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Дорогі друзі!

Стрімко, як одна мить, пролетів 2016/2017 навчальний рік, залишивши 
позаду турботи, занепокоєння, вирішення складних завдань. Але натомість він 
закарбувався у наших спогадах і своїми досягненнями, і перемогами, і 
надбаннями.

Для нас, профтехосвітян, цей навчальний рік теж не був спокійним. 
Конкурси, моніторинги, семінари, конференції, захисти різноманітних проектів, 
виставки, Міжнародний конгрес -  і це далеко не повний перелік основних 
заходів, якими він, цей рік, був насичений.

У збірнику, який ви тримаєте у руках, ми спробували передати якщо не 
все, то хоча б часточку цікавого, яскравого, насиченого подіями, пошуками та 
здобутками профтехосвітянського життя.

«Професійно-технічна освіта Київщини -  2017» запрошує вас до подорожі 
країною знахідок: педагогів-віртуозів (рубрики «Педагогічна майстерня», 
«Методична знахідка»), невтомних шукачів «золотого перетину» педагогіки 
(рубрики «Перспективний педагогічний досвід у професійній підготовці», 
«Загальноосвітня підготовка через призму перспективного педагогічного 
досвіду», «Урок на новий лад»). Ця мандрівка подарує вам практичну допомогу 
та методичні рекомендації у матеріалах рубрики «На допомогу», розкриє 
результати моніторингових досліджень (рубрика «Моніторинг»).

У збірнику ви знайдете історію ще одного навчального закладу -  
Катюжанського вищого професійного училища, яке нещодавно відсвяткувало 
свій 60-літній ювілей, познайомитеся з вектором направленості профтехосвіти 
Київщини (рубрики «Акцент», «Увага! Конкурс!», «Творчі сходинки 
виховання»).

Велику увагу у цьогорічному збірнику присвячено методу проектів. Чи не 
кожна третя робота збірника так чи інакше пов’язана з досвідом використанням 
проектних технологій на уроках загальноосвітньої та професійної підготовок, у 
виховній роботі (проект «Герої сучасності. Київщина») тощо. Можливо, саме 
тому у традиційній рубриці «Слово учням» наші учні теж поділяться своїми 
здобутками у проектній діяльності і розкажуть про створені ними екологічні 
проекти.

На завершення, звичайно ж, про найкраще -  про наші здобутки 2016/2017 
навчального року. Тож читайте, аналізуйте, захоплюйтесь нашими 
досягненнями і прагніть до нових вершин! Нехай новий 2017/2018 навчальний 
рік принесе нам усім якомога більше позитивних вражень і емоцій!
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Дуальне навчання як відповідь на виклики сьогодення

Марина Стасєєва,
в .о. директора Н М К П ТО у Київській області

Сучасна система професійно-технічної освіти вимагає постійного 
оновлення змісту освіти відповідно до соціально-економічних умов розвитку 
виробництва. Ефективність цих змін залежить від своєчасного вивчення попиту 
на нові компетентності кваліфікованих робітників на ринку праці, швидкого 
реагування на запити сучасного роботодавця, ефективної взаємодії 
виробництва та навчальних закладів. Оскільки стан підготовки кваліфікованих 
робітників у ПТНЗ викликає серйозні нарікання з боку роботодавців, постала 
гостра необхідність у посиленні ролі роботодавців у системі підготовки кадрів: 
від формування змісту, структури навчального процесу підготовки 
кваліфікованих робітничих кадрів до оцінювання його результатів.

З метою подолання зазначених вище проблем сучасні погляди звернено на 
зарубіжний досвід підготовки кваліфікованих робітників. Беручи за основу 
досвід соціального партнерства між виробництвом (сферою послуг) та 
професійно-технічним навчальним закладом, Міністерство освіти і науки 
України сьогодні зробило курс на впровадження у професійно-технічну освіту 
елементів дуальної форми навчання.

Короткий екскурс до країн Європи, США та Японії допоможе зрозуміти, 
як побудована їхня система співпраці навчального закладу та підприємства у 
рамках безперервної освіти громадян.

Досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить про пряму 
залежність темпів удосконалення та розвитку виробництва, його 
конкурентоспроможність на світовому ринку від рівня професійної підготовки 
кадрів.

З метою координації професійного навчання, виконання соціальних 
програм створено Європейський центр розвитку виробничого навчання в 
Берліні. Це орган обліку інформації про результати досліджень у галузі 
безперервної професійної освіти, яким керує рада, що складається з 
представників Комісії ЄС, урядів і громадських організацій. У кожній країні ЄС 
склалася своя система професійного навчання та її державного регулювання. У 
Данії функціонують паритетні комітети безперервної професійної підготовки, у 
Німеччині — Федеральні і земельні комітети та Федеральний інститут 
безперервного навчання. У Нідерландах державні та регіональні органи 
профосвіти спільно розробляють навчальні програми і контролюють виконання
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контрактів про навчання, які укладають працівники з дирекціями підприємств. 
У Бельгії управління діяльністю центрів професійної підготовки здійснює 
Національна служба зайнятості.

У всіх європейських країнах у професійній підготовці кадрів беруть участь 
коледжі та вищі навчальні заклади, налагоджуються контакти між професійно- 
технічними школами і підприємствами.

Безперервна підготовка робітничих кадрів у країнах ЄС здійснюється з 
відривом та без відриву від виробництва. Навчання без відриву від виробництва 
включає практичну підготовку на підприємстві і теоретичний курс у 
професійно-технічній школі чи спеціалізованому центрі. Цій системі навчання 
віддається перевага в Німеччині та Данії. Навчання з відривом від виробництва 
здійснюється у середніх професійно-технічних навчальних закладах і центрах 
підготовки кадрів. Ця система навчання має перевагу у Франції та Італії. У 
Великобританії, Нідерландах підготовка робітничих кадрів здійснюється як без 
відриву, так і з відривом від виробництва.

У Німеччині діє складний механізм організації, планування та керування 
системою професійної освіти. У професійних школах країни, які 
контролюються та фінансуються місцевою владою, адміністративним округом 
чи земельною владою, майбутні працівники, крім практичних навичок, 
отримують і теоретичну підготовку. Усі типи професійних шкіл відрізняються 
термінами та програмами підготовки робітничих кадрів, а також умовами 
прийому. Підготовка робітничих кадрів для машинобудування, електротехніки, 
будівництва, сільського господарства, металообробки та автомобілебудування 
здійснюється переважно у професійних школах і технічних гімназіях. В інші 
галузі робітничі кадри надходять головним чином через систему учнівства, де 
на підприємствах «за подвійною системою» практичне навчання поєднується з 
теоретичним курсом.

Для Великобританії є характерною розвинена система учнівства. Навчання 
молоді здійснюється у відповідності до державної програми «Професійна 
підготовка молоді», розрахованої на випускників середньої школи у віці 16-17 
років. Метою програми є поглиблена підготовка молоді. Термін навчання від 
одного до двох років. Випускники атестуються за чотирма показниками: 
відповідність вимогам вузької спеціалізації та кваліфікаційним вимогам 
професії, вміння застосовувати знання в нових умовах, ділові якості.

Професійне навчання у Франції здійснюється у системі народної освіти. 
Щорічно близько 800 тис. випускників загальноосвітніх шкіл одержують 
посвідчення про профпідготовку, яка дає право працевлаштування. Але 
підприємці неохоче беруть на роботу таких працівників, оскільки 
централізовано розроблені програми відстають від практики. Для 
підтвердження та підвищення кваліфікації підприємець укладає з випускниками 
шкіл «кваліфікаційні контракти», згідно з якими вони навчаються реалізувати 
набуті навички в умовах роботи підприємства. Випускники шкіл, які не 
отримали посвідчень, можуть вступити до технічних училищ (професійних 
ліцеїв), навчання в яких триває два роки.
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У Швеції професійне навчання є частиною системи народної освіти країни. 
Після здобуття обов’язкової середньої освіти у віці 16 років 90 % школярів 
переходять до школи вищого щабля, де навчаються два роки з урахуванням 
професійної орієнтації за широким спектром професій. При цьому 
враховуються потреби в робочій силі за професіями даного регіону. Рівень 
безробіття у Швеції становить 1,8-2 %, який в багатьох країнах є показником 
повної зайнятості.

У відповідності до рішень ЄС поширюються альтернативні форми 
навчання, притаманні Італії, Німеччині, Франції. Суть альтернативного 
навчання в тому, що теоретичне навчання чергується з повноцінною трудовою 
практикою з майбутньої спеціальності. При цьому процеси поступового 
ускладнення навчання і роботи йдуть паралельно. На кожному проміжному 
етапі освоєння спеціальності надається посвідчення про набуту кваліфікацію. 
Державне регулювання альтернативного навчання має різні форми.

У Великобританії стажування на підприємствах у рамках державної 
Програми надання допомоги молоді доповнюється теоретичними семінарами 
на спеціальних курсах.

Сучасний підхід до підготовки та перепідготовки трудового потенціалу, 
який використовується в американських корпораціях, характеризується 
різноманітністю змісту, форм і методів роботи, зростанням професійного рівня 
спеціалістів служб управління людськими ресурсами, підвищенням питомої 
ваги коштів, які витрачаються на ці цілі, застосуванням новітніх інформаційних 
технологій.

Витрати американських компаній на перепідготовку та підвищення 
кваліфікації персоналу складають до 5 % прибутку, не враховуючи державних 
дотацій. У США підготовка робітничих кадрів здійснюється у навчальних 
центрах на великих підприємствах. Формально навчальні центри належать до 
системи учнівства, оскільки професійна підготовка проходить на виробництві, а 
учні зараховуються у штат підприємства. Навчальні центри є могутніми 
підрозділами корпорацій. Наприклад, навчальний центр електротехнічної 
монополії «Дженерал Електрик» складається з мережі спеціальних курсів 
(більше тисячі). Навчальні центри автомобільної корпорації «Форд» 
випускають близько 1,5 тис. робітників на рік. Підготовку професійних 
менеджерів у США здійснюють 1500 вищих навчальних закладів. 
Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників здійснюється за такими 
формами: короткотермінові курси при школах бізнесу, вечірні курси для 
навчання середньої та вищої ланки менеджменту, американські асоціації 
менеджменту, внутрішньофірмові курси підвищення кваліфікації для нижчої та 
середньої ланки керівництва, центри підвищення кваліфікації при коледжах.

Дослідження свідчать, що у США освіта трудового потенціалу країни 
стала найдинамічнішим сектором усієї освітньої структури. Боротьба за 
освіченого працівника набула досить стійкого характеру. Приблизно третина 
працівників виробництва (29 млн. осіб) вчаться у США постійно.

Особливості японської системи підготовки трудового потенціалу 
зумовлені тим, що в Японії ринок робочої сили інтегрований у коло фірми.
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Складовою частиною формування працівника компанії є службова ротація усіх 
категорій найманих працівників. Працівник спочатку опановує всі види робіт, а 
потім закріплюється на одному місці. Працівники здатні виконувати різні види 
робіт.

Це дає можливість під час економічного спаду чи реструктуризації 
виробництва переводити працівників на нові види робіт, швидко та гнучко 
диверсифікувати виробництво. Просування працівника пов’язано з його 
робітничим стажем, однак усередині однієї вікової категорії проходить 
градація, пов’язана з особистими та професійними якостями працівників. 
Постійне навчання формує сприйнятливість до всього нового, інноваційну 
активність, зростання майстерності і творчого ставлення до виконання своїх 
обов’язків, підвищення відповідальності за якість роботи. В організацію 
масового та безперервного навчання персоналу в Японії вкладають великі 
кошти, що є доцільним в умовах «довічного найму». Японського працівника 
оцінюють не за індивідуальним виробітком, а за внеском у роботу колективу та 
сукупну продуктивність корпорації. Важливими критеріями оцінки персоналу є 
ставлення до праці, акуратність і пунктуальність, взаємодія з колегами, 
спрямованість на виконання виробничих програм. Залежність співробітника від 
компанії стає майже цілковитою, коли вона виявляє турботу про його сім’ю. 
Звідси фактичне ототожнення інтересів співробітників і фірми, злагодженість у 
середовищі персоналу компаній та їх спроможність вистояти в жорсткій 
конкурентній боротьбі. Компанії, які зуміли реалізувати ці принципи, досягли 
значних економічних результатів. Водночас політика «довічного найму» 
зайшла в певну суперечність з інтересами молодих перспективних працівників, 
творча активність яких дає потужний імпульс НТП. Це змушує японських 
підприємців шукати відповідні контрзаходи, що може привести до звуження 
сфери функціонування системи «довічного найму».

У світовій практиці професійна підготовка фінансується переважно 
підприємствами, схеми фінансування варіюються від цілковитої свободи 
підприємства у цьому питанні до фіскальних стимулів або до жорсткого 
регулювання розвитку навчальної діяльності підприємств. Виділяють чотири 
основні типи фінансування підприємствами професійної підготовки.

Перший тип — держава не регулює видатки підприємств на навчання. У 
деяких країнах історично склалося усвідомлення важливості цієї діяльності та 
реально існують зобов’язання підприємств щодо розвитку людських ресурсів, 
тому немає потреби у державному регулюванні. Однак така нейтральна роль 
уряду може призвести до недостатніх інвестицій підприємств в освіту та 
професійну підготовку. У Німеччині, Японії, Швейцарії підприємці 
добровільно беруть значну, законодавчо визначену відповідальність за 
фінансування навчання працівників. Так, у Франції існує порядок, згідно з яким 
кожне підприємство з чисельністю працівників більше 10 осіб відраховує на 
підвищення кваліфікації працівників не менше 1 % фонду заробітної плати. 
Жодних законодавчих зобов’язань щодо організації та фінансування навчання 
працівників не мають підприємства в Канаді, Швеції, Великобританії, США, 
Нідерландах.
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Другий тип — держава запроваджує прямі фінансові стимули для 
підприємств, які організують професійну підготовку, у формі відшкодування 
витрат на неї або грантів. Цей тип характерний для Чилі, Німеччини, 
Великобританії. Державні органи Великобританії, Італії, Швеції покривають до 
80 % витрат підприємств на найняття та навчання молоді 16— 18 років, яка не 
має повної середньої освіти. Працівники мають відшкодувати частину вартості 
навчання, якщо вони звільнилися з підприємства раніше встановленого терміну 
після закінчення навчання. Практикується також обов’язкове навчання 
працівників у Данії, Франції, Індії, Пакистані, Сінгапурі та деяких 
латиноамериканських країнах.

Третій тип притаманний більшості індустріальних країн — передбачає 
колективні угоди між профспілками та підприємствами як важливий 
інструмент фінансування професійного навчання підприємцями. Такі угоди 
нерідко містять пункти, що передбачають схеми фінансування навчання та 
мінімальні рівні асигнування ресурсів. Держава може втручатися у розв’язання 
цих проблем та фінансувати навчання. У Бельгії, Данії, Нідерландах підприємці 
та профспілки створюють спільні фонди для фінансування навчання 
працівників згідно з пунктами у колективних трудових угодах.

Четвертий тип — спільне фінансування відпусток працівників на період 
навчання. Такі загальнодержавні схеми, як правило, передбачають фінансові 
внески підприємств з урахуванням величини заробітної плати, а держава є 
організатором, співфінансистом і контролером. Цей тип використовують у 
Бельгії та Франції.

Особливо ефективною та популярною є дуальна система професійної 
підготовки, яка поширена в Німеччині, Австрії, Данії, Швейцарії. Саме 
Німеччину вважають її засновником.

Дана система поєднує навчання на робочому місці з теоретичною 
підготовкою в навчальному закладі. Підприємство (компанія, фірма тощо) 
визначає потрібних їй фахівців (кваліфікованих робітників) та замовляє їх 
навчальному закладу. Учень поєднує навчання і стажування на підприємстві, 
отримуючи при цьому стипендію, близьку до заробітної плати. Фінансування 
дуальної системи охоплює платежі підприємців, які покривають витрати на 
практичне навчання, та державне фінансування.

Чому саме система дуального навчання береться за орієнтир для розвитку 
професійної освіти в Україні? Якщо уважно придивитися до головних 
складових згаданої форми навчання, то саме учнівство лежить в її основі. Слід 
зазначити, що система учнівства була розвинута на території сучасної України 
ще з часів Київської Русі. У ІХ-Х століттях у східних слов’ян складаються такі 
форми професійного навчання, як сімейне ремісниче виховання і навчання та 
ремісниче учнівство. Тому вже за своєю природою ця форма навчання 
генетично близька українцям. Окрім того, пошук оптимальних шляхів виходу з 
кризової ситуації, яка склалася з кількісними та якісними показниками 
підготовки кваліфікованих робітників, затребуваністю їх на ринку праці, 
єдності та симбіозу ринку праці з ринком освітніх послуг визначає 
вмотивованість вибору дуальної форми навчання, а якщо говорити точніше, то
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запровадження елементів дуальної форми навчання у підготовку
кваліфікованих робітників, на сучасному етапі розвитку нашої держави.

Яскравим свідченням переходу від слів до конкретної справи стало 
розроблення нормативної бази з цього питання, а саме:
-  Наказ МОН України від 23.06.2017 року №916 «Про впровадження 

елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 
робітників» (з затвердженим переліком ПТНЗ, у яких заплановано 
впровадження упродовж 2017-2020 років елементів дуальної форми 
навчання, дорожньою картою);

-  роз’яснювальний лист МОН України від 14.07.2017 №3-545;
-  у додатках до зазначеного листа розміщено примірне Положення про 

впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 
кваліфікованих робітників та примірний Договір про дуальну форму 
навчання;

-  наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної 
адміністрації від 11.08.2017 №251 ;

-  наказ Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 
Київській області від 25.07.2017р. №6 «Про впровадження елементів 
дуальної форми навчання у Київській області».

Короткий коментар до зазначених вище документів.
У додатку 1 до наказу МОН України від 23.06.2017 року №916 вміщено 

перелік ПТНЗ, у яких заплановано впровадження упродовж 2017-2020 років 
елементів дуальної форми навчання. У Київській області таким навчальним 
закладом визначено ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей». Професії, за 
якими заплановано впровадження вищезазначеної форми навчання, -  це 
професії електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж та 
електромонтажника силових мереж та устаткування.

Додаток 2 до Наказу МОН України від 23.06.2017 року №916 містить план 
заходів (дорожню карту) із упровадження елементів дуальної форми навчання. 
Слід наголосити, що з даним документом варто ознайомитися не лише 
педагогічному складу Білоцерківського професійного ліцею, а й усім 
професійно-технічним закладам області, оскільки відповідно до п.5 зазначеного 
наказу кожного року буде здійснюватися корегування переліку робітничих 
професій та професійно-технічних навчальних закладів, які впроваджують 
елементи дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 
робітничих кадрів.

Першим кроком, який потрібно зробити навчальному закладу, є видання 
наказів щодо створення робочих груп для розробки навчально-плануючої 
документації з даного питання. Наступним етапом є проведення методичних 
засідань та педагогічних рад спільно з роботодавцями із зазначеної тематики. 
На цьому етапі варто врахувати усі зауваження та побажання соціальних 
партнерів, дійти до спільного знаменника у найбільш спірних питаннях, як-то: 
як будуть враховуватися при формуванні бюджету підприємства кошторисні 
призначення для модернізації навчально-виробничої бази навчально- 
виробничих дільниць для забезпечення якісної професійно-практичної
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підготовки учнів ПТНЗ; чи передаватимуться підприємством до ПТНЗ на 
безкоштовній основі необхідне устаткування, обладнання, машини, механізми 
тощо з метою зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу. З 
іншого боку, варто врахувати не лише обов’язки підприємства, а й обов’язки 
ПТНЗ: як навчальний заклад сприятиме підприємству у матеріальному 
стимулюванні якісного виконання виробничих завдань учнями; як зможе 
забезпечити належну якість професійно-теоретичної підготовки учнів 
відповідно до сучасних технологічних процесів із урахуванням запитів 
роботодавців, які нові предмети включить до навчальних планів, і хто з 
педагогів зможе цю функцію виконати. Саме про права і обов’язки 
підприємства, ПТНЗ і учня йдеться у додатку 1 до листа МОН України від 
14.07.2017 №3-545: примірному Положенні про впровадження елементів 
дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників. 
Слід звернути увагу на рекомендації щодо розроблення на основі державних 
стандартів навчальних планів і використання для цього 20% варіативного 
компоненту змісту освіти. У додатку 2 до цього ж листа розміщено примірний 
Договір про дуальну форму навчання.

Планом роботи (дорожньою картою) із впровадження елементів дуальної 
форми навчання (додаток 2 до Наказу МОН України від 23.06.2017 року №916) 
чітко прописано усі кроки, які має зробити ПТНЗ спільно з роботодавцями, 
Навчально-методичним кабінетом ПТО, департаментом освіти і науки. Варто 
наголосити, що на сайті НМК ПТО у Київській області створено рубрику 
«Дуальна форма навчання», у якій уже розміщено і надалі планується 
розміщати усі матеріали: нормативну базу, методичні рекомендації, результати 
впровадження елементів дуальної форми навчання.

У 2017/2018 навчальному році у плані роботи НМК ПТО у Київській 
області передбачено проведення низки методичних семінарів із теми 
запровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 
кваліфікованих робітників та пошуку ефективних шляхів вирішення даного 
питання.

Заключним етапом 2017/2018 навчального року передбачено звітність про 
результати навчального року із зазначеного питання та проведення круглих 
столів (червень 2018 року). Щоб звіт не застав нікого раптово, рекомендуємо 
робити короткі щомісячні звіти, в першу чергу для самих себе, з тим, щоб 
побачити, які зрушення у вирішенні даного питання відбуваються щомісячно, а 
що не вдається зробити вчасно і головне -  чому, які є на те об’єктивні чи 
суб’єктивні причини.

Народна мудрість каже: за один раз не зітнеш дерева враз. Тому головна 
рекомендація: для того щоб досягти позитивних результатів, треба для початку 
просто розпочати рух -  рух із впровадження елементів дуальної форми 
навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників для нашої 
Київщини.

12



Інвестиція в якість підготовки робітничих кадрів

Валентина Брезіцька,
методист НМК ПТО у  Київській області

Ми всі бажаємо якості -  в житті, товарах, послугах..., а чи можливо 
отримати якісне життя без професіоналів своєї справи, починаючи від лікарів, 
інженерів, програмістів і закінчуючи сантехніками, зварювальниками, 
електриками, кухарями, швачками, кравцями? А професіоналізм виховують 
саме в професійній освіті.

У 2017 році будуть створені двадцять п ’ять навчально-практичних 
центрів із професій «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва», «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування», 
«Швачка. Кравець. Закрійник» на базі професійно-технічних навчальних 
закладів у різних регіонах країни.

Створення навчально-практичних центрів -  це інвестиція в якість 
підготовки робітничих кадрів, що задовольнить потреби роботодавців у 
висококваліфікованих працівниках.

На створення таких центрів у 2016 році Уряд уже виділив близько 50 млн. 
гривень. Зокрема, на створення кожного із дев’яти навчально-практичних 
центрів із професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» 
надано 630 тис. грн. Кожне із чотирнадцяти професійно-технічних училищ, при 
якому діятиме навчальний центр із професії «Швачка. Кравець. Закрійник», 
отримало 330 тис. грн. На два центри із професії «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва», що будуть функціонувати в Херсонській 
і Дніпропетровській областях, виділено 38 млн. гривень.

Виділені кошти підуть на закупівлю сучасного обладнання для 
майстерень навчальних центрів, орієнтовний перелік якого підготував 
департамент професійної освіти МОН України спільно з Мінагрополітики, 
представниками роботодавців та професійно-технічних навчальних закладів. 
Обладнання -  це інструмент для успішного забезпечення навчального процесу, 
перелік якого відповідає державним стандартам з цих професій.

В Київській області створено три навчально-практичні центри: з професії 
«Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» на базі ДПТНЗ 
«Броварський професійний ліцей», з професії «Швачка. Кравець. Закрійник» на 
базі ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг», з професії 
«Монтажник гіпсокартонних конструкцій» на базі ДПТНЗ «Броварський 
професійний ліцей»; та заплановано створення ще одного навчально-
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практичного центру з професії «Швачка. Кравець. Закрійник» на базі ДНЗ 
«Тетіївське професійно-технічне училище».

06 вересня 2016 року відбулося офіційне відкриття міжрегіонального 
навчально-практичного центру підготовки монтажників санітарно-технічних 
систем та устаткування на базі ДПТНЗ "Броварський професійний ліцей". 
Відкриттю центру передувала велика підготовча робота, яка розпочалась ще в 
2012 році з наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 
694 від 14 червня 2012 року, а 23 грудня 2014 року між Міністерством освіти і 
науки України, Швейцарським бюро співробітництва в Україні та 
Представництвом СеЬегії Іпїегпаїюпаї 8а1е§ АО підписано Меморандум про 
співпрацю у рамках освітнього проекту "Державно-приватне партнерство для 
поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні", виконавцем якого є 
Ресурсний Центр розвитку громадських організацій ГУРТ. В Проекті брали 
участь шість ПТНЗ України,серед яких ДПТНЗ "Броварський професійний 
ліцей":

1. Вище професійне училище № 22 м. Сарни;
2. ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти»;
3. Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту;
4. Полтавське вище міжрегіональне професійне училище;
5. Дніпропетровське вище професійне училище будівництва;
6. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський 

професійний ліцей».
Проект покликаний підвищити рівень професійної підготовки майбутніх 

монтажників санітарно-технічних систем та устаткування. Цей проект 
впроваджувався за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації та 
Г еберіт Інтернешнл Сейлз АГ та виконувався Ресурсним центром ГУРТ.

