 

Як уже зазначалося,… 

Як можна побачити,… 

Проблема … є дуже актуальною, тому багато прикладів її 

розв’язання дає саме життя. 

Говорячи про … , не можна не згадати … 

Повертаючись до думки про … , можу навести такий 

приклад: … 

Історія також дає багато прикладів … Один із них – … 

Згадаймо постать видатного … Захоплює його … 

Хоча мій власний життєвий досвід ще порівняно малий, 

можу сказати, що … 

Хочу навести приклад із власного життя … 
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По-друге, людей, які вміють визнавати свої помилки й, 

зробивши відповідні висновки, у майбутньому їх уникати, 

поважають у суспільстві, адже лише сильна особистість 

здатна працювати над собою. Ось приклад із життя. Мій 

батько змалку... 

ВИСНОВОК (2-3 речення) Отже, можна дійти висновку, що… 

Підсумовуючи, можна зазначити:… 

Таким чином, можна зробити висновок, що… 

Отже, бачимо, що… 

На завершення свого роздуму, підсумую:… 

 

Отже, поразка навчає людину жити, перемога ж не завжди... 

 

Словесники пропонують вісім правил, 

дотримання яких зробить ваше висловлювання 

креативним: 

1. Тільки позитивна мова: описувати краще 

те, що є, а не те, чого немає.  

2. Слова - зв’язки: вони допомагають плавно 

переходити з одного параграфа до іншого. 

3. Різна структура речень: постійно читати 

речення правильної структури (підмет, 

присудок, додаток…) – нудно. Урізноманітніть 

свою техніку, наприклад додайте кілька 

інверсій. Добре писати різні по довжині 

речення.  

4. Зрозумілі слова: розумійте всі слова, які ви 

пишете в есе. Ви пишіть для того, щоб 

здивувати змістом, а не словниковим запасом. 

Вишуканість гарна, але в міру. 

5. Різні слова. Мова йде про синоніми. 

6. Лаконічність.  

7. Кожне слово важливо: без повторів, кожне 

речення повинне нести унікальний зміст.  

8. Активна життєва позиція. 

Тож надихайте своїх учнів на вільний прояв 

творчості, допомагайте побороти всі сумніви і 

страхи, вселяйте впевненість у цінності власних 

думок і переживань – ось проста формула 

успішного створення оригінального, 

емоційного власного висловлювання. 

Пропоную зразок власного висловлювання у 

форматі зовнішнього незалежного оцінювання:  

Чи можна принести в жертву особисте 

щастя задля професійного успіху? 

Життя – це ланцюг подій, явищ, вражень, 

емоцій, що захоплюють у свій вир і часто 

найважливіші рішення в житті приймаєш 

майже несвідомо, інтуїтивно. Чи кожен з нас, 

молодих, ініціативних особистостей, які 

прагнуть не просто йти в ногу із часом, а 

обов’язково на випередження, готовий надати 

перевагу професійній самореалізації перед 

радістю сімейного щастя?  

На мою думку, ця дилема – ровесниця 

самого існування людського соціуму. І, 

звичайно ж, найчастіше такий вибір постає 

перед представницями прекрасної половини 

людства. Особливо яскраво зазначена проблема 

проявлялася в роки боротьби за гендерну 

рівність, за право жінок працювати, будувати 

кар’єру, добиватися успіху в обраній справі 

життя.  Що ж обирали красуні – право бути 

особистістю соціальною чи сімейною? 

Для мене талановитою жінкою, яка 

присвятила всю себе улюбленій справі, є 

письменниця світового рівня Джейн Остін – 

непересічна особистість, вислови якої живуть 

на вустах десятків поколінь у різних країнах 

світу. Вона, розвіявши рожеві мрії юності про 

ідеальне поєднання письменницької діяльності 

і жіночого щастя, пожертвувавши другим, 

обов’язково дарувала щастя бути дружиною 

героїням своїх книг. Так, її Ліззі Беннет, 

бунтарка, дівчина, яка не піддавалась 

стереотипам про цінність тільки заміжньої 

жінки, що нав’язувались тодішнім англійським 

суспільством, у кінці книги «Гордість і 
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упередження»  закохується і виходить заміж за 

містера Дарсі. 

Професійний успіх – річ безумовно цінна. Та 

чи осудите ви матір трьох дітей за те, що у свій 

час вона обрала тепло родинного вогнища? Чи 

повернеться у вас язик звинуватити її в 

відсутності самореалізації? Її досягнення – її 

діти – не тьмяніють на фоні найвизначнішої 

професійної кар’єри. Яскравим прикладом і 

доказом правильності саме такого вибору 

особисто для мене є мати. Вона віддає все 

тепло душі чотирьом дітям, є справжньою 

берегинею сімейного вогнища. Її мудрість, 

витримка, життєвий досвід – безцінні.  

Тому я вважаю, що вибір на користь 

сімейних цінностей чи неповторного 

професійного успіху – це справа виключно 

індивідуальна, це обов’язковий шлях за 

покликом серця. І чому б сучасній особистості 

не навчитися вміло поєднувати і те, й інше? 

Головне – бажання, тоді будь-яка справа по 

плечу. І ви зможете стати і коханою дружиною, 

матір’ю, і успішною жінкою! 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ - ОДНА  
З НАЙДІЄВІШИХ ФОРМ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ЗНО З 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 

Ольга Ліскова,  
викладач  ДПТНЗ «Конотопський професійний ліцей» 
 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання попередніх 

років показало, що випускникам не завжди 

легко подолати  бар'єр у написанні тестів. Для 

цього необхідно мати навички роботи з будь-

якими тестовими завданнями. 

Звісно, що зовнішнє тестування – це ще й 

тест для вчителя. Враховуючи особливості 

тестових завдань на ЗНО,  педагог змушений 

працювати за двома напрямами: формування 

теоретичних понять в учнів та вироблення  в 

них умінь застосовувати свої знання на 

практиці. 

У «Методичних рекомендаціях щодо 

використання тестових технологій у процесі 

вивчення української мови в загальноосвітніх 

навчальних закладах» зазначається: 

«Учителеві-словеснику доцільно 

використовувати різноманітні тестові завдання 

під час проведення поточного й тематичного 

оцінювання». 

Тестові завдання мають суттєві переваги над 

іншими формами підготовки учнів до ЗНО, 

адже дозволяють: 

- повторити, узагальнити і перевірити 

результати навчальних досягнень одночасно                                                    

із багатьох тем і розділів програми; 

- охопити тестуванням велику кількість 

учнів; 

- при тестуванні реальним є самоконтроль; 

- увага учнів фіксується не на формуванні 

відповіді, а на осмисленні її суті; 

Якщо до сказаного додати ще й те,  що 

тестові завдання  можуть розроблятися, 

проводитися й перевірятися з використанням 

комп'ютерної техніки, потребують невеликих 

часових ресурсів для проведення та перевірки, 

що дає можливість  вивільнити час для інших 
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видів роботи на уроці,  дозволяють викладачеві  

визначити рівень засвоєння учнями 

теоретичного матеріалу й уміння його 

застосовувати на практиці та відповідно 

коригувати цей рівень, сприяють розвитку в 

учнів уміння концентруватися й робити 

правильний вибір,  то стає зрозумілим, що їх 

використання - це одна  з найдієвіших форм 

підготовки учнів до ЗНО. 

Готуючи учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови, варто пам’ятати 

головне: тест не містить жодного завдання, 

що виходить за межі навчальних  програм. 

Особисто я стараюсь використовувати 

тестові завдання на всіх етапах уроку. Вважаю 

обов’язковим при проведені тестування  

дотримуватися організаційного моменту 

(пояснення мети, порядку виконання та 

оформлення тесту, визначення часу на його 

виконання, забезпечення кожного учня бланком 

завдань стандартного зразка, що великою 

мірою заощаджує час і учня, і викладача). 

У своїй роботі я практикую  такі розробки 

уроків, у яких запропоновані навчальні тести і 

навіть зразки тестів із правильними 

відповідями та зразки ланцюгової системи 

тестових завдань закритої та відкритої форми, 

шаблони для здійснення самоперевірки 

виконаної тестової роботи на уроці. Це сприяє  

розвитку в учнів уміння концентруватися, 

робити правильний вибір, усувати неточності й 

неповноту  формулювання  певних тверджень. 

У пошуках шляхів підвищення ефективності  

засвоєння учнями певної теми з української 

мови, насамперед, застосовую систематичне 

тестування. Тести впроваджую поступово: це  

дає змогу психологічно підготувати учнів. 

Спочатку пропоную прості завдання з 

вибірковими відповідями і лише через деякий 

час пропоную більш складні конструкції. 

Використовую різноманітні тестові завдання 

під час проведення поточного й тематичного 

оцінювання, часто  практикую тестування не 

тільки як контрольну форму перевірки знань, 

умінь і навичок учнів, але й як продуктивний 

навчальний прийом, як форму призвичаєння 

учнів до ЗНО і як  тренінг для них  у  

самостійній підготовці до зовнішнього 

незалежного оцінювання. Ось чому завжди 

намагаюсь виробити в учнів навички виконання 

тестових завдань різної форми й різного 

ступеня складності. 

Учням, які допустили помилки, пропоную 

письмово або усно відповісти на запитання: 

Чому вибрана відповідь неправильна? Навести 

докази на користь правильного варіанта. Робота 

над помилковими відповідями, усвідомлення 

помилки, її причини, знаходження помилкової 

ланки в ланцюгу розумових дій допомагає  

викорінювати  практику «вгадування» учнем 

правильного рішення на поставлене в тесті 

завдання. 

Наступний етап упровадження та 

використання тестування  – це електронна 

форма. Така форма викликає додатковий 

інтерес у випускників, а крім того, дозволяє їм 

самостійно  перевірити та оцінити рівень 

власних знань із конкретної теми. 

Які ж тестові завдання слід використовувати 

викладачеві, щоб якнайкраще підготувати учнів 

до ЗНО? Типологія тестів ураховує особливості 

їхнього змісту та структури. За наявністю або 

відсутністю варіантів відповіді виділяють тести  

закритої,   відкритої та напіввідкритої форми.   

На уроках мови я більше використовую  тестові 

завдання закритої та напіввідкритої форми.   

Тестові завдання закритої форми 

пропонують вибрати одну правильну відповідь 

із декількох запропонованих.  У таких тестових 

завданнях відповіді необхідно розміщувати у 

певному порядку. При комп’ютерному 

тестуванні доцільно використовувати саме 

завдання закритої форми, оскільки їх легко 

опрацьовувати. 

Як приклад, наведу декілька вищезгаданих 

тестів, що використовуються в роботі. 

 

1. Альтернативний тест, який необхідно 

добирати для таких завдань, що виключають 

варіанти різного тлумачення правильної 

відповіді  (закрита форма тестування): 

У якому рядку всі фразеологізми 

становлять синонімічний ряд?  

А. Зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в 

колесі. 

Б. Кривити душею, крутити хвостом, 

надягати овечу шкуру.  

В. Горло драти, криком кричати, милити 

шию. 

Г. Лежати лежнем, дурня валяти, брати на 

сміх. 

 

2. Тест закритої форми множинного 

відбору: 
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Граматично правильною формою 

давального відмінка числівника шістдесят є: 

А. Шести десяти. 

Б. Шістдесяти. 

В. Шістьдесяти. 

Г. Шістдесяти. 

Д. Шести десяти. 

 

 

3. Ще одним із широко використовуваних 

тестів є тест закритої форми на встановлення 

відповідності. Він передбачає утворення 

логічних пар: співвіднесення назв або 

тлумачень мовних явищ та їхніх прикладів, 

логічно пов’язаних між собою, але 

розташованих у довільній послідовності.  

Наприклад: 

 

Установити відповідність: 

 

односкладне речення приклади 
1.Означено-особове. А. Покосили трави, 

засіяли лан. 

2.Неозначено-особове. Б. Добре діло роби 

сміло. 

3.Безособове. В. Сядемо гуртом та й 

поговоримо на близькі 

птахам і людям теми. 

4.Узагальнено-особове. Г. Така шалена стужа, 

така крута зима. 

 Ґ. Для мене без тебе і 

життя нема. 

 

 

4. Напіввідкриті тести - це такі завдання, 

відповідь до яких відома тільки обробнику, 

наприклад, дати лаконічну відповідь, вставити 

пропущене слово, закінчити думку. До 

напіввідкритих тестів належить поширений серед 

філологів "літературний диктант", коли на 

запитання  учень дає лаконічну відповідь. 

Зразок: 

(1) Веселка, виграваючи розмаїттям 

кольорів, завжди викликала радість і 

захоплення в усіх народів. (2) Її називали 

дугою, аркою та обожнювали, як сонце, і 

(З,з)емлю, і трави. (3) Древні (І,і)ндійці вважали 

райдугу величним луком (Б,б)ога Індри за 

допомогою якого він пускав стріли, уражаючи 

злих, що ховалися в чорні хмари. 

У третьому реченні замість крапок слід 

вжити слово  

а) ворогів,  

г) лиходіїв,  

б) волхвів,   

д) духів. 

в) демонів,  
Отже, як бачимо, підготовка до ЗНО – 

досить клопітка і наполеглива праця. Тому вже 

сьогодні викладач, працюючи з тестами та 

тестовими завданнями,  веде підготовку учнів  

до іспиту – зокрема  і до життя - взагалі. Адже 

без знання державної мови, без уміння точно і 

грамотно формулювати свої думки 

випускникам буде важко знайти своє місце в 

житті. А тестування – це перший серйозний 

іспит на дорослість, на розуміння природи 

речей, на реалізування себе в майбутньому. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ФОРМАТІ  
ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО 
 

Олена Дарницька,  
викладач ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» 
 

На сьогодні все більшим пріоритетом у 

закладах стає підготовка високоосвіченої 

людини, здатної до творчої праці. При цьому 

модернізується система освіти, змінюються 

основні цілі навчання та виховання, 

переосмислюється роль викладача  в 

освітньому процесі та вводяться відповідні 

корекції у його діяльність.  

Зовнішнє незалежне оцінювання повинно 

стати фактором забезпечення якості освіти, 

створити атмосферу співробітництва у 

відносинах між учнем і викладачем, підвищити 

взаємозалежність і стимулювати активність 

кожного з суб'єктів освітнього процесу. Одним 

із методів удосконалення контролю навчальних 

досягнень учнів у форматі підготовки до ЗНО є 

тестування. 

Тестування, як і будь-який інший метод 

діагностики успішності навчальних досягнень, 

має власні переваги й недоліки. Можна багато 

говорити про це, але навчити учнів 

орієнтуватися в тонкощах тестування ми 

зобов’язані. 

Викладачі  складають тести самостійно або 

користуються складеними, якщо вони 

відповідають вимогам. Тест має бути: 

 відносно короткотерміновим, тобто не 

вимагати великих затрат часу; 

 однозначним, тобто не допускати 

вільного тлумачення тестового завдання;  

 правильним, тобто виключати можливість 

формулювання багатозначних відповідей;  

 інформаційним, тобто таким, які 

забезпечують можливість зіставлення кількісної 

оцінки за виконання тесту з порядковою.  