У Броварському професійному ліцеї модернізовано матеріально-технічну 
базу для монтажників санітарно-технічних систем. Цьому передувала велика 
робота по підготовці схем, підрахунку необхідних матеріалів для проведення 
ремонтних робіт, виготовлення модулів по кожній темі, включаючи все 
необхідне санітарно-технічне обладнання і устаткування, навчальні стенди та 
дидактичні матеріали. Педагогічні працівники ліцею були у складі робочої 
групи по розробці Державного стандарту за професією «Монтажник санітарно- 
технічних систем».

Навчально-практичний центр створений з метою забезпечення 
комплексної професійної підготовки кваліфікованих робітників за професією 
«Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування».

А найголовніше те, що навчання здійснюється на основі сучасних 
виробничих технологій з використанням сучасного сантехнічного обладнання 
та інструментів відомих європейських фірм.
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Для закріплення практичних навичок в оновленій майстерні облаштовано 
діючі модулі: монтаж санітарно-технічного обладнання в гіпсокартонних 
стінах; монтаж санітарно-технічного обладнання в цегляних стінах; монтаж 
надпідлогових чаш; кухня; підключення котла; елеваторний вузол; тепла 
підлога; розведення системи опалення триповерхового будинку. До модулів 
підведено систему водопостачання та водовідведення.

А

Головною метою діяльності цього навчально-практичного центру є 
реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів 
навчального закладу; підвищення кваліфікації, стажування робітників 
підприємств, установ, організацій та впровадження в навчально-виробничий 
процес сучасних виробничих технологій.

Результатом міжнародної співпраці та згідно наказу департаменту освіти 
і науки Київської обласної державної адміністрації № 405 від 15 грудня 2016 
року стало створення навчально-практичного центру будівельних технологій 
«Зітаї» з підготовки монтажників гіпсокартонних конструкцій на базі ДПТНЗ 
«Броварський професійний ліцей», відкриття якого відбулося 08 листопада 
2016 року.

Співпраця Броварського професійного ліцею з ТДВ «Зішаї» розпочалася 
у 2014 році. Представників цієї компанії запросили для проведення майстер-
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класів по структурній штукатурці з використанням сухих будівельних сумішей 
«Зіпіаї» та проведення тренінгових практичних занять з майстрами 
виробничого навчання за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» 
з використання матеріалів фірми «Ріаїо». Всі майстри виробничого навчання, 
які брали участь у навчанні та стажуванні під керівництвом провідних 
спеціалістів компанії, отримали сертифікати міжнародного зразка за напрямом 
підготовки -  «Сухе будівництво».

Результатом спільної роботи та практичного навчання педагогів та 
спеціалістів ТДВ «Зіпіаї» стало те, що до початку 2016-2017 навчального року 
було проведено оновлення педагогічного кабінету ліцею. Міжнародні партнери 
допомагали не лише будівельними матеріалами, а й практичними порадами. 
Результатом такої співпраці стало створення навчально-практичного центру 
будівельних технологій «Зіпіаї» на базі ДПТНЗ «Броварський професійний 
ліцей».

Головною метою діяльності навчально-практичного центру будівельних 
технологій «Зіпіаї», який діє на базі ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей», 
є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів, слухачів 
навчального закладу; підвищення кваліфікації, стажування робітників 
підприємств, установ, організацій та впровадження в навчально-виробничий 
процес сучасних виробничих технологій із застосуванням будівельних 
матеріалів ТДВ «Зітаї», які на будівельному ринку України займають передові 
позиції. З цією метою, у навчальному закладі, за сприяння міжнародних 
партнерів облаштовано сучасну виробничу майстерню для оволодіння 
практичними навиками за професією «Монтажник 
конструкцій».

А Богуславське вище професійне 
училище сфери послуг пропонує 
актуальні професії легкої
промисловості в Україні. Професія 
кравця є однією з найдавніших і 
найсучасніших, тому що потреба в 
кравецьких послугах існує постійно.
Робітничі професії «Кравець»,
«Швачка», «Закрійник» на сьогодні 
визнані державою як гостродефіцитні.

Відповідно до розпорядження, затвердженого Кабінетом Міністрів 
України від 27.05.2016р. № 418, Богуславське вище професійне училище сфери 
послуг увійшло до Переліку професійно-технічних навчальних закладів 
України, на базі яких створені навчально-практичні центри. Основним 
завданням центру є зміна підходів щодо рівня підготовки кадрів для легкої 
промисловості. Для втілення ідеї училище отримало новітнє швейне 
обладнання на суму 330 тис. грн. для створення матеріальної бази сучасного 
центру професійної підготовки кравців, закрійників.

3 січня 2017 року, згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 
1335 від 04 листопада 2016 року та наказу департаменту освіти і науки

гіпсокартонних
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Київської обласної державної адміністрації № 424 від 28 грудня 2016 року, на 
базі ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг» було 
створено навчально-практичний центр з підготовки робітників за професією 
«Швачка. Кравець. Закрійник».

Сьогодні одним із головних завдань кожного професійно-технічного 
навчального закладу стала якість підготовки робітничих кадрів. Майбутній 
робітник повинен бути максимально підготовлений до праці на підприємстві, 
тому роботодавці в першу чергу цікавляться саме фаховим рівнем працівника. 
Навчально-практичний центр дозволяє проводити підготовку робітничих кадрів 
в галузі легкої промисловості та швейного виробництва, забезпечує 
відповідний рівень стажування робітників підприємств швейного напряму з 
використанням технологічних інновацій, стажування майстрів виробничого 
навчання, стажування викладачів професійно-теоретичної підготовки 
навчальних закладів за галузевим спрямуванням, перепідготовку незайнятого 
населення, підвищення кваліфікації, курсову підготовку, надання тренінгових, 
маркетингових інформаційних послуг. Зараз центр вже готовий приймати 
замовлення від населення на виготовлення виробів широкого вжитку, зокрема 
дитячого одягу, головних уборів, кухонного текстилю, постільної білизни, 
виробів для декору, сумок, подушок, штор і т.п. Майстри виробничого 
навчання готові показувати майстер-класи по виготовленню дитячої білизни 
для немовлят, за потреби навчать виготовляти текстильні декоративні вироби 
для дому, дрібний ремонт, вироби для повсякденного вжитку.

Кравецькі майстерні центру обладнані сучасними універсальними 
швейними машинами з автоматичними функціями, спецмашинами для 
виготовлення різних операцій, від оздоблювальних до зшивнообметувальних 
строчок, сучасною машиною для виготовлення петель, прасувально- 
дублюючим пресом.
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Майстерня закрійників обладнана польською системою САПР 
«ІпуепТехСАО» для автоматичного проектування одягу та друку лекал за 
допомогою плоттера.

Використання в навчальному процесі новітніх швейних машин з новим 
програмним забезпеченням дозволить інженерно-педагогічному колективу в 
повному обсязі застосовувати в навчально-виробничому процесі сучасні 
інноваційні технології. Це дасть змогу випускникам Богуславського вищого 
професійного училища сфери послуг бути конкурентоспроможними на ринку 
праці, відповідати європейським стандартам.

Також, згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 294 від 23 
лютого 2017 року та наказу департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації № 218 від 22 червня 2017 року, на базі ДНЗ «Тетіївське 
професійно-технічне училище» до кінця 2017 року буде створено навчально- 
практичний центр з підготовки робітників за професією «Швачка. Кравець. 
Закрійник». На сьогоднішній день в училищі ведуться ремонтні роботи 
кабінетів та отримано новітнє швейне обладнання на суму 330 тис. грн. для 
створення матеріальної бази сучасного центру.
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Моніторинг національно-патріотичного виховання на сайтах професійно- 
технічних навчальних закладів Київської області

Катерина Горбунова,
фахівець з інформаційних технологій 

НМК ПТО у  Київській області

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді визнано в Україні 
пріоритетним напрямом державної політики. Як зазначено в Концепції 
національно-патріотичного виховання, затвердженій наказом Міністерства 
освіти і науки України від 16.06.2015 р. №641, головною метою патріотичного 
виховання є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, 
гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних 
обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського 
народу, досягнення високої культури взаємин.

Розуміння національно-патріотичного виховання не має чітко вираженої 
системності та носить, скоріше, абстрактний характер. На належному рівні не 
налагоджено постійну партнерську співпрацю з інститутами громадянського 
суспільства, що мають відігравати першочергову та вирішальну роль у 
формуванні системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Ще одним проблемним питанням напрямку є відсутність системи 
підготовки фахівців національно-патріотичного виховання, належної 
методичної бази, сучасних інноваційних механізмів, форматів, форм роботи з 
дітьми та молоддю.

Також низьким на сьогодні є рівень інформаційного забезпечення як 
самої молодіжної спільноти, так і тих, хто працює у напрямку національно - 
патріотичного виховання та за своїми посадовими обов’язками, а частіше -  
громадянським покликанням, бере на себе відповідальність відповідного 
виховання підростаючого покоління.

У зв’язку з цим як на державному, так і на локальному рівнях 
актуалізувалася проблема інформаційної підтримки національно-патріотичного 
виховання.

Так, з метою розвитку, вдосконалення системи патріотичного виховання, 
підготовки педагогів до організації зазначеної діяльності в закладах освіти 
Київської області відповідно до наказу департаменту освіти і науки КОДА від 
15.09. 2016 № 289 одним із ключових завдань визначено забезпечення постійного 
оновлення рубрики «Національно-патріотичне виховання юного покоління» на 
офіційних веб-сайтах закладів освіти.

Моніторингове дослідження сайтів професійно-технічних навчальних 
закладів, проведене у травні 2017 року, включало в себе вивчення питань
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наявності рубрики «Національно-патріотичне виховання», нормативно- 
правового забезпечення та висвітлення інформації про проведені заходи, 
передбачені відповідним планом виховної роботи.

Проведений моніторинг показав, що станом на 01 червня 2017 року 
рубрику «Національно-патріотичне виховання» створено на сайтах майже усіх 
навчальних закладів, окрім ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний 
ліцей» та ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та 
сервісу». Зокрема, сайт Бориспільського професійного ліцею містить рубрику 
«Військово-патріотичний клуб «Боривітер», що є елементом національно- 
патріотичного виховання.

Слід відмітити, що основним недоліком сайтів ПТНЗ є відсутність 
нормативно-правового забезпечення для організації виховної роботи з 
національно-патріотичного виховання учнівської молоді у 2016/2017 
навчальному році. Це стосується більшої половини ПТНЗ. Лише на сайтах 
п’яти навчальних закладів, таких як: ДПТНЗ «Володарський професійний 
аграрний ліцей», ДНЗ «Згурівський професійний ліцей», КНЗ КОР 
«Васильківський професійний ліцей», ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей», 
ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» -  можна побачити перелік 
нормативно-правових документів з реалізації політики національно- 
патріотичного виховання, який постійно доповнюється.

Позитивним фактом моніторингу є те, що усі без виключення ПТНЗ 
повідомляють відвідувачів сайту про проведені заходи з національно- 
патріотичного виховання у загальній рубриці «Новини». Особливо варто 
виділити ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей», ДНЗ «Київське обласне вище 
професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу», ДНЗ 
«Сквирське вище професійне училище», на сайтах яких дублюється інформація 
про проведені заходи з патріотичного виховання у рубрику «Національно- 
патріотичне виховання», що робить перегляд і пошук конкретної інформації 
більш зручнішим: одразу видно, як навчальний заклад дотримується виконання 
запланованих заходів.

Та, на жаль, на сайтах таких навчальних закладів, як: ДНЗ «Професійний 
ліцей м. Українки», ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей»- оновлення 
інформації із зазначеного питання відбувається рідко.

Оскільки чітких вимог щодо наповнення рубрики «Національно- 
патріотичне виховання» не визначено, на більшості сайтів розміщено загальну 
інформацію про систему патріотичного виховання, пам’ятні дати або лише 
концепцію та тематику виховних годин.

Тому, з метою подальшого удосконалення інформаційного забезпечення, 
варто зосередити увагу на основних складових, які допоможуть відобразити 
систему роботи з національно-патріотичного виховання на сайті якнайповніше:

1) наявність нормативно-правових документів з національно- 
патріотичного виховання;

2) наявність окремих планів з національно-патріотичного, військово- 
патріотичного виховання дітей та молоді, визначення термінів виконання та 
відповідальних осіб;
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3) графік проведення масових заходів у ПТНЗ;
4) результативність діяльності з питань патріотичного виховання.

Враховуючи результати проведеного моніторингу, рекомендовано:
1. Створити рубрику «Національно-патріотичне виховання» на сайтах 

Бориспільського професійного ліцею, Бородянського професійного аграрного 
ліцею та Білоцерківського вищого професійного училища будівництва та 
сервісу.

2. Розмістити перелік нормативних документів, план та графіки масових 
заходів з учнівською молоддю у ПТНЗ. Оновити відповідну інформацію на 
сайтах Білоцерківського професійного ліцею та Березанського професійного 
аграрного ліцею.

3. Розмістити інформацію про проведені заходи, наприклад, за зразком 
Київського вищого училища харчових технологій та ресторанного сервісу 
шляхом копіювання посилання на інформацію, розташовану в рубриці 
«Новини».
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Кадрове забезпечення педагогічними працівниками 
професійно-технічнихнавчальних закладів -  2017

Валентина Брезіцька,
методист НМК ПТО у  Київській області

Вирішення проблеми підвищення рівня фахової майстерності 
педагогічних кадрів як одного з факторів удосконалення підготовки 
кваліфікованих робітників для сучасної економіки регіону є пріоритетним у 
діяльності Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 
Київській області. Саме тому уже третій рік поспіль методисти НМК ПТО 
працюють над проблемою удосконалення професійної майстерності педагогів 
як фактору підвищення якості професійної підготовки майбутніх робітників.

З метою удосконалення та модернізації змісту професійно-технічної 
освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, виявлення картини 
об’єктивних проблем кадрового забезпечення ПТНЗ та пошуку шляхів їх 
вирішення у 2017 році проведено моніторинг кадрового забезпечення 
педагогічними працівниками ПТНЗ Київської області. Моніторингові 
дослідження засвідчили наступні показники.

У професійно-технічних навчальних закладах Київської області 
працюють 1148 педагогічних працівників, з яких 428 осіб здійснює 
загальноосвітню та професійну теоретичну підготовку, 471 майстер 
виробничого навчання. В цілому професійно-технічні навчальні заклади 
укомплектовані педагогічними кадрами на 92% (таблиця 1).

Показники якісного складу педагогів залишаються стабільними упродовж 
останніх трьох років. У 2017 році у професійно-технічних навчальних закладах 
працює 428 викладачів, з них мають педагогічне звання «старший викладач» та 
«викладач-методист» 133 педагоги, що складає 31% (таблиця 2.1, 2.2).

Якісний склад викладачів, осіб: 
всього -  428 
З них:
• спеціаліст - 70
• І-ІІ категорії -  131
• вища категорія - 227
• старший викладач -  98
• викладач-методист -  35
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Педагогічне звання «майстер виробничого навчання І та ІІ категорії» 
мають 174 працівники, що дорівнює 37% (таблиця 3).

Якісний склад майстрів 
виробничого навчання, осіб: 
всього -  471.
З них:
• майстер в/н І категорії -  109
• майстер в/н ІІ категорії -  65
• інші - 297

У 2016/2017 навчальному році на курсах підвищення кваліфікації 
навчались 247 педагогічних та керівних кадрів. Курси підвищення кваліфікації 
в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України закінчили 25 педагогічних 
працівників ПТНЗ, з них -  3 директори.

У КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» курси закінчили82 викладачі 
загальноосвітніх предметів та 11 майстрів виробничого навчання.

При Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України підвищено кваліфікацію 62 
викладачам спеціальних предметів, 50 майстрам виробничого навчання та 4 
старшим майстрам (таблиця 4).

Діаграма. до таблиці 4.Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 
працівників ПТНЗ (2016-2017 н.р. станом на 01.05.2017р.)

■ Викладач спеціальних 
предметів

■ Викладач 
загальноосвітніх 
предметів

■ Майстер виробничого 
навчання

82

Академія Білоцерківський
неперервної освіти інститут

неперервної 
професійної освіти

Вищу освіту на рівні навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації мають 
277 педагогів (24%). З них: закінчили індустріально-педагогічні технікуми 114 
осіб, 812 педагогічних працівників (71%) за освітнім рівнем мають повну вищу 
освіту. Серед педагогічних працівників 38 осіб (3%) не мають вищої освіти, це, 
як правило, керівники гуртків та майстри виробничого навчання. У вищих 
навчальних закладах навчаються 38 педагогів.
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У професійно-технічних навчальних закладах працюють педагоги, які 
мають стаж роботи від 1 до 5 років, -  237 осіб, від 5 до 10 років -  201 особа, від 
10 до 20 років -  283 особи, понад 20 років -  406 осіб.

Аналіз кадрового складу навчальних закладів свідчить, що працівників 
передпенсійного та пенсійного віку більше -  445 осіб (39%), ніж молодих 
педагогів, -  202 особи (18%). Педагогів 30-40 років -  236 осіб (21%),40-50 років 
-  245 осіб (21%) (таблиця 5).

У 2017 році атестовано 124 педагогічні та керівні працівники ПТНЗ. З 
них, на відповідність займаній посаді було атестовано 7 директорів ПТНЗ, 13 
заступників директорів, 10 старших майстрів. 36 педпрацівникам присвоєно та 
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,2 
викладачам присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» та 6 викладачів 
атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 
«викладач-методист», 8 викладачам присвоєно педагогічне звання «старший 
викладач» та 14 викладачів атестовано на відповідність раніше присвоєному 
педагогічному званню «старший викладач», 28 педагогічним працівникам 
підтверджено та присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання 
І чи ІІ категорії».
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
професійно-технічних навчальних закладів (станом на 01.05.2017 р.)

Таблиця 1

№
з/п

Назва посади

2 015 рік 20 16 рік 20 17 рік
Число працівників Число працівників Число працівників

за
штатом

фактична
наявність за

штатом

фактична
наявність за

штатом

фактична
наявність

осіб % осіб % осіб %
1. Директор 22 22 100 22 22 100 22 20 91
2. Заступник директора 55 53 98 55 53 98 50 47 94
3. Старший майстер 24 24 100 24 23 96 24 23 96
4. Психолог 21 20 95 20 18 90 22 19 89
5. Соціальний педагог 20 17 85 20 17 85 21 18 86
6. Викладач (всього) 434 429 99 434 432 99 434 428 97
7. Майстер виробничого 

навчання
606 529 87 568 527 93 540 471 87

8. Вихователь 47 44 93 44 41 93 42 41 98
9. Методист 28 26 93 28 26 93 28 26 93

10. Керівник гуртка 32 30 94 32 31 97 35 34 97

11. Бібліотекар 22 22 100 22 22 100 22 22 100

ВСЬОГО 1311 1216 93 1266 1210 96 1240 1149 92



Таблиця 2.1

Якісний склад педагогічних працівників професійно-технічного навчального закладу
(станом на 01.05.2017 р.)

Назва ПТНЗ

Викл адачі загальноосвітніх предметів

всього
методисти старші вища категорія спеціалісти 

І категорії
спеціалісти 
ІІ категорії

К-ть
осіб % К-ть

осіб % К-ть
осіб % К-ть

осіб % К-ть
осіб %

ДПТНЗ «Рокитнянський 
професійний ліцей» 10 0 0 2 20 3 30 1 10 2 20

ДНЗ «Професійний ліцей 
м.Українки» 9 0 0 2 22 6 67 1 11 0 0

ДПТНЗ «Бориспільський 
професійний ліцей» 10 2 20 0 0 5 50 1 10 4 40

ДПТНЗ «Броварський 
професійний ліцей» 14 0 0 1 7 8 57 1 7 3 21

ДНЗ «Білоцерківське 
професійно-технічне училище 
ім. П.Р.Поповича»

16 1 6 0 0 7 44 1 6 5 31

ДНЗ «Тетіївське професійно- 
технічне училище» 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0

ДНЗ «Київське обласне вище 
професійне училище 
харчових технологій та 
ресторанного сервісу»

9 0 0 0 4 45 2 22 3 33



Таблиця 2.1 (продовження)

Назва ПТНЗ

Викладачі загальноосвітніх предметів

всього
методисти старші вища категорія спеціалісти 

І категорії
спеціалісти 
ІІ категорії

К-ть
осіб % К-ть

осіб % К-ть
осіб % К-ть

осіб % К-ть
осіб %

ДПТНЗ «Яготинський центр 
професійно-технічної освіти" 8 1 13 7 88 8 100 0 0 0 0

ДПТНЗ «Білоцерківське вище 
професійне училище 
будівництва та сервісу»

15 1 7 3 2 9 59 2 13 4 26

ДПТНЗ «Білоцерківський 
професійний ліцей» 14 1 7 2 14 10 71 1 7 1 7

ДПТНЗ «Богуславське вище 
професійне училище сфери 
послуг»

9 2 22 4 44 6 67 2 22 1 11

ДНЗ «Богуславський центр 
професійно-технічної освіти» 15 4 27 4 27 8 53 1 9 2 18

ДПТНЗ «Фастівський центр 
професійно-технічної освіти» 17 1 6 7 41 9 53 1 6 3 18

ДНЗ «Катюжанське вище 
професійне училище» 11 1 9 3 27 6 35 4 36 0 0

ДПТНЗ «Переяслав- 
Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти»

18 5 28 3 17 13 72 2 11 4 22



Таблиця 2.1 (закінчення)

Назва ПТНЗ

Викладачі загальноосвітніх предметів

всього
методисти старші вища категорія спеціалісти 

І категорії
спеціалісти 
ІІ категорії

К-ть
осіб % К-ть

осіб % К-ть
осіб % К-ть

осіб % К-ть
осіб %

ДНЗ «Згурівський 
професійний ліцей» 1 11 4 44 1 11 0 0 3 34

ДНЗ «Березанський 
професійний аграрний ліцей» 6 0 0 1 17 2 33 1 17 1 17

ДПТНЗ «Бородянський 
професійний аграрний ліцей» 10 0 0 6 60 2 20 2 20 0 0

ДПТНЗ «Володарський 
професійний аграрний ліцей» 13 0 0 7 54 11 85 1 8 0 0

ДНЗ «Ржищівський 
професійний ліцей» 10 1 10 1 10 9 90 1 10 0 0

ДНЗ «Сквирське вище 
професійне училище» 9 1 11 3 33 5 56 3 33 1 11

КНЗ КОР «Васильківський 
професійний ліцей» 9 0 0 1 11 5 56 2 22 1 11

Всього 242 22 9 61 27 138 58 30 13 38 16



Таблиця 2.2
Якісний склад педагогічних працівників професійно-технічного навчального закладу (станом на 01.05.2017 р.)

Назва ПТНЗ

Викладачі спеціальних предметів

всього
методисти старші вища категорія спеціалісти 

І категорії
спеціалісти 
ІІ категорії

К-ть
осіб % К-ть

осіб % К-ть
осіб % К-ть

осіб % К-ть
осіб %

ДПТНЗ «Рокитнянський 
професійний ліцей» 9 0 0 1 11 5 56 2 22 0 0

ДНЗ «Професійний ліцей 
м.Українки» 9 1 11 2 22 3 33 2 22 1 11

ДПТНЗ «Бориспільський 
професійний ліцей» 8 1 14 1 14 2 29 2 29 43

ДПТНЗ «Броварський 
професійний ліцей» 6 0 0 1 16 3 50 1 16 0 0

ДНЗ «Білоцерківське 
професійно-технічне училище 
ім. П.Р.Поповича»

9 1 11 2 22 8 89 1 11 0 0

ДНЗ «Тетіївське професійно- 
технічне училище» 4 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0

ДНЗ «Київське обласне вище 
професійне училище 
харчових технологій та 
ресторанного сервісу»

15 0 0 3 20 4 27 3 20 2 13

ДПТНЗ «Яготинський центр 
професійно-технічної освіти" 4 0 0 0 0 2 50 1 25 1 25

ДПТНЗ «Білоцерківське вище 
професійне училище 
будівництва та сервісу»

11 1 9 3 2 7 6 0 0 3 27



Таблиця 2.2 (закінчення)

ДПТНЗ «Білоцерківський 
професійний ліцей» 7 0 0 1 14 6 86 1 14 0 0

ДПТНЗ «Богуславське вище 
професійне училище сфери 
послуг»

10 2 20 0 0 3 30 4 40 1 10

ДНЗ «Богуславський центр 
професійно-технічної освіти» 9 1 11 3 33 5 56 1 11 1 11

ДПТНЗ «Фастівський центр 
професійно-технічної освіти» 15 0 0 5 50 6 60 3 30 6 60

ДНЗ «Катюжанське вище 
професійне училище» 14 4 29 2 14 6 43 0 0 2 14

ДПТНЗ «Переяслав- 
Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти»

11 0 0 3 27 5 46 0 0 4 36

ДНЗ «Згурівський 
професійний ліцей» 7 0 0 2 29 4 57 1 14 0 0

ДНЗ «Березанський 
професійний аграрний ліцей» 4 0 0 2 50 2 50 0 0 1 25

ДПТНЗ «Бородянський 
професійний аграрний ліцей» 8 0 0 0 0 3 43 1 14 2 27

ДПТНЗ «Володарський 
професійний аграрний ліцей» 8 0 0 1 13 2 25 3 38 1 13

ДНЗ «Ржищівський 
професійний ліцей» 5 0 0 5 100 5 100 0 0 0 0

ДНЗ «Сквирське вище 
професійне училище» 9 2 22 0 0 6 67 3 33 0 0

КНЗ КОР «Васильківський 
професійний ліцей» 4 0 0 0 0 2 50 1 25 1 25

Всього 186 13 7 37 2 89 50 34 19 29 16



Таблиця 3

Якісний склад майстрів професійно-технічних навчальних закладів
(станом на 01.05.2017 р.)