За допомогою тестів ефективно забезпечується 

попередній, поточний, тематичний і підсумковий 

контроль знань, умінь та навичок учнів. Сьогодні 

найбільш поширеними технологіями 

комп’ютерного тестування є такі, які 

передбачають використання контролюючих 

програм і забезпечують швидкість перевірки. 

Тому перші дві частини тестів ЗНО, сучасних 

контрольних робіт  є завданнями закритої 

форми, які за допомогою сканування 

забезпечують об’єктивне оцінювання. З 

урахуванням виділеної структури поняття 

створюються відповідні завдання для 

поточного, тематичного та діагностичного 

контролю за новими програмами, збірники для 

підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських 

олімпіад тощо.  

Головними вимогами до тестових запитань є 

відповідність меті навчання, високий ступінь 

валідності, багатоваріантність, побудова 

неправильних відповідей на основі типових 

помилок. Типологія тестів ураховує 

особливості їхніх змісту та структури. За 

наявністю або відсутністю варіантів відповіді 

виділяють тести закритої та відкритої форм; 

проміжною є напіввідкрита форма тестів, яка 

передбачає неповне або неточне формулювання 

відповіді. Тести закритої форми поділяються на 

альтернативні (наявність двох 

взаємовиключних варіантів відповідей), 

множинного вибору (наявність однієї 

правильної відповіді між трьома-п'ятьма з 

пропонованих), встановлення відповідності (у 

двох частинах пропонуються переліки, між 

якими треба встановити зв'язок), відтворення 

послідовності (перекомбінування наведених 

даних або елементів) та ін.  

На своїх уроках я  використовую різні 

тестові завдання під час проведення поточного 

й тематичного оцінювання, широко практикую 

тестування не тільки як контрольну форму 

перевірки знань, умінь і навичок учнів, але і як 

продуктивний навчальний прийом, намагаюсь 

відпрацьовувати в учнів навички виконання 

тестових завдань різної форми й різного 

ступеня складності. 

Приклади тестових завдань. 

1. Своєрідність лірики як роду літератури 

полягає в тому, що вона:  

а) відображає якісь життєві явища, події;  

б) розкриває думки, почуття, переживання, 

викликані навколишньою дійсністю; 
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 в) змальовує людину в найгостріших 

життєвих ситуаціях.  

2. Установіть відповідність між 

письменниками та біографічно-художніми 

творами про них:  

1. Іван Франко. а) О. Іваненко «Марія» 

2. Павло Тичина. б) М. Олійник 

«Одержима» 

3. Леся Українка. в) Р. Горак «Тричі мені 

являлася любов» 

4. Марко Вовчок. г) С. Тельнюк 

«Неодцвітаюча весно» 

 

3. Розмістіть епізоди повісті «Земля» 

відповідно до сюжетної послідовності.  

А Михайла забирають у військо;  

Б весілля Парасинки і Тодорики;  

В Рахіра дізнається, що Анна чекає дитину;  

Г Сава убиває Михайла;  

Д Марія проганяє зі своєї хати Анну.  

 

Не варто обмежуватися тільки завданнями 

закритої форми, доцільно пропонувати учням 

також і відкриті завдання, у яких вони 

самостійно мають записати повну відповідь на 

запитання. 

1. До покоління яких письменників 

належить Ліна Костенко? 

2. Яку пісню співають дівчата в кінці 

роману «Маруся Чурай»?  

3. Хто з героїв наділений 

характеристикою «Вся Україна полум’ям 

горить, він і на цьому теж нагріє руки»?  

4. Хто з героїв «любив достаток і любив 

пісні»?  

Тест, як інструмент педагогічного 

оцінювання дозволяє: 

- перевірити результати навчальних 

досягнень водночас із багатьох тем і розділів 

програми; 

- об’єктивно оцінити рівень засвоєння 

навчального матеріалу; 

- створити для всіх учасників тестування 

рівні умови складання тестів; 

- стандартизувати та автоматизувати 

процедуру перевірки результатів; 

- охопити тестуванням велику кількість 

учнів. 

Для ефективної підготовки до ЗНО також 

необхідно: 

 формувати алгоритми роботи над тестами, 

залучати знання з суміжних дисциплін для 

більш ефективної роботи; 

 залучати учнів до складання тестових 

завдань, використовуючи інтерактивні методи 

роботи. Так, наприклад, учні готують власні 

експрес-запитання з літератури, адже важливо 

знати конкретні деталі: жанр, рід, стиль, імена 

персонажів, справжнє ім’я автора тощо.  

Наприклад, опрацювавши поезію першої 

половини 20 століття, учні склали такі 

запитання: 

- Хто автор вірша «Блакитна панна»? 

- Яке справжнє прізвище Олександра 

Олеся? 

- Який вірш починається словами 

«Сміються, плачуть солов’ї»? 

- Автором якої збірки є Павло Тичина? Які 
вірші до неї належать? 

- Як називається поетична форма вірша 
«Київ – традиція»?  

Учителеві-словеснику доцільно використо-

вувати різноманітні тестові завдання під час 

проведення оцінювання. Застосування тестових  

технологій на уроках української літератури 

максимально ефективне, якщо його проводити 

систематично. Це дає змогу побачити, які теми 

учні засвоїли недостатньо, вносити корективи в 

методику викладання, акцентувати увагу на 

найважливіших моментах, виявляти 

найтиповіші види помилок, активізувати учнів 

до роботи, спонукати творчо і логічно мислити, 

а також забезпечує якісну підготовку учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання. 
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ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ 
 

Ірина Кулик,  
викладач ДПТНЗ «Хотінський професійний аграрний ліцей» 
 

Анотація. У статті сформульовані 

завдання, що покладає зовнішнє незалежне  

оцінювання як на учнів, так і на викладачів; 

надані приклади розв’язування задач, які 

рекомендовано розглядати з учнями в процесі 

підготовки до ЗНО. 

Ключові слова: зовнішнє незалежне  

оцінювання, уміння і навички, техніка 

тестування. 

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) - 

одна з ефективних та найпоширеніших у світі 

систем оцінювання навчальних досягнень 

учнів, що дозволяє провести як підсумкову 

атестацію, так і відбір абітурієнтів для вищих 

навчальних закладів. Основними передумовами 

запровадження ЗНО в Україні було 

проголошення Національною доктриною 

розвитку освіти доступності до якісної освіти 

для всіх громадян України. 

У зв’язку з тим, що обов’язковою умовою 

вступу до вищих навчальних закладів осіб із 

повною загальною середньою освітою є 

наявність сертифікату про складання ЗНО з 

певних предметів (перелік предметів залежить 

від вищого навчального закладу та конкретної 

спеціальності), то однією із педагогічних 

проблем сьогодення є підготовка учнів до ЗНО 

в процесі навчання. Дана проблема містить у 

собі такі основні аспекти: розвиток умінь та 

навичок учнів розв’язувати тестові завдання 

різних типів, самостійності у вирішенні задач 

різного рівня складності. Гострота цієї 

проблеми полягає в тому, що готовими до ЗНО 

повинні бути однаково як учні, так і викладачі. 

Програма зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики для осіб, які бажають 

здобувати вищу освіту на основі повної 

загальної середньої освіти, затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України 

від 03.02.2016 № 77. 

Завдання зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики полягає в тому, щоб 

оцінити знання та уміння учасників: 

 будувати математичні моделі реальних 

об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці 

моделі засобами математики; 

 виконувати математичні розрахунки, 

перетворення числових та буквенних виразів 

(розуміти змістове значення кожного елемента 

виразу, спрощувати та обчислювати вирази, 

знаходити допустимі значення змінних, 

знаходити числові значення виразів при 

заданих значеннях змінних); 

 будувати й аналізувати графіки 

функціональних залежностей, рівнянь та 

нерівностей, досліджувати їхні властивості; 

 використовувати властивості похідної та 

інтеграла до розв’язування задач; 

 досліджувати та розв’язувати рівняння, 

нерівності та їхні системи, текстові задачі; 

 знаходити на рисунках геометричні 

фігури та встановлювати їхні властивості; 

 знаходити кількісні характеристики 

геометричних фігур (довжини, величини кутів, 

площі, об’єми); 

 розв’язувати найпростіші комбінаторні 

задачі та обчислювати ймовірності випадкових 

подій; 

 аналізувати інформацію, що подана в 

графічній, табличній, текстовій та інших 

формах. 

Аналіз досвіду проведення ЗНО і пробних 

робіт свідчить про важливість попередньої 

підготовки учнів до проходження цієї форми 

контролю: значній частині учнів важко 

оперативно виконувати завдання тестового 

характеру; ясно, чітко, послідовно, логічно 

обґрунтовувати кроки виконання завдань 

третьої частини. Це свідчить про недостатній 

рівень сформованості технологічної 

компетенції, яка важлива у практичній 

діяльності. 

Виходячи з власного досвіду, розроблено ряд 

рекомендацій щодо удосконалення підготовки 

учнів до виконання завдань ЗНО: 

 обов’язкове проведення регулярного 

тематичного тестування з математики поряд із 

традиційними тематичними контрольними 

роботами; 

 поступова підготовка учнів до 

специфічної діяльності з виконання завдань 

ЗНО через органічне включення тестових форм 

поточного контролю, допомога учням 
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оволодівати технікою роботи з тестами 

(швидко встановлюється зворотній зв'язок, 

визначаються прогалини у підготовці 

конкретного учня з кожної теми курсу, 

коректується власна діяльність); 

 організація систематичного повторення 

навчального матеріалу з тестовим бліц-

опитуванням. 

Серед дієвих кроків  підготовки учнів до 

ЗНО з математики є: 

- реалізація рівневої диференціації в процесі 

навчання математики (увага формуванню 

базових знань і умінь з математики учнів, які 

зорієнтовані на рівень стандарту; забезпечення 

вдосконалення підготовки учнів, які мають 

високу мотивацію до навчання і можливості 

для вивчення математики на достатньому і 

високому рівні); 

-  надання посильних та різнорівневих для 

конкретної групи учнів завдань; 

- створення позитивної мотивації для їх 

виконання;  

- посилення уваги змістовному розкриттю 

сутності математичних понять, математичних 

методів, меж їх застосування; 

-  демонстрація можливостей застосування 

для виконання більш широкого кола завдань 

(використання графічного способу для 

розв’язування завдань із параметрами; 

застосування векторного методу до 

розв’язування геометричних задач). 

 

Задача 1 

Знайдіть довжину діагоналі AC 

паралелограма ABCD, якщо А(2;-6;0), В(-4;8;2), 

D(0;-12;0) 

Розв᾿язання. 

Оскільки   ( -6; 14; 2),    (-2; -6; 0), то 

згідно з правилом  додавання векторів за 

методом паралелограма маємо:   =    +   ,   

  (-8; 8; 2) 

 

Тоді      =              =     =     

Відповідь:     . 

 

Більше уваги важливо приділяти актуалізації 

навичок розв’язування текстових задач. 

Важливо підкреслити, що підготовка учня до 

успішного виконання завдань ЗНО не може і не 

повинна бути єдиною метою систематичного 

вивчення математики, але вона дійсно є 

стимулом до підвищення рівня математичної 

грамотності. 

Особливу увагу необхідно приділити вмінню 

будувати математичні моделі реальних об'єктів, 

процесів i явищ та досліджувати ці моделі 

засобами математики, аналізувати iнформацiю, 

що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та 

інших формах. 

У процесі підготовки до ЗНО доцільно 

розв’язувати задачі прикладного спрямування з 

використанням основних статистичних формул, 

геометричні завдання практичного змісту. 

Рекомендовано значну увагу приділити 

опрацюванню розділу «Тригонометрія», 

оскільки завдання з цієї теми з року в рік 

показують недостатнє володіння учасниками 

тестування цим матеріалом. 

 

Задача 2  

Обчисліть значення виразу   

             , якщо       = 0,96,   

α ϵ     
 

 
). 

Розв’язання. 

Якщо кут α < 
 

 
,  тоді синус кута буде 

меншим за косинус кута, відповідно значення 

шуканого виразу буде від’ємним. Щоб 

отримати синус подвійного кута, піднесемо 

різницю тригонометричних функцій до 

квадрату і добудемо корінь. 

              =                  = 

            =            =   . 

Відповідь:   . 

 

Традиційно складними є завдання, що 

містять логарифмічні вирази, тому в процесі 

підготовки до ЗНО доцільно відпрацювати 

навички перетворення логарифмічних виразів. 

 

Задача 3 

Обчисліть суму логарифмів        

     
 

  
 і вкажіть правильну відповідь: 

 

А Б В Г Д 

           0  

 
 

    1 
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Розв’язання. 

За властивістю логарифма двох додатних 

множників маємо: 

            
 

  
 =     

   

  
  =        = 1. 

Відповідь: Д. 

 

Систематизуючи та узагальнюючи 

теоретичний матеріал, методи розв’язування 

задач із геометрії, звертати увагу учнів на те, 

що частина тих фактів, на які доводиться 

спиратися під час розв’язування геометричних 

задач (так званих опорних фактів), наведена не 

у вигляді теорем, а з’ясована ними під час 

розв’язування відповідних задач. Тому бажано 

нагадати учням перелік геометричних опорних 

фактів шкільних курсів планіметрії та 

стереометрії. 

Особливу увагу при розв’язуванні 

стереометричних задач доцільно звернути на 

правильне виконання рисунка, встановлення 

зв’язків між елементами рисунка та їх 

математичний опис. Зображення просторових 

тіл слід виконувати з урахуванням 

властивостей паралельного проектування. 

При  виконанні  завдань відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю учасник ЗНО має 

розробити раціональний спосіб розв’язування, 

використовуючи в новій нестандартній ситуації 

знання з різних розділів курсу геометрії або 

алгебри і початків аналізу, правильно виконати 

рисунок, розв’язати завдання й обґрунтувати 

етапи розв’язання. 

Задача 4.  

Сторона основи  правильної чотирикутної 

піраміди дорівнює 8 см. Бічна грань нахилена 

до площини основи  під кутом   °. Обчисліть 

площу повної поверхні піраміди. 

 

Розв’язання. 

 

Sпов = Sосн + Sбіч 

Так як в основі  правильної чотирикутної 

піраміди  лежить квадрат, то  

 Sосн = а
2
 = 64 (см

2
). 

Точка O – центр основи квадрата ABCD 

(точка перетину діагоналей квадрата), S – 

вершина піраміди.  

За означенням правильної піраміди її  

вершина ортогонально проектується в центр 

многокутника основи,  тому SO⊥(ABC).  

Побудуємо OK⊥CD, тоді за теоремою про 

три перпендикуляри SK⊥CD, тому  SKO – це 

кут нахилу бічної грані до площини основи  і  

 SKO =    °.   

Використавши властивість площі 

ортогональної проекції, маємо: 

Sбіч = 
 осн

    
 = 

  

   
 = 128 (см

2
). 

Sпов = 64 + 128  =  192 (см
2
). 

Відповідь: Sпов = 192 см
2
. 

 

Розв’язування задач не передбачає 

застосування калькуляторів та інших 

обчислювальних засобів, тому удосконалення 

вмінь та навичок усних та письмових обчислень 

необхідно здійснювати на кожному уроці 

математики. 

Під час підготовки до ЗНО доцільно 

ознайомити учнів з технікою тестування, 

привчати їх виконувати завдання не лише 

правильно, але й швидко, постійно 

контролюючи час, щоб максимально наблизити 

їх до умов, у яких випускники працюватимуть 

під час зовнішнього оцінювання. Одним із 

важливим моментів цієї техніки є навчання 

постійного самоконтролю часу з метою його  

економії  для розв’язування найбільш складних 

завдань. 

Під час виконання завдань першої та другої 

частини доцільно користуватися усною лічбою, 

тому у процесі підготовки до ЗНО варто 

відпрацювати навички усного рахунку. 

Підставляючи запропоновані відповіді в деякі 

завдання першої частини, можна скоріше 

отримати правильну відповідь, ніж розв’язуючи 

завдання. 

Починати розв’язування завдання на 

встановлення відповідностей варто з 

найпростіших міні-завдань. Це дасть змогу в 

подальшому за допомогою інтуїції знайти 

правильні логічні пари до більш складних міні-

завдань навіть у випадку, коли їх точного 
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математичного розв’язання здійснити не 

вдалося. 

У процесі підготовки до ЗНО необхідно 

відпрацювати алгоритми виконання тестових 

завдань різних форм, систематично аналізувати 

результати тестування, виявляти типові 

помилки й визначати шляхи їх усунення. 

Якісна підготовка до ЗНО передбачає 

організацію самоосвітньої діяльності учнів 

щодо повторення курсу математики під 

керівництвом викладача. 

Важливу роль відіграють психолого-

педагогічні поради при підготовці учнів до 

ЗНО. 

Психологи і педагоги розробили систему 

порад, що можуть допомогти учням впоратися з 

надмірним психологічним навантаженням. 

Викладач повинен враховувати психологічний 

аспект – не ображати і не травмувати учнів, 

налаштовувати їх на досягнення успіху і 

застосовувати на уроках тестові форми завдань 

із використанням самооцінювання та 

взаємооцінювання. 

Такі психологічні поради слід надавати 

учням і під час навчання по можливості 

проговорювати їх, доводити до свідомості 

учнів, щоб у потрібний момент вони могли 

ними скористатися. 

Отже, виводимо формулу успішної здачі 

ЗНО: 

бажання дитини вчитися + самостійна 

системна робота учня + супровід педагога. 

 

 

 ЗНО – ОБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА ЗНАНЬ УЧНІВ З ІСТОРІЇ 
 
Ніна Баландюк,  
викладач філії ДНЗ «Охтирський центр ПТО» смт. Велика Писарівка 
 

Важливою складовою реформування 

освітньої системи в Україні є запровадження 

зовнішнього незалежного оцінювання знань 

учнів, що сприяє широкому застосуванню 

тестових технологій у навчальному процесі. 

Вони дозволяють визначити рівень знань, умінь 

і навичок. 

ЗНО з історії України учні здають уже 

більше 10 років, а для випускників ПТНЗ у 

2019 році таке випробування буде вперше. 

Щоб добре здати ЗНО з історії України – 

інколи недостатньо знати лише програмний 

матеріал предмета. Якщо учні будуть старатися 

вчити такі предмети, як географія, українська 

література та художня культура – їхні шанси 

успішно скласти саме історію зростуть. Тому 

що питань, пов'язаних із картами, пам'ятками 

культури і мистецтва чи діячами культури на 

ЗНО з історії України завжди дуже багато. 

Як встигнути опрацювати весь матеріал  

програми? Як набрати потрібну для вступу до 

ВНЗ кількість балів? Над цим питанням 

задумуються як учні, так і викладачі.  

Предметні  екзамени замінені державною 

підсумковою атестацією у вигляді контрольних 

робіт, а тому сучасні старшокласники не 

вміють складати іспити і часто не справляються 

зі стресом незалежної перевірки знань. 

Страх і хвилювання перед іспитом 

впливають на нервову систему не кращим 

чином. Тому задача викладача – зняти це 

нервове напруження, підтримати і заспокоїти 

учня. 

Найважливішим недоліком незалежного 

тестування є недостатня підготовленість учнів 

до ЗНО. Така проблема має місце через 

відсутність в межах загальноосвітньої  

програми безпосередньої підготовки до 

незалежного тестування. Тому в навчальному 

закладі без додаткових і факультативних занять 

не обійтись.  Це може поліпшити підготовку 

учнів  до здачі тестів. Але проводити 

безпосередню підготовку до ЗНО можна і в 

межах навчальної програми прямо на уроках. 

Для того, щоб покращити знання і вміння учнів, 

використовую прийоми і методи, які 

допомагають опанувати історичну інформацію. 

По-перше, для успішної підготовки учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання  

підібрала комплект навчальних засобів: 

навчальні програми з предмета, «Інформаційні 

матеріали», підготовлені Українським центром 

оцінювання якості освіти, шкільні підручники, 
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довідники, збірники тестових завдань, науково-

методичні журнали  та інші посібники.  

По-друге, готую учнів до ЗНО  на різних 

етапах уроку: 

- під час вивчення нового матеріалу; 

- під час перевірки знань (тестові завдання 

різної форми для поетапного 

контролю, тематичні та підсумкові тестові 

завдання); 

- для закріплення нового матеріалу 

(індивідуальні й групові тестові вправи); 

- як домашнє завдання (тестові завдання для 

самоконтролю онлайн на сайтах «Освіта UA» 

та «ЗНО КЛУБ»). 

Хочеться окремо зупинитись на  проблемах у 

закріпленні  історичної інформації загальної 

програми. 

 

1. ДАТИ 

 

Учні часто відчувають великі труднощі у 

запам’ятовуванні років, а особливо точних дат 

історичних подій. Для цього я розділяю 

новітній період історії України на блоки: - 

Україна до Першої світової війни; - Україна в 

роки Першої світової війни; - Україна в роки 

української революції; - Встановлення 

комуністичного режиму; - Україна в 

міжвоєнний період (включаючи 

західноукраїнські землі); - Україна в роки 

Другої світової війни; - Перші повоєнні роки; - 

Десталінізація; - Загострення кризи радянської 

системи; - Україна в умовах незалежності (до 

сьогодення) 

У кожному блоці є якась кульмінаційна 

подія, що найяскравіше відбивається в пам’яті 

учня. Наприклад: голодомор 1932-1933 років у 

міжвоєнному періоді історії України. Потім 

при закріпленні і узагальненні знань із теми 

разом із учнями визначаємо: відбулася дана 

подія до чи після визначного моменту. 

Коли потрібно запам’ятати місяць, то 

наголошую, яка це була пора року, який сезон 

сільськогосподарських робіт супроводжував 

подію. Наприклад: вибух на Чорнобильській 

атомній станції відбувся за тиждень до 

Травневих свят, коли українські селяни садили 

городину та картоплю на своїх присадибних 

ділянках. Дату запам’ятовуємо по асоціації із 

сьогоднішнім календарем. Наприклад: день 

створення Української повстанської армії ми 

відзначаємо зараз як день захисника Вітчизни. 

Можна ще пригадати, який це був день тижня і 

що могло відбутися в цей день в даному році. 

Для кращого закріплення знань у цьому 

напрямку постійно складаємо і заповнюємо 

хронологічні таблиці, виписуємо в «стовпчик» 

або «ланцюжок» основні дати, складаємо 

схеми, ментальні карти, використовуючи 

«хмарні технології». Наприклад: 

 Друга світова війна 

 
Це допомагає учневі не "зубрити" дати, а 

орієнтуватися в послідовності епох. 

 

2. ПЕРСОНАЛІЇ 

 

Це робота з візуалізації, яка теж важко 

сприймається сучасними учнями. Їм потрібно 

візуально розпізнати живописні портрети або 

фотографії  історичних діячів,  дати стислу 

характеристику їх життя і діяльності. Але через 

те, що вони рідко концентрують увагу на фото 

історичного діяча,  при відтворенні інформації 

всі персоналії в уяві зливаються або 

переплутуються. Тому кожне фото розбираємо 

на частини: обличчя, одяг, аксесуари, вік, поза. 

Обличчя – це розріз очей, форма , зачіска, якщо 

фото кольорове – колір очей та волосся. Одяг - 

уніформа, частини одягу відповідного 

історичного періоду. Аксесуари – головний 

убір, борода, вуса, окуляри, предмети в руках. 

Вік – молодий, середнього чи похилого віку 

персонаж. Поза – направлений погляд, суворо 

нахмурений, усміхнений. Ці прийоми потрібно 

робити швидко, але ґрунтовно. Як показує 

практика, це зацікавлює учнів, урізноманітнює 

їх діяльність і допомагає швидко відтворити 

вивчений матеріал. 

 

Приклад. Визначте, хто з діячів, 

зображених на фото, підписав «Грамоту до 

всього українського народу», в якій 

скасовувалися всі постанови та 

розпорядження Центральної Ради і  

Тимчасового уряду Росії.  

 



 
 

 

83 

Професійна освіта Сумщини №2(2), 2018 

  

А Б 

 

  

В Г 

3. ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРИ 

 

Актуальним для учнів є вміння розпізнавати 

пам’ятки архітектури та образотворчого 

мистецтва. Міністерство освіти і науки України 

ухвалило обов’язковий перелік пам’яток як 

додаток до програми з історії України для ЗНО. 

Учням потрібно не тільки розпізнати історико-

культурні пам’ятки різних періодів історії, а й 

визначити стильові відмінності, описати й 

розкрити їх значення в культурній спадщині 

народу, встановити місце створення, 

характеризувати авторів. Для розпізнавання 

архітектурних будівель у першу чергу потрібно 

зрозуміти, чим вони відрізняються одна від 

другої. Знову ж таки розбираємо на частини: 

фасад, покрівля, кількість куполів храму, 

пейзаж і рельєф місцевості. Знаходимо одну 

деталь, що виділяється в кожній будівлі. Це 

може бути колір, висота стін, огорожа, 

скульптурні ансамблі, колони. Наприклад: 

собор святого Юра у Львові впізнаємо за 

скульптурною групою св. Юрія на фасаді, а 

Ханський палац в Бахчисараї відомий своїми 

мінаретами. До Андріївської церкви в Києві 

ведуть широкі  сходи, а мури Хотинської 

фортеці височіють над місцевістю білими 

хмарами. 

 

 

 

 

 

4. ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА 

 

Для перевірки історичної компетентності 

учнів найчастіше використовуються візуальні 

джерела: агітаційні плакати, карикатури, 

вибірки із газет і журналів, фотодокументи, 

художні ілюстрації. За ними потрібно 

відтворити хронологію, явище, процес, 

співвіднести одиничні факти, імена, характерні 

ознаки історичної доби. Тут візуальна пам'ять 

поєднується із ретельним опрацюванням 

зображення  і тексту джерела. На документах 

завжди є топографічні назви, гасла, заклики, 

транспаранти, символіка, які можна 

використати при опрацюванні даного джерела. 

У ході цієї роботи наголошую учням звернути 

увагу на одяг персонажів, зовнішній  вигляд 

техніки, стан доріг, архітектуру, особливості 

рельєфу. Це допоможе за опосередкованими 

ознаками встановити приблизний час створення 

документа. 

Дуже ефективні flash-картки, де на одному 

боці зображення  історичного персонажа, а на 

іншій - роки життя, регалії, досягнення. або на 

одному боці - дата, на звороті - пов'язана з нею 

подія. За їх допомогою учні легко закріплюють 
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знання про  ключових персонажів української 

історії та найбільш відомі твори мистецтва. 

Скласти ЗНО з історії не буде проблемою, 

якщо чітко сформулювати мету, визначити 

слабкі місця, спланувати індивідуальний графік 

занять і чітко його дотримуватися. 

Викладачеві необхідно пам’ятати, що 

матеріал повинен бути доступним для 

розуміння. Налаштуйте учня  на позитив. Дайте 

йому зрозуміти, що ЗНО - це не покарання, а 

стимул до саморозвитку! 
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 ДОРОЖНЯ КАРТА ПРОВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗАКЛАДУ 

ОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

(РОЗШИРЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ВІДКРИТТЯ НОВОЇ ПРОФЕСІЇ) 

Єлизавета Ященкова,  
методист НМЦ ПТО в Сумській області 

Нормативно-правові акти 

Закон України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності». 

Закон України «Про освіту». 

Закон України «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 

травня 2018 р. № 347 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 р. №1187».  

Право на проведення  

Право здійснювати ліцензування освітньої 

діяльності закладів професійної (професійно-

технічної) освіти належить до повноважень 

центрального органу виконавчої влади у сфері 

освіти і науки (статті 43, 64 ЗУ «Про освіту», 

стаття 7 ЗУ «Про професійну (професійно-

технічну) освіту»). 

Ліцензія видається у порядку, що 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

(стаття 19 ЗУ «Про професійну (професійно-

технічну) освіту»). 

Організатори проведення  

Заклади професійної (професійно-технічної) 

освіти незалежно від форм власності та 

підпорядкування розпочинають діяльність, 

пов’язану з підготовкою кваліфікованих 

робітників та наданням інших освітніх послуг, 

після отримання ліцензії (стаття 19 ЗУ «Про 

професійну (професійно-технічну) освіту»). 

Перелік документів ліцензійної справи 

1. Заява на розширення провадження 

освітньої діяльності. 

2. Копії ліцензії Міністерства освіти і 

науки України.  

3. Копії документів, що підтверджують 

право власності, оперативного управління чи 

користування основними засобами для 

здійснення навчально-виховного процесу на 

строк, необхідний для завершення повного 

циклу освітньої діяльності. 

4. Копія статистичного звіту про фінансові 

результати здобувача (ліцензіата) за попередній 

рік (у разі обов’язкового його подання до 

органів Держстату). 

5. Копія затвердженої в установленому 

порядку освітньо-кваліфікаційної харак-

теристики випускника закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти або 

кваліфікаційної характеристики професії або 

професійного стандарту, копії затверджених в 

установленому порядку навчальних планів з 

пояснювальною запискою до них, розроблених 

на основі державних стандартів професійно-

технічної освіти (за наявності), або типових 

навчальних планів підготовки кваліфікованих 

робітників. 

6. Відомості про кількісні та якісні 

показники кадрового забезпечення освітньої 

діяльності за певним рівнем професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

7. Відомості про кількісні та якісні 

показники матеріально-технічного забезпечен-

ня освітньої діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

8. Відомості про навчально-методичне 

забезпечення освітньої діяльності за певним 

рівнем професійної (професійно-технічної) 

освіти (крім розширення провадження освітньої 

діяльності в разі збільшення ліцензованого 

обсягу). 