Назва ПТНЗ

Майстри виробничого навчання

Всього

в тому числі
І категорія ІІ категорія

К-ть
осіб % К-ть

осіб %

ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» 16 6 38 0 0

ДНЗ «Професійний ліцей м.Українки» 12 3 25 0 0

ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей» 31 2 3 2 7

ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» 29 8 27 1 3

ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
ім. П.Р.Поповича»

28 10 38 3 12

ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне училище» 13 1 8 3 23

ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище 
харчових технологій та ресторанного сервісу»

30 2 7 0 0

ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної 
освіти»

14 7 50 5 36

ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище 
будівництва та сервісу»

37 24 65 4 11

ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» 25 3 12 8 32
ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище 
сфери послуг»

18 5 28 1 6

ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної 
освіти»

24 4 17 4 17

ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної 
освіти»

29 8 27 6 21

ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище» 21 0 0 6 29
ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти»

35 10 29 6 17

ДНЗ «Згурівський професійний ліцей» 18 2 11 1 6

ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей» 12 4 33 3 25

ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» 21 4 19 6 29

ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей» 18 0 0 0 0

ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» 12 6 50 2 17

ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» 18 0 0 4 22

КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 10 0 0 0 0

Всього 471 109 23 65 14

31



Підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних працівників ПТНЗ (2016-2017 н.р. станом на 01.05.2017 р.)

Таблиця 4

№
№
з/п

Назва посади

Центральний 
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти 

УМО НАПН 
України

Академія
неперервної

освіти

Білоцерківсь 
кий інститут 
неперервної 
професійної 

освіти

Стажування

1. Директор 3

2. Заступник 
директора з НР 1

3. Заступник 
директора з НВР 4

4.
Заступник 
директора з 
виховної роботи

8

5.
Викладач
спеціальних
предметів

62

6.
Викладач
загальноосвітніх
предметів

82

7.
Майстер
виробничого
навчання

11 50 19

8. Методист 9

9. Соціальний
педагог 3

10. Психолог 2
11. Старший майстер 4
12. Вихователь 5
13. Бібліотекар 3

ВСЬОГО 25 106 116 19
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ЯКІСНИЙ СКЛАД
керівних та педагогічних працівників професійно-технічного навчального закладу (станом на 01.05.2017 р.)

Таблиця 5

№
з/п

Категорія
працівників

Всього
за

штатом

Фактично В тому числі Вік
депутати
місцевих

рад

мають
державні
нагороди

мають
почесні
звання

до 30 
років

30-40
років

40-50
років

50-55
років

пенсійний

1 Директори 22 20 3 4 1 4 6 9
2 Заступники

директорів 50 47 6 1 4 21 9 12

3 Старші майстри 24 23 1 1 2 7 3 7 6
4 Викладачі (всього) 434 428 3 5 14 61 87 98 74 108
5 Викладачі

спецпредметів 189 186 2 4 8 24 42 33 34 53

6 Майстри в/н 540 471 1 2 3 109 104 85 79 94
7 Вихователі 42 41 1 5 9 7 10 10
8 Методисти 28 26 4 7 7 5 3
9 Соціальні педагоги 21 18 6 6 5 1
10 Психологи 22 19 7 4 5 3
11 Керівники гуртків 35 34 1 7 8 10 4 5
12 Бібліотекарі 22 22 1 2 3 5 4 8

Всього 1429 1335 7 16 39 227 281 283 235 309
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Таблиця 5 (продовження)

Категорія
працівників

Мають освіту, в т.ч. закінчили ВНЗ
Не

мають
вищої
освіти

В тому 
числі 

навчаються

Стаж роботи

І - ІІ рівня акредитації ІІІ
ак

- ІУ рівня 
редитації

1 - 5 
років

5 - 10 
років

10 -20 
років

Понад 20 
роківвсього

індустріально-
педагогічні
технікуми

всього індустріально-
педагогічну

Директори 20 9 1 4 15
Заступники
директорів

1 46 18 1 3 3 14 27

Старші майстри 5 3 18 9 3 11 9
Викладачі (всього) 14 9 407 144 7 7 72 59 106 191
Викладачі
спецпредметів

9 4 173 67 4 4 34 27 41 84

Майстри в/н 233 92 210 63 28 27 121 104 117 129
Вихователі 17 7 24 10 13 4 8 16
Методисти 26 8 4 5 8 9
Соціальні педагоги 18 6 8 5 3 2
Психологи 19 7 5 8 4 2
Керівники гуртків 7 3 24 8 3 3 11 9 8 6
Бібліотекарі 7 3 12 5 3 3 4 1 6 11

Всього 293 121 997 354 45 45 275 229 330 501
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КАТАЛОГ
методичних розробок викладачі впрофесійно-технічних навчальних 
закладів,яким за результатами атестації педагогічних працівників у 

2016/2017 навчальному році присвоєно (підтверджено) педагогічне звання
«викладач-методист»

Динько Володимир Анатолійович -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач спеціальних предметів державного професійно-технічного 
навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей»

БУДОВА І ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ 
Організаційно-педагогічні умови підготовки 

кваліфікованих робітників з ремонту автотранспортної 
техніки у професійно-технічних навчальних закладах

Анотація. В даній роботі обгрунтовано організаційно-педагогічні умови, 
які забезпечують ефективність підготовки кваліфікованих робітників з 
ремонту автотранспортної техніки у  професійно-технічному навчальному 
закладі та впровадження компетентнісно-орієнтованих технологій 
підготовки учнів до професійної діяльності. Крім того, уточнено методичні 
підходи до організації навчального процесу професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників з ремонту автотранспортної техніки, критерії 
оцінювання їх навчальних досягнень (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, 
комунікативний, ціннісний), рівні готовності випускників ПТНЗ до професійної 
діяльності.

Мета роботи -  визначити та теоретично обгрунтувати організаційно- 
педагогічні умови професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
з ремонту автотранспортної техніки та перевірити їх ефективність у навчально- 
виробничому процесі ПТНЗ.

Для викладачів спеціальних предметів та майстрів виробничого 
навчання ПТНЗ.

Динько В.А. Організаційно-педагогічні умови підготовки 
кваліфікованих робітників з ремонту автотранспортної техніки у 
професійно-технічних навчальних закладах/В.А. Динько -  Бориспіль, 2016. 
-  212с.
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Жила Василь Іванович -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач спеціальних предметів державного навчального закладу 
«Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича»

БУДОВА І ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ 
Впровадження сучасних технологій у процес 

професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників 
(розробка уроку за професією «Слюсар з ремонту автомобілів;

водій автотранспортних засобів категорії «С»)

Анотація. Подано досвід впровадження сучасних освітніх технологій у  
навчальний процес на прикладі уроку теоретичного навчання. Викладачем 
розроблено урок на тему: «Кривошипно-шатунний механізм», який включає 
використання традиційних та інноваційних методів та прийомів навчання на 
різних етапах уроку. Для ефективнішого засвоєння учнями навчального 
матеріалу упродовж заняття застосовуються міжпредметні з в ’язки, 
інтерактивна гра, заповнення таблиці «Знаємо -  Хочемо дізнатися -  
Дізналися», мультимедійна презентація, тематичне відео.

Мета даної розробки -  показати приклади застосування ІКТ та 
інтерактивних методів на уроках, допомогти викладачам в організації 
навчального процесу в професійно-технічному навчальному закладі.

Для викладачів професійно-технічної підготовки ПТНЗ.
Жила В.І. Впровадження сучасних технологій у процес професійно- 

теоретичної підготовки кваліфікованих робітників (розробка уроку )/ 
В.І.Жила. -  Біла Церква, 2017.
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Ковальчук Галина Григорівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач історії державного професійно-технічного навчального 
закладу «Фастівський центр професійно-технічної освіти», 

член спілки краєзнавців України

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
Життя як чутлива струна

Анотація. Опис життєвого і творчого шляху фастівської поетеси 
Ольги Панасівни Ліщенко (Онищенко). Про всі її життєві негаразди та удари 
долі, які неспроможні були зламати людської гідності, та роки, які не 
притупили дивовижну пам ’ять і творче єство. Палка поетеса, яка своїм 
словом боролася за утвердження незалежної української держави.

Мета даної публікації -  привернути увагу читачів до маловідомих 
сторінок історії рідного краю, щоб невимушено, проте палко навчати 
патріотизму та втіленню його в життя і ознайомити з доробком цієї небайдужої 
людини -  мудрих і повчальних звернень до молодих, “яким будувати державу”, 
до дітей та онуків.

Для викладачів історії України ПТНЗ.
Ковальчук Г.Г. На ярмарку життя. /Г.Г. Ковальчук. Збірник. «ВІТ-А- 

ПОЛ», Київ, 2016.

Ковальчук Галина Григорівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач історії державного професійно-технічного навчального закладу 
«Фастівський центр професійно-технічної освіти», 

член спілки краєзнавців України

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
Чорне лихоліття села Кищенці

Анотація. Пропонується ознайомитись із окремими фактами наукової 
розвідки, які лягли в основу статті, де наводяться свідчення мешканців села 
Кищенці Фастівського району -  очевидців страшної трагедії нашого народу, а 
також наводяться дані про померлих у  селі під час голодомору 1932-1933 рр.

Голодомор 1932-1933 років на Фастівщині, як і у  всій Україні, -  не 
історична минувшина, а незагоєна рана всенародної Скорботи і Пам'яті у  
наших серцях. Кожен факт, кожне свідчення людей, які нині живуть на 
Фастівщині й пережили голодомор, дають право зробити висновок, що це була 
велика трагедія. Ці свідчення важко читати, а ще важче через багато років 
уявити той жах.
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П ам ’ять невмируща. Хоч би як не нищилася вона впродовж багатьох 
років, ми не можемо забути, бо не маємо права на забуття.

Книга розрахована на широке коло читачів.
Ковальчук Г.Г./В. Сухенко. Фастівщина. Без права на забуття. -  

Фастівський державний краєзнавчий музей, 2014. -  303 с.

Кусик Леонід Омелянович -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач спеціальних предметів державного навчального закладу 
«Сквирське вище професійне училище»

ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Мотивація навчання як спосіб підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу на уроках економіки

Анотація. В методичному збірнику просто і зрозуміло поданий 
теоретичний та практичний матеріал предмету «Основи галузевої економіки і 
підприємництва». У збірнику розкрито матеріал для розуміння таких понять, 
як галузева структура економіки України, структура і механізм 
функціонування ринкової економіки, підприємство як форма діяльності в 
умовах ринкової економіки, державна підтримка розвитку підприємства і 
підприємницької діяльності, основи організації управління підприємством і 
кадри підприємства та продуктивність праці, виробнича діяльність 
підприємницьких структур та ефективність використання виробничих фондів, 
якість продукції та економічна ефективність, оплата праці. Це дозволить 
користувачеві мати власний погляд на питання ефективного інвестування, 
відповідального прийняття рішень, свідомого виконання громадянського 
обов 'язку.

Мета даного збірника -  допомогти викладачам доступно донести 
теоретичний та практичний матеріал з галузевої економіки до учнів, а учням 
оволодіти відповідними знаннями та вміннями з даного предмету.

Для викладачів професійно-технічної підготовки ПТНЗ.
Кусик Л.О. Мотивація навчання як спосіб підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу на уроках економіки / Л.О. Кусик. -  Сквира, 
2017.
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Малащенко Оксана Юріївна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 
викладач хімії державного навчального закладу 

«Катюжанське вище професійне училище»

БІОХІМІЯ. БІЛКИ 
(Електронний посібник)

Анотація. Посібник складається з чотирьох розділів, які містять 
теоретичний матеріал у  форматі РВР, відеоматеріали теоретичного та 
практичного спрямування, а також тестовий контроль знань.

У посібнику зручна система навігації, матеріали теоретичного 
змісту можуть бути збережені або роздруковані безпосередньо.

Мета даного посібника -  допомогти учням у засвоєнні матеріалу з 
предмету «Біохімія».

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.
Малащенко О.Ю. Біохімія. Тема: Білки: електронний посібник 

/О.Ю. Малащенко. -  Катюжанка, 2017.

Малащенко Оксана Юріївна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 
викладач хімії державного навчального закладу 

«Катюжанське вище професійне училище»

КОМПЕТЕНТНІСТНІ ЗАДАЧІ З ХІМІЇ 
Методичний посібник

Анотація. У методичному посібнику розглянуто особливості 
компетентнісних задач, представлені зразки завдань з розділів 
«Неметали», «Метали», «Органічні речовини» та «Хімія в побуті» з 
р о зв ’язками та методичними коментарями.

Мета даного методичного посібника -  допомогти викладачам хімії при 
підготовці до уроків та в організації позакласної роботи з предмета.

Для викладачів професійно-технічних навчальних закладів.
Малащенко О.Ю. Компетентнісні задачі з хімії: методичний посібник 

/ О.Ю. Малащенко. -  Катюжанка, 2017. -  33 с.
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Петренко Тетяна Іванівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач математики державного професійно-технічного навчального 
закладу «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»

МАТЕМАТИКА 
Формування самоосвітньої компетентності педагога 

через інформаційно-комунікативні технології, 
педагогічний проект «Через терни до зірок»

Анотація. Проект пропонує рецепт,як зробити, щоб кожен педагог 
став активним, зацікавленим учасником методичного життя закладу? Як 
позбутися пасивності окремих педагогів? Як організувати дослідницьку 
діяльність в педагогічному колективі? Яка ідея зможе о б ’єднати педагогів?

Проблема педагога (викладача, майстра виробничого навчання, 
вихователя гуртожитку) -  його професіоналізму, світоглядної культури, 
духовно-морального обличчя -  одна з найактуальніших у  педагогіці й філософії 
освіти. Адже саме від педагога, його особистісних характеристик залежить 
реалізація навчальних планів, якість освітніх послуг, виховання учнів як у  
процесі навчання, так і в позанавчальний час.

Мета проекту -  теоретичне обґрунтування та експериментальна 
перевірка ефективності методів і прийомів формування самоосвітніх 
компетентностей шляхом використання ІКТ.

Практичне значення проекту -  створення і впровадження в навчально- 
виховний процес загальнодоступної бібліотеки незалежних вправ, 
мультимедійних презентації та інтерактивних плакатів, використовуючи різні 
сервіси: Ро^егРоіпї, скрайбінг, Моуіешакег, ТЬіпдІіпк.

Для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 
закладів.

Петренко Т.І.Методичний паспорт проекту «Через терни до зірок»
/Т.І. Петренко. -  Біла Церква, 2017.
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Секретар Антоніна Дмитрівна -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач зарубіжної літератури державного навчального закладу 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 
Розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення зарубіжної 

літератури з використанням інформаційно-комунікативних технологій
(методичні рекомендації)

Анотація. Методичні рекомендації містять у  собі арсенал 
різнонаправлених форм, методів традиційної та інноваційної діяльності 
викладача та учнів на уроці та в позаурочний час. Розкрита сутність 
інформаційно-комунікативних технологій навчання. Викладач рекомендує, як 
активізувати навчальну діяльність учнів на уроках літератури, підвищити 
інтерес до предмету та розвивати творчі здібності в процесі самостійної 
та спільної діяльності викладача та учнів.

Мета розробки -  озброєння учнів уміннями і навичками саморозвитку 
творчої особистості, яке вирішується шляхом використання інформаційно- 
комунікативних технологій навчання.

Для викладачів зарубіжної літератури професійно-технічних 
навчальних закладів.

Секретар А.Д. Розвиток творчих здібностей учнів в процесі вивчення 
зарубіжної літератури з використанням інформаційно-комунікативних 
технологій: методичні рекомендації. /А.Д. Секретар. -  Богуслав, 2017.
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Шелудько Анатолій Петрович -
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

викладач захисту Вітчизни державного навчального закладу 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ 
Методичні матеріали щодо організації та проведення в 

закладах освіти Дня цивільного захисту

Анотація. Дані методичні рекомендації розроблено для ознайомлення 
педагогічних працівників з методикою підготовки та проведення Дня 
цивільного захисту у  загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладах. У методичних рекомендаціях подана нормативна база для 
проведення Дня цивільного захисту, мета, завдання, організація підготовки 
та порядок проведення цього заходу. Також пропонуються зразки 
проведення вікторин, відкритих уроків, естафет та інші види навчально- 
методичних заходів.

Мета даних методичних рекомендацій -  ознайомлення з методикою 
підготовки та проведення Дня цивільного захисту в навчальних закладах.

Для викладачів захисту Вітчизни та охорони праці професійно- 
технічних навчальних закладів.

Шелудько А.П.Методичні матеріали щодо організації та проведення 
в закладах освіти Дня цивільного захисту: методичні
рекомендації/А.П. Шелудько. -  Біла Церква, 2017. -  39 с.
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Впровадження перспективного педагогічного досвіду в професійно- 
технічних навчальних закладах: результати моніторингу

2016/2017 навчального року

Валентина Зубець,
методист НМК ПТО у  Київській області

Відповідно до плану роботи Навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної освіти у Київській області (далі -  НМК ПТО у Київській 
області) на 2016/2017 навчальний рік у період з жовтня 2016 року по травень 
2017 року проведено моніторинг організації роботи з впровадження 
перспективного педагогічного досвіду (ППД) у професійно-технічних 
навчальних закладах Київської області.

На першому етапі моніторингу, який тривав з 01 жовтня 2016 року до 
15 січня 2017 року, у професійно-технічних навчальних закладах було 
здійснено підготовку матеріалів для вивчення стану методичної роботи з 
впровадження ІII ІД, які відображали основні форми роботи:

-  планування методичної роботи на рік з впровадження ППД;
-  організацію роботи методистів та методичних комісій з вивчення, 

узагальнення та впровадження ППД;
-  практичну роботу педагогічних працівників з впровадження ППД.
Підготовлені матеріали були подані до Навчально-методичного кабінету

професійно-технічної освіти у Київській області у січні 2017 року для розгляду 
комісією з вивчення документації та оцінювання практичної роботи з 
впровадження ППД в професійно-технічних навчальних закладах.

Одночасно методисти навчальних закладів надіслали кращі методичні 
напрацювання педагогічних працівників, які активно використовують у роботі 
ППД. Значна кількість зазначених творчих доробків була рекомендована для 
участі в обласній виставці методичних розробок та електронних посібників 
педагогічних працівників ПТНЗ «Калейдоскоп педагогічних ідей», а також у 
Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -  2017».

Оцінювання методичної роботи з впровадження ППД в професійно- 
технічних навчальних закладах здійснювалося за наступними критеріями:

• план роботи з вивчення, узагальнення, впровадження ППД (1 бал);
• картки обліку об’єктів ППД (1 бал);
• методика виявлення, вивчення, узагальнення ППД (програма) (1 бал);
• витяг з протоколу методичної (педагогічної) ради (1 бал);
• опис досвіду (2 бали);
• анотація досвіду (1 бал);
• робота школи педагогічної майстерності (1 бал);
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• висновок (результати впровадження) (2 бали);
• додатки (2 бали).
Максимальна кількість балів -  12.
Завершився другий заочний етап моніторингу, який тривав з 15 січня по 

01 березня 2017 року, підведенням підсумків і прийняттям рішення комісією з 
вивчення матеріалів та оцінювання практичної роботи методичних служб 
професійно-технічних навчальних закладів. Найбільшу кількість балів (від 6 до 
12) набрали шість професійно-технічних навчальних закладів, які взяли участь 
у наступному етапі моніторингу:

♦♦♦ ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей»;
♦♦♦ ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг»;
♦♦♦ ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича»;
♦♦♦ ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та 

сервісу»;
♦♦♦ ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»;
♦♦♦ ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей».
Від 3 до 6 балів на заочному етапі моніторингу набрали 7 навчальних 

закладів:
♦♦♦ ДНЗ «Згурівський професійний ліцей»;
♦♦♦ ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»;
♦♦♦ ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти»;
♦♦♦ КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»;
♦♦♦ ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»;
♦♦♦ ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій 

та ресторанного сервісу»;
♦♦♦ ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей».
Решта професійно-технічних навчальних закладів отримали оцінки від 0 

до 3 балів.
На третьому експертному (очному) етапі моніторингу, що тривав з 

01 березня по 30 квітня 2017 року, членами комісії здійснено оцінку 
відповідності поданих матеріалів реальній організації методичної роботи з 
впровадження прогресивного педагогічного досвіду у зазначених навчальних 
закладах.

Позитивним результатом проведення очного етапу було ознайомлення з 
діяльністю методистів не лише членів комісії, а й колег з інших навчальних 
закладів. Так, наприклад, ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей» 
відвідали методисти з дев’яти навчальних закладів, до професійно-технічних 
навчальних закладів м. Білої Церкви були запрошені методисти з восьми ПТНЗ 
області. Представники навчальних закладів мали можливість ознайомитися з 
роботою методичного кабінету, обмінятися досвідом роботи, а члени комісії 
поінформували присутніх про підсумки вивчення роботи з впровадження ППД 
та надали рекомендації з удосконалення практичної діяльності методичних 
служб ПТНЗ.

Оцінювання організації роботи з впровадження ППД здійснювалося за 
розширеними критеріями моніторингу, об’єднаними в три блоки:
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1. Планування методичної роботи на рік з впровадження ППД:
-  план роботи з вивчення прогресивного педагогічного досвіду 

(12балів);
-  план роботи методичного кабінету (3 бали);
-  плани роботи методичних комісій (3 бали);
-  план роботи педагогічної ради (3 бали);
-  плани роботи шкіл педагогічної майстерності (3 бали).

2. Організація роботи методиста ПТНЗ:
-  відвідування уроків, позаурочних заходів; аналіз та рекомендації 

(12 балів);
-  аналіз якісних змін у навчальних досягненнях учнів у процесі 

впровадження ППД(12 балів);
-  проведення інформаційних заходів для педагогів щодо 

впровадження ППД(інструктажі, наради, виставки тощо) (12 балів);
-  проведення практичних заходів для педагогів щодо впровадження 

ППД (майстер-класи, семінари, засідання за круглим столом тощо) 
(12 балів);

-  ведення документації (12 балів), а саме:
1) картки прогресивного педагогічного досвіду (2 бали);
2) опис досвіду (5 балів);
3) анотація (2 бали);
4) висновки (3 бали).

3. Результативність роботи з вивчення, узагальнення та впровадження
ППД:

-  плани-конспекти відкритих уроків (2 бали);
-  сценарні плани позаурочних заходів (2 бали);
-  дидактичні матеріали (2 бали);
-  перевірні завдання (2 бали);
-  робочі зошити тощо (2 бали).

Аналіз матеріалів, вивчених комісією під час третього етапу, дає підстави 
зробити певні висновки та надати методичним службам предметні 
рекомендації.

1блок: «Планування методичної роботи з впровадження ППД».
Плани роботи з вивчення прогресивного педагогічного досвіду 

розроблені у переважній більшості навчальних закладів. Змістовні плани мають 
ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича», 
ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» та ДПТНЗ 
«Бориспільський професійний ліцей». Навчально-методичний кабінет 
професійно-технічної освіти у Київській області рекомендує скласти 
перспективний план роботи з впровадження прогресивного педагогічного 
досвіду на 5 років. У ньому мають бути вказані прізвища, імена, по батькові 
педагогічних працівників, досвід яких планується вивчати, а також тематика 
прогресивного педагогічного досвіду. Планування має включати вивчення 
досвіду як викладачів загальноосвітніх і спеціальних предметів, так і майстрів 
виробничого навчання.
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Плани роботи методичних комісій, педагогічної (методичної) ради, шкіл 
педагогічної майстерності, методичного кабінету тощо є додатковим засобом 
відображення вивчення прогресивного педагогічного досвіду, але 
обов’язковим, якщо відсутній окремо розроблений перспективний план 
вивчення і впровадження ППД.

Добре відображено планування вивчення ППД у планах роботи 
методичних комісій ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей», 
ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича», 
ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей», ДПТНЗ «Богуславське вище 
професійне училище сфери послуг».

Розглядаючи згадані плани роботи, комісія брала до уваги і протоколи, де 
відображено вивчення запланованого питання.

2 блок: «Організація роботи методиста професійно-технічного
навчального закладу».

Моніторинг методичної роботи з впровадження ППД засвідчив досить 
позитивні результати. Ґрунтовний аналіз діяльності методичних служб 
навчальних закладів було оприлюднено під час проведення обласного 
методичного заходу -  педагогічного подіуму для методистів професійно- 
технічних навчальних закладів «Від джерел педмайстерності -  до ефективних 
результатів в освітній практиці», який відбувся08 червня 2017 року на базі 
ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти».

У значній більшості навчальних закладів добре налагоджена комплексна 
робота методиста з відвідування уроків, позакласних заходів педагогів, чий 
досвід вивчається, зроблено аналіз уроків і проведених заходів. На високому 
рівні налагоджено цю діяльність методистами ДНЗ «Ржищівський професійний 
ліцей», ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей». Позитивний досвід 
роботи накопичено у ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери 
послуг». У навчальному закладі розроблено та затверджено Положення про 
виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ППД, методистом регулярно 
проводяться змістовні інформаційні заходи для педагогічних працівників. 
Позитивний досвід роботи з організації практичних заходів для педагогів 
накопичено в ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені П.Р. Поповича». Методистом ДПТНЗ «Бородянський професійний 
аграрний ліцей» оформлено папку, де систематизовано матеріали методичної 
роботи з впровадження ППД.

Заслуговує на увагу практика аналізу якісних змін у навчальних 
досягненнях учнів у процесі впровадження ППД в ДПТНЗ «Богуславське вище 
професійне училище сфери послуг». У навчальному закладі складено діаграми 
за даними статистичних звітів викладача за 2012-2015 роки, які свідчать про 
підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу учнями завдяки 
впровадженню ППД у навчальний процес.

Особливої уваги заслуговує питання ведення документації з оформлення 
ППД. У відвіданих комісією шести навчальних закладах документація 
оформлена на належному рівні. Проте у двох закладах відсутні картки ППД. На 
сайті Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській
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області у рубриці «Картотека перспективного педагогічного досвіду» 
розміщено зразки карток, розроблених у ДПТНЗ «Богуславське вище 
професійне училище сфери послуг».

3 блок: «Результативність роботи з вивчення, узагальнення та
впровадження прогресивного педагогічного досвіду».

В окремих професійно-технічних навчальних закладах Київщини 
створено цілісну систему роботи методичної служби з вивчення, узагальнення 
та впровадження ППД. У кожному навчальному закладі є педагогічні 
працівники, досвід яких або вивчався, або планується вивчати, а також 
педагоги, які активно застосовують у практичній діяльності елементи ППД.

Методистами навчальних закладів виявлено досвід педагогів, які мають 
авторські напрацювання: плани-конспекти відкритих уроків, позакласних 
заходів, дидактичні і перевірні завдання, робочі зошити, методичні 
рекомендації, програми тощо.

На особливу увагу заслуговує досвід педагогічних працівників ДПТНЗ 
«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» зі 
створення віртуальних кабінетів. На сайті навчального закладу є рубрика 
«Віртуальні кабінети». Тут можна ознайомитися з уроками, проведеними у 
поточному навчальному році викладачем математики Кузьменко Валентиною 
Петрівною і викладачем української мови та літератури Титовою Аллою 
Володимирівною, яка першою серед педагогів училища провела урок 
української літератури у віртуальному кабінеті на тему: «Іван Драч -  
невтомний шукач нового змісту і нової форми». Сайт Титової А.В. є джерелом 
інформації для учнів: це -  електронні підручники, словники, відеоуроки, 
завдання для самостійної роботи, цікаві новини тощо. Активно працюють для 
учнівської молоді віртуальні предметні кабінети математики, захисту Вітчизни 
та фізичного виховання, обладнання, інформатики, приготування їжі, 
офіціантів.

У ДНЗ «Бориспільський професійний ліцей» викладачем спецтехнології 
Кравчуком Олександром Анатолійовичем розроблено робочий зошит для 
практичних занять за професією «Слюсар з ремонту автомобілів».

Практичним психологом-методистом Соломенцевою Ларисою 
Миколаївною з ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» створені програми 
курсу за вибором та підручник «Психологічні основи педагогічної 
майстерності», якому надано гриф Міністерства освіти і науки України.

Головний результат моніторингу -  виявлення у професійно-технічних 
навчальних закладах наявної цілеспрямованої навчально-виховної чи 
організаційно-педагогічної діяльності, коли стабільні позитивні результати в 
розв'язанні актуальних педагогічних проблем обумовлені використанням 
оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання учнів. 
Виявлений досвід, по-перше, є основою для роботи молодих педагогів, які 
лише розпочинають свою педагогічну діяльність і ще стоять на роздоріжжі при 
виборі оптимальної методики. По-друге, результати вивчення конкретного 
педагогічного досвіду мають стати основою для присвоєння чи підтвердження 
фахівцям педагогічних звань «старший викладач» чи «викладач-методист». По-
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третє, вивчений прогресивний педагогічний досвід не повинен залишитися у 
межах навчального закладу, де працює педагог. Досвід має стати надбанням 
педагогів навчальних закладів області або використовуватися у роботі педагогів 
навчальних закладів України через отримання грифу Міністерства освіти і 
науки України.

Підведені на четвертому етапі моніторингу підсумки дозволили 
визначити професійно-технічні навчальні заклади, у яких високий рівень 
організації роботи з впровадження ППД. Найбільшу кількість балів отримали 
ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича» 
(94 бали) та ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» (89 балів), які 
стали лідерами моніторингу методичної роботи з впровадження прогресивного 
педагогічного досвіду в ПТНЗ у 2016/2017 навчальному році

Комісія з вивчення матеріалів та оцінювання практичної роботи з 
впровадження ППД в професійно-технічних навчальних закладах Київської 
області, яка працювала з 15 січня до 30 травня 2017 року, відзначила, що 
педагогічними колективами навчальних закладів постійно здійснюються 
пошуки шляхів удосконалення процесу вивчення, узагальнення, поширення та 
впровадження ППД.

Аналіз матеріалів, наданих методичними службами навчальних закладів, 
свідчить, що виявлення прогресивного досвіду, подальше його визнання за 
стійким кінцевим результатом навчально-виховної діяльності, а також 
упровадження прогресивного досвіду є особливим видом методичної 
діяльності, яка передбачає комплекс заходів із навчання методиці роботи 
конкретного педагога або майстра виробничого навчання на семінарах або 
школах молодого педагога.

На сайті НМК ПТО у Київській області є рубрика «Картотека 
перспективного педагогічного досвіду», яка містить три розділи:

-  картотека перспективного педагогічного досвіду викладачів
загальноосвітніх дисциплін;

-  картотека перспективного педагогічного досвіду викладачів
спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання;

-  картотека перспективного педагогічного досвіду практичного
психолога.

Для творчого педагога інформація, представлена у Картотеці, може стати 
поштовхом до пошуку нестандартних методів, прийомів, які приведуть його до 
успіху у практичній діяльності.

Отже, моніторинг організації роботи з впровадження прогресивного 
педагогічного досвіду в професійно-технічних навчальних закладах Київської 
області, проведений у 2016/2017 навчальному році, засвідчив наявність
упорядкованої системи методичної діяльності в окремих професійно-технічних 
навчальних закладах, допоміг ознайомитися з роботою методистів із навчання 
молодих педагогів методиці роботи конкретного педагогічного працівника, а 
також віднайти методичні перлини у діяльності творчих педагогів -  викладачів 
і майстрів виробничого навчання.
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Школа молодого майстра виробничого навчання з професії «Кондитер»

Людмила Радзіховська,
методист НМК ПТО у  Київській області

Г оловною метою сучасного професійно-технічного навчання є підготовка 
висококваліфікованого, конкурентоспроможного робітника, який зможе себе 
реалізувати в умовах сьогодення.

Життя стрімко йде вперед -  
постійно удосконалюється техніка 
виробництва, підприємства
оснащуються новим, більш 
продуктивним обладнанням,
з'являються новітні прийоми та 
методи виготовлення та 
оформлення кондитерських
виробів. Тому, для того щоб 
допомогти молодому майстру 
оволодіти передовими сучасними 
виробничими технологіями, йти в 
ногу з часом, у 2017/2018 навчальному році заплановано організацію роботи 
школи молодого майстра виробничого навчання з професії «Кондитер» (далі -  
Школа ). Метою діяльності Школи є вивчення та впровадження у практику 
сучасних інноваційно-виробничих та педагогічних технологій, підвищення 
фахового рівня професійної підготовки майстра.

У програму роботи Школи включено питання сучасних тенденцій у 
розвитку світової кондитерії, креативних та перспективних напрямів та 
технологій вдосконалення майстерності, майстер-класи від майстрів 
кондитерського мистецтва.

Умови організації школи молодого майстра з професії «Кондитер» 
розглянуто та погоджено Навчально-методичною радою при Навчально- 
методичному кабінеті професійно-технічної освіти у Київській області 
(протокол № 3 від 08 серпня 2017 року ).
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Умови організації 
школи молодого майстра з професії «Кондитер»

1. Загальні положення
1.1. Школа молодого майстра -  це базовий майданчик, діяльність якого 

передбачає підвищення педагогічної та професійної майстерності майстра 
виробничого навчання з професії «Кондитер», вивчення і використання у 
практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передових 
сучасних технологій виробництва, підвищення фахового, методичного рівнів 
професійної підготовки.

1.2.Школа молодого майстра з професії «Кондитер» створюється при 
Навчально-методичному кабінеті професійно-технічної освіти у Київській 
області і є складовою частиною системи підвищення кваліфікації майстрів 
виробничого навчання з професії «Кондитер».

1.3.У своїй роботі Школа керується Законами України «Про освіту», 
«Про професійно-технічну освіту», «Положенням про навчально-методичний 
кабінет», іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти.

2.1. Мета, завдання та напрями роботи
2.1. Метою діяльності Школи є формування у молодих майстрів високих 

професійних навичок, потреб в постійному саморозвитку і самовдосконаленні.
2.2. Основними завданнями Школи є:
- сприяння формуванню індивідуального стилю творчої діяльності 

майстрів;
- вивчення сучасних виробничих технологій в кондитерському 

виробництві;
- допомога молодим майстрам у впровадженні сучасних технологій у 

навчально-виробничий процес;
- задоволення потреби молодих майстрів у неперервній освіті.
2.3. Школа працює упродовж навчального року з постійним складом 

слухачів за визначеним планом.
2.4. Слухачами Школи є молоді майстри виробничого навчання з професії 

«Кондитер», які бажають підвищувати фаховий, методичний, 
загальнокультурний рівні професійної підготовки.

2.5. Організаційно-методичними формами діяльності Школи можуть
бути:

- організація групових занять для майстрів;
- проведення майстер-класів з відповідних тем;
- проведення практичних семінарських занять, семінарів-практикумів
тощо;
- організація індивідуальної роботи майстрів із вивчення перспективного
педагогічного досвіду;
- організація вивчення професійних потреб майстрів, допомога в
самовдосконаленні;
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- самостійна робота слухачів з відпрацювання окремих технологій 
приготування виробів, застосування у навчальному процесі елементів 
інноваційних технологій тощо.

З.Керівництво роботою школи молодого майстра
3.1. Навчально-методичний супровід роботи школи молодого майстра 

здійснює Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у 
Київській області.

3.2. Для організації роботи школи молодого майстра з професії «Кондитер» 
призначається керівник із числа досвідчених педагогів.

Річний план роботи включає наступні складові: програма занять,графік 
проведення занять. Протягом навчального року проводиться не менше 4-х 
занять.

Програма занять школи молодого майстра з професії «Кондитер»

№
п/п

Тема заняття Унаочнення

1.

2.

Сучасні тенденції оформлення
кондитерських виробів.
Ознайомлення з сучасним обладнанням,
інструментами, що використовуються при
приготуванні кондитерських виробів.

Сучасні техніки оформлення тортів:
Малазійська техніка 
Техніка «Ламбет».
Техніка «Вітраж-крем»
Використання відеоматеріалів на уроках
виробничого навчання
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3. Багатошарові торти, їх асортимент.
Оформлення тортів шоколадом.
Шоколад для декору та покриттів. Імітатор 
шоколаду. Глазурі шоколадні та кондитерські. 
Шоколадно-гелеві композиції.
Способи приготування натуральних барвників.

4. Капкейки і кейк-попс. Технологія
приготування ванільних, бананових, чорничних 
капкейків. Поєднання «Шоколад-карамель», 
«Фісташка-малина».

Безе і меренги. Виготовлення виробів на основі 
французької та італійської меренги. Міні-безе з 
ваніллю, кокосом та шоколадом.
Пончики. Пончики, американські рінгі і шелли 
з заварним кремом і фруктовими начинками, 
шоколадною глазур’ю і 100% натуральними 
помадками.

6. Чізкейки. Виготовлення чізкейків в 
асортименті: з карамеллю, чорницею.
Заварне тісто. Приготування базового 
заварного тіста і виробів з нього: профітролі, 
еклери.
Макарон. Варіанти начинок: фруктова,
шоколадний ганаш, сирний крем.______________
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Мафіни. Технологія приготування, асортимент

7. Підсумкове заняття. Виставка робіт
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Гранти для професійно-технічної освіти: вигадка зі світу фантастики?

Людмила Уманська,
методист НМК ПТО у  Київській області

Актуальність грантів
На сьогоднішній день державна стратегія розвитку освіти передбачає 

поєднання бюджетної підтримки освіти, спрямованої на розвиток закладів, на 
оновлення їх матеріальної та технологічної бази із стимулюванням 
благодійництва і меценатства.

Благодійництво може здійснюватися через меценатство або волонтерську 
діяльність. Меценатство -  це добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, 
організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної 
допомоги у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної 
спадщини, науки і наукових досліджень. Волонтерська діяльність -  це 
добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що 
здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом 
безоплатно виконаних роботи та послуг. Бенефіціар -  набувач благодійної 
допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), 
що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для сприяння своїм 
законним інтересам у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони 
культурної спадщини, науки і наукових досліджень.

Благодійники можуть здійснювати свої наміри щодо матеріальної 
підтримки шляхом проведення грантових конкурсів з метою обирання і 
подальшого фінансування найбільш вдалих проектів.

Грант -  це цільові кошти, що надаються на безповоротній основі 
некомерційним організаціям або фізичним особам на реалізацію соціальних 
проектів, благодійних програм, на проведення досліджень, навчання, на інші 
суспільно корисні цілі з наступним звітом про їх використання та результати 
зміни ситуації.

Найчастіше виділення грантів відбувається в ході реалізації грантової 
програми. Грантова програма -  план дій із організації цільового фінансування 
проектів грантозаявників. Як правило, інформація про грантову програму 
поширюється через засоби масової інформації, розсилання електронних 
повідомлень, інформаційних листів.

Грантодавець -  це вітчизняна чи зарубіжна благодійна організація, що 
надає грантову підтримку конкретним проектам, які відповідають її цілям і 
завданням. Ця організація робить кроки з поширення інформації про грантові
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програми і дає про них найбільш повну інформацію. Часто грантодавцями є 
благодійні фонди, які для виділення грантів отримують фінансові кошти від 
організацій та/або приватних осіб і приймають на себе зобов'язання щодо 
цільового їх використання. У відповідності з цими зобов'язаннями грантодавець 
встановлює певні умови (правила) розгляду заявок і підтримки кращих з них.

З чого починати роботу для отримання гранту?
Починати грантову діяльність краще за все з участі у не дуже значних за 

обсягом фінансування грантових конкурсах. Умовно можна планувати свою 
роботу за такою схемою:

• регіональні або місцеві грантові програми;
• гранти при Посольствах;
• спеціальні програми «малих грантів»;
• спільні програми в рамках Євросоюзу.
Спочатку необхідно абсолютно чітко визначити: для чого, для досягнення 

якої мети або рішення якої проблеми потрібні кошти. Наступний крок -  що 
конкретно необхідно: гроші, приміщення, майно, послуги. Де ці кошти 
знаходяться, або, іншими словами, у кого їх можна попросити і як це зробити 
таким чином, щоб досягти успіху. Цикл діяльності із залучення ресурсів 
визначає послідовність ваших дій.

Перший крок (потреби) -  визначення проблеми, формулювання її 
актуальності, невідкладності її вирішення, планування проекту (програми), 
складання бюджету.

Другий крок (пошук джерел відсутніх ресурсів) -  пошук грантових 
конкурсів, мета і завдання яких співпадають з метою і завданням вашого 
проекту.

Третій крок (звернення) -  підготовка грантової заявки з урахуванням 
вимог відповідного грантодавця, надсилання цієї заявки, контакт з 
представниками благодійної організації (донора) і отримання коштів або інших 
ресурсів.

Четвертий крок (результат) -  інформування донора про досягнуті 
результати, надання звіту. Висловлення подяки донору, аналіз своєї діяльності, 
планування наступного проекту.

Підготовка грантової заявки
Грантова заявка -  це звернення до благодійної організації з пропозицією 

надати кошти для здійснення певного проекту, який оформлюється у 
відповідності до вимог грантодавця (як правило шляхом заповнення відповідної 
аплікаційної форми).

Проект -  послідовний опис запланованих дій, які будуть виконані для 
вирішення певної проблеми і досягнення конкретних результатів. Проект, за 
яким складається грантова заявка, завжди некомерційний, тобто такий, що не 
приносить прибутку.

Грантова заявка зазвичай включає такі розділи:

55



• анотація,
• опис організації,
• постановка проблеми,
• мета проекту,
• завдання проекту,
• методи вирішення поставлених завдань,
• календарний план (графік),
• кошторис (бюджет),
• критерії оцінки ефективності проекту,
• перспективи подальшого розвитку проекту.
Коротка анотація містить чіткий і короткий опис суті заявки та займає 

півсторінки, максимум -  сторінку. Включає одне-два речення, які відповідають 
на питання: хто буде виконувати проект; чому і кому потрібен цей проект; що 
вийде в результаті; як проект буде виконуватися; скільки потрібно грошей.

Більшість рецензентів спочатку читають лише анотацію, до неї ж 
звертаються при розгляді заявки і в тому випадку, якщо виникають спірні 
питання і сумніви під час обговорення. Тому анотація повинна бути стислою, 
конкретною і виразною. З кожного наступного розділу заявки в анотацію 
повинно потрапити одне-три речення. Отже, анотацію краще писати в останню 
чергу, коли всі наступні розділи вже написані. Це дозволить в анотації 
охарактеризувати проект з максимальною чіткістю.

Опис організації містить відомості про організацію-заявника: назва, 
напрями діяльності, цілі та завдання, досягнення, свідчення про наявність рівня 
компетентності, достатнього для виконання завдань, оцінка результатів 
колишніх проектів (якщо були), прецеденти фінансової підтримки з інших 
джерел (якщо мали місце).

Постановка проблеми описує, чому виникла необхідність у виконанні 
проекту, і як поставлена проблема співвідноситься з цілями і завданнями 
організації-заявника. Проблема -  це відсутність чогось, щось негативне, що 
приносить шкоду, те, що вимагає змін. В цьому розділі має бути викладена 
конкретна проблема з життя місцевих жителів або певної їх категорії, яка буде 
вирішена за допомогою проекту і переконливо доведено, що цю проблему 
можна вирішити в реальний термін з наявними ресурсами, витративши певну 
суму.

Мета проекту -  це те, в ім'я чого здійснюється проект, загальний опис 
передбачуваних результатів і очікувань від дій із усунення негативного явища 
або його причин. Це найвища точка досягнень, до якої прагне організація в ході 
реалізації проекту (наприклад, створення умов для організації стажування). При 
формулюванні мети необхідно звернути увагу на те, щоб вона відповідала меті 
конкурсу та місії організації і була спрямована на вирішення проблеми.

Завдання -  це конкретні результати, які потрібно досягти в ході 
виконання проекту. Завдання та результати піддаються кількісній оцінці. З 
цього розділу повинно бути зрозуміло, які саме зміни відбудуться в існуючій
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ситуації (наприклад, здійснення низки заходів задля покращання матеріально- 
технічної бази навчального закладу).

Методи вирішення поставлених завдань -  це опис того, яким чином буде 
здійснюватись проект. У даному розділі має бути досить докладно описано ті 
види діяльності (заходи), які необхідно здійснити для отримання бажаних 
результатів за допомогою наявних і запрошуваних ресурсів.

Календарний план (графік) роботи надає детальний опис всіх видів 
діяльності та заходів із зазначенням термінів (тобто, що буде зроблено, хто 
буде здійснювати дії, як вони будуть здійснюватися, коли і в якій 
послідовності, які ресурси будуть залучені, хто відповідальний за кожен вид 
діяльності). Суттєвим показником в цьому розділі є вміння правильно 
розподілити час на усі етапи реалізації проекту.

Кошторис (бюджет). Цей розділ містить перелік всіх ресурсів, необхідних 
для проведення запланованих заходів; відповідає на питання: скільки грошей 
потрібно від грантодавця, з яких джерел будуть отримані всі інші необхідні для 
виконання проекту ресурси, і на що вони будуть витрачені.

Бюджет може складатися з таких розділів;
• оплата праці (заробітна плата і гонорари, консультативні та 

контрактні послуги, допомоги та податки);
• основні прямі витрати (приміщення і комунальні послуги, оренда та 

купівля обладнання, витратні матеріали, витрати на відрядження і транспорт);
• непрямі витрати (вартість зносу основних фондів, амортизації 

капітального обладнання, оплата праці адміністративних працівників, загальні 
комунальні витрати: телефон, газ, електрика, ліфт, антена та ін).

Іноді фонди вимагають, щоб одержувач гранту оплачував частину 
проекту з власних коштів (наприклад, 10% або 25%). Внесок можна зробити 
грошима або своїми ресурсами (якщо ви самі будете оплачувати роботу 
працівника -  це внесок грошима, якщо працювати будуть добровольці 
безоплатно -  то це використання власних ресурсів). Робота добровольців має 
бути задокументована так само, як і оплачувана робота.

При складанні бюджету слід також передбачити витрати, пов'язані з 
виплатою податків та іншими обов'язковими відрахуваннями до держбюджету, 
а також комісійну винагороду банку.

Бюджет має бути докладним, слід чітко розмежовувати кошти, які 
одержані від донора і кошти з інших джерел. Загальна сума має бути 
реалістичною і достатньою для забезпечення всіх робіт, зазначених в описовій 
частині заявки.

Критерії оцінки ефективності проекту. З цього розділу повинно бути 
зрозуміло, як можна буде оцінити проекту кінці, чи досяг він своєї мети; як 
буде контролюватися процес виконання проекту; які показники дозволять 
оцінити ефективність використання коштів; в якій формі буде подано звіт про 
виконану роботу і витрачені кошти. При написанні заявки слід вказати, чи буде 
проект оцінюватися тільки організацією-заявником, чи передбачається 
проведення перевірок, інспекцій, експертиз з боку вищих або сторонніх
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організацій; як про результати оцінювання дізнається донор; які критерії мають 
бути використані для оцінки.

Перспективи подальшого розвитку проекту. Зазвичай грантодавці 
спочатку хочуть отримати гарантію того, що діяльність за проектом, який вони 
підтримали, буде продовжена і після закінчення терміну дії гранту. Головна 
думка цієї частини заявки -  як і за рахунок яких коштів передбачається 
продовжувати діяльність після закінчення фінансування, отриманого в рамках 
даного конкурсу. Якщо організація має певні домовленості, угоди з іншими 
організаціями та структурами на продовження діяльності, то їх слід перелічити.