9. Відомості про інформаційне 

забезпечення освітньої діяльності за певним 

рівнем професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

10. Копії документів, що засвідчують рівень 

освіти і кваліфікації керівника закладу освіти 

(документів про вищу освіту, науковий ступінь, 

вчене звання), для документів про освіту, 

виданих навчальними закладами інших країн, 

додатково подається копія документа про 

визнання їх в Україні. 

11. Опис документів, що подаються для 

отримання ліцензії. 

Акценти розвитку закладу освіти 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%EB%B3%F6%E5%ED%E7#w17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%EB%B3%F6%E5%ED%E7#w16
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 Алгоритм дій  
проведення ліцензування закладу освіти, що здійснює освітню діяльність  

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 
(розширення провадження освітньої діяльності, відкриття нової професії) 

№

  

Алгоритм дій Виконавець Адресат Результат 

1 Вивчення нормативно-

правових актів щодо 

ліцензування освітньої 

діяльності закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Заклад освіти  Рішення про 

необхідність 

ліцензування у сфері 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

2 Створення матеріально-

технічної, навчально-

методичної та інформаційної 

бази з професії, забезпечення 

кадровим складом відповідно 

до Ліцензійних умов  у сфері 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Заклад освіти Заклад освіти Створення матеріально-

технічної, навчально-

методичної та 

інформаційної бази з 

відповідної професії, 

підбір кадрів,  

висвітлення інформації 

на сайті закладу 

3 Підготовка ліцензійної 

справи з відповідної професії 

та внесення даних до ЄДЕБО 

Заклад освіти ЄДЕБО Інформація ліцензійної 

справи повинна бути 

ідентичною з ЄДЕБО 

4 Подання документів 

ліцензійної справи з 

відповідної професії до 

Міністерства освіти і науки 

України 

Заклад освіти Міністерство 

освіти і науки 

України 

Ліцензійна справа, 

відмітка в Описі 

документів, що 

подаються для 

отримання ліцензії 

5 Розгляд ліцензійної справи з 

відповідної професії 

Ліцензійною комісією 

Міністерства освіти і науки 

України 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

 Протокол ліцензійної 

комісії МОН, наказ МОН 

6 Висвітлення результатів 

розгляду ліцензійної справи з 

відповідної професії на сайті 

Міністерства освіти і науки 

України 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Сайт Міністерства 

освіти і науки 

України 

Висвітлення інформації 

на сайті МОН у розділі 

«Ліцензування» 

7 Плата за видачу ліцензії 

(Плата за видачу ліцензії 

вноситься ліцензіатом у 

строк не пізніше десяти 

робочих днів з дня 

оприлюднення на порталі 

електронних сервісів 

рішення про видачу ліцензії) 

Заклад освіти Державний бюджет 

України 

Копія квитанції, виданої 

банком, копія 

платіжного доручення з 

відміткою банку, 

квитанція з платіжного 

термінала, квитанція 

(чек) з поштового 

відділення зв’язку 

(зберігається 10 років) 

8 Внесення даних до ЄДЕБО Заклад освіти,  

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Висвітлення інформації 

про нову професію на 

сайті Інфоресурс 
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 Основні Ліцензійні умови закладу освіти щодо започаткування та 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної  

(професійно-технічної) освіти 

№ 

з/п 

Питання щодо дотримання  

ліцензіатом Ліцензійних умов 

Нормативне 

обґрунтування 

1. Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо 

започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти 

1 Наявність установчих документів юридичної особи  Підпункт 1 пункту 73 

Ліцензійних умов 

2 Наявність ліцензії, що підтверджує діяльність у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Пункт 6 статті 7 Закону 

№222, 

пункт 11 Ліцензійних 

умов 

3 Наявність положення про підрозділ підприємства або закладу 

освіти, до повноважень якого належить професійне 

(професійно-технічне) навчання кваліфікованих робітників, у 

разі ліцензування професійно-технічного навчання, підвищення 

кваліфікації та/або перепідготовки, у тому числі на виробництві 

Підпункт 2 пункту 73 

Ліцензійних умов 

4 Наявність положення про відокремлений структурний підрозділ 

(у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) 

відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть 

освітню діяльність) 

Підпункт 3 пункту 73 

Ліцензійних умов 

5 Наявність документів, що підтверджують право власності, 

оперативного управління чи користування основними засобами 

для здійснення навчально-виховного процесу на строк, 

необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності 

Підпункт 4 пункту 73 

Ліцензійних умов 

6 Наявність статистичного звіту про фінансові результати 

здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового 

його подання до органів Держстату) 

Підпункт 5 пункту 73 

Ліцензійних умов 

7 Наявність документів, що засвідчують рівень освіти і 

кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу 

освіту, науковий ступінь, вчене звання); документа про 

визнання в Україні документів про освіту, виданих 

навчальними закладами інших країн 

Підпункт 11 пункту 73 

Ліцензійних умов 

2. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності  

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

8 Наявність документів, що підтверджують забезпеченість 

викладачами всіх навчальних дисциплін навчального плану  

(вимоги до показника – 100%) 

Пункт 1 додатка 14 до 

Ліцензійних умов, 

Примітка 1 додатка 14 до 

Ліцензійних умов 

9 Наявність документів, що підтверджують відповідність фахової 

освіти педагогічних працівників  

(вимоги до показника – 100%) 

Пункт 2 додатка 14 до 

Ліцензійних умов, 

Примітка 2 додатка 14 до 

Ліцензійних умов 

10 Наявність документів, що підтверджують забезпеченість 

викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну категорію  

(вимоги до показника – 25%  за відповідною професією в разі 

провадження освітньої діяльності більше 10 років з первинної 

професійної підготовки)  

Пункт 3 додатка 14 до 

Ліцензійних умов, 

Примітка 3 додатка 14 до 

Ліцензійних умов 
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 11 Наявність документів, що підтверджують забезпеченість 

майстрами (інструкторами) виробничого навчання  

(вимоги до показника – 100%) 

Пункт 4 додатка 14 до 

Ліцензійних умов 

12 Наявність документів, що підтверджують забезпеченість 

майстрами (інструкторами) виробничого навчання з 

відповідною фаховою освітою 

(вимоги до показника – 100%) 

 

Пункт 5 додатка 14 до 

Ліцензійних умов 

13 Наявність документів, що підтверджують у майстрів 

виробничого навчання відповідної кваліфікації  

(вимоги до показника – 100%) 

Пункт 6 додатка 14 до 

Ліцензійних умов, 

Примітка 4 додатка 14 до 

Ліцензійних умов 

3. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти 

14 Забезпеченість майстернями, кабінетами, лабораторіями, 

полігонами, обладнанням, устаткуванням, комп'ютерними 

робочими місцями, необхідними для виконання робочих 

навчальних (освітніх) програм та планів  

(вимоги до показника – 100%) 

Пункт 1 частини першої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов, 

Пункт 4 частини першої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов 

15 Наявність соціально-побутової інфраструктури в закладі освіти: Пункт 2 частини першої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов 

15.1 бібліотеки, у тому числі читального залу Підпункт 1 пункту 2 

частини першої додатка 

15 до Ліцензійних умов 

15.2 спортивного залу Підпункт 2 пункту 2 

частини першої додатка 

15 до Ліцензійних умов 

15.3 стадіону або спортивного майданчика Підпункт 3 пункту 2 

частини першої додатка 

15 до Ліцензійних умов 

15.4 медичного пункту Підпункт 4 пункту 2 

частини першої додатка 

15 до Ліцензійних умов 

15.5 пункту харчування Підпункт 5 пункту 2 

частини першої додатка 

15 до Ліцензійних умов 

16 Наявність гуртожитку 

(вимоги до показника –70%) 

Пункт 3 частини першої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов 

17 Забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема, 

безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та 

об’єктів інфраструктури  

стаття 17 Закону України 

«Про професійну 

(професійно-технічну) 

освіту» 

Пункт 69 Ліцензійних 

умов 

18 Наявність документів про відповідність державним 

будівельним нормам, правилам і стандартам щодо доступності 

навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення  

 

Пункт 69 Ліцензійних 

умов 
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 4. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти 

19 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника 

закладу освіти або кваліфікаційної характеристики професії, 

або професійного стандарту 

Пункт 1 частини другої  

додатка 15 до Ліцензійних 

умов, 

Підпункт 6 пункту 73 

Ліцензійних умов 

20 Наявність програми професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовки 

Пункт 2 частини другої  

додатка 15 до Ліцензійних 

умов, 

Підпункт 6 пункту 73 

Ліцензійних умов 

21 Наявність навчального плану, затвердженого в установленому 

порядку 

Пункт 3 частини другої  

додатка 15 до Ліцензійних 

умов, 

Підпункт 6 пункту 73 

Ліцензійних умов 

22 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної 

навчальної дисципліни навчального плану та професійно-

практичної підготовки 

 

22.1 поурочно-тематичних планів  Абзац 1пункту 4 частини 

другої додатка 15 до 

Ліцензійних умов 

22.2 переліку навчально-виробничих робіт із професії на семестр чи 

курс навчання 

Абзац 2 пункту 4 частини 

другої додатка 15 до 

Ліцензійних умов 

22.3 планів виробничого навчання навчальних груп на місяць Абзац 3 пункту 4 частини 

другої додатка 15 до 

Ліцензійних умов 

22.4 планів занять (уроків) 

 

Абзац 4 пункту 4 частини 

другої додатка 15 до 

Ліцензійних умов 

22.5 планів семінарських, практичних занять, завдань для 

лабораторних робіт 

Абзац 5пункту 4 частини 

другої додатка 15 до 

Ліцензійних умов 

22.6 методичних указівок для тематичного та вихідного контролю Абзац 6 пункту 4 частини 

другої додатка 15 до 

Ліцензійних умов 

23 Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану (опис навчальної дисципліни, заплановані 

результати навчання, програма, структура (тематичний план) 

навчальної дисципліни, теми семінарських (практичних, 

лабораторних) занять, завдання для самостійної роботи, 

індивідуальні завдання, методи здійснення контролю, схема 

нарахування балів, рекомендована література (основна, 

допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті) 

Пункт 5 частини другої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов, 

Примітка 1 частини другої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов 

24 Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з 

кожної навчальної дисципліни навчального плану (навчальний 

контент (конспект або розширений план лекцій), плани 

практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних 

робіт, самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь, 

Пункт 6 частини другої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов, 

Примітка 2 частини другої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов 
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 комплексної контрольної роботи, після проведення 

атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної 

дисципліни) 

25 Наявність робочих програм для всіх видів практик Пункт 7 частини другої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов, 

Пункт 8 частини другої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов 

26 Наявність методичних рекомендацій щодо виконання 

дипломних робіт (проектів), державної кваліфікаційної 

атестації 

Пункт 9 частини другої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов 

27 Наявність дидактичного забезпечення самостійної роботи учнів 

згідно з навчальним планом 

Пункт 10 частини другої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов 

28 Наявність навчальних матеріалів із кожної навчальної 

дисципліни навчального плану (підручники, навчальні 

посібники, конспекти лекцій, хрестоматії згідно з переліком 

рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на 

п’ять осіб фактичного контингенту учнів та заявленого 

додаткового ліцензованого обсягу в разі подання заяви про 

розширення провадження освітньої діяльності або їх наявність 

в електронній формі (в локальному чи віддаленому доступі) для 

необмеженої кількості користувачів з дотриманням вимог 

законодавства про інтелектуальну власність) 

Пункт 11 частини другої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов, 

Примітка 3 частини другої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов 

29 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь учнів, слухачів Пункт 12 частини другої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов 

5. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти 

30 Наявність підручників, навчальних посібників та електронних 

видань для 100 % забезпечення учнів  

(із розрахунку не менш як один примірник на п’ять осіб) 

Пункт 1 частини третьої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов, 

Примітка 1 частини 

третьої додатка 15 до 

Ліцензійних умов 

31 Наявність бібліотеки Пункт 2 частини третьої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов, 

Примітка 2 частини 

третьої додатка 15 до 

Ліцензійних умов 

32 Наявність власного читального залу Пункт 3 частини третьої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов, 

Примітка 2 частини 

третьої додатка 15 до 

Ліцензійних умов 

33 Наявність офіційного веб-сайта закладу освіти, на якому 

розміщена основна інформація про його діяльність (структура, 

ліцензії та свідоцтва про атестацію, освітня діяльність, зразки 

документів про освіту, умови для доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

Пункт 4 частини третьої 

додатка 15 до Ліцензійних 

умов, 

стаття 30 Закону України 

«Про освіту» 
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 приміщень, структурні підрозділи та їх склад, перелік 

навчальних дисциплін, правила прийому, контактна 

інформація) 

6. Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності  

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

34 Своєчасність здійснення ліцензіатом плати за видачу ліцензії 

(або розширення провадження освітньої діяльності) 

Частина перша пункту 1 

статті 14 Закону №222, 

пункти 2, 3 статті 14 

Закону №222, 

частина перша пункту 5 

статті 14 Закону №222, 

частина друга пункту 9 

статті 15 Закону №222, 

підпункт 10 пункту 2 

статті 16 Закону №222, 

пункт 20 Ліцензійних 

умов 

35 Дотримання вимог щодо провадження освітньої діяльності у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти протягом 

усього періоду навчання 

Пункт 70 Ліцензійних 

умов 

36 Дотримання нормативів, установлених Ліцензійними умовами 

для підготовки фахівців із відповідної професії у 

відокремленому структурному підрозділі закладу освіти 

Пункт 71 Ліцензійних 

умов 

37 Здійснення  освітньої діяльність у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти в межах ліцензованого обсягу 

Підпункт 7 пункту 2 

Ліцензійних умов, 

Пункт 7 Ліцензійних умов 

38 Забезпечення ліцензіатом подання в електронному вигляді 

відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його 

відокремленого структурного підрозділу до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти 

Пункт 72 Ліцензійних 

умов 

39 Забезпечення зберігання документів, копії яких подавалися до 

органу ліцензування на отримання ліцензії 

Пункт 18 Ліцензійних 

умов, 

Пункт 19 Ліцензійних 

умов 

40 Наявність повідомлення органу ліцензування про зміну даних, 

зазначених у документах, що додавалися до заяви, протягом 

місяця з дня настання таких змін 

Пункт 21 Ліцензійних 

умов 

41 Забезпечення провадження освітньої діяльності виключно в 

місцях її провадження, зазначених у документах, поданих до 

органу ліцензування 

Пункт 22 Ліцензійних 

умов 

42 Наявність вчасно розробленого та поданого до органу 

ліцензування порядку дій у разі позапланового припинення 

провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними 

місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю 

використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-

мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження 

такої діяльності 

Пункт 24 Ліцензійних 

умов 

43 Присутність керівника закладу освіти або його заступника, або 

іншої уповноваженої посадової особи закладу освіти під час 

проведення органом ліцензування перевірки додержання 

ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов 

Пункт 25 Ліцензійних 

умов 
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 7. Перелік документів, якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом професійної (професійно-

технічної) освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється та 

функціонує на території України 

44 Наявність документів, що підтверджують правові засади 

утворення та функціонування на території України закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти іноземної держави 

чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, 

дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу 

управління освітою (забезпечення якості освіти) держави 

місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність 

такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на 

території України, якщо це передбачено законодавством 

відповідної держави) 

Підпункт 1 пункту 74 

Ліцензійних умов 

45 Наявність документів, що підтверджують визнання закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти в системі освіти 

іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх 

програм, за якими передбачається провадження освітньої 

діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної 

держави), та переклад зазначених документів українською 

мовою, засвідчений нотаріально 

Підпункт 2 пункту 74 

Ліцензійних умов 

46 Наявність освітніх/професійних програм та навчальних планів 

українською мовою, за якими провадитиметься освітня 

діяльність, погоджених із МОН 

Підпункт 3 пункту 74 

Ліцензійних умов 

8. Додаткові вимоги, у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства  

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

47 Наявність документів про започаткування провадження 

освітньої діяльності закладом професійної (професійно-

технічної) освіти з метою підготовки іноземців та осіб без 

громадянства 

Абзац перший пункту 11 

Ліцензійних умов 

48 Наявність структурного підрозділу щодо роботи з іноземцями 

та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, 

належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення 

перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на 

законних підставах 

Пункт 15 Ліцензійних 

умов 

49 Наявність положення про структурний підрозділ щодо роботи із 

іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, 

зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та 

забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в 

Україні на законних підставах 

Підпункт 13 пункту 73 

Ліцензійних умов 

50 Наявність житлових приміщень, що придатні для проживання 

іноземців та осіб без громадянства 

Пункт 15 Ліцензійних 

умов 
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 ДОРОЖНЯ КАРТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЗАКЛАДУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 
 
Єлизавета Ященкова,  
методист НМЦ ПТО в Сумській області 
 
 

Атестація закладу професійної (професійно-технічної) 
освіти – це процедура визначення спроможності закладу 
освіти здійснювати освітню діяльність у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти на рівні державних стандартів 
(вимог). 
 