На додаток до заявки зазвичай потрібно надати певний перелік 
документів, наприклад:

1. ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки про 
державну реєстрацію;

2. ксерокопія рішення про внесення організації (установи) до Реєстру 
неприбуткових організацій (установ) або довідка з ДПІ про присвоєння коду 
неприбуткової організації, чинної на момент подання проекту;

3. резюме (стислу біографічну довідку) керівника проекту;
4. листи підтримки від організацій та установ, які виступатимуть 

партнерами у реалізації проекту, якщо такі зазначені в Аплікаційній формі;
5. додаткові матеріали, що ілюструють проект, якщо такі вже існують.
Серед характерних рис заявок, що були відкинуті фондами, треба

визначити такі:
• мета проекту не відповідає пріоритетам програми або конкурсу 

грантів;
• місія організації не відповідає діяльності, заявленій в проекті;
• організація не має досвіду в даній області;
• погано розроблений робочий план виконання проекту;
• мають місце технічні помилки;
• недостатньо деталей;
• бюджет проекту не відповідає програмній діяльності або значно 

перевищує реальні розрахунки.
В той же час, серед характерних ознак успішних заявок можна визначити 

наступні:
-  організація консультувалася з фондом на стадії розробки проекту і 

з'ясувала всі незрозумілі моменти;
-  заявка точно відповідає всім вимогам фонду;
-  заявка добре опрацьована і написана, у експертів немає питань;
-  із заявки видно, що організація добре знає проблему, цільову групу 

і має досвід роботи у сфері, заявленій в проекті;
-  завдання чітко сформульовані, конкретні, логічні і піддаються 

вимірюванню;
-  бюджет (кошторис) проекту реалістичний та обґрунтований, 

витрати відповідають програмній діяльності.
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Відносини між тим, хто надає грант, і тим, хто його отримує
Відносини між організаціями, які надають гранти і організаціями, які їх 

отримують — це відносини партнерів. Успішно виконані проекти допомагають 
фонду, який надає гранти, знайти гроші на подальший розвиток своєї 
благодійної діяльності. Максимально щирі, коректні відносини з грантодавцем 
допоможуть підготувати заявку та успішно виконати проект, а відтак отримати 
досвід і значно підвищити шанси на отримання наступних грантів з будь-яких 
джерел.

Факт підготовки і відправки заявки зовсім не є гарантією отримання 
гранту. Оскільки найчастіше гранти надаються на конкурсній основі, їх 
отримують організації, які зможуть цей конкурс виграти. Вважається, що 
ефективність діяльності буде нормальною, якщо буде профінансована кожна 
десята заявка (10%). Саме тому до підготовки заявок на гранти доцільно 
ставитися не як до разової проби пера, а як до постійної діяльності із залучення 
додаткових ресурсів для розвитку організації. Така діяльність називається 
англійським словом фандрайзинг (фандрейзинг) і включає в себе не тільки 
підготовку заявок на гранти, але і залучення матеріальних ресурсів з інших 
можливих джерел.

Якщо ви відправили заявку і у відповідь отримали від грантодавця багато 
питань, значить ваша заявка продовжує конкурсну боротьбу. На всі поставлені 
запитання треба відповісти докладно і оперативно. Якщо ж ви отримали 
повідомлення про те, що ваша заявка не пройшла за конкурсом, спробуйте 
уточнити мотиви відмови і врахувати їх у подальшій роботі.

У разі отримання повідомлення про перемогу в конкурсі, швидше за все, 
належить укласти договір з грантодавцем і суворо його дотримуватися. 
Грантодавець не тільки має право контролювати хід виконання проекту та 
цільове використання коштів, але і поширювати інформацію про 
грантоотримувача.

Рекомендації з написання проектів на одержання гранту 
Для участі у конкурсі необхідно надати проектну пропозицію (проект), 

оформлену відповідно до наступних рекомендацій:

Обов'язкові розділи проекту:
1. Титульний лист.
2. Анотація проекту (не більше 1 сторінки).
3. Опис проблеми, на вирішення якої направлений проект (не більше 2-х 

сторінок).
4. Мета і завдання проекту (не більше Уі сторінки).
5. Опис діяльності в рамках проекту: стратегія і механізми досягнення 

поставленої мети (до 2-х сторінок).
6. Очікувані результати: підсумки заходів, довгострокові результати, зміни, 

коло осіб, які цими результатами можуть скористатися (не більше Уі 
сторінки).

7. Бюджет проекту.
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Обов'язковий перелік документів і відомостей, які подаються разом з 
проектом:

1. Короткий опис організації і кваліфікація ключових виконавців (до 1 
сторінки).

2. Резюме ключових співробітників проекту.
3. Листи підтримки і/або рекомендаційні листи, що характеризують Вашу 

організацію і необхідність реалізації проекту (за наявності).
4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.
5. Копія довідки з податкової інспекції про включення громадської 

організації до реєстру неприбуткових організацій (форма 4 -ОПП).
6. Копія довідки про включення до єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України.

Написання проекту. Підготовка
Написання проекту на одержання гранту -  це тривалий процес (особливо 

для тих, хто займається цим вперше) та можливість по-новому подивитись на 
Вашу організацію, її цілі та задачі. Процес написання заявки починається з 
вивчення власних можливостей. Перед написанням заявки Ви повинні 
поставити собі та знайти відповіді на три запитання: хто скористається 
результатами виконання Вашого проекту? чи сприятиме виконання цього 
проекту подальшому розвитку Вашої організації? чи вистачить у Вас сил, часу 
та бажання на написання та виконання проекту? Якщо після щирих відповідей 
на поставлені запитання Ви вирішили продовжити розпочату роботу, то 
наступним кроком буде пошук фонду, який профінансує Ваш проект. 

Підготовча робота розпочинається з
1) оцінки потреб
Вдалими бувають проекти, розроблені на основі належного розуміння 

певних засад їх створення. Успіх проекту рідко є наслідком щасливого випадку 
чи долі. Майже завжди успіх проекту буває пов'язаний з належним 
плануванням і відповідним розумінням засад його створення. Зверніть увагу на 
наступні приклади проблем, що є найбільш характерними для проектів 
розвитку.

Проект, спрямований на підвищення обізнаності матерів стосовно 
проблем дитячого здоров'я та харчування, мав наслідком низький рівень 
відвідування та майже ніяк не вплинув на покращання стану здоров'я дітей. 
Матері, коли їх спитали, відповіли розробнику проекту, що їх справді цікавили 
проблеми здоров'я їх дітей. Однак вони не зауважили, що в них було обмаль 
часу або вони віддали б перевагу проектові, що надав би їм можливість 
заробити гроші. Розробник проекту не ставив специфічних запитань, щоб 
з'ясувати ці потреби.

Проект для підлітків виявився невдалим, тому що не співпадав зі 
шкільними програмами, спрямованими на досягнення тієї ж мети. Успіх 
кожного з цих проектів був обмеженим, оскільки його створення і реалізація
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відбувалася за відсутності розуміння розмаїття місцевих факторів, що 
негативно вплинуло на його досягнення. Всі вони були розроблені людьми, що 
мали добрі наміри, але обмежене розуміння особливостей їх розробки;

2) збір і аналіз інформації
Після того як Ви досягнете розуміння загальних потреб і виберете окремі 

проблеми, на які буде спрямований Ваш проект, Ви зможете зібрати більш 
детальну інформацію стосовно цих проблем, наявних ресурсів та частини 
громади, що братиме участь у проекті. Це важливо, оскільки Вам будуть 
необхідні факти для подальшого планування. Вказані факти будуть 
видозмінюватись у відповідності зі специфікою проблем. Наприклад, якщо Ви 
прийняли рішення здійснити проект у сфері освіти, то вам буде необхідна 
наступна інформацію:

Освіта: які заклади освіти є у вашому регіоні, зручність розташування, 
якість навчання.

Освіта і культура: що міркують люди з приводу освіти їхніх дітей? Чи є 
культурологічні обмеження, що здатні вплинути на застосування практичних 
заходів у сфері освіти?

Знання можливостей дитини до сприйняття знань, психологічні аспекти: 
що вже відомо батькам? Стан підготовки до навчання.

Існує багато джерел інформації, придатних до використання в процесі 
планування проекту. Ось перелік декотрих з найважливіших:

письмові матеріали, що змальовують громаду або регіон, які надійшли від 
міністерств або міжнародних організацій;

доповіді та висновки відносно проектів у даному регіоні, які 
здійснювались іншими установами, включаючи державні, благодійні, а також 
міжнародні організації;

доповіді та висновки стосовно проектів, які вже виконані і схожі з тим, 
що Ви маєте реалізувати;

зустрічі з громадськими лідерами, місцевими мешканцями або 
специфічними верствами населення;

інформація з клінік, лікарень, шкіл;
Ваші особисті спостереження за громадою та Ваші знання схожих 

громад.
Нижче викладені деякі елементи, що складають основу будь-якого 

проекту і можуть вплинути на його успіх:
населення -  чисельність, відносини, вік, стать; 
середовище -  умови, що впливають на здоров'я, погодні умови; 
інфраструктура -  лікарні, школи, клініки, системи водопостачання та 

гігієни, шляхи;
ресурси -  матеріальні та людські ресурси, чи вони є в достатку, чи їх не 

вистачає;
практика та вірування -  релігійні, культурні, політичні, соціальні; 
економіка -  наявність коштів, їх розподіл та джерела надходження; 
від мети і методів її досягнення, оскільки методи -  це вирішення тих
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питань, з допомогою яких завдання будуть виконані.
Завдання -  це способи вимірювання результатів, показники, які 

свідчитимуть чи зробили ми те, що збиралися зробити. Завдання визначається 
своєю конкретністю. Якщо мета є суттю вирішення однієї із найважливіших 
проблем, то завдання є однією із кількох складових розв’язання цієї проблеми. 
Зазвичай для досягнення мети потрібно реалізувати декілька паралельних або 
послідовних завдань.

Формулювання завдання повинно починатися дієсловами -  „здійснити”, 
„провести”, „впровадити”, „надати” тощо, але не „здійснювати”, „проводити”, 
„впроваджувати”, „надавати”. Не можна формулювати завдання словами, які 
описують процес, як наприклад, "поліпшення” чого - небудь... У тоні вашого 
опису має відчуватися впевненість -  це буде зроблено.

Серед критеріїв відповідності завдань меті проекту є:
• зв’язок з проблемою;
• доцільність;
• відповідність місії;
• зацікавленість клієнтів;
• виправданість завдань;
• дотримання етики;
• відповідність кінцевих результатів до заявленої цілі;
• кваліфікація персоналу;
• підтримка у суспільстві.

Специфікація завдань думки, ідеї та уподобання -  думки громади 
стосовно потреб та наявних можливостей.

Якщо перший крок у процесі розробки проекту -  загальне визначення 
його бажаності та змісту, то стосовно окремого населеного пункту чи випадку 
Вам знадобиться зібрати загальну інформацію пов'язану з:

• загальними проблемами і потребами;
• наявними ресурсами;
• уподобаннями населення.

Ви не потребуватимете детальної інформації щодо кожної сфери 
діяльності (наприклад, сільське господарство, освіта, охорона здоров'я) чи 
стосовно кожної проблеми або потреби (наприклад, нестача води, погане 
дитяче харчування, високий рівень материнської смертності при пологах), 
оскільки Ваш проект не стосуватиметься усіх цих питань.Найперше, що 
потрібно визначити в проекті, -  це його мета. Якщо мета недостатньо 
зрозуміла, то шлях до її досягнення може протягнутися до безкінечності, а 
такий довгий шлях не забезпечити ніякими ресурсами. Якщо мета не може бути 
досягнута в принципі, то всі ресурси „підуть в пісок”. Мета проекту має бути 
максимально конкретна і зрозуміла в першу чергу вам самим. Пам’ятайте, що 
мета вашого проекту -  вирішення конкретного завдання. Можна сказати, що 
реалізація проекту -  це „мікромета” організації, „сходинка” на шляху її до 
кінцевої мети.
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Мета -  детально відпрацьоване, узгоджене, лаконічне формулювання 
бачення майбутнього. Отримання очікуваних змін ситуації в суспільстві (в 
навколишньому середовищі тощо) в результаті виконання проекту. При 
формулюванні цілей використовується іменник (створення заповідника в 
такому-то місті, проведення семінару "Сучасні методики екологічного 
виховання і освіти” для вчителів міських шкіл тощо).

Мета -  коротке визначення того, який позитивний результат буде 
отримано від реалізації проекту.

Мета будується за такою схемою:
Що зробити для досягнення мети і яким чином це зробити.
В меті повинна бути вказана проблема, яку вирішує організація (що 

зробити) і яким шляхом це буде зроблено (цільова група, чию проблему 
вирішує проект), а також повинно бути вказано: за допомогою чого або яким 
способом буде досягнута ця мета (яким чином це буде зроблено).

Приклади формулювання мети:
Метою проекту є забезпечення ефективного управління соціально- 

економічним розвитком міста шляхом „озброєння” місцевих урядовців 
методикою оцінювання проектів рішень у відношенні „витрати -  користь” та 
залученням активної частини громади міста до спільного вирішення міських 
проблем.

Метою проекту є соціальна адаптація безробітних через залучення їх до 
підприємницької діяльності.

При детальнішому аналізі необхідно зауважити, що термін "мета” може 
мати різні значення.

Найбільш поширені три наступні:
по-перше, мета -  це такий стан речей, якого ми хочемо досягти; вибраний 

результат наших дій. Як повинна змінитися ситуація? Які наслідки хочемо 
отримати? Яким є бажаний результат?

по-друге, мета -  це щось, до чого ми прагнемо, точка на горизонті, що 
визначає напрямок нашого руху;

по-третє, мета -  це предмет (об’єкт) вибраних дій; те, на що ці дії 
направлені.

Однак самого бачення, що ж має змінитися у тій чи іншій сфері, 
недостатньо. Наступним кроком є формулювання списку завдань.

Завдання проекту -  це поліпшення ситуації, яку ви описали у постановці 
проблеми, тому завдання повинні бути максимально конкретизованими, 
реалістичними та досяжними, тобто -  це конкретні події, які можна виміряти і 
без яких мета не може бути досягнутою. Це зміни, поліпшення ситуації, які 
відбуваються крок за кроком в міру реалізації проекту. Необхідно визначити 
завдання, встановити планові кількісні та якісні показники цих змін.

Завдання -  це короткі конкретні формулювання, що більш детально 
описують результати, які очікуються, і в сукупності забезпечують досягнення 
мети. Потрібно відрізняти завдання проекту -  більш конкретне формулювання 
цілей, які є орієнтованими на кінцевий результат і здійснення яких
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вимірюється.
Завдання приносять найбільшу користь, коли вони чітко сформульовані і 

прямо відповідають таким вимогам:
У мають бути чіткими, конкретними, певними і діючими: що має бути 

зроблено?;
У вимірність -  підлягають оглядовому підтвердженню;
У реалістичність -  не бути надто високими, але такими, яких можна 

досягти за допомогою наявних ресурсів;
У гідність -  не бути надто низькими, дрібними, безглуздими;
У адекватність -  обґрунтована передача доручень системи і їх 

відповідність потребам громади.
Завдання повинні відповідати наступним питанням:
- якого результату бажано досягти. Яких змін у поведінці, умовах або 

якості ми очікуємо в результаті витрачених на програму зусиль;
- на яку групу населення спрямовано завдання. Хто, згідно з 

припущеннями, має змінитися внаслідок дії програми;
- скільки споживачів послуг згідно з нашим припущенням досягнуть 

бажаних результатів. Тобто, якого ступеню, або розмірів позитивного впливу 
на цільову групу населення ми очікуємо;

- коли ми очікуємо досягнення бажаних результатів.
Завдання проекту полягає у викладенні конкретних заходів, без виконання яких 
мета проекту не буде досягнута.

Звертаємо при цьому увагу на помилку, яка часто трапляється і полягає в 
пропуску завдань технічно-організаційних, допоміжних, що служать 
оцінюванню чи промоції. Це неприпустимо, під час формування списку завдань 
не можна забувати про такі завдання, як:

У вступні організаційні дії (такі, що попереджають початок істотної 
реалізації проекту, наприклад, створення робочої групи з реалізації 
проекту і розподіл доручень);

У написання поетапних звітів і підсумкового звіту з реалізації проекту; 
такі елементи виступають завжди в проектах, реалізованих за участі 
грантів;

У дії, пов’язані з моніторингом і оцінюванням успіхів реалізації проекту;
У дії, пов’язані з промоцією і риЬІіс геїаїіош проекту (наприклад, збір і 

розсилання інформації, конференція для преси по закінченні проекту, 
публікація, яка підсумовує результати і досвід проекту).

На цю діяльність також потрібний буде час, люди, приміщення, 
обладнання.

Завдання для досягнення успіху повинні бути конкретними, тобто чітко 
визначати, для кого та де (цільова група та місце проведення), з часовими 
рамками. Як правило, тривалість проекту не може бути більшою одного 
календарного року. У тоні проекту повинна відчуватися впевненість в тому, що 
завдання будуть виконані, а мета досягнута.
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Пакет матеріалів заявки на грант повинен складатися з таких документів 
(українською або російською мовами):

анкета-заявка на отримання гранту (обсяг: не більше 7 сторінок; шрифт 
Т ітез К отап  12 розміру, з одиничним інтервалом);

додаток до анкети-заявки “План роботи, спрямованої на розвиток
протягом року з моменту отримання гранту”;

-  копія статуту організації;
-  копія свідоцтва про реєстрацію організації;
-  копія довідки з податкової інспекції (за місцем реєстрації) про

внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій та 
установ, де обов’язково вказаний код неприбутковості;

-  резюме співробітників;
-  останній річний звіт про діяльність (за наявності);
-  документальне підтвердження власного внеску або гарантійні листи 

про надання коштів донорами;
-  додаткові матеріали (за необхідністю).

Фахівці із проектного менеджменту радять користуватися 8МЛКТ- 
моделлю, розробленою німецьким ученим Пітером Друкером. 8МЛКТ модель -  
абревіатура 5 критеріїв, за якими необхідно оцінити ідею, -  8ресійс, теазигаЬІе, 
айаіпаЬІе, геїеуапї, йте-Ьоипй (конкретність, вимірність, територіальність, 
реалістичність, визначеність у часі).

8 -  необхідно чітко сформулювати мету;
М -  прописати конкретні результати проекту;
А -  описати впевненість у досягненні мети, що передбачає володіння 

ресурсами (зовнішніми і внутрішніми) для реалізації проекту;
К -  розповісти про реалістичність мети; якщо у кінцевому результаті мета 

не надто реалістична, розбийте її на кілька адаптованих цілей;
Т -  сформулюйте чіткі терміни досягнення мети.
8 -  8ресійс, конкретність. Чи конкретна ціль, достатньо зрозуміла з точки 

зору що, як, коли і де зміниться ситуація?
М -  теазигаЬІе, обчислюваність. Чи піддаються цілі обчислюванню 

(наприклад, скільки становить збільшення, яка кількість людей)?
А -  агеа-зресійс, територіальність. Чи окреслюють цілі район або групу 

населення?
К -  геаНзйс, реалістичність. Чи приведе виконання проекту до 

перетворень та зрушень, зазначених у цілях?
Т -  йте-Ьоипй, визначеність у часі. Чи відображає ціль період часу, 

впродовж якого вона має бути досягнута (протягом першої чверті або першої 
половини запланованого проміжку часу).

Оформлення
Кожна організація чи інше джерело фінансування має власні (як правило, 

дуже специфічні) вимоги, проте у проектах є стандартні пункти практично для 
будь-якої установи:
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титульний аркуш, анотація, вступ, огляд актуального 
ринку/літератури, детальний опис проекту (включно з цілями та методами 
досягнення), бюджет і терміни.

Титульний аркуш
Як правило, включає в себе коротку назву для науково-дослідного 

проекту, інституційну приналежність заявників (назву організації, університет і 
т.д.), особисті дані, назву та адресу грантової агенції, дату та кількість 
фінансування. Більшість грантових установ висувають особливі вимоги до 
титульного аркуша, тому чітко їх дотримуйтеся.

Анотація
Коротке зацікавлення вашим проектом, огляд особистих цілей і 

результатів.
Вступ
У вступі охопіть ключові елементи вашого проекту -  цілі та завдання, а 

також значення дослідження та очікуваний результат. Постановка завдання 
повинна забезпечувати обгрунтування проекту, його необхідність та 
актуальність. Яким чином ваш проект відрізняється від попередніх досліджень і 
практик на цю ж тему? Які новітні методи будете використовувати? 
Максимально зацікавте грантодавця, вкажіть інноваційні методи досягнення 
цілей та інші особливі моменти.

Огляд актуального ринку/літератури
Пункт, що передбачає ґрунтовний аналіз попередніх проектів і 

досліджень на подібну тему. Якщо, скажімо, ви хочете отримати грант на 
відкриття трепел -журналу, опишіть ринок продукції, вкажіть, чим ваш проект 
відрізнятиметься від існуючих і чому він буде корисним. Грантодавцю важливо 
розуміти, що ви зробили необхідні попередні дослідження для впровадження 
своєї ідеї. Огляд бази повинен мати критичний характер.

Опис проекту
Кістяк усієї заявки. За потреби його можна розділити на тематичні 

підпункти. Розкажіть про деталі проекту, докладно викладіть проблеми, цілі та 
завдання, методи досягнення, процедуру впровадження та поясніть очікуваний 
результат/результати. У пункті опису проекту дайте волю своїй фантазії. Будьте 
оригінальними та практичними. Напишіть відповіді на основні запитання (що? 
де? коли? як?), поясніть, чому саме така методика найкраще підходить для 
досягнення цілей. Чітко поясніть зв’язки між цілями, методами й результатом.

Бюджет
Найкраще представлення бюджету -  у вигляді таблиці з докладним 

описом позицій із описової частини бюджету (обґрунтування бюджету). Це 
пояснює різні витрати. Не бійтеся складати бюджет, що перевищує розмір 
гранту. Це дасть зрозуміти, що ви не шукаєте повної суми, а розглядаєте 
додаткові можливості фінансування. Узгоджуйте проект бюджету з вимогами 
конкретної грантової організації. Часто вони пишуть про ліміти на конкретні 
пункти.
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Терміни
Вкажіть конкретні межі кожного етапу. Спробуйте зробити візуальну 

версію часових рамок реалізації або зобразіть усе у зведеній таблиці. Це 
дозволить грантодавцю зрозуміти й оцінити планування та реалістичність 
проекту. Повний обсяг проекту бажано вмістити максимум у 10 сторінок. 
Окремо ви можете додати листи підтримки проекту, рекомендаційні листи та 
додаткові пояснення до бюджету. Успіхів Вам у отриманні грантів та реалізації 
власних проектів!

Додаткова інформація
Гранти -  грошові або інші засоби, які передаються громадянам та 

юридичним особам, а також міжнародним організаціям для проведення 
конкретних наукових досліджень, розробки законопроектів, підготовки кадрів 
та інших цілей на умовах, передбачених грантодавцем. Гранти надаються 
безкоштовно і без повернення.

За допомогою грантів здійснюється необхідна підтримка проектів, котрі є 
неприбутковими, але відіграють важливу роль у розвитку суспільства або 
навчального закладу. Гранти поділяють на групові та індивідуальні.

У свою чергу, індивідуальні гранти можна поділити:
• гранти на навчання;
• гранти на стажування;
• гранти на проведення наукових досліджень;
• гранти на участь у конференціях, літніх школах або інших заходах.
За тривалістю гранти поділяють на:
• надкороткострокові (3 дні -  2 тижні) -  участь у конференціях, 

семінарах тощо;
• короткострокові (1-3 місяці) -  стажування, проведення досліджень;
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• середньострокові (3-6 місяців) -  стажування, навчання, проведення 
досліджень;

• довгострокові (6 місяців -  2 роки) -  навчання у магістратурі, 
аспірантурі, проведення фундаментальних досліджень.

Залежно від змісту гранти можна класифікувати на:
• гранти для участі в програмах академічних обмінів;
• гранти призначені для вдосконалення інфраструктури навчального 

закладу;
• гранти спрямовані на проведення наукових досліджень.
Міжнародні проекти спрямовані на розвиток, модернізацію і

розповсюдження нових навчальних програм, методів викладання навчального 
матеріалу, розвиток культури, модернізацію управління та керівництва 
навчальними закладами, зміцнення їх ролі у суспільстві та внесок у розвиток 
навчання.
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Методика розробки робочого навчального плану при впровадженні 
державних стандартів на компетентнісній основі (ДС ПТО 8331.А.01.50- 

2016 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»)

Тетяна Юрченко,
методист ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький 

центр професійно-технічної освіти»

у підготовці 
відповідають

Основне завдання професійно-технічної освіти полягає 
робітника високого рівня, кваліфікаційні вимоги якого 
європейським стандартам. У свою чергу, виникла потреба у модернізації 
державних стандартів професійно-технічної освіти.

У 2016 році затверджено модульний державний стандарт за професією 
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». Він складається з 
наступних компонентів: освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника 
кожної категорії, в якій зазначаються завдання та обов’язки випускника; його 
теоретичні знання; кваліфікаційні вимоги до учня; приклади робіт для 
перевірки умінь; вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, 
кваліфікації осіб; сфера застосування умінь і навичок випускника;специфічні 
вимоги; порівняльна таблиця кваліфікаційної характеристики та професійних 
профільних компетентностей.
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Наступний підрозділ -  це базовий навчальний блок та зміст професійних 
базових компетентностей: це предмети, які є основою або так званим 
фундаментом для засвоєння учнем подальших знань, які передбачені у 
навчальних модулях.

В окремих таблицях прописано безпосередній перелік навчальних 
модулів та професійних профільних компетентностей. Навчаючись за 
професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» 
категорії А1, учень має освоїти три навчальні модулі. Перший і другий 
навчальні модулі розділені на компетентності, які можна порівняти з темами. 
Третій модуль -  це індивідуальне навчання керуванню гусеничним та колісним 
тракторами, яке проводиться поза навчальним планом.
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Після переліку навчальних модулів міститься типова програма з 
оволодіння професійними профільними компетентностями, в якій розписано 
матеріал, який має засвоїти учень та здобути практичні вміння і навики, 
опановуючи ту чи іншу компетентність першого, другого та третього модулів.
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Державним стандартом передбачено типовий навчальний план з 
розподілом годин на базовий блок, навчальні модулі 1, 2, 3.