Нормативно-правові акти 

 

Закон України «Про професійну (професійно-

технічну) освіту» (статті 7, 9). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 

лютого 1996 р. № 200 «Про ліцензування, 

атестацію та акредитацію закладів освіти» (п.п. 

11, 12, 13, 14, 16, 17). 

Наказ Державної інспекції навчальних 

закладів України від 24.12.2009 №3-А «Про 

атестаційну експертизу професійно-технічних 

навчальних закладів». 

Програмно-методичне забезпечення атестації 

професійно-технічного навчального закладу . 

 

Право на проведення  

 

1. Право проведення атестації закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

незалежно від форм власності та 

підпорядкування належить до повноважень 

Міністерства освіти і науки України (ст. 7 Закону 

України «Про професійну (професійно-технічну) 

освіту»). 

2. Право проведення «атестаційної експертизи 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності та 

підпорядкування, що провадять діяльність у 

галузі професійної (професійно-технічної) 

освіти» належить до повноважень Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації (ст. 9 Закону України «Про 

професійну (професійно-технічну) освіту»). 

3. Регіональна експертна рада здійснює 

організацію проведення атестаційної експертизи 

(п.п. 11, 12, 13, 14, 16, 17 постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200 

«Про ліцензування, атестацію та акредитацію 

закладів освіти»). 

4. Акредитаційна комісія України (Державна 

акредитаційна комісія) розглядає атестаційні 

матеріали, приймає рішення і в разі позитивного 

вирішення питання подає свої висновки на 

затвердження Міністерству освіти і науки 

України (п.п. 17, 18 постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200 

«Про ліцензування, атестацію та акредитацію 

закладів освіти»). 

5. Міністерство освіти і науки України 

визначає основні вимоги до атестації та видає 

свідоцтво про атестацію (п.п. 7, 11, 12, 13, 17, 18, 

19 постанови Кабінету Міністрів України від 12 

лютого 1996 р. № 200 «Про ліцензування, 

атестацію та акредитацію закладів освіти»). 

 

Організатори проведення  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 лютого 1996 р. № 200 «Про 

ліцензування, атестацію та акредитацію закладів 

освіти»: 

- для організації атестаційної експертизи 

створюється регіональна експертна рада при 

Департаменті освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації (п.11); 

- для проведення атестаційної експертизи 

створюється експертна комісія (п.12).
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АЛГОРИТМ ДІЙ  
ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

 (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

№ 

з/п 

Алгоритм дій Виконавець Адресат Строки 

1 Подання заявки про 

проходження атестації 

(за професією, де 

навчаються випускні 

групи) 

Заклад освіти Департамент освіти і 

науки Сумської 

обласної державної 

адміністрації 

За рік 

2 Включення закладу 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти до плану 

(графіку) проведення 

атестації 

Департамент освіти 

і науки Сумської 

обласної державної 

адміністрації 

Департамент освіти і 

науки Сумської 

обласної державної 

адміністрації 

За рік або у план 

(графік) на 10 років 

3 Отримання консультації 

щодо проведення 

самоаналізу. Вивчення 

методичних 

рекомендацій щодо 

проведення самоаналізу 

Департамент освіти 

і науки Сумської 

обласної державної 

адміністрації, НМЦ 

ПТО у Сумській 

області 

Заклад освіти До проведення 

самоаналізу, щороку 

у січні проводиться 

семінар-практикум 

«Програмно-

методичне 

забезпечення 

проведення 

самоаналізу закладу 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти» 

4 Подання матеріалів 

самоаналізу 

Заклад освіти Департамент освіти і 

науки Сумської 

обласної державної 

адміністрації 

За місяць до 

проведення 

атестаційної 

експертизи 

5 Вивчення матеріалів 

самоаналізу 

Департамент освіти 

і науки Сумської 

обласної державної 

адміністрації, 

регіональна 

експертна рада 

Департамент освіти і 

науки Сумської 

обласної державної 

адміністрації 

За місяць до 

проведення 

атестаційної 

експертизи 

6 Складання наказу про 

проведення атестаційної 

експертизи закладу 

освіти (затвердження 

складу комісії, 

програми) 

Департамент освіти 

і науки Сумської 

обласної державної 

адміністрації, 

регіональна 

експертна рада 

Департамент освіти і 

науки Сумської 

обласної державної 

адміністрації 

За місяць до 

проведення 

атестаційної 

експертизи 

7 Повідомлення про 

проведення атестаційної 

Департамент освіти 

і науки Сумської 

Заклад освіти За місяць до 

проведення 
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експертизи обласної державної 

адміністрації 

атестаційної 

експертизи 

8 Складання графіка 

проведення ККЗ 

Заклад освіти  

Експертна комісія 

Експертна комісія За два тижні до 

проведення 

атестаційної 

експертизи 

9 Проведення 

атестаційної експертизи 

Експертна комісія Заклад освіти Не більше 15 

календарних днів 

10 Складання довідок за 

підсумками атестаційної 

експертизи, акту 

атестаційної експертизи 

Експертна комісія Департамент освіти і 

науки Сумської 

обласної державної 

адміністрації, 

регіональна 

експертна рада, 

заклад освіти 

До 10 днів 

11 Вивчення акту 

атестаційної експертизи. 

Підготовка 

мотивованого висновку 

про спроможність (не 

спроможність) закладу 

освіти здійснювати 

освітню діяльність на 

рівні державних вимог. 

Подання атестаційних 

матеріалів до 

Акредитаційної комісії 

України 

Департамент освіти 

і науки Сумської 

обласної державної 

адміністрації, 

регіональна 

експертна рада 

Акредитаційна 

комісія України 

До двох місяців 

12 Вивчення атестаційних 

матеріалів закладу 

освіти. 

Приймання рішення і в 

разі позитивного 

вирішення питання 

подання висновків на 

затвердження 

Міністерству освіти і 

науки України 

Акредитаційна 

комісія України 

(Державна 

акредитаційна 

комісія) 

Міністерство освіти і 

науки України 

До трьох місяців 

13 Видача свідоцтва про 

атестацію 

Міністерство освіти 

і науки України 

Заклад освіти  
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ТЕХНОЛОГІЯ ПОСТАНОВКИ АГІТБРИГАДИ 
 

Інна Бершова,  
керівник гуртка ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» 
 

Умови розвитку суспільства, що постійно 

змінюються, потребують науково 

обґрунтованих підходів до вдосконалення і 

формування виховного процесу в закладах 

професійної освіти. Реформування змісту 

освіти й виховання передбачає органічний 

зв’язок із вітчизняною історією, культурою та 

мистецтвом. 

Одним із дієвих та ефективних засобів 

навчання й виховання учнівської молоді в 

закладах професійної освіти є агітаційно-

художні бригади. 

Агітбригада – творчий колектив, який 

виступає за різноманітною тематикою, 

висвітлює актуальні проблеми сучасності, 

висміює негативні прояви суспільного життя та 

демонструє його позитивні моменти. Це 

доступний жанр, зручна і мобільна форма для 

невеличких приміщень. Важливою прикметою 

агітаційної бригади як жанру мистецтва - є 

створення художнього ансамблю, єдності всіх 

жанрів і форм.  

Жанр агітбригад - цікавий і допомагає в 

ігровій, привабливій формі донести до глядача 

необхідну інформацію. 

 Структура агітбригади 

Агітбригада складається з окремих груп: 

1)  інформаційно-пошукової, яка збирає 

необхідні матеріали, що є актуальними для 

виступу агітбригади; 

2)  сценарної, яка розробляє програми 

виступів агітбригади; 

3)  музичної, яка підбирає музичний супровід 

виступів агітбригади; 

4)  вокальної, яка забезпечує виконання 

пісенних номерів; 

5)  танцювальної, яка здійснює пошук 

пластичних форм постановки сценічних 

елементів; 

6)  технічної, яка забезпечує технічний 

супровід виступу агітбригади (роботу музичного 

обладнання, роботу засобів візуалізації, 

фотографування тощо); 

7)  художньо-оформлювальної, яка готує 

плакати, декорації, костюми, реквізит. 

Режисер здійснює практичне керівництво 

щодо постановки виступів агітбригади.                                                                                                                                                                                                                      

В основі репертуару художніх агітбригад 

лежить особлива драматургія - драматургія 

місцевого факту, місцевої події. Тому 

агітколектив закладу створює авторський 

репертуар, як для всієї програми, так і окремих 

її елементів. 

Найчастіше драматургами чи сценаристами 

виступають самі учасники, тобто колектив 

аматорів. 

Сценарій - це опис майбутньої сценічної 

агітбригадної дії, де органічно об’єднано 

документальний («факти життя») та художній 

(«факти мистецтва») матеріал, що розкриває 

ряд драматургічних ситуацій з конкретної теми 

чи проблематики. 

Історично однією з головних тем сценаріїв 

агітбригади була тема людини праці, яка 

спираючись на цінності українських виховних 

ідеалів - лицаря, добродія, борця за 

справедливість, носія високого 

професіоналізму, патріота і громадянина, - 

боролася за утвердження добра, правди, 

справедливості, краси в інтересах людини, 

народу. 

Саме над цими питаннями має працювати 

агітбригада в закладі професійної (професійно-

технічної) освіти.  

Різноманітний арсенал засобів і форм для 

показу образів позитивних героїв. Це, зокрема, 

прийоми виразної естрадної пластики з 

раптовими зіставленнями, щира поетична мова, 

гостра репліка, сценічна дія, конфлікт, м’який 

гумор. 

Досягнути комічного ефекту в розробленні 

кожної теми сценаристу допоможуть 

карикатура, шарж, бурлеск, гротеск, сатирична 

листівка, плакат, виразна мізансцена, 

пантоміма, ляльки, буфонада. 

Але поряд з образними засобами 

відображення негативних явищ можуть 

траплятися й прорахунки. Деякі автори невдало 

застосовують прийоми дотепності, плутають і 

підміняють сатиричне, комічне і смішне, тому 

на сцені може виникнути відверте копіювання 

або перебільшена карикатурність. У пошуках 

прийомів театралізації поряд з образними 

знахідками трапляються й прикрі недоліки: 

відсутність почуття міри, непродуманість у 

До теки класного керівника 
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доборі виразних засобів, штампи, використання 

застарілих форм і сценічно-режисерських ходів, 

лобова декламація, певна одноманітність рухів, 

невиразні мізансцени, надто ускладнений 

фінал, невправність у переведенні дії з одного 

епізоду в інший. 

Режисура агітбригади - зовсім молоде 

мистецтво. Режисер агітбригади здійснює 

творчі, художньо-організаційні й педагогічні 

функції, пов’язані з постановкою сценарію на 

сцені. Для нього найголовнішою стає функція 

виховна, педагогічна. Режисура агітбригади є 

переважно авторською, адже в кращих 

постановках вистав режисер виступає і 

автором, і художником, і композитором, і 

актором. Режисер агітбригади виконує роль 

організатора і педагога аматорського 

колективу, а потім як ідейного інтерпретатора 

п’єси, творця ансамблевої вистави. 

Існують певні особливості творчого 

спілкування аматорів («четверта стіна», 

«артист-глядач», «артист-партнер-глядач»), 

умовні прийоми домовленості зі слухачем, 

прикмети каркасних номерів. 

Специфічною особливістю режисури в 

агітбригаді є й певна обмеженість виступу у 

часі (20-60 хв.). Тому керівник виховує в 

аматорів уміння швидко входити в образ і 

володіти хистом трансформації. 

Важливою прикметою режисури є створення 

художнього ансамблю, єдності всіх жанрів і 

форм. За всієї жанрової різноманітності 

програм агітбригад основне ідейне 

навантаження в них припадає на слово. Воно 

може звучати у фейлетоні й інтермедії, репризі 

й вірші, у пародії та куплеті, у скетчі та сценці, 

у частівці та пісні. Тому вміння аматора 

донести слово, а через нього розкрити зміст 

номера набуває особливого значення. 

Нарешті, характерною особливістю стає 

вивчення та аналіз реакції глядачів (дієвість 

вистав). 

Постановники користуються побудовою 

матеріалу в хронологічному порядку, або 

застосовують ретроспективний (асоціативний) 

метод. 

Допомагають режисеру знайти загальні ходи 

і шляхи театралізації засоби персоніфікації ідеї, 

якщо абстрактні поняття й явища 

перетворюються на сцені у символічні та 

алегоричні образи-постаті. 

Трапляється і таке, що сценарним ходом 

усієї вистави або її окремих частин виступають 

різноманітні газетно-публіцистичні жанри: 

репортаж, інтерв’ю, нарис, фейлетон, хроніка 

місцевих подій; спортивно-ігрові форми: 

конкурс, дискотека, лотерея, вікторина, 

телезмагання; фольклорні форми: свята, 

обряди, ритуали, звичаї, казки, балаган тощо. 

Тут можуть бути і театралізовані вистави в 

жанрі оперети, і казка-карнавал, і балаганне 

видовище, і лялькова вистава, і ліричне ревю чи 

огляд, побудований на пісенному і 

хореографічному матеріалі, і подорож, 

екскурсія або рейд. 

Існує три основні форми агітбригадних 

виступів (концертно-естрадна програма, 

театралізована агітвистава чи огляд, 

агітспектакль). 

 Режисура агітбригади стала чинником 

розвитку нових форм культурно-просвітницької 

роботи, вмілим відбором виразних прийомів; 

органічним вмонтуванням у дію різних видів 

мистецтва, окремих номерів та епізодів, які 

можуть утілювати сюжет і розвивати тему; 

засобом виховання та просвітництва і публіки, і 

виконавців. У режисурі агітбригади 

відображається її народний характер: любов до 

життя, радість буття, почуття гумору, живий 

критичний розум та гостре спостережливе око. 

Усе це дає їй можливість відтворювати життя 

та місцеву проблематику в різноманітних 

виявах.  

Робота керівника гуртка художньої 

самодіяльності закладу професійно-технічної 

освіти має свої особливості і передбачає тісну 

співпрацю з класними керівниками і майстрами 

виробничого навчання. Педагогів об’єднують 

спільні завдання – формувати у майбутніх 

будівельників, працівників легкої 

промисловості та сфери послуг почуття любові 

до рідного краю, прагнення до здорового 

способу життя, розвивати духовність, естетичні 

смаки. 

На початку навчального року всебічно 

вивчається контингент груп, індивідуально-

психологічні особливості кожного учня. Перша 

така зустріч «Давай познайомимося» 

передбачає встановлення тісного контакту між 

керівником гуртка художньої самодіяльності й 

учнями, збір відомостей про них, виявлення їх 

уподобань, творчих здібностей, сформованих 

умінь і навичок. 

Конкурс художньої самодіяльності учнів: 

«Дебют першокурсника», що проводиться в І 

півріччі кожного року, дозволяє виявити 
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обдаровану молодь у різних жанрах, визначити 

їх артистизм, а в подальшому розвивати їх 

творчі здібності. 

Учні, занесені до Банку даних обдарованої 

учнівської молоді, є потенціальними 

учасниками агітбригади закладу. 

Оптимальна кількість учасників агітбригади – 

7-10 осіб.  

Важливу роль в удосконаленні творчих 

здібностей учнів, результативності виступів 

агітбригади відіграють наступні чинники: 

 наставництво учнів випускних груп над 

першокурсниками; 

 моральне та матеріальне заохочення 

учасників художньої самодіяльності; 

 знайомство учасників гуртка з закладами 

культури нашого міста. Залучення учнів до 

відвідування театрів, музеїв та закладів 

позашкільної освіти; 

 знайомство з творчими колективами та 

відомими діячами мистецтва; 

 тренувальні вправи з ораторського 

мистецтва за сприяння викладачів української 

мови; 

 індивідуальні консультації з майстрами 

виробничого навчання з професій «перукар», 

«кравець» щодо створення костюмів, зачісок; 

 індивідуальні заняття з керівником 

вокального гуртка, звукорежисером; 

 індивідуальні заняття з хореографії. 

За умови налагодження робочої атмосфери в 

творчому колективі, дружніх, доброзичливих 

стосунків між учасниками агітбригади, за 

сприянням кваліфікованих спеціалістів різних 

профілів участь в обласних та училищних 

заходах, фестивалях приносить позитивний 

результат і моральне задоволення всім 

учасникам. 

Підготовка програми – це практичний етап, 

результативність якого залежить від 

організованості, дисциплінованості та якісного 

складу творчих груп агітбригади. 

Важливу роль для досягнення результатів 

виступу агітбригади відіграє планування 

діяльності кожного учасника творчого 

колективу (табл. 1). 

Табл. 1. 

Заходи щодо організації виступу агітбригади 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Перевірка засвоєння сценарію учасниками 

агітбригади 

вересень режисер 

2. Проведення індивідуальних занять з вокалу жовтень керівник гуртка 

3. Проведення індивідуальних занять з хореографії жовтень керівник гуртка 

4. Проведення індивідуальних занять з ораторського 

мистецтва 

жовтень викладач української 

мови 

5. Об’єднане тренування всіх учасників агітбригади листопад режисер 

6.  Перевірка готовності декорацій, реквізитів. листопад художник-

оформлювач 

7. Перевірка готовності костюмів учасників 

агітбригади 

листопад художник-

оформлювач 

8. Перевірка готовності музичної апаратури,  

аудіо-, відеозаписів. 

листопад звукорежисер 

9. Підготовка фотоапаратури листопад технік 

10. Генеральна репетиція грудень режисер 

11. Постановка агітбригади в училищі грудень режисер 

12 Участь агітбригади в обласних заходах, при 

проведенні профорієнтаційної роботи в закладах 

освіти 

січень - 

червень 

режисер, заступник 

директора з НВР 

Доречними є правила агітбригади. 

 Щоб переконати інших, варто самому 

бути переконаним! Поглиблюй свої знання, 

відстоюй переконання! 

 Твоє призначення – нести ідеї людям. 

Твоє покликання – захопити, схвилювати, 

переконати інших. 

 Будь вимогливим до себе – усіма своїми 

думками, вчинками завойовуй право бути 

членом агітбригади. 
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Постановка агітбригади – 

найвідповідальнішій момент. Необхідно 

створити в колективі «ситуацію успіху», 

атмосферу свята, позитивного настрою, щоб 

учні отримали задоволення від своєї творчості і 

змогли передати свої відчуття глядачам. 

Результат успішної діяльності колективу 

агітбригади закладу значно сприяє: 

- підняттю престижу робітничих професій 

і закладів ПТО; 

- розвитку творчих здібностей молоді. 

Важливо, щоб сфера діяльності агітбригади 

не обмежувалася виступами у конкретному 

закладі освіти. Розширення сфери діяльності 

агітбригади підвищує її суспільну значущість, 

прискорює процес громадянського становлення 

та формування організаційних здібностей учнів. 

Виступи – це не єдине завдання агітбригади, 

її члени можуть організовувати обговорення 

найгостріших та найцікавіших для молоді 

проблем, проводити вечори запитань та 

відповідей тощо. Агітбригада під час поїздок 

може проводити пошукову діяльність, збирати 

матеріал для музею, брати участь у суспільно 

корисних справах. 
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СЦЕНАРІЙ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ 

АГІТБРИГАДИ 

 

«ЗРОБИ СВІЙ ВИБІР» 

 

(На сцені три мікрофони на стойках. Поза 

ними дівчата танцюють танок, на кінець 

таночку до них приєднуються юнаки). 

Танок Хіп хоп 

РЕП мінус 

(учасники шикуються трикутником, 

верхівка його – соліст на середньому 

мікрофоні. На кожен наступний текст репу 

учасники роблять перехід по трикутнику 

вправо і на мікрофоні опиняється наступний 

учасник) 

 

1 дівчина: 

Слухайте, юні! Потрібно вам знати, 

Як краще майбутнє своє влаштувати. 

Щоб жити щасливо, достаток щоб мати, 

Професію слід до душі вибирати. 

 

2 дівчина: 

На кращій з околиць нашого міста 

Дизайну училище і будівництва. 

Тобі вже 15? Тож часу не гай – 

Життєву дорогу свою обирай! 

 

3 дівчина- кухар: 

Майстриня навчила мене готувати, 

Оздоблювать страви і подавати, 

Ще навички різні мені прищепила, 

В життєву дорогу дала мені крила. 

 

4 дівчина- маляр: 

Наші учні штукатури-маляри 

Запропонують вам дизайн сучасний, 

Палітру фарб вам виберуть прекрасну. 

Ви тільки підберіть, що треба в каталозі – 

Найкращий смак задовольнити взмозі. 

 

1 хлопець - електрозварник: 

Зроблять усе за інструкцією 

Монтажники залізобетонних конструкцій. 

На вікна  решітку заварити зможуть, 

Вона від злодіїв  захистити допоможе. 

 

5 дівчина - перукар: 

Майстер перукар – професія найкраща, 

Даруємо клієнтам  безмежне щастя! 

У зачісках ми любимо сучасний креатив 

І цим ми вносимо в навчання позитив! 

1 дівчина – кравець: 

Що там Юдашкін або Зайцев, 

Мадам Коко і навіть, П’єр Карден? 

Уміємо все, бо наші пальці, 

Пошиють вам любий модерн! 

Ми будемо вас одягати в шати 

І шити вам вбрання такі, 

Що буде шанс в нас позмагатись 
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І з тими, хто в Парижі, і з тими, хто в 

столиці! 

 

2 дівчина - секретар: 

Дівчата гарненькі навчаються в нас, 

Професію вибрали – просто клас! 

Професія ця – секретар-референт, 

Важливий на підпис несуть документ, 

Бо вже на комп’ютері набраний звіт. 

Почесним гостям - палкий наш привіт! 

 

2 хлопець - столяр: 

Як вам без нас на світі жити? 

Без столярів це не можливо. 

Бо меблі ті, що можемо зробити, 

Такі красиві, для людей важливі. 

Стілець і стіл, диван чи ліжко 

Та це не все – в нас руки золоті. 

Потенціал для творчості найвищий 

І ми завжди на висоті. 

 

3 дівчина: 
Сумське ВПУ будівництва й дизайну 

Високу освіту дає спеціальну. 

Теорія й практика в ногу ідуть, 

Хто прагне навчатись – тих успіхи ждуть! 

 

(учасники стають на три мікрофони в лінію. 

На середньому троє, на лівому та правому по 

двоє. Музику виключити) 

(наступні рядки треба читати швидко) 

 

1 дівчина: 

Це наша пропаганда і наша реклама, 

Це не провокація і не омана. 

 

2 дівчина: 

Рецепт ми маємо депресію зняти. 

Рецепт в нас один - та не треба багато! 

 

3 дівчина: 
Візьми позитив наш, він універсальний, 

Вам рухатись далі допоможе реально. 

 

4 дівчина: 

Тримай позитив наш, він пречудовий, 

Компактний, мобільний і дуже фартовий! 

 

5 дівчина: 

Підходьте скоріш, розкривайте обійми, 

Беріть позитив, ми його з вами ділимо! 

 

Фінальна пісня з репертуару гурту 

«ОPENKIDS» «На десерт» мінус 

 

У житті тепер попереду у вас все буде 

прекрасно, 

Повинні терміново про майбутнє своє 

подбати завчасно. 

Життєві перешкоди вам будуть тепер усі 

поколіно. 

В училище навчатись приходьте до нас 

неодмінно! 

А знаєш: мрії всі такі солодкі і яскраві, 

І вище неба посміхнись, ми посміхнемось 

тобі! 

Пр: Давай завітай до нас, станеш майстер 

клас - тобі обіцяємо. 

Тримай, школяр, нашу руку - у світле 

майбутнє тебе забираємо. 2 р. 

Училище ми вибрали просто клас, і ми цим 

щасливі, 

Ми будемо у цьому запевняти вас, бо дуже 

кмітливі. 

Учнями нашого училища будівництва й 

дизайну, 

У майбутньому буде пишатися файна 

Юкрайна! 

 

На фоні: 

Тож скоріше, не роздумуй, і не зволікай! 

На Охтирську, 28, завітай. 

Номер телефона три, три, два,нуль, двадцять 

два!! 

 

(учасники в ритм музики крокують спиною 

шеренгою, рукою показують жест «до 

побачення» зліва направо також в ритм 

музики. На кінець музичної фрази розходяться 

троє в одну кулісу, четверо в іншу). 
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 УКРАЇНА – ОДНА НА ВСІХ 
 

Ірина Покидько,  
методист НМЦ ПТО у Сумській області 
 

Мета: виховання в учнів глибокої поваги та 

любовi до України, нацiональної свiдомостi, 

людської гiдностi,  формування рис 

громадянина Української держави; 

поглиблення знань про iсторичний факт злуки 

українського народу, його значення; 

пробудження iнтересу до поглибленого 

вивчення iсторiї та культурних надбань 

українського народу. 

Хід заходу 

Сцена прикрашена українською символікою. 

На фоні мелодії ГОЛОС із-за куліс: 

Коли крізь розпач випнуться надії  

І загудуть на вітрі степовім, 

Я тоді твоїм ім’ям радію  

І сумую іменем твоїм. 

Коли торує далеч неокрая  

У передгроззі дикім і німім, 

Я твоїм ім’ям благословляю,  

І проклинаю іменем твоїм. 

Коли мечами злоба небо крає  

І крушить твою вроду вікову, 

Я тоді з твоїм ім’ям вмираю  

І в твоєму імені живу! 

 Ведучий. Вітаємо шановне товариство на 

урочистостях з нагоди ДНЯ СОБОРНОСТІ. 

Щиро вітаємо почесних гостей__________ 

 

Звучить ГІМН 

Ведуча.  
22 січня Україна  протягом 20 років 

відзначає державне свято – День соборності 

України з нагоди проголошення Акта Злуки 

Української Народної Республіки та 

Західноукраїнської Народної Республіки. 

 

Ведучий. Ідея соборності бере свій початок 

від об’єднання давньоруських земель навколо 

князівського престолу в Києві. 

 

Ведуча. Важкий шлях пройшла Україна, щоб 

здобути незалежність і соборність своїх земель. 

 

Ведуча. Сьогодні Україна, можливо як 

ніколи раніше, потребує єдності й соборності 

всього українського народу.  

 

 

Ведучий. У тяжкій і тривалій боротьбі за 

національне визволення, утвердження власної 

державності наш народ не раз переживав як 

гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок 

нашого минулого – боротьба українського 

народу за соборність своїх земель. 

 

Ведуча. Тож споконвічною мрією українців 

було об'єднання розрізнених частин України в 

межах однієї держави. І ось 22 січня 1919 року 

злилися століттями відірвані одна від одної 

частини єдиної України.  

 

Ведучий. Саме тоді на площі перед 

Київською Софією відбулася подія, про яку 

мріяли покоління українських патріотів: на 

велелюдному зібранні було урочисто 

проголошено злуку Української Народної 

Республіки і Західноукраїнської Народної 

Республіки.  

 

Ведуча. Виголошення соборницької ідеї 

стало могутнім виявом творчої енергії нації та 

прагнення до етнічної і територіальної єдності.  

 

Ведучий. Тож згадаймо історичні 

документальні кадри про події, що відбувалися 

майже 100 років тому.  

 

Перегляд відеофільму про Акт Злуки 

(документальне відео 1919 року) 
 

Ведуча. День 22 січня 1919 року назавжди 

залишиться в історії українського народу як 

свято Соборності України. Високий принцип 

соборності своїх земель – найблагородніший у 

світі ідеал, до якого прагне кожна нація.  