Отже, після того як структура державного стандарту вивчена, наступний 
крок -  розподіл запропонованих годин у типовому навчальному плані на 
предмети, вивчаючи які, учень має оволодіти знаннями і вміннями, 
зазначеними в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Початкова категорія кваліфікованого робітника за професією: 
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» -  А1.

Роботу над розподілом годин для навчального плану потрібно 
розпочинати з базового блоку. За державним стандартом на 
загальнопрофесійну підготовку виділено 51 годину, 214 годин -  на професійно- 
теоретичну і 60 годин -  на професійно-практичну підготовку, тобто на 
виробниче навчання.

П. Типовий навчальний план  піл готовий кваліф ікованих робітників
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Предмети, які мають вивчатися під час базового блоку, ми знаходимо у 
таблиці «Типова програма базового блоку». Такі предмети, як: основи галузевої 
економіки та підприємництва, основи трудового законодавства та основи 
інформаційних технологій - доцільно віднести до загальнопрофесійної 
підготовки, це 51 година, на кожен предмет по 17 годин.
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214 годин професійно-теоретичної підготовки варто розподілити на 
предмети: правила дорожнього руху, охорона праці, перша долікарська 
допомога, енерго- та матеріалозбереження, основи агрономії, організація і 
технологія механізованих робіт, основи слюсарної справи, безпека руху, 
технічне креслення.

П. Типовий н авчальний  п л ан  підготовки кваліф ікованих робітників

Професії  5 .У І Туактооист-чашиніст

сіїьськогосподфського «фобництеа  
КЧя-іфігяпіт: Трактоуист-маилініст

сіік ь к о г о с п д с р с ь к о г о іф & ш цт ва к а т е я р іїМ  
Загальний ф о ш  навчального часу -1 0 5 4  години

Х п в Напряча шдготоягв
Кількість го нн .

Всього
г о я в

Б а їо я й
блок

М одуль

Т р А І-
1

М одуль 
т р ь й -  

2 > 3

1
Загально про фесійна 
підготовка

51 51

ч
Професійно-теоретична
підготовка

432 214 80

3

Професійно-практична 
підготовка

528 60 312 156

3.1 Виробниче навчанні 264
60 138 66

з.: Виробнича практика 264
. : 90

4 Консультації 16

5
Держ авка кваліфікаційна 
атестації 7

б

Загальний оосхг 
навчального часу 
(б е ї п.4)

1018

3 2 5 4 5 0 2 3 6

7

Індивіду альне кавчанні 
керуванню гусеничним та 
колісним тракторами і  
потуж ністю  двнг.на до 
? З І к В т ( а о  100 а с . )
(по а  сіткою навчального 
плані-)

11

1.Правила дорожнього руху 
2,Охорона праці
3.Перша долікарська допомога
4.Енерго- та матеріалозбереження 
5.0снови агрономії 
б.Ортанізація і технологія

механізованих робіт 
7.Основи слюсарної справи
8.Безпека руху
9.Т ехнічне креслення
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Що стосується 60 годин професійно-практичної підготовки, тобто 
виробничого навчання, то звертаємо увагу, що зміст професійних базових 
компетентностей містить перелік знань і вмінь учня. Перелік вмінь майстер 
виробничого навчання використовує при складанні тем для виробничого 
навчання.

Вивчаючи зміст професійних профільних компетентностей першого та 
другого модулів, ми визначаємо, що передбачені державним стандартом години 
(138 і 80) доцільно розподілити між предметами: трактори,
сільськогосподарські машини, система технічного обслуговування і ремонту 
машин.

• Трактори
• Сільськогосподарські 

машини
• Система технічного 

обслуговування і 
ремонту машин
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І знову ж таки, звертаємо вашу увагу, що у змісті професійних 
профільних компетентностей зазначено, що повинен знати і уміти учень. Це 
повинен врахувати майстер виробничого навчання при плануванні 138 годин і 
66 годин, які передбачені на виробниче навчання за першим і другим 
навчальними модулями.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників за 
професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» 
(категорія А2). На базовий блок заплановано 8 годин загальнопрофесійної 
підготовки і 23 години професійно-теоретичної підготовки. Переглянувши 
типову програму базового блоку, ми відносимо предмет «Основи 
інформаційних технологій» до загальнопрофесійної підготовки, а 23 години 
професійно-теоретичної підготовки розподіляємо між предметами: правила 
дорожнього руху, безпека руху, охорона праці.
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Г одини першого та другого навчальних модулів доцільно розподілити на 
вивчення предметів: трактори, сільськогосподарські машини, система
технічного обслуговування і ремонту машин.

івчальн кй  п л ан  п ідготовки к вал іф іковани х робітників

П роФесії :  З .'.'І Туактооист-мзишміст  
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ремонту матттин
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Типовий навчальний план за професією «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва»(категорія В1). Аналогічно розпочинаємо 
з базового блоку: 5 годин загальнопрофесійної підготовки -  вивчення основ 
інформаційних технологій; 29 годин професійно-теоретичної підготовки: 
безпека руху, правила дорожнього руху, охорона праці, основи планування та 
організації виробництва.

38 годин першого та 22 години другого навчальних модулів професійно- 
теоретичної підготовки варто розподілити між предметами: 
сільськогосподарські машини та система технічного обслуговування і ремонту 
машин.
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• Сільськогосподарські 
машини

• Система технічного 
обслуговування і 
ремонту машин

Слід звернути увагу, що в таблиці «Типова програма» з підготовки за 
професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» на 
кожну категорію передбачено перелік практичних вправ, які повинен 
відпрацювати учень, опановуючи третій навчальний модуль.

При розробленні робочих навчальних планів необхідно врахувати 
положення наступних нормативно-правових актів та методичних рекомендацій, 
наданих департаментом професійної освіти Міністерства освіти і науки України 
в додатку до листа № 3-239 від 30.03.2017 року «Щодо дотримання вимог 
нормативно-правових актів при розробленні робочих навчальних планів 
професійно-технічних навчальних закладів»;

Закони України «Про освіту» та «Про професійно-технічну освіту»;
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення 

про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти», «Про 
затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту»;

накази Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 
Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно- 
технічних закладах», «Про затвердження Типової базисної структури 
навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно- 
технічних навчальних закладах».

Затвердження та погодження оновлених робочих навчальних планів 
потрібно завершити до 15.07.2017 року і навчання у 2017-2018 навчальному 
році розпочати за оновленими планами.
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Методичні рекомендації до проведення моніторингу роботи бібліотеки 
професійно-технічного навчального закладу 

Тетяна Ярмолінська,
методист НМК ПТО у  Київській області

Кардинальні зміни, які відбулися в усіх сферах життя суспільства, 
зокрема в розвитку і становленні національної школи, нові орієнтації у змісті 
освіти на вихованні підростаючого покоління вимагають перегляду й 
оновлення багатьох аспектів діяльності освітніх бібліотек, у цілому системи 
бібліотечної справи. В сучасних умовах основними завданнями бібліотеки є:

-  виховати в учнів інформаційну культуру, культуру читання, 
формувати вміння користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом, 
розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси учнів, сприяти 
успішному засвоєнню ними навчальних програм;

-  забезпечувати зростання професійної компетенції педагогічних 
кадрів;

-  сприяти різним формам і методам бібліотечної роботи, самоосвіти 
учнів і педагогів, забезпечити літературою їхні соціальні та культурні потреби;

-  виховувати в учнів культуру, національну свідомість, шанобливе 
ставлення до книги як джерела знань.

Свої особливості має бібліотека професійно-технічного навчального 
закладу, яка покликана, крім перелічених вище завдань освітніх бібліотек, 
брати активну участь у професійному становленні учнів -  майбутніх 
висококваліфікованих робітників і молодших спеціалістів.

Щоб забезпечити читачів необхідною для навчально-виховного процесу 
літературою, треба постійно вивчати читацькі запити, потреби в літературі, які 
виникають у процесі навчальної, виховної роботи, професійної підготовки, 
методичної діяльності закладу. Саме тому з метою формування комплексу 
методичних заходів, спрямованих на удосконалення роботи бібліотек ПТНЗ як 
навчально-інформаційних, інформаційно-консультативних центрів, у 2017/2018 
навчальному році проводиться моніторинг діяльності бібліотеки та участі 
бібліотекаря у навчально-виховному та навчально-виробничому процесах.

Суть бібліотечного моніторингу полягає у вивченні роботи бібліотеки та 
бібліотекаря. Моніторинг дозволить з ’ясувати основне коло проблем та 
визначити сучасний стан бібліотек за основними кількісними та якісними 
показниками їх роботи, стане передумовою для формування методичних 
рекомендацій щодо поліпшення стану роботи бібліотеки ПТНЗ.
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1. Завдання моніторингу
1. Визначити роль бібліотеки ПТНЗ у навчально-виховному та навчально- 

виробничому процесах.
2. Вивчити практику роботи бібліотекаря у тандемі з педпрацівниками та 

учнями.
3. Сприяти активізації творчого пошуку резервів для підвищення рівня 

обслуговування користувачів.

2. Умови проведення моніторингу
1. У моніторингу беруть участь всі бібліотеки ПТНЗ Київської області.
2. Моніторинг проводиться протягом 2017/2018 навчального року.
3. Моніторинг охоплює наступні напрями роботи бібліотеки:
а) нормативно-правове, інформаційно-консультативне та технічне 

забезпечення бібліотеки;
б) роль бібліотекаря у навчально-виховному та навчально-виробничому 

процесах;
в) дотримання санітарно-гігієнічних вимог та естетичне оформлення 

бібліотеки.

3. Етапи моніторингу
Моніторинг проводиться у чотири етапи:
I етап -  підготовчий: вересень-грудень 2017 року.
Здійснюється підготовка та подання документації до Навчально - 

методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області. 
Матеріали подаються до 1 січня 2018 року.

II етап -  заочний: січень-лютий 2018 року.
Проводиться обробка, узагальнення, аналіз отриманої інформації.
III етап -  експертний (очний): березень-квітень 2018 року.
Здійснюється оцінка відповідності матеріалів реальній організації роботи

бібліотекаря та бібліотеки у навчальних закладах.
IV етап -  підсумковий: травень 2018 року.
Підводяться підсумки моніторингу та визначаються професійно-технічні 

навчальні заклади, у яких найвищий рівень організації роботи. Результати 
моніторингу оприлюднюються на підсумкових обласних семінарах методистів, 
бібліотекарів, нараді керівників ПТНЗ. Розробляються рекомендації до 
удосконалення роботи бібліотеки.

4. Критерії моніторингу
Нормативно-правове, інформаційно-консультативне та технічне

забезпечення бібліотеки
1. Нормативно-правове забезпечення 0-3 бали
2. Паспорт бібліотеки 0-3 бали
3. Перспективний план оснащення 

бібліотеки
0-3 бали
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4. Довідково-пошуковий апарат 
бібліотеки:

4.1. Алфавітний каталог
4.2. Систематичний каталог
4.3. Електронний каталог
4.4. Тематичні картотеки

0-2 бали 
0-2 бали 
0-4 бали 
0-4 бали

5. Відповідність бібліотечного фонду
запитам користувачів:

5.1. Основний бібліотечний фонд
Інтенсивність читання:

до 10 0-1 бал
понад 10 2-3 бали

Відвідуваність:
до 10 0-1 бал

понад 10 2-3 бали

5.2. Фонд підручників
Забезпеченість загальноосвітніми
підручниками (%):

до 70% 3 бали
71% - 89% 7 балів

90% - 100% 10 балів

Забезпеченість підручниками для
спецдисциплін (%):

до 70% 3 бали
71% -  89% 7 балів

90% - 100% 10 балів

5.3. Електронні посібники 0-10 балів
5.4. Електронні версії підручників 0-10 балів
6. Доступність користувачів бібліотеки 0-5 балів

до мережі Інтернет
7. Наявність зони ^ і-Р і 0-5 балів
8. Комп’ютеризація бібліотеки 0-3 бали
9. Наявність у бібліотеці копіювальної 0-5 балів

техніки
10. Наявність у бібліотеці періодичних

видань:
- із загальноосвітніх предметів; 0-5 балів
- із фахової підготовки; 0-5 балів
- інші. 0-5 балів
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Роль бібліотекаря у навчально-виховному 
та навчально-виробничому процесах ПТНЗ

1. План роботи бібліотеки 0-3 бали
2. Інформаційна допомога бібліотекаря 

педпрацівникам у ознайомленні з новими 
надходженнями та публікаціями

0-10 балів

3. Практична допомога бібліотекаря у 
підготовці до проведення:

3.1. уроків;
3.2.заходів, які проводяться в 

позаурочний час

0-5 балів 
0-5 балів

4. Проведення бібліотечних уроків, 
заходів присвячених знаменним датам та 
подіям, організація виставок

0-10 балів

5. Сценарні плани бібліотечних уроків, 
виховних годин

0-10 балів

6. Співпраця бібліотекаря та заступника 
директора з виховної роботи, вихователя 
гуртожитку, психологічної служби, керівників 
гуртків (план роботи, звіти, презентації 
проведених заходів)

0-20 балів

7. Співпраця бібліотеки та методичної 
служби:

7.1. Участь у підготовці та проведенні 
педагогічних та методичних рад, засідань 
методичних комісій, предметних тижнів, 
педчитань тощо

7.2. Роль бібліотекаря у роботі над 
єдиною методичною темою навчального 
закладу

7.3. Роль бібліотекаря у вивченні, 
узагальненні та впровадженні передового 
педагогічного досвіду

7.4. Роль бібліотекаря у роботі школи 
молодого педагога

0-5 балів

0-5 балів 

0-5 балів 

0-5 балів

8. Допомога бібліотекаря у підготовці 
учнів до:

- уроків;
- ДПА, ДКА;
- ЗНО.

0-5 балів 
0-5 балів 
0-5 балів

9. Участь бібліотекаря в обласних 
семінарах бібліотекарів, конкурсах, 
конференціях тощо

0-10 балів
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Дотримання санітарно-гігієнічних вимог 
та естетичне оформлення бібліотеки

1. Відповідність санітарно-гігієнічним
вимогам:

1.1. Площа бібліотеки 0-3 бали
1.2. Наявність читального залу 0-3 бали
1.3. Кількість посадкових місць 0-3 бали
1.4. Наявність книгосховища 0-3 бали
1.5. Повітряно-тепловий режим 0-3 бали
1.6. Природне і штучне освітлення 0-3 бали
2. Технічний стан приміщення:
2.1. Капітальний ремонт до 20 балів
2.2. Косметичний ремонт до 10 балів
2.3. Забезпеченість сучасними меблями 0-5 балів
3. Естетичне оформлення:
3.1. Дизайн приміщення 0-10 балів
3.2. Постійні виставки 0-3 бали
3.3. Змінні виставки 0-3 бали
3.4. Наявність сучасних стендів 0-3 бали
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Виставка-конкурс методичних розробок та електронних посібників 
педагогічних працівників ПТНЗ «Калейдоскоп педагогічних ідей» 

Інна Сидоркіна,
методист НМК ПТО у  Київській області

Справжній педагогічній творчості властиві 
риси дослідження, творчого узагальнення своєї праці.

В. Сухомлинський

Що вигукнув Ісаак Ньютон, коли йому на голову впало яблуко? 
Можливо, як свого часу Архімед, він вигукнув: «Еврика!»?

До речі, це грецьке слово перекладається нашими двома словами «я 
знайшов». Словник іншомовних слів трактує його як вислів радості з приводу 
вдалого розв’язання задачі, виникнення нової думки, ідеї.

Ідея,що спала на думку у ванні Архімедові, оформилася в основний закон 
гідростатики (закон Архімеда). Яблуко, що впало на голову серові Ісаакові 
Ньютону, як кажуть, спонукало його сформулювати закон усесвітнього
тяжіння.

Що спонукає педагога продукувати методичні ідеї? Нагальна потреба 
(тепер це зветься виклики часу), нестримний креатив (модний термін), 
невгамовна вдача? Адже ідея -  то найвища форма пізнання й мислення, яка не 
лише відображає об’єкт, а й спрямована на його перетворення. 
А кращий спосіб одержати гарну ідею -  мати багато ідей!

Сучасна професійна освіта чекає нового педагога, який має високу 
фахову кваліфікацію та професійну культуру, здатний об'єктивно осмислювати 
педагогічні явища й факти, критично оцінювати й творчо сприймати
педагогічну дійсність. Високі вимоги до сучасного педагога зумовлені
об’єктивними потребами суспільства, новими завданнями, які ставить перед 
нами життя.

Процес оновлення неможливий без вдосконалення професійної 
компетентності викладача та майстра виробничого навчання -  усвідомлення 
себе як інноваційної особистості шляхом самоаналізу власного «Я», відходу від 
стереотипів, відкритості до нового досвіду і готовності до змін. Нинішній 
професійній освіті потрібен педагог-психолог, педагог-майстер, дослідник, 
науковець, актор, здатний креативно вирішувати професійні завдання,
співпрацювати з іншими та вести за собою. Одним словом, той, хто любить і 
розуміє дітей.

Чи є креативність невід'ємною складовою праці викладача та майстра 
виробничого навчання? Безумовно. Без неї неможливий педагогічний процес. 
Адже творчість педагога специфічна за своєю суттю. Наділений здатністю до 
креативності, викладач вдихає наукові факти, творчу майстерність, гіпотези та
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теорії в нове життя, відкриває шлях своїм учням до розуму і серця. При цьому 
творчість та майстерність -  важлива умова у становленні самого педагога, його 
самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість та розвиваючі 
здібності формують педагогічний талант викладача та майстра виробничого 
навчання.

Останнім часом в педагогічному середовищі все частіше можна почути 
слово “інновація”. І ставлення до нього з боку педагогів є різним: від повного 
несприйняття до повного схвалення. Незалежно від ставлення до інновацій, всі 
розуміють, що в нинішній час потрібно проводити певні зміни в навчально- 
виховному та навчально-виробничому процесі, бо учні не хочуть учитись, вони 
не привчені думати та аналізувати. Тому ми всі дружно відшуковуємо 
інформацію про найсучасніші методики викладання, інноваційні методи та 
форми роботи, забуваючи про те, що ті, хто їх розробляв, роками 
напрацьовували ці методики, і їхнє сліпе копіювання та застосування не завжди 
приносить результат. Не можна зразу навчитись працювати по-новому, це 
нелегка та копітка справа. Педагоги часто забувають про те, що вчитись треба 
поступово, від простого до складного.

Згадаємо всі дитячий конструктор: із стандартних деталей діти складають 
“дорослі” механізми, які зовсім різні за призначенням та складністю. Можливо, 
кожен з нас зможе полегшити своє педагогічне життя, створивши свій 
конструктор для моделювання уроку. Набором деталей для цього конструктора 
стануть різні прийоми або їх комбінація, а застосування їх на різних етапах 
уроку дозволить досягати в кожному випадку конкретної мети.

Ви запитаєте: а де ж взяти “деталі” для цього конструктора ? Ці “деталі” 
(тобто прийоми) є в досвіді роботи наших колег, профтехосвітян Київської 
області.

Відповідно до плану роботи Навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної освіти у Київській області на 2017 рік була підготовлена 
та проведена виставка-конкурс методичних розробок та електронних 
посібників «Калейдоскоп педагогічних ідей». 15-16 лютого відбулося засідання 
журі І (заочного) етапу згаданої виставки-конкурсу. За результатами роботи 
журі визначено учасників ІІ (очного) етапу у кожній номінації, роботи яких 
набрали найбільшу кількість балів.

У дні, коли Київщина святкувала свій 85-річний ювілей, а саме: 28 
лютого 2017 року, державний навчальний заклад «Катюжанське вище 
професійне училище» зібрав у своїх стінах учасників обласної виставки- 
конкурсу методичних розробок та електронних посібників педагогічних 
працівників професійно-технічних навчальних закладів «Калейдоскоп 
педагогічних ідей». Ця виставка стала своєрідним підсумком методичної 
роботи педагогів професійно-технічних навчальних закладів у 2016/2017 
навчальному році.

Учасників виставки-конкурсу привітала директор департаменту освіти і 
науки Київської обласної державної адміністрації Віра Борисівна Рогова, яка
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наголосила на необхідності 
розвитку професійно-технічної 
освіти в регіоні в цілому та 
розвитку національно-
патріотичного виховання
зокрема.

Розпочалась виставка- 
конкурс з огляду методичних 
матеріалів, розроблених
педагогами професійно-
технічних навчальних закладів у 
2016/2017 навчальному році.
Робота у другій частині заходу була зосереджена на захисті електронних 
посібників, методичних розробок, комплексних проектів, автори яких стали 
переможцями І (заочного) етапу виставки-конкурсу.

Учасники змагалися у п ’яти номінаціях:
1. Освітній інноваційний простір: електронні посібники та підручники 

педагогічних працівників ПТНЗ;
2. Сучасні інтерактивні освітні технології у навчально-виробничому 

процесі ПТНЗ;
3. Співпраця сучасних ПТНЗ із соціальними партнерами;
4. Науково-методична, пошукова та дослідницько-експериментальна 

робота у ПТНЗ;
5. Сучасні аспекти організації військово-патріотичного, 

волонтерського та національного виховання молоді у ПТНЗ.
Учасники виставки-конкурсу підготували презентаційні матеріали та 

представили їх на загальний огляд у день виставки.
По завершенні

презентацій кожної
номінації відбувалось 
голосування, у якому 
брали участь директори, 
заступники, методисти, 
гості як незалежні члени 
журі. У результаті такого 
голосування було
визначено переможців та 
призерів виставки-
конкурсу «Калейдоскоп 

педагогічних ідей».
У номінації «Освітній інноваційний простір: електронні посібники та 

підручники педагогічних працівників ПТНЗ» нагороджені наступні педагоги:
дипломом І ступеня -  Кучеренко Раїса Дмитрівна, викладач математики 

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»;
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дипломом ІІ ступеня -  Малащенко Оксана Юріївна, викладач хімії ДНЗ 
«Катюжанське вище професійне училище»;

дипломом ІІІ ступеня -  Кацалап Лариса Миколаївна, викладач 
інформатики ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної 
освіти», та Ковтун Світлана Олексіївна, викладач інформатики ДНЗ 
«Професійний ліцей м. Українки».

У номінації «Сучасні інтерактивні освітні технології у  навчально- 
виробничому процесі ПТНЗ» нагороджені:

дипломом І ступеня -  Кацалап Лариса Миколаївна, викладач 
інформатики ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної 
освіти»;

дипломом ІІ ступеня -  Петренко Тетяна Іванівна, викладач математики, 
та авторський педагогічний колектив ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне 
училище будівництва та сервісу»;

дипломом ІІІ ступеня -  Давиденко Валентина Іванівна, майстер 
виробничого навчання ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей».

У номінації «Співпраця сучасних ПТНЗ із соціальними партнерами» 
дипломом І ступеня нагороджено представників ДПТНЗ «Броварський 
професійний ліцей» -  Пержинську Оксану Дмитрівну, заступника директора з 
виховної роботи, та Терещенко Тетяну Миколаївну, майстра виробничого 
навчання.

У номінації «Науково-методична, пошукова та дослідницько- 
експериментальна робота у  ПТНЗ» нагороджені:

дипломом І ступеня -  Гордієнко Наталія Павлівна, методист ДНЗ 
«Ржищівський професійний ліцей»;

дипломом ІІ ступеня -  Лега Наталія Миколаївна, викладач спецдисциплін 
ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»;

дипломом ІІІ ступеня -  Москаленко Ганна Василівна, викладач біології та 
екології ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей».

У номінації «Сучасні аспекти організації військово-патріотичного, 
волонтерського та національного виховання молоді у  ПТНЗ» нагороджені: 

дипломом І ступеня -  Павленко Влада Владиславівна, заступник 
директора з виховної роботи ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»;

дипломом ІІ ступеня -  Решетник Сергій Володимирович, заступник 
директора, та Стецюк Світлана Андріївна, викладач історії ДНЗ «Ржищівський 
професійний ліцей»;

дипломом ІІІ ступеня -  Сукач Василь Іванович, заступник директора з 
виховної роботи, та авторський педагогічний колектив ДПТНЗ «Білоцерківське 
вище професійне училище будівництва та сервісу».
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У цей святковий день музичні вітання дарували гостям учні 
Катюжанського вищого професійного училища, а учні та майстри виробничого 
навчання відділення кулінарії та сервісу пригощали гостей різноманітними 
смаколиками, виготовленими власноруч з величезною любов’ю і 
презентованими відповідно до сучасних зразків оформлення.

Виставка-конкурс проводилась з метою поширення власних педагогічних 
ідей та технологій, освітніх і виробничих новацій, використання електронних 
посібників у підготовці кваліфікованих робітників, результатів інноваційної 
методичної діяльності педагогічних колективів професійно-технічної освіти 
Київської області у 2016/2017 навчальному році.