 

Ведучий. Настав день, за який українці 

боролись упродовж багатьох століть. Збулося 

те, за що страждали і гинули, боролися і 

вболівали, для чого жили і працювали мільйони 

синів і дочок України – впродовж років, 

десятиліть, століть... Те, що було провідною 

зорею для геніїв її духу і що було їхнім тяжким 

болем і мукою...  
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Ведучий. Ті вікопомні історичні події 

сформували підґрунтя для відродження 

незалежної соборної демократичної України та 

утвердження національної ідеї.  

 

Ведуча. Справжню єдність народу в 

боротьбі за незалежність продемонструвала 

світові Україна 22 січня 1990 року. У розмаїтті 

жовто-синіх знамен наші сучасники на згадку 

про проголошення Акту Злуки поєднали живим 

ланцюгом від Києва до Львова Схід і Захід 

України. 

 

Ведучий. Соборність – це символ  боротьби 

за волю, символ порозуміння між людьми, 

символ надії і віри у майбутнє нашої великої 

родини, що зветься Україною. 

 

Ведуча. Акт возз’єднання УНР та ЗУНР – 

історичний факт, що показав безсилля будь-

яких спроб роз'єднати український народ, 

протиставити українців один одному, змусити 

їх служити чужим для них інтересам. Він став 

етапом становлення і розвитку української 

державності.  

 

Ведучий. Ця акція прискорила розпад СРСР 

і здобуття національної незалежності, бо 

переконливо засвідчила духовну єдність 

східних і західних регіонів України. Утворення 

незалежної Української держави в 1991 році 

знаменувало початок якісно нового етапу в 

утвердженні суверенітету і соборності 

українських земель.  

 

Ведуча. День Соборності України почали 

відзначати на державному рівні з 1999 року, 

коли був підписаний відповідний Указ 

Президента України. 

 

ФЛЕШМОБ МИ – УКРАЇНЦІ  

(учні зображують карту України) 

 

Я - українка!  

Горджуся й радію,  

Що рідною мовою  

Я володію, 

Шевченковим словом  

Умію писати  

Слова мелодійні  

І вірші складати. 

Я - українець!  

Живу в Україні,  

На вільній, єдиній  

Моїй Батьківщині, 

Де все мені в радість:  

Ліси і садки.  

Озера й річки, 

І глибокі ставки, 

Лани неосяжні,  

І гори, й долини,  

Цвіт білосніжний  

У лузі калини.  

В душі моїй солодко  

Грає сопілка,  

Бо ми з України,  

Бо ми - українці! 

 

Ведучий. Сьогодні Україна переживає тяжкі 

часи. Часи, коли наші співвітчизники 

захищають на Сході свою країну від ворога. І 

ми вдячні їм за цей патріотичний подвиг. Серед 

захисників моєї України – випускники нашого 

закладу. 

 

 На екрані фото  

Ведуча. Ми, молоде покоління незалежної 

України, віримо, що територіальна цілісність 

нашої держави, скріплена кров’ю мільйонів 

незламних борців, навіки залишатиметься 

непорушною.  

 

Ведучий. Ми маємо бути свідомі того, що 

лише в єдності дій та соборності душ можемо 

досягти величної мети – побудови економічно й 

духовно багатої, вільної й демократичної 

України, якою пишатимуться наші нащадки. 

 

Ведуча. День Соборності – це нагадування 

про те, що сила нашої держави – в єдності 

українських земель. 

 

Ведучий. Пам’ятаймо про незліченні жертви 

наших співвітчизників, покладені на вівтар 

незалежності, соборності, державності. 

Згадаймо всіх, хто віддав своє життя за 

Україну. ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 

 

Учениця. 

Просимо в Бога миру для країни, 

Щоб повернулися живими усі ті,  

Хто захищає зараз Україну,  

Хто там на Сході ніби в іншому житті… 

 

Учень. 

І віримо, що спиняться всі війни, 
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Що буде мир і спокій у серцях. 

Про це благають діти України 

Проханням щирим в душах і піснях. 

 

ВІДЕО З YouTube 

 

Учениця. 

Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не 

розтина, 

Бо ти єдина, Україно, бо ти на всіх у нас 

одна. 

Одна від Заходу й до Сходу, володарка 

земель і вод – 

Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться 

народ. 

 

Учень.  

Єднаймося, браття! Хай чиста іскрина  

Запалить любов'ю гарячі серця,  

Й піснями наповниться вся Україна  

Від щастя, якому не буде кінця! 

 

Учениця. 

Єднаймось в злагоді та дружбі, 

І хоч би де жили-були, 

Та й будем гожі, будем дужі, 

І щедрі будуть в нас столи. 

 

Учениця. 

Хай сонце сяє в нашій пісні 

І світом котиться луна… 

Ми в чомусь, може, трохи різні, 

Та Україна в нас одна. 

 

Усі учасники виходять на сцену 

ГОЛОС         Мої нескінченні дороги  

Сплелися, мов доля моя,  

Я знову вернув до порога,  

Де батьківська рідна земля. 

Країно моя - Україно,  

Ще пращурів пам’ять жива,  

Знайома тут кожна стежина,  

І сонце мене зігріва. 

Хай пісня твоя, Україно,  

Злітає, як птах у блакить,  

А мова твоя солов’їна  

У кожній оселі звучить. 

Піду у садочок вишневий,  

Послухаю спів солов’я,  

Там ранок зустріну рожевий,  

Тобі я вклонюся, земля. 

 

Звучить Гімн України. 

 

 
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСВІТИТЕЛЬ. ДОБРОТВОРЕЦЬ. 
ГУМАНІСТ 
(До 100-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського) 
 

Антоніна Шкляр,  
бібліотекар ДПТНЗ «Конотопське професійно-технічне училище» 
 

Знайти своє покликання – 

це джерело щастя. 

 

Мета. Вшанувати пам'ять і ознайомити учнів 

із постаттю видатного педагога і письменника 

В.О.Сухомлинського. Формувати 

загальнолюдські цінності. Переконати в тому, 

що праця за покликанням – це джерело 

людського щастя. 

Обладнання. Святково прибраний зал, 

портрет В.Сухомлинського, виставка творів 

педагога, газетних і журнальних статей, аудіо 

записи, мультимедійний проектор. 

(Відео «Життя і творчість В. 

Сухомлинського) 

(Звучить лірична мелодія. Бібліотекар 

запалює свічку, яка стоїть біля  портрета) 

 

Читець Добро творити на землі 

Людині лиш дано. 

І навіть діточки малі 

Всі знають це давно. 

Краса і море доброти 

Оточує нас всіх. 

Подібним будь до сонця ти, 

Щоб зазвучав твій сміх. 

Щоб ти освітлював всім шлях, 

Як сонце з висоти. 

Хай сяє усмішка в очах. 

Будь завжди добрим ти. 
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Бібліотекар. Сьогодні свічка доброти, 

щирості і любові освітлює образ. 

В.О.Сухомлинського – талановитого 

вчителя, керівника, педагога з великої букви. 

Від вчителя – до директора Павлиської школи, 

якій віддав 22 роки свого життя –  така дорога 

людини великого серця і розуму Василя 

Сухомлинського, 

людини великої душі, яка поєднувала високу 

вимогливість з безмежною любов’ю, довір’ям, 

глибокою повагою до учня, вчителя, 

громадянина. 

Василь Олександрович завжди виступав 

проти грубощів, самовпевненості, 

честолюбства, усвідомлюючи, що для керівника 

потрібні лояльність, терпимість, ввічливість, 

увага до підлеглих, відсутність капризів. 

Потрібні якості характеру, які допомагають 

згуртувати навколо себе людей, а не 

роз’єднувати і протиставляти їх один одному. 

Яскравий талант, величезне прагнення до 

знань, сильна воля, колосальна працьовитість – 

ось основа, на якій будувалась уся його життєва 

і творча діяльність. 

Прожив Василь Олександрович мало – 

всього 52 роки (1918-1970), але зробив багато. 

Творча спадщина В.Сухомлинського вражає 

своєю багатогранністю: на початок ХХІ ст. у 

світ вийшло 65 книжок, більше 500 статей, 1500 

казок і оповідань для дітей. Його праці видано 

59-а мовами народів світу загальним тиражем 

понад 15 млн. примірників. Найбільш відома 

його книга «Серце віддаю дітям» видана 32-ма 

мовами світу, 55 видань.    

 

Читець. Все починається спочатку,- 

Навчальний рік, луна дзвінок… 

Ми є володарями спадку – 

Від Сухомлинського урок; 

Від Сухомлинського скарбниця 

Казок, новел, оповідань – 

Добра і радості криниця, 

Взірець духовності і знань. 

Життєва мудрість Педагога,- 

Вона і вічна і свята, 

Дається дар такий від Бога –  

Крізь слово – правда золота. 

(Бібліографічний огляд творів 

В.Сухомлинського)  

 

Бібліотекарю Несправедливо коротке життя 

В. Сухомлинського вмістило голодомор 1933-

го року і тяжке поранення у 1942-му, тріумф 

перемог і гіркоту розчарувань, радість і біль. 

Поранення в боях під Ржевом було дуже 

важким: уражено ліве плече, один осколок 

пройшов недалеко від серця, майже повністю 

не діяла ліва рука. П’ять місяців шпиталю. 

Спочатку під Москвою, а потім у глибокому 

тилу, в Удмуртії. Сухомлинський мріяв чим 

скоріше залишити шпиталь і податися на 

фронт. 

З хвилюванням і тривогою ішов він на 

перекомісію, наполягав послати його на 

передову. Але за станом здоров’я Василь 

Олександрович не зміг повернутися в діючу 

армію. Осколки снаряда назавжди залишились 

у його грудях. Крім важких поранень і контузій 

у нього відкрилась давня хвороба легенів. 

 «Зараз скрізь фронт, молодий чоловіче,- 

сказав голова комісії. – Ви за професією 

вчитель. От і виховуйте нам солдатів. Ви 

людина мужня і, я певен, знайдете своє місце у 

строю». 

Сухомлинський був призначений 

директором школи в селищі Ува. І потекли дні 

за днями: звичайна праця вчителя. Щодня 

уроки, задушевні розмови з учнями і 

вчителями, педради… 

 

1 учень. Це були нелегкі роки для педагога. 

Він нічого не знав про своїх рідних – батька, 

матір, братів і сестру і дуже хвилювався за них, 

душа рвалася на далеку Батьківщину. Туга за 

рідною Україною вилилася в рядки вірша, 

написаного В.Сухомлинським. 

 

Читець. Я був на далекій чужині,- 

Там небо таке ж голубе, 

Та тільки нема Батьківщини, 

Нема там, Вітчизно, тебе. 

Бо в ріднім краї над землею 

Чистіша і глибша блакить 

І сонце Вітчизни моєї 

Яскравіше в небі горить. 

Я слухав пісні на чужині – 

Хороші думки в тих словах, 

Але то не крила орлині, 

Що є в наших рідних місцях. 

 

2 учень. Весною 1944 року, тільки-но було 

звільнено Україну, Василь Олександрович 

повернувся на Батьківщину зруйновану, 

спалену, але нескорену. 
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Читець. На росах, на водах, на всіх 

переходах… 

Моя Україна, любима країна,  

Ясні небеса в материнських очах. 

З тобою розлука гірка моя мука,  

Печаль журавля без гнізда  в чужині. 

Моя Україно – білявко-хатино, 

З твойого вікна світить сонце мені. 

 

1 учень. Одразу по приїзду Сухомлинському 

запропонували посаду завідуючого 

Онуфріївським районним відділом народної 

освіти. Це були часи, коли в школах не було 

меблів (діти приносили з дому стільці, столи, 

табуретки), не було книжок, зошитів, ручок. 

Писали чорнилом з бузини на старих газетах. 

Не було палива, і взимку діти сиділи в пальтах, 

шапках і рукавицях. Не вистачало вчителів. 

 

2 учень. Роботи багато. Хворий, виснажений 

Василь Олександрович узявся піднімати 

народну освіту  в районі. Довго ходив у 

солдатській шинелі і чоботях, а зарплату свою 

витрачав на глобуси, підручники, зошити, 

чорнильниці. 

 

1 учень. Однак адміністративна діяльність 

 не задовольняла Сухомлинського, не давала 

простору для творчої натури. Прагнучи 

безпосереднього спілкування з дітьми, та 

зважаючи на стан здоров’я, він просить 

призначити його директором однієї зі шкіл 

району.   

2 учень. Так у липні 1948 року Василь 

Олександрович Сухомлинський був 

призначений директором Павлиської школи. 

Тут повно розкрився його талант учителя, 

керівника, педагога-дослідника. Тут він творив 

і втілював у життя свою педагогіку – педагогіку 

гуманізму, педагогіку особистості. 

 

Читець. Для нього бій під Ржевом був 

останнім… 

Та скільки ще було отих боїв? 

Тяжких, запеклих і звитяжних, 

Були бої на освітянській ниві 

За погляди, думки і просто за буття. 

Відстоював в боях нові ідеї, 

Звитяжний бій – усе його життя. 

 

1 учень.  Багато уваги Сухомлинський 

приділяв поліпшенню мовної грамотності 

учнів, вихованню любові до слова. Мовну 

культуру людини вважав дзеркалом духовної 

культури. Слово – не тільки носій інформації, 

говорив  він, воно – іскра, від якої розгорається 

полум’я  інтересу, воно – вікно в незвідане, і 

тому повинно бути яскравим, образним, 

барвистим і точним. 

 

2 учень.  І хоч В.Сухомлинського в Україні 

видавали мало (наче боялись його мудрого й 

дошкульного слова) твори його стали 

настільною книгою для учня й учителя, 

розкривають перед нами красу білого світу й 

рідного слова, навчають людяності й мудрості.  

Він не лише навчав дітей, а й прищеплював 

кожному з них найкращі людські якості, 

виховував у них доброту, чуйність людяність, 

патріотизм, любов до батьків, до людей і до 

рідної землі.     

 

1 учень. Василь Олександрович вважав 

трудове виховання учнів важливим елементом 

розумового, морального, естетичного та 

фізичного виховання. Він роз’яснював це у 

такий спосіб: «Праця - дуже складне явище, в 

якому розкривається ідейний, емоційний, 

розумовий, естетичний, психологічний, 

творчий смисл людського життя, виховання й 

самовиховання... Завдяки праці, через працю, 

через уміння й майстерність людина виявляє 

себе, як наймогутніша й наймудріша сила 

природи». Як бачимо, це філософське 

розуміння. 

 

2 учень. Педагог вважав, що будь-яка праця 

має надзвичайно важливе значення. Без праці 

немислимий колектив, бо тільки в праці - у 

віддачі фізичних і духовних сил для людей, у 

творенні щастя для людей - можливі відносини 

обов’язку, відповідальності, вимогливості. 

 

1 учень. Виховання працею, на думку 

педагога, сприяє вирішенню цілого ряду задач 

всебічного гармонійного розвитку та 

виховання.  

 

2 учень. Особливе місце в системі трудового 

виховання Василя Сухомлинського займає 

раннє залучення дітей до продуктивної праці. 

 

1 учень. По-перше, праця, як засіб 

розумового виховання є вагомою підтримкою 

любові до навчання, до знання. 
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2 учень.  По-друге, праця сприяє вихованню 

любові до людей, до природи, до всього живого 

і прекрасного. 

 

1 учень. По-третє, виховання працею сприяє 

розвитку індивідуальних схильностей, кожна 

дитина з численних видів праці обирає працю 

по душі. 

 

2 учень. По-четверте, трудове виховання є 

важливою підготовкою до усвідомленого 

вибору професії (у різноманітті праці, кожна 

дитина знайде те, що їй по душі, те, що 

приносить особливу радість). 

 

1 учень. По - п’яте, виховання у праці і 

працею формує характер дитини, волю, 

цілеспрямованість, самостійність, ретельність. 

 

2 учень. Сухомлинський  підкреслював, що 

без праці людина не лише не може знайти свого 

покликання, а й не зможе існувати, бо це - 

«життєво необхідна діяльність».  

 

1 учень. «Людина,- любив повторювати 

педагог,- народжується на світ не для того, щоб 

зникнути безвісною порошиною. Людина 

народжується, щоб залишити після себе слід 

вічний». 

 

Читець. В спадщину нам залишив 

Чисті джерела науки. 

Нас з тих джерел напоїв 

Духом надмірно високим. 

Він залишив назавжди 

Слід після себе у світі. 

Слід той  не зможуть змести 

Сиві і славні століття. 

  

2 учень.   Отже, потрібно знайти своє 

покликання, утвердитися в ньому. 

Якщо людина закохана у свою працю, вона 

прагне, щоб і в самому трудовому процесі і в 

його наслідках було щось прекрасне і корисне. 

 

1 учень.  На формування покликання 

особистості часто впливають люди, які її 

оточують – це батьки, друзі. Буває і так, коли ти 

відчуваєш, що за покликанням хочеш бути 

кухарем, а батьки прагнуть зробити з тебе 

юриста або бухгалтера. Та  чи варто сьогодні 

говорити про покликання? В той час, коли в 

країні багато безробітних і життя примушує 

думати про будь-яку роботу, щоб заробити 

гроші. 

 

Бібліотекар.  Так, держава переживає 

тимчасові труднощі, але потрібно дивитися в 

майбутнє, вірити, що все в нашій країні 

стабілізується, і якими обкраденими будуть ті, 

хто вибере собі роботу не по душі. 

Хто як не Сухомлинський мав повне право 

говорити, що покликання – це щастя для 

людини, якщо вона працює за ним. Адже сам 

він працював за покликом душі. В листі до 

свого сина Сухомлинський писав: « Праця і 

Людина, Людина і Праця – ось мати і батько 

всіх істин. Лиш тим людина дорожитиме все 

своє життя, що далося їй дорогою ціною. 

Найстрашніше для людини - перетворитися  на 

сплячого з розплющеними очима: дивитися й 

не бачити, бачити й не думати про те, що 

бачиш, добро і зло сприймати байдуже; 

проходити спокійно повз зла і неправди». 

Сухомлинському вистачило мудрості й 

мужності обрати серед виховних орієнтирів 

вічні загальнолюдські цінності: добро, любов, 

щастя, радість для кожного, сформувати 

принципи «виховання без покарання».    

Василь Сухомлинський - могутня постать в 

нашій літературі. Тож звернімось до його 

золотих розсипів, до його мудрих уроків і 

читаймо, думаймо, зростаймо. 

Напуваймо цією чистою джерельною водою 

наших дітей – нехай виростають вони здорові, 

міцні духом, красиві душею. Твори  Василя 

Сухомлинського - це Книга ніжності й мудрості 

великого Учителя, Поета, Просвітителя і 

Гуманіста. 

  

Читець. Василь Сухомлинський – 

Для учнів – красиве знайоме ім'я, 

А праця його благородна 

Мов зіркою в небі сія. 

Ті тихі розмови під кленом, 

Бажані походи в поля, 

Приємним і радісним щемом 

Згадає учнівська сім'я. 

Казки для дітей пізнавальні 

Писав видатний учитель, 

А розповіді повчальні 

Творив як великий мислитель. 

Він серце лишав завжди дітям, 

Енергію й силу – роботі. 

Щось тихо нашіптував вітам 

У казці, у мріях, в турботі. 
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Виховував учнів в повазі 

В пошані до слова Шевченка, 

До рідного отчого краю 

Й велику турботу про неньку. 

Любив українську мову - 

Духовне багатство народу, 

І йшов до дітей на розмову 

І в яснії дні, і в негоду. 

Шукав життєдайні струмочки 

Коханої нашої мови, 

Щоб діти пили і не знали 

Від рідної мови утоми. 

 

Бібліотекар. От і згадали ми нашого 

видатного Учителя – Василя Олександровича 

Сухомлинського, життя якого обірвалося  на 

злеті – на 52-му році життя. 2 вересня 1970 року 

перестало битися  серце великого педагога, 

письменника, мудрої, чудової людини.  

 

Ім’я його відоме в цілім світі, 

Він з нами завжди: в серці й на устах, 

Він серце до краплини віддав дітям, 

Він був, він є, він житиме в віках. 

  

  

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА: 
 

1. Красоткіна Н.  Вірш «Добро творити на землі» 
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Ржевом був останнім...» 

3. Рябошапка О. Вірш. «Він по собі залишив вічний 

сад.» 

4. Спогади про Сухомлинського./ 

Упоряд.С.П.Заволока. - К.: Рад.шк.,1990. - 223с. 

5. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. - 

К.:Рад.шк.,1978.-263с. 
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7. Сухомлинский В.А. О воспитании. - 

М.:Политиздат.,1985.-270с. 
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К.:Рад.шк.,1973. - 243с. 

9. https://www.youtube.com/watch?v=8XFnza2j-qI 

 

                                                                 

 

 
 

Тема досвіду. Професійно спрямоване вивчення 
математики у процесі підготовки кваліфікованих 
робітників сільськогосподарського виробництва 

 
Досвід схвалено навчально-методичною Радою при Навчально-

методичному центрі професійно-технічної освіти у Сумській 

області (протокол №5 від 28.12.2018). 
 

 

 

 

Автор досвіду. Решетняк Галина 

Миколаївна, викладач ДПТНЗ 

«Конотопський  професійний аграрний 

ліцей». 

Об’єкт досвіду. Процес навчання 

математики (алгебри та геометрії) в ДПТНЗ 

«Конотопський професійний аграрний 

ліцей». 

Предмет досвіду. Система роботи 

викладача математики щодо реалізації 

принципів професійно спрямованого 

навчання на уроках математики в 

професійно-технічному закладі. 

Роки вивчення,  узагальнення 

досвіду: 2016-2018.  

Актуальність досвіду. Головне 

завдання викладача математики полягає в 

тому, щоб дати учням не лише знання з 

програмового матеріалу, а й уміння 

застосувати їх у професійній діяльності. 

Лабораторія досвіду 

https://www.youtube.com/watch?v=8XFnza2j-qI


 

 

 

108 

 Професійна освіта Сумщини №2 (2), 2018 

Взаємозв'язок загальної та 

професійної освіти реалізується через 

професійну спрямованість 

загальноосвітніх дисциплін, побудову 

спеціальних і загальнотехнічних 

предметів на інтегративно-модульній 

основі, шляхом використання самостійних 

інтегруючих видів діяльності при 

розробці навчально-програмної  

документації. 

Робітник, який володіє значним 

запасом загальнотеоретичних знань, 

набагато швидше адаптується на 

підприємстві, ніж випускник, який 

засвоїв знання, вміння та навички лише 

конкретного ремесла. Низький інтерес 

до вивчення загальноосвітніх предметів з 

боку учнів пояснюється тим, що вони не 

розуміють значущості цих дисциплін 

для оволодіння профільними предметами 

і професійними знаннями, вміннями, 

навичками. Ретельно підготовлені 

завдання з виробничим змістом у процесі 

вивчення  математичних  дисциплін  

сприяють  підвищенню  мотивації  до  

навчання. 

Вид досвіду за характером 

новизни. Раціоналізаторський,  створено на 

основі інтеграції методів навчання 

відповідно до дидактичних цілей, що 

забезпечує підвищення якості навчання. 

Провідна ідея досвіду. Професійна 

спрямованість уроків математики полягає 

в тому, щоб учні на практиці змогли 

використовувати знання, набуті на уроках 

математики. Теоретичні і практичні 

положення математики знаходять широке 

застосування в обраній учнями професії. 

Сутність досвіду. На основі аналізу 

наукової літератури та власного 

педагогічного досвіду розроблено тестові 

матеріали професійного спрямування.  

У результаті досліджень отримуються 

дані для розробки прогностичної моделі 

спеціаліста, яка повинна бути 

адаптованою, тобто враховувати 

індивідуальні здібності і запити 

кожного учня. Ця модель динамічна, у 

ній враховуються тенденції розвитку 

науково-технічного прогресу в 

сільськогосподарській галузі та 

відповідно коригується зміст навчання.  

 Результативність досвіду.  
Пізнавальний інтерес та творча активність 

учнів розвиваються шляхом використання 

активних форм і методів навчання, що 

спираються на несподіваність, 

парадоксальність, цікавість, проблемні 

ситуації. Анкетування учнів закладу щодо  

впровадження професійно спрямованого 

навчання на уроках математики та 

моніторинг навчальних досягнень учнів 

довели, що зацікавленість учнів більша, 

якщо завдання мають виробничо – 

технічний зміст: при традиційному – 38-

41 %, при врахуванні фахових питань – 

59-65%.  Зросла мотивація вивчення 

математики з 17% на першому курсі до   

80 % на третьому. 

Результат роботи. Розроблено 

робочий зошит із завданнями професійного 

спрямування, методичний посібник 

«Професійно спрямоване вивчення 

математики у процесі підготовки 

кваліфікованих робітників 

сільськогосподарського виробництва», 

надруковано статті у профільних журналах. 

 За результатами роботи створено 

електронне  портфоліо викладача, з яким 

можна ознайомитися   Стежками 

педагогіки.mp4 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1tWBLGwoOKRuLKvLHqqWbHAF6xFamDlK0/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1tWBLGwoOKRuLKvLHqqWbHAF6xFamDlK0/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1tWBLGwoOKRuLKvLHqqWbHAF6xFamDlK0/view?usp=drive_web
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Навчально-методична Рада інформує 

 

Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції : навчальний 

посібник / за заг. редакцією Т.М. Сікірніцької. – Суми : НМЦ ПТО у Сумській 

області, 2018. – 67 с. 

У навчальному посібнику  висвітлено питання зберігання і переробки плодової, 

ягідної та овочевої продукції. Наведено характеристики основних видів 

овочевої, плодоягідної  продукції за фізичними та фізіологічними 

властивостями. Подано основи технології післязбиральної обробки, зберігання 

і переробки овочевої та плодоягідної продукції. 

Для використання працівниками та учнями закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 

 

Розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти (відкриття нової професії) : методичні 

рекомендації / Укладач: Є.І. Ященкова.– Суми, 2018. 68 с.  

Методичні рекомендації стосуються відкриття нової професії, складаються з 

глосарія, дорожньої карти проведення ліцензування закладу освіти, 

рекомендацій до оформлення заяви та заповнення таблиць ліцензійної справи, 

зразків документів з ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти, опису документів, що подаються для отримання 

ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти, обґрунтування достатньої кількості обладнання для 

провадження освітньої діяльності, основні Ліцензійні умови закладу освіти 

щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Для використання працівниками закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти всіх форм власності та підпорядкування. 

 

Отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти: методичні рекомендації / 

Укладач:  Є.І. Ященкова.– Суми, 2018. 68 с.  

Методичні рекомендації стосуються відкриття ліцензії, складаються з глосарія, 

дорожньої карти проведення ліцензування закладу освіти, рекомендацій до 

оформлення заяви та заповнення таблиць ліцензійної справи, зразків 

документів із ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти, опису документів, що подаються для отримання 

ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти, основних Ліцензійних умов закладу освіти щодо 

започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Для використання працівниками закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти всіх форм власності та підпорядкування. 

 

Проведення самоаналізу закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти (зі змінами). Методичні рекомендації / Укладач: Є.І. Ященкова. – 

Суми. - 2018. –104 с.  

Методичні рекомендації складаються з програмно-методичного забезпечення 

проведення самоаналізу закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

основних нормативно-правових актів, а також пропонують досвід роботи щодо 

організації та проведення самоаналізу та зразки документів, що                

використовуються під час самоаналізу.  

Для використання працівниками закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти всіх форм власності та підпорядкування. 
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Інструктивно-методичний журнал «Професійна освіта Сумщини» –  нове друковане 

видання Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській             

області запрошує до співпраці викладачів, майстрів виробничого навчання, методистів 

та інших працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти! 

 

Випуск планується один раз на півріччя. До журналу приймаються авторські статті,            

методичні рекомендації про організацію та удосконалення освітнього процесу, матеріали з 

досвіду роботи щодо впровадження стандартів на модульно-компетентнісній основі та              

інших сучасних освітніх, виробничих технологій; розробки уроків теоретичного та                

виробничого навчання; сучасного формату виховних позаурочних заходів, у тому числі 

профорієнтаційного спрямування; з історії розвитку закладу освіти, роботи з обдарованими 

учнями тощо. 

Загальні вимоги до статті:  

- формат сторінки А-4, книжкова;  

- шрифт Times New Roman; 

- розмір шрифту – 14 пт.;   

- інтервал – 1.5;  

- вирівнювання по ширині;  

- поля документа – по 2 см з кожного боку; 

- обсяг – не більше 15 стандартних аркушів А 4 (28 тис. друкованих знаків); 

- усі сторінки тексту мають бути пронумеровані,  

- усі нетекстові об’єкти мають бути побудовані із застосуванням засобів Microsoft Excel 

Chart, Microsoft Eguation. 

Оформлення статті:  

- назва статті – українською мовою; 

- ПІБ автора, посада, назва установи, учене звання; 

- анотація (розмір не більше 100 слів – двох абзаців); 

- ключові слова – 3-5 позицій. 

Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню рецензію тільки за наявності 

повного пакету документів, підготовлених відповідним чином, та оформлених згідно з             

вимогами до статті.  

Інструктивно-методичний журнал «Професійна освіта Сумщини» 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

від 19.04.2018 серія СМ № 869/491Р 
Виходить із червня 2018 року один раз на 6 міс. 

УДК 377(477.52)(051) 
Засновник – Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області 
Видавець – Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області 

Адреса: вул. Прокоф’єва, 38-а, м. Суми, 40016 
Контактний телефон: (0542) 36-61-46 

Е-mail: sumy_nmc_pto@ukr.net 

Усі права захищені. Будь-яке відтворення матеріалів або їх фрагментів можливе лише з посиланням на автора та             

друковане видання. 
Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та 

авторську стилістику. 
Редакція може не поділяти погляду автора. 
За достовірність відомостей відповідальність несуть автори публікацій. 