Враховуючи досвід проведення першої обласної виставки методичних 
розробок та електронних посібників, при підготовці до участі в аналогічних 
заходах варто дотримуватись низки рекомендацій:

1. Обов’язкова наявність каталогу методичних розробок, які 
подаються до участі у виставці-конкурсі (Додаток 1).

2. Актуальність обраних інноваційних технологій і форм роботи.
3. Теоретична, практична значущість результатів діяльності 

викладача, майстра виробничого навчання чи педагогічного колективу в 
цілому.

4. Методична доцільність і цінність презентованих інноваційних 
технологій і форм роботи.

5. Відповідність назви та змісту розробки номінації, в якій подається 
робота.

6. Чітке дотримання умов проведення конкурсу щодо електронних та 
паперових матеріалів.

7. Активізація методичної роботи викладачів спецдисциплін та 
майстрів виробничого навчання з підготовки кваліфікованого робітника.

8. Недопустимість подачі до участі у конкурсі робіт попередніх років.
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9. Достовірність поданих матеріалів, дотримання авторського права 
(перевірка на плагіат проводиться на рівні обласних методичних служб та 
членами оргкомітету виставки-конкурсу).

Додаток 1

Каталог робіт, які подаються до участі у конкурсі

(найменування ПТНЗ)

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

учасника

Посада Номінація Тема роботи Коротка
анотація
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Електронний навчальний посібник з геометрії «Тіла обертання»

Раїса Кучеренко,
викладач математики 

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти»

З кожним днем інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) все глибше 
проникають у навчально-виховний процес, стають його невід’ємною 
складовою. На зміну зошитам, ручкам та товстелезним підручникам прийшли 
ноутбуки, планшети та телефони . Ще років 50 тому Олесь Г ончар писав: "Щоб 
виховати людину високого інтелекту, красиву й багату емоційно, вчитель не 
може обійтися без книги..." Наше вчительське завдання не змінилося. 
Змінилися тільки книги.

Електронний навчальний посібник з геометрії «Тіла обертання» 
створений за допомогою програми ТигЬо8іїе,ш,о дає змогу створити НТМЬ-сайт 
або електронний підручник з підтримкою коментарів, форми зворотного 
зв'язку, розміщення відео-файлів і ^аVа8сгір1-тестів та іншими можливостями. 
Він може тиражуватися як на С^-КОМі, так і на будь-якому іншому носієві.

Посібник виконано у вигляді багаторівневого, ієрархічно 
взаємопов'язаного ^ Е В - котрий складається з вкладених каталогів, які є 
початком кожного підрозділу. Тому навігацію електронним посібником можна 
здійснювати з кореневого каталогу. Цей посібник буде працювати на будь-якій 
операційній системі, в будь-якому сучасному браузері, може бути 
завантажений на будь-який безкоштовний хостинг.

Головна сторінка електронного навчального посібника містить назву, 
інформацію про автора, анотацію, відеоматеріал та зміст.

Переглянувши зміст, можна переконатися, що основні вимоги, які 
висувають до електронних підручників , а саме: структурованість, зручність в 
обігу та наочність викладеного матеріалу -  дотримані.

Відеоролик на головній сторінці покликаний викликати інтерес до 
інформації, представленої в посібнику. Крім того, він сприяє активізації 
пізнавальної діяльності користувача.

У даному електронному посібнику реалізується «покрокова» процедура 
засвоєння навчального матеріалу, за якою інформація опановується окремими, 
логічно завершеними фрагментами. Під час роботи з ними забезпечується 
здійснення всього циклу засвоєння навчального матеріалу: сприйняття -  
усвідомлення -  закріплення -  застосування -  контроль.

Електронний посібник має сучасний дизайн і відповідає ергономічним 
вимогам до комп'ютерних засобів навчання. Перше -  це можливість включати в
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них сучасні способи подання інформації (навчальні програми, засоби анімації 
тощо). Друге -  можливість включати інтерактивні засоби контролю знань для 
перевірки та самоперевірки. І третє: електронну версію легко «скинути» на 
диск або флеш-накопичувач і користуватися ним на домашньому комп'ютері. А 
сам комп'ютер може виступити в ролі терплячого педагога-репетитора, який 
здатен показати помилку, дати правильну відповідь і повторювати завдання 
знову і знову, не виражаючи при цьому ні роздратування, ні досади.

Метою розробки електронного посібника з геометрії є створення 
ефективних навчальних ресурсів з теми «Тіла обертання», доступних широкій 
аудиторії користувачів ПК та мережі Інтернет. Поставлені завдання 
досягаються введенням у навчальний посібник основних теоретичних 
положень, підкріплених ілюстративним та відеоматеріалом, тестових завдань, 
задач з розв’язками, тренувальних вправ та задач практичного змісту.

Даний навчальний посібник складається з трьох розділів: циліндр, конус, 
куля (сфера).

Для того, щоб завантажити посібник, відкрийте файл риЬ1іс_Мш1 / іпгїех. 
Посібник відкриється в програмі-браузері. Додаткові відомості про 
особливості роботи містяться в його розділах.

Посібник може бути використаний у різних варіантах застосування ПК: 
як інформаційно-навчальна система колективного користування, для
самопідготовки на ПК, для поточного контролю знань.

Г оловна сторінка електронного навчального посібника містить 
інформацію про автора, анотацію, відеоматеріал та зміст. Для зручності 
користування матеріал розбито на три розділи(циліндр, конус, куля (сфера)), 
кожен з яких складається з 6 підрозділів.

Перший підрозділ містить теоретичні відомості, основні формули та 
відеоматеріал про тіло обертання, яке розглядається в даному розділі.
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У другому підрозділі пропонується підбір тестових завдань для перевірки 
засвоєних теоретичних знань. Причому, правильні відповіді підсвічуються 
зеленим кольором, а неправильні -  рожевим.

2 .2  П е р е в ір  себе

Яка фігура утвориться при обертанні прямокутного трикутника навколо одного зі 

своїх катетів?

С1 циліндр 

конус 

С  куля 

С1 сфера 

С піраміда

Як називається пряма, навколо якої обертається прямокутний трикутник?

'•? вершина 

радіус 

хорда 

вісь

діаметр

Як називається відрізок, що з'єднує вершину конуса з центром основи?

і?' висота 

вісь 

С ' радіус 

С 1 твірна 

С ' хорда

Як називається відрізок, що з'єднує центр конуса з точкою кола основи?

С діаметр 

хорда 

висота 

'•? вісь 

радіус

Що являється перерізом конуса, паралельним до основи?

Главная

1. Циліндр. 1.1. Теоретичний 

матеріал

1.2 Перевір себе

1.3 Завдання ЗНО

1.4 Т ренувальні вправи

1.5 Приклади розв'язаних задач

1 .6 Задачі практичного змісту

2. Конус. 2.1. Теоретичний матеріал

2.2 Перевір себе

2.3 Завдання ЗНО

2.4 Тренувальні вправи

2.5 Приклади розв'заних задач

2.6 Задачі практичного змісту

3. Куля та сфера. 3.1 Теоретичні 

матеріал

3.2 Перевір себе

3.3 Завдання ЗНО

3.4 Тренувальні вправи

3.5 Приклади розв'язаних задач

3.6 Задачі практичного змісту

У підрозділі 3 містяться умови та відповіді завдань зовнішнього 
незалежного оцінювання з 2009 по 2016 роки. Ці завдання систематизовано за 
роками.
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3.3 Завдання ЗНО

| | / .0 ЗНО!
Главная

1. Циліндр. 1.1. Теоретичний 

матеріал

1.2 Перевір себе

1.3 Завдання ЗНО

1.4 Т ренувальні вправи

1.5 Приклади розв'язаних задач

1.6 Задачі практичного змісту

7. Ко-лг. 7. '.  Теоре’ич-мй матеріал

2.2 Персь і-- себе

2.3 Зайді і їй ЗНС

2.4 Тренувальні вправи

2.5 Приклади розв’заних задач

2.6 Задачі практичного змісту

З. Куля та сфера. 3.1 Теоретичний 

матеріал

3.2 Перевір себе

3.3 Завдання ЗНО

3.4 Тренувальні вправи

3.5 Приклади розв'язаних задач

3.6 Задачі практичного змісту

Свинцеву кулю радіуса 5 см переплавили в кульки однакового розміру радіус кожної з яких - 1 см.

Скільки таких кульок одержали? Втратами свинцю під час переплавлення знехтуйте.

Відповідь: 125.

2010  р.

Обчисліть площу сфери, діаметр якої дорівнює 12 см.

Відповідь: 144п

У скільки разів збільшиться об'єм кулі, якщо її радіус збільшити у  2 рази?

Відповідь: у 8 разів.

2011 р.

Об'єм кулі дорівнює 36/1 см3. Знайти її діаметр 

Відповідь: 8 см 

2013 р.

Переріз кулі площиною має площу 81Л см2. Знайти відстань від центра кулі до площини 
перерізу, якщо радіус кулі дорівнює 15 см.

Відповідь: 12 см

Круг, радіус якого дорівнює 3/4 а обертається навколо прямої, що проходить через центр цього

Тренувальні вправи містяться у підрозділі 4. Таким чином, користувач 
навчального посібника має змогу, розв'язавши задачі та зрівнявши свій 
розв'язок з відповіддю, перевірити рівень своїх практичних умінь.

А в підрозділі 5 можна розглянути приклади розв'язаних задач та 
ознайомитися з правилами побудови малюнків та оформлення розв'язків.

3.4 Тренувальні вправи Главная

1. Циліндр. 1.1. Теоретичний 

матеріал

1.2 Перевір себе

1.3 Завдання ЗНО

1.4 Тренувальні вправи

1.5 Приклади розв'язаних задач

1.6 Задачі практичного змісту

2. Конус. 2.1. Теоретичний матеріал

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ
1. Знайдіть площ у поверні кулі, діаметр якої 10см.
(100л  см 2)

2. Площ а поеерні кулі дорівнює 4 00 л  см 2. Знайдіть її 
о б ’єм.
( 4000/Зл см 3)

3. Радіуси т рьох куль дорівнюють 3, 4, 5 см. Знайдіть 
радіус кулі, о б ’єм яко ї дорівнює сумі об 'єм ів даних куль.
( Н  = Є см)

4. Знайдіть площ у поверхні кулі радіусом 8см.

(256 см 2)

5. Знайдіть о б ’єм кулі, якщо радіус кулі дорівнює Зсм.

(36 см 3)

6. Знайдіть об'єм кулі, діаметр якої дорівнює 12 см.

( 2 88 л  см 3.)

2.2 Перевір себе

2.3 Завдання ЗНО

2.4 Тренувальні вправи

2.5 Приклади розв'заних задач

2.6 Задачі практичного змісту

3. Куля та сфера. 3.1 Теоретичний 

матеріал

3.2 Перевір себе

3.3 Завдання ЗНО

3.4 Тренувальні вправи

3.5 Приклади розв'язаних задач

3.6 Задачі практичного змісту
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Відповідний рівень математичної підготовки досягається в процесі 
навчання, орієнтованого на широке розкриття зв'язків математики з 
навколишнім світом, із повсякденним життям та вирішенням певних життєвих 
проблем. Тому очевидна необхідність підсилення практичного, прикладного

• г \  • ••• • •спрямування освіти. З метою реалізації компетентнісного підходу в 
навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на 
формування і розвиток ключових компетенцій особистості, у посібнику 
розміщено 6-й підрозділ, де учням для розв'язання пропонуються задачі 
практичного змісту.

94



Кожна сторінка електронного посібника проілюстрована графічними 
зображеннями, матеріал, на який варто звернути особливу увагу, виділений 
кольором: зелений (для розділу «Циліндр»), синій (для розділу «Конус») та 
червоний(для розділу «Куля та сфера»).

Електронний посібник «Тіла обертання» адресований учителям та учням, 
які цікавляться математикою й готуються до зовнішнього незалежного 
оцінювання та державної підсумкової атестації.

На завершення слід відмітити спільні позитивні аспекти усіх електронних 
посібників: вони дають можливість кожному учневі незалежно від рівня його 
підготовки брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізувати свій 
процес навчання, здійснювати самоконтроль.

Використання електронного посібника -  це відкрита система навчання, 
яка передбачає активне спілкування викладача і учня за допомогою сучасних 
технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, 
часу та темпу навчання.

95



Формування самоосвітньої компетентності педагога через 
інформаційно-комунікативні технології

Тетяна Петренко,
заступник директора з навчально-методичної роботи 

ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище
будівництва та сервісу»

Алла Титова,
викладач української мови та літератури,бібліотекар 

ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище
будівництва та сервісу»

Самоосвіта вчителя -  
запорука педагогічної творчості

На сучасному етапі розвитку системи освіти значна увага приділяється 
професійному розвитку й освіті дорослої людини. У сфері управління 
навчальним закладом дана проблема часто є найбільш актуальною. Перед 
методичною службою училища часто стоїть питання: як зробити, щоб кожен 
педагог став активним, зацікавленим учасником методичного життя закладу? 
Як позбутися пасивності окремих педагогів? Як організувати дослідницьку 
діяльність в педагогічному колективі? Яка ідея зможе об’єднати педагогів?

Проблема педагога (викладача, майстра виробничого навчання, 
вихователя гуртожитку) -  його професіоналізму, світоглядної культури, 
духовно-морального обличчя -  одна з найактуальніших у педагогіці й філософії 
освіти. І це зрозуміло. Адже саме від педагога, його особистісних 
характеристик залежить реалізація навчальних планів, якість освітніх послуг, 
виховання учнів як у процесі навчання, так і в позанавчальний час.

Серед найпоширеніших освітніх технологій особливе місце сьогодні 
займають інформаційно-комунікативні технології, зокрема технології ^ е Ь  2.0. 
Саме такі технології забезпечують високий темп уроку, наочність подання 
матеріалу, можливість оперативного повернення до раніше вивченого.

Комп’ютерна підтримка уроків як теоретичного, так і виробничого 
навчання має позитивні наслідки, тому що реалізується особистісно- 
зорієнтований підхід до навчання; формуються уміння учнів самостійно 
здобувати знання, обирати необхідний матеріал, аналізувати, зіставляти, 
обирати головне; розвиваються навички комп’ютерної грамотності. ІК- 
технологія розвиває не тільки учнів, а й педагога, робить його роботу 
успішною, результативною, полегшує працю, забезпечує професійне зростання.
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Наше училище значну увагу приділяє професійному розвитку й освіті 
педагога. Адже управлінець у зв’язку зі своїми функціональними обов’язками 
повинен бути не лише керівником, але і наставником в організації методичної 
роботи, володіти найрізноманітнішими формами професійного навчання своїх 
співробітників.

Тому і виникла ідея започаткувати педагогічний проект «Рег азрега ай 
Азїта» («Через терни до зірок»).

Ключові питання:
Чи актуальна самоосвітня діяльність сьогодні?
Чи може успішне навчання зробити людину щасливішою?
Тематичні питання:
Як впливають знання на становлення особистості?
Змістові питання:
Якими методами можна перевірити знання учня?
Що називається учнівським портфоліо?
Які вправи називаються інтерактивними?
Тип проекту: педагогічний, постійно діючий
Навчальні предмети: предмети, що викладаються в училищі
Мета: створити загальнодоступну бібліотеку:
- незалежних вправ, придатних для онлайн-використання;
- мультимедійного супроводу уроків, виховних заходів;
- віртуальних предметних кабінетів.
Проект об’єднав колектив, кожен педагог став активним, зацікавленим 

учасником методичного життя. Адже сьогодні актуально, модно володіти 
комп’ютером, використовувати його онлайн-можливості. Чому саме онлайн? 
Тому що доступ до такої інформації можливий з будь-якого місця перебування 
людини.

Педагогічний проект «Через терни до зірок» передбачає як теоретичну 
роботу (вивчення сервісів для створення віртуального кабінету або віртуальної 
сторінки, розробка та наповнення ресурсу),так і розробку майбутньої діяльності 
педагога і учнів з використанням ресурсу.

Проект орієнтований на інновацію: ми пропонуємо використання ІКТ в 
освітньому процесі. Результат виконаного проекту повинен бути «відчутним»: 
якщо це теоретична проблема -  то конкретне її вирішення, якщо практична -  
конкретний результат, готовий до впровадження.

Робота над проектом розпочалася із пошуку безкоштовних сервісів, за 
допомогою яких можна було б створювати віртуальні кабінети, онлайн-вправи. 
Однак багато з них вимагають знання основ програмування, що у звичайного 
педагога викликає ряд сумнівів та побоювань. Тому шукали програми та 
сервіси, які педагог може освоїти самостійно.

Для створення сайтів (віртуальних кабінетів) використали безкоштовну 
платформу -  конструктор иСог, з величезною кількістю можливостей та 
необмеженим простором для втілення у життя будь-яких творчих задумів.
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З 2012 року працюють кабінети: математики (автор -  викладач 
математики Петренко Т.І.), який у 2017 році став лауреатом обласного 
конкурсу-захисту ^еЬ-сайтів закладів освіти у номінації «^еЬ-сайти (блоги) 
педагогів»; української мови та літератури (автор -  викладач української мови 
та літератури Титова А.В. ), який у 2016 році став лауреатом обласного 
конкурсу-захисту ^еЬ-сайтів закладів освіти у номінації «^еЬ-сайти (блоги) 
педагогів»; з 2015 року -  кабінет офіціантів (автор -  викладач спеціальних 
предметів Ільніцька Л.Г.). Кабінет користується популярністю серед учнів, 
оскільки викладач розміщує на його сторінках інформацію про особливості 
професії офіціанта, про кроки професійного зростання, про нове в професії 
тощо. З 2016 року функціонує кабінет спеціальної технології (автор -  майстер 
виробничого навчання з професії «Кухар» Тимощук А.Ю.). Наші віртуальні 
кабінети призначені, в першу чергу, учнівській аудиторії.

Доступ до них здійснюється із офіційного сайту училища зі сторінки 
«Віртуальні кабінети».

Крім того, на офіційному сайті училища у вкладці «Віртуальні кабінети» 
розміщені сторінки викладачів:

-  Кабінет спецтехнології (кулінарний профіль);
-  Кабінет устаткування;
-  Спецтехнологія будівельників;
-  Кабінет креслення;
-  Кабінет документознавства;
-  Кабінет української мови і літератури;
-  Кабінет англійської мови;
-  Кабінет історії;
-  Кабінет фізики;
-  Кабінет географії;
-  Спортзал.

Педагоги творчо підходять до наповнення інформацією своїх сторінок. 
До прикладу, викладач фізики на сторінку свого віртуального кабінету 
помістила: онлайн-вправи, екскурсії до кабінету, фотозвіт із уроку (учні із 
задоволенням переглядають фотофрагменти уроку, згадують цікаві моменти 
тощо).

Наступний крок педагогічного проекту «Через терни до зірок» -  
створення мультимедійних дидактичних онлайн-вправ, за допомогою яких 
можна перевіряти знання.

Першим обрали сервіс ^еатіп§Арр8.о^§. Сайт вже містить велику базу 
даних, яку розробили педагоги різних країн для всіх шкільних предметів. 
Кожен із ресурсів можна використовувати у власній педагогічній діяльності, 
можна вносити зміни і знову використовувати, створювати вправи за зразком 
або зовсім нові. Педагоги училища приєдналися до наповнення такої 
загальнодоступної бібліотеки незалежних блоків, придатних для повторного 
використання та змін. Вправи можна використати під час уроку, при виконанні 
домашнього завдання, в гуртковій роботі тощо.
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Ьеагпіп§Лрр8.ог§ дозволяє педагогу через закладку «Мої вправи» 
залучати учнів до виконання вправ, а також учні можуть створювати власні 
вправи, які надсилають педагогу на перевірку. Створену учнем вправу він 
перевіряє, редагує, розміщує в папку «Вправи мого класу».

Посилання «Статистика» дозволяє переглянути загальну кількість 
опублікованих і виконаних учнями вправ.

Створені педагогом вправи можна використовувати на різних етапах 
уроку. До прикладу, під час фронтального опитування викдадач пропонує 
використати вправу «Знайди пару»: об’єднати у пари закон фізики та його 
формулу; ліву і праву частин формул тригонометрії; подію із життя 
письменника і дату, коли вона відбулася тощо. На етапі рефлексії на уроці 
фізкультури викладач пропонує учням вправу «З’єднай інвентар з відповідними 
видами спорту».

Наступний сервіс, який опановують наші педагоги, -  це ТЬіпдЬіпк. Він 
перетворює звичайні картинки в інтерактивні об’єкти. Інтерактивність 
зображення досягається додаванням у нього міток з текстовими підказками, 
посиланнями на відео, музику чи зображення. Такий інтерактивний плакат 
легко вбудувати в сайт.

У планах -  опанування сервісів зі створення інтерактивних тестів.
Проект також передбачає створення бібліотеки мультимедійного 

супроводу уроків, виховних заходів. Мультимедійний супровід (анімація, 
графічне зображення, музика, анімаційна графіка) дає можливість комбінувати 
на одному занятті велику кількість цікавих завдань, залучаючи все більше учнів 
до активної роботи, поліпшує рівень унаочнення навчального матеріалу, сприяє 
кращому засвоєнню навчальної інформації на уроках. Досвід створення та 
використання презентацій у навчальному та виховному процесі дозволяє не 
лише навчити учнів опрацьовувати матеріали, а й уміти їх представляти, бо 
сьогодення вимагає від сучасної молоді не простого оволодіння комп’ютерною 
технікою, а й вміння нестандартно, творчо презентувати свою роботу, 
відстоювати власну думку та аргументувати свої дії. Діти вчаться бути 
послідовними у відборі найсуттєвішої інформації.

У методичній скарбниці училища -  більше 100 мультимедійних засобів, 
які постійно вдосконалюються і поповнюються.

Наш проект довготривалий, передбачає створення, наповнення і 
використання віртуальних кабінетів.

Отже, сучасні інформаційні технології навчання забезпечують високий 
темп уроку, наочність подання матеріалу, можливість оперативного повернення 
до раніше вивченого. Розвиток навчання у віртуальному середовищі, брак уваги 
до цієї проблеми призвів до того, що учні користуються глобальною мережею 
на власний розсуд. Вони взаємодіють у мережі, спілкуються, створюють 
товариства за інтересами, але не знайомі з усіма можливостями мережевих 
сервісів.
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Завдання сучасного педагога -  навчити учнів виявляти та 
використовувати можливості соціальних освітніх мереж для підвищення якості 
навчання та розвитку інформаційної компетентності.

Мета педагога завжди одна -  зробити навчання якіснішим, цікавішим, 
доступнішим для учнів. Широкі можливості для цього дають нові технології. 
На сьогодні інтерес до комп'ютеризації зріс. Є комп’ютерні карти, атласи, 
підручники, посібники. Мета проекту «Через терни до зірок» -  використати ці 
технології на всіх етапах навчального процесу:засвоєння нового матеріалу, 
формування практичних знань і навичок, закріплення, поточного і тематичного 
оцінювання навчальних досягнень.

Отож, ми -  за використання комп’ютерних технологій у навчальному 
процесі.
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Реалії АТО у віддзеркаленні сучасної української літератури

Алла Титова,
бібліотекар, викладач української мови та літератури 

ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище
будівництва та сервісу»

Олена Дяченко,
методист ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне

училище будівництва та сервісу»

Інколи життя ділиться на «до» і «після». І буває це не десь за обрієм чи в 
далекій країні. Усе це трапилося з нами, на нашій українській землі.

З 2014року наша країна знаходиться в стані неоголошеної війни, на Сході 
України йдуть військові дії, точаться криваві бої. Там вирішується доля і 
майбутнє нашої держави.

Ці події в Україні змінили не тільки наше життя, а й літературу. Уже 
зараз у книгарнях є окремі полиці з виданнями, написаними журналістами або 
художниками слова, учасниками або свідками антитерористичної операції.

З березня 2014 року вийшло понад 50 помітних видань, об’єднаних темою 
українсько-російських відносин та АТО, і вона залишається актуальною для 
українських видавництв.

Розглянути найбільш помітні та цікаві видання, присвячені цій тематиці, 
-  такою була мета обласної літературно-пошукової конференції «Реалії АТО у 
віддзеркаленні сучасної української літератури», що пройшла
9 березня 2017 року в ДПТНЗ 
«Білоцерківське вище професійне 
училище будівництва та сервісу».

Урочисте відкриття конференції 
розпочалося читанням уривка з книги 
Світлани Талан «Повернутися дощем».
А далі звучали слова шани та подяки 
мужнім, сміливим, хоробрим воїнам, 
які не шкодуючи власного життя, зі 
зброєю в руках захищають крихкий
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східний кордон України; лікарям, які повертають поранених в АТО з того світу; 
волонтерам, на плечах яких тримається наша армія. У виконанні учнів училища 
прозвучали пісні «Чужа війна», «Над землею тумани», «Білі лебеді у небесах», 
«Солдат України», «Заспіваймо пісню за Україну».

На пленарному засіданні свої дослідження презентували: Валентина 
Сивіль, учениця ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище 
будівництва та сервісу», про нових героїв України за книгою О. Криштопи, О. 
Каліновської «Герої (не) війни. Про мертвих, живих і ненароджених». 
Відмінність цієї книги від багатьох інших творів про війну полягає у тому, що 
виразниками головної думки є не автори, а надзвичайні її герої, ті, хто зробив 
достатньо для України, аби бути нарешті почутим.

Павло Кириченко, учень ДПТНЗ «Яготинський центр професійно- 
технічної освіти», висвітлював реалії сучасної війни за книгою Галини 
Вдовиченко «Маріупольський процес». У цьому романі -  усе, як на війні: 
втрати, біль, знову втрати. Батальні сцени і мирне життя, любов і ненависть, 
брехня і правда. Це наче путівник шляхами війни, де кожна деталь важлива і 
кожен крок убік -  великий ризик.

Власні поетичні твори про війну читала Дарина Перч, учениця ДПТНЗ 
«Рокитнянський професійний ліцей»:

Наснилось, що закінчилась війна.
І батько зранку косить в лузі сіно.
А трави, трави! Мов густа стіна.
І козельці цвітуть, як небо, сині.
Так росяно і сонячно навкруг,
З хатини пахне смачно свіжим хлібом.
А сонця заспаний, рожево-жовтий струг
Розгонить небом хмар біляву піну.
Десь жайворон невидимий бринить
Тоненькою струною голосною.
Чи я мчу лугом, чи то луг біжить,
І трави й сонце... Все біжить за мною.
Прокинулась. А за вікном -  зима.
І знову чую: тихо плаче мама.
І сліду сну ласкавого нема.
Лиш на подушці -  сліз солона п л я м а .
Максим Хрульов, учень ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», 

ознайомив з фронтовими поезіями практичного психолога училища, учасника 
АТО Сергія Прокопенка. А у виконанні самого Сергія Федоровича прозвучали 
авторські пісні «Донбас -  зона АТО», «Не буди лихо» та поезії про війну, 
зокрема «Позивний»:

Н екомплект. це -  страшніше за все, всі мовчать або курять, і всіх 
лихоманить.

Не вернувся боєць -  той, що тил прикривав, і комбат тільки рацію 
править.
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«Позивний! Позивний -  на зв’язку! Позивний, не мовчи -  буду винний».
Двоє діб, як молитва, дзвеніло в серцях: «Позивний! Позивний! 

Позивний».

Усміхався на фото веселий боєць, поряд з ним -  дві медалі та орден, як
слава.

Прапор, той, що в окопі висів, та ще той, що прислала востаннє держава.
Гримнув залп, в хлопців сльози пішли, та мужчинам не треба ридати.
Треба далі назад в ту «зельонку» піти -  щоби борг не затримать, віддати.
Всі кінчаються війни, піде і оця -  і гібридна, й тяжка, і бурем на.
«Позивний» посміхається -  значить, браття, що все це було недаремно!!!

Роботу конференції було продовжено у секціях «Реалії АТО у художній 
прозі та публіцистиці» та «Реалії АТО в поетичному слові».

У секції «Реалії АТО у художній прозі та публіцистиці» особливою 
емоційністю вирізнявся виступ Тетяни Скрипачук (ДНЗ «Сквирське вище 
професійне училище») «Російсько-українська війна крізь призму роману 
С. Лойка «Аеропорт». Роман художній, та автор -  єдиний з іноземних 
журналістів, хто в жовтні 2014 чотири дні був у Донецькому аеропорті та бачив 
війну на власні очі.

Богданова Юлія (ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей») 
показала «Перебіг подій російсько-української війни очима звичайного хлопця» 
у романі В. Шкляра «Чорне сонце», у книзі про народження українців, 
написаної про бійців полку «Азов» на основі реальних подій.

Основне завдання книги Б. Жолдака «Укри» -  бажання автора 
сформувати загальну картину, що дає уявлення про перебіг сучасної війни на 
Сході України, особливості роботи бійців АТО, їхні стосунки з волонтерами та 
місцевим населенням. Саме про це йшла мова у виступах Дарини Неклеси 
(ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти») 
«Поетика національного героїзму» та Людмили Сівовни (ДНЗ «Професійний 
ліцей м. Українки») «Гумор -  це дуже сильний захист українців».

«Цей текст -  це пам’ять», -  пише в своїй книзі черкаський правозахисник 
і волонтер В. Макеєв. Він поїхав на Схід, щоб визволити українських 
полонених, та сам потрапив у полон, який тривав довгих 100 днів. Про 
побачене, почуте та пережите автором розповіла Вікторія Лук’янчук (КНЗ КОР 
«Васильківський професійний ліцей») у виступі «Сповідь волонтера. Валерій 
Макеєв. «100 днів полону, або Позивний «911».

На читання книги про справжню мужність, жертовність і біль, яку 
презентував Володимир Зав’ялець (ДПТНЗ «Бородянський професійний 
аграрний ліцей») у виступі «Історія мужності і самопожертви», потрібно 
налаштуватись психологічно і морально. Правдиві, безкомпромісні, іноді навіть 
шокуючі, історії, розказані у книзі «АД 242. Історія мужності, братерства та 
самопожертви», проливають світло на розуміння причин, мотивів та наслідків 
цього кривавого епізоду неоголошеної війни.
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Своїм баченням гібридної війни та її політичної, економічної, 
інформаційно-психологічної, історичної складових поділився Володимир Яцун 
(ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та 
ресторанного сервісу») у виступі «Гібридна війна: вижити і перемогти» за 
однойменною книгою Є. Магди.

Основою виступу Вікторії Леоненко (ДНЗ «Ржищівський професійний 
ліцей») «Ти пишайся завжди мною, Я повернусь у рідний д ім .»  стала 
публіцистика рідного краю -  газети «Ржищів», «Вісник Кагарличчини», 
«Миронівський край».

Під час секційного засідання «Реалії АТО в поетичному слові» учасники 
конференції доторкнулися до творчості поетів, які у своїх творах відображають 
реальні історії про війну на Сході нашої держави.

Учні ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище» Дарина Довгорук 
та Владислав Липник презентували виступ «Синівське уболівання за долю 
рідної Вітчизни у поезіях В. Цілого».

Вадим Мекеда (ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей») у 
виступі «Сини мої вмирають за Вкраїну» досліджував поетичну творчість 
В. Семенка.

«Вірші війни» -  це рядки, які пахнуть потом і кров’ю, пилом і димом 
передової. Це вірші, написані під обстрілами ворожих «Градів», між 
передсмертними хрипами і стогоном поранених. Дмитро Волков (ДПТНЗ 
«Бориспільський професійний ліцей») досліджував «Вірші з війни: справжні 
цінності життя у творчості Б. Гуменюка».

Відгомін подій АТО у творчості поетів Фастівщини С. Жук та З. Пивовар- 
Галущенко досліджував у виступі «Жаринка віри і надії в краплині 
материнської сльози» Іван Свищук (ДПТНЗ «Фастівський центр професійно- 
технічної освіти»).

Про «Бойові будні АТО крізь призму поетичної творчості Володимира 
Патоли» вела мову Настя Карашук (ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»), 
презентуючи збірку його поезій «Грань».

Творчості В. Василашка, поета, заслуженого журналіста України, 
присвятила свій виступ «А ми живем і будем жити!» Сніжана Підобід 
(ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг»).

Реалії АТО у поетичних творах М. Ткача висвітлила у виступі «В оці 
смерть, а в серці -  Україна» Інна Листопад (ДНЗ «Богуславський центр 
професійно-технічної освіти»).

Книга Б. Гуменюка «Вірші з війни» по праву вважається гімном 
військовому побратимству, кожному українцеві, який нині творить історію. 
Саме такий погляд на цю збірку запропонував у своєму виступі «Відображення 
АТО у збірці поета і воїна Б. Гуменюка «Вірші з війни» Олександр Вітюк 
(ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича»).

Це, звичайно, далеко не повний перелік видань, що відображають 
українсько-російську війну. Але вони дозволяють читачеві отримати уявлення 
про те, що відбувається на Сході України, та зробити деякі висновки.
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Нікого не залишила байдужою конференція. І хоч часто-густо на очі 
мимоволі накочувалися сльози, та душа у такі хвилини очищалася: од скверни, 
злості, ненависті, наповнювалася життєдайною силою любові, віри, надії і 
впевненості у те, що наш народ -  непереможний.
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Формування в учнів стійкого інтересу до навчальної діяльності шляхом
використання 3Б-моделювання

Сергій Пашук,
викладач спецдисциплін 

ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»

Викладацька професія вимагає особливої чутливості до постійно 
оновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного 
сприйняття, потреб суспільства і відповідного коригування своєї роботи. 
Особливу значущість має ця здатність за постіндустріальної, інформаційної 
доби, яка потребує багатьох, принципово відмінних від попередніх, навичок, 
умінь і відповідного мислення. Школа як один із найважливіших інститутів 
соціалізації людини, підготовки молоді до ролі активних суб'єктів майбутніх 
суспільних процесів повинна бути винятково уважною як до нових реалій і 
тенденцій суспільного розвитку, так і до нововведень у сфері змісту, форм і 
методів навчання та виховання. Відповідно,інноваційність має характеризувати 
професійну діяльність кожного викладача. Нововведення (інновації) не 
виникають самі собою, а є результатом наукових пошуків, аналізу, 
узагальнення педагогічного досвіду.

Ставлячи перед собою запитання: які саме інновації в освіті та яким 
чином можуть позитивно вплинути на процес, а також ефективність навчання, - 
перш за все потрібно локалізувати це питання. У нашому випадку воно звучить 
так: яка роль використання інноваційних технологій, зокрема 3^-моделювання, 
у формуванні в учнів стійкого інтересу до навчальної діяльності під час 
організації та проведення уроків?

Для початку необхідно розуміти, що тривимірна графіка (3^) -  це розділ 
комп’ютерної графіки, сукупність прийомів і інструментів, призначених для 
зображення об’ємних предметів. 3^-моделювання -  це процес створення 
тривимірної моделі об’єкта. Завдання 3^-моделювання -  розробити візуальний 
об’ємний образ бажаного об’єкта. За допомогою тривимірної графіки можна 
створити точну копію конкретного предмета і розробити не існуючий до цього 
часу об’єкт.

Для того, щоб ефективно оцінити всі шляхи позитивного впливу 
3В-графіки на формування в учнів стійкого інтересу до навчальної діяльності, 
необхідно детальніше вивчити та зрозуміти природу та особливості останнього.

Інтерес -  емоційний вияв пізнавальних потреб людини, дуже важливий 
для формування різноманітних навиків та інтелекту. Інтерес -  єдина мотивація,
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що здатна зробити роботу приємним заняттям протягом великого відрізку часу. 
Він вкрай необхідний для творчості.

Психологія розглядає інтерес як природне споживацьке ставлення 
людини до світу, яке реалізується в пізнавальній діяльності щодо освоєння 
навколишнього середовища й розгортається переважно у внутрішньому плані.

Людина відчуває інтерес до того, що є нове чи відмінне від раніш 
побаченого або почутого, але він активується також за умови усвідомлення 
нових можливостей. Зміна середовища чи відкриття нової можливості можуть 
бути пов'язані з чимось, що знаходиться всередині людини або виникає завдяки 
уяві, пам'яті і мисленню.

Інтерес активується і підтримується змінами і новизною. Таку 
характеристику отримало це явище -  «інтерес» -  від сучасної науки. 
Педагогічний підхід до проблеми інтересу пов’язаний із вивченням умов його 
розвитку в навчальній та позанавчальній діяльності, а також з виявленням 
методів і прийомів формування інтересу як ціннісної риси особистості і основи 
успішності. Зацікавити, а не дати знання в готовому вигляді -  завжди було 
метою дидактики і теорії виховання. Це завдання розглядалося педагогами всіх 
епох.

В усіх підходах утвердилось поняття «пізнавальний інтерес», яке 
вживалося в значенні інтересу до опанування будь-якою новою інформацією, у 
тому числі -  до навчання

У контексті даної тематики варто підкреслити, що «інтерес активується і 
підтримується змінами і новизною». Ця відмінність стосується і навчальної 
діяльності.

Вже минуло більше півтора десятка років, від того моменту, як людство 
подолало новий рубіж -  залишило позаду чергові сто років та увійшло в новий 
час -  у двадцять перше століття. Це епоха новітніх технологій, нових 
можливостей, яка здатна найкраще підживлювати та підсилювати інтерес учнів 
до навчання змінами та новизною.

Новітні технології не лише стають поруч з педагогом як вірний союзник у 
сучасному навчальному процесі, але й самі по собі стають творчим 
інструментом педагогічної роботи. Проте, для того, щоб ефективно 
використовувати такий потужний інструмент, потрібно чітко розуміти і 
окреслити для себе той напрямок роботи, який був би найефективніший на 
шляху до досягнення поставленої цілі.

Для того, щоб визначити, що може бути найефективнішим у сприянні 
успішному засвоєнню учнями навчального матеріалу і в подальшому викликати 
ще більший інтерес до навчання, потрібно звернутися до розгляду такого 
важливого питання, як сприймання. І саме розуміння сутності та видів цього 
процесу дозволить правильно акцентувати зусилля для досягнення поставленої 
цілі.

Сприймання -  психічно пізнавальний процес, який полягає у 
відображенні людиною предметів і явищ в сукупності всіх їхніх якостей при 
безпосередній дії на органи чуття. Сприйняття — низка процесів, в ході яких
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інформація сполучається в сенсорний образ та інтерпретується як інформація, 
породжена об'єктами або подіями оточуючого середовища.

Відомо, що, в залежності від переважної ролі того або іншого аналізатора 
в структурі образу, розрізняють наступні види сприймання: кінестетичні, 
зорові, слухові, дотикові, нюхові, смакові. Ми не будемо сперечатися про те, 
який з цих видів сприймання є найефективнішим, а лише наголосимо на тому, 
що у процесі будь-якої діяльності винятково важливе значення має зорова 
орієнтація. Завдяки зоровому аналізатору людина отримує 85—90 % всієї 
інформації. Зір дозволяє сприймати форму, колір, яскравість і рух предметів.

Принципу наочності приділяли увагу видатні особистості та педагоги: 
Я. Коменський, Ж. Руссо, Й. Песталоцці. Походження цього принципу можна 
знайти в народній педагогіці, підтвердженням чого є такі вислови: «Краще раз 
побачити, ніж сто разів почути», «Бурчання наскучить, приклад научить», 
«Приклад кращий за правило» та ін.

Зважаючи на це, варто віддати перевагу побудові та організації уроків 
теоретичного навчання з використанням інноваційних технологій, таким чином 
сприяючи повнішому залученню зорового аналізатора учнів у навчально- 
пізнавальному процесі.

Під час аналізу та формулювання питання, до цього моменту, поступово 
випливали запитання:

1. Як сформувати та підсилити інтерес учнів до навчальної діяльності?
2. Яким чином забезпечити успішне та ефективне сприймання учнями 

навчального матеріалу?
3. Як поєднати вищезазначені складові?
Підсумкову відповідь на ці питання можна сформулювати наступним 

чином: формування та підсилення в учнів стійкого інтересу до навчальної 
діяльності та поєднання його з успішним засвоєнням навчального матеріалу 
можна досягти за рахунок використання інноваційних технологій на уроках 
теоретичного навчання. Особливо варто наголосити на можливості 
використання новітніх технологій, спрямованих допомогти учням ефективно 
сприймати навчальний матеріал, в першу чергу -  візуально.

У контексті даного питання повертаємося знову до 3В-графіки, яку 
можна розглядати як сучасний, інноваційний метод наочності. Метод, який 
своєю новизною, нестандартністю покликаний внести позитивні зміни в 
освітній процес.

Як було зазначено вище, за допомогою програм 3^-технологій можна 
змоделювати об’ємний предмет будь-якої складності та маніпулювати ним. 
Принцип використання об’ємного моделювання на уроках теоретичного 
навчання, у тому числі спецдисциплін, полягає в моделюванні предметів за 
матеріалом навчального уроку, та демонстрації цього об’єкту за допомогою 
комп’ютера та проектора на уроці при вивченні конкретної теми.

Розглянемо конкретний приклад використання 3В-графіки на уроках з 
предмету «Обладнання та технології зварювальних робіт». Під час вивчення 
теми уроку «Устаткування зварювального поста для ручного дугового
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зварювання» можна використати 30-модель робочого місця зварника з 
необхідним обладнанням, виконану з дотриманням масштабу.

Завдяки цій моделі учні можуть віртуально опинитися в справжній 
зварювальній майстерні чи переносному зварювальному посту без необхідності 
залишати межі класної кімнати та навчального закладу. Можливо, в когось 
виникне питання: чому просто не відвести учнів на екскурсію до майстерні? 
Так, це можна зробити і навіть потрібно. Але в конкретний момент випливає 
головна перевага використання 30-графіки -  це можливість в будь-який 
момент часу продемонструвати ту саму майстерню, не виходячи з класу 
теоретичного навчання, що є дуже зручним під час повторення пройденого 
навчального матеріалу чи оцінюванні знань учнів з цієї теми.

За допомогою комп’ютерної програми, яких на сьогоднішній день є 
достатньо (наприклад, 3БМах, АиїоСад та ін.), у викладача є можливість 
переміщувати віртуальне обладнання, таке як: газові балони, ацетиленові 
генератори, зварювальні пальники, кисневі різаки -  в різні позиції, дозволені 
та недозволені за технікою безпеки, для того щоб краще пояснити учням, як 
правильно організовується робоче місце зварника. Можна легко зрозуміти, 
наскільки використання таких технологій зручне, уявивши лише аналогічний 
процес демонстрування в реальній зварювальній майстерні.

За допомогою використання 30-моделей зручно деталізувати навчальну 
інформацію, в тому числі -  із будови зварювального обладнання. Дуже легко 
і швидко можна віртуально розібрати та зібрати, наприклад, джерело живлення 
зварювальної дуги (трансформатор, випрямляч, агрегат тощо), таким чином 
продемонструвавши основні елементи внутрішньої будови об’єкта вивчення.

Для кращого уявлення конкретних ситуацій ефективного застосування 
ЗО-графіки у процесі організації та проведення уроків теоретичного навчання 
розглянемо ще один конкретний приклад. Під час вивчення теми «Дефекти 
зварювальних швів, їх види та причини появи» зручно використовувати 30- 
модель кожного дефекту. Особливо дуже ефективно демонструвати внутрішні 
дефекти, такі як: газові пори, тріщини, шлакові включення, непровар, - 
оскільки, як відомо, деякі з них неможливо побачити неозброєним оком, а 
також без здійснення фізичного руйнування зразка (розрізу, зламу).

Звичайно, можна продемонструвати вищезазначені дефекти на 
навчальному плакаті, але використання 30-моделі дозволяє змінювати 
положення об’єкта, що вивчається, таким чином, щоб показати його учням у 
найвигідніших для сприйняття ракурсах. Сам процес демонстрації є цікавим 
тому, що він нестандартний та новий. Варто наголосити також на тому, що 
застосування 30-графіки зручно використовувати не лише на уроках вивчення 
нового матеріалу, а й на уроках закріплення та оцінювання знань, оскільки 
учень може використовувати 30-модель як опору у своїй відповіді.

Висновки. Завдяки аналізу матеріалів теми, наведеним прикладам з 
практичного застосування технології 30-моделювання можна з впевненістю 
стверджувати, що використання 3^-моделей на уроках спецтехнології дійсно 
сприяє підвищенню ефективності засвоєння учнями навчального матеріалу.
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Використання такої інноваційної технології дозволяє вирішити одне з головних 
поставлених завдань: формування стійкого пізнавального інтересу в учнів до 
навчальної діяльності. Адже для учнів це є новий, інноваційний, цікавий спосіб, 
за допомогою якого їм подається навчальний матеріал.

Варто також підсумувати основні переваги, які надає використання 3^- 
моделювання у навчальному процесі, зокрема під час вивчення предмету 
«Обладнання та технології зварювальних робіт»:

1. Можливість відтворення та демонстрації умов виконання тих чи 
інших зварювальних робіт для ознайомлення з ними, без потреби екскурсії в 
майстерню чи на виробництво, або інше місце, що спонукало б залишати 
кабінет теоретичного навчання та витрачати навчальний час.

2. Можливість відтворення та демонстрації технології зварювальних 
робіт, що є особливо важливим на початковому етапі вивчення спеціальності в 
межах кабінету теоретичного навчання.

3. Можливість відтворення об’єктів, демонстрація яких є неможливою 
у звичайних умовах. Наприклад, відтворення великогабаритних зварних 
конструкцій, макетів дорогого, вартісного обладнання, інструменту тощо.

4. Підвищення інтересу учнів за рахунок новизни та сучасності 
методу подачі інформації.

Цінність використання 30-графіки в навчальному процесі зростає із 
врахуванням того, що 30-моделювання можна використовувати на уроках 
різних навчальних предметів, таких як: креслення, матеріалознавство, хімія, 
фізика, біологія. Основна складність у процесі використання подібної 
інноваційної технології полягає в трудомісткості створення 30-моделі об’єкта, 
що вивчається. Але це нівелюється тим позитивним ефектом, який отримується 
в результаті.
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Впровадження міжпредметних зв’язків та проектних технологій при 
підготовці кваліфікованих робітників на уроках хімії

Світлана Чала,
викладач хімії 

ДПТНЗ «Богуславське вище 
професійне училище сфери послуг»

Сьогодення нас зустрічає величезним розмаїттям засобів побутової хімії. 
Яскрава вигадлива упаковка привертає увагу. Найрізноманітніші форми 
(розчини, гелі, порошки, пасти, креми, піни, суспензії, емульсії, гранули, 
таблетки, аерозолі тощо), склад і призначення є наочним прикладом того, 
наскільки «широко простягає хімія руки свої у справи людські», і як непросто 
пересічному споживачеві вибрати якісний і безпечний продукт.

Побутові хімікати можуть бути і добрим помічником, і підступним 
лиходієм, завдавати шкоду людині. Нам важко сьогодні уявити своє життя без 
фарб, мила, миючих засобів, косметичних засобів, засобів для миття посуду, 
чищення раковин, виведення плям. Побутова хімія значно полегшує працю не 
тільки домогосподарки, а й перукаря.

Щороку на уроках хімії при викладенні теми: «Поняття про побутові 
хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами» учні, не 
залежно від вибору професії, ставлять одні і ті самі запитання: «Як вибрати 
безпечний засіб?», «На що потрібно звертати увагу при купівлі даного засобу?» 
Не винятком стали й учні, які навчаються за професією «Перукар».

У будь-якій роботі є натхненники. Для мене ними стали учні,що 
навчаються за професією «Перукар», які спонукали на створення дослідницько- 
експериментального проекту «Моніторинг засобів побутової хімії в 
перукарській справі».

Даний проект є актуальним, оскільки хімічні засоби в перукарській справі 
відіграють важливу роль, адже саме з хімічними речовинами пов’язана 
професія перукаря. Хімікати використовуються в різних фарбниках, окисниках, 
препаратах для хімічної завивки волосся тощо і тим самим збільшують 
ефективність та результат роботи. Разом з тим, «хімія» тягне за собою 
неочікувані наслідки, небезпечні для людини та її організму.

За об'єкт дослідження було взято засоби побутової хімії, які 
використовуються в перукарській справі. Згідно з державним стандартом 
професійно-технічної освіти з професії «Перукар», кваліфікований робітник 
повинен знати та вміти використовувати такі матеріали, як:
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1. Дезінфікуючі засоби.
2.Миючі та мийні засоби:
-  мило(рідке, тверде);
-  шампуні;
-  мильний крем;
-  порошок для гоління.

3.Засоби догляду за волоссям і шкірою:
-  креми;
-  бальзами;
-  кондиціонери;
-  лікувальні бальзами;
-  бальзами-ополіскувачі;
-  косметичні засоби;
-  креми;
-  пудри.

У  ~  1 Ч

4. Засоби та препарати, які використовуються в перукарській справі:
-  лаки для волосся;
-  гелі;
-  муси;
-  пінки для укладання волосся;
-  препарати для хімічної завивки волосся;
-  препарати і засоби для фарбування волосся;
-  препарати, які знебарвлюють волосся.

Тобто спектр використання засобів побутової хімії в перукарській справі 
значний, і не дивно, що учні постійно цікавляться одним і тим самим 
запитанням: як вибрати безпечний побутовий хімікат, котрий би не шкодив 
здоров’ю перукаря і клієнта під час надання перукарських послуг.

Метою проекту є створення інформації про використання засобів 
побутової хімії в перукарській справі; дослідження і з ’ясування впливу 
хімічних засобів на волосся та організм людини під час виконання 
перукарських послуг.

Для досягнення мети ми поставили перед собою такі завдання:
1. Дослідити типи побутових хімікатів, які використовуються в 

перукарській справі.
2. Дослідити хімічний склад побутових засобів, які використовуються в 

перукарській справі.
3. Виявити умови, при яких організм перукаря буде зазнавати мінімальної 

шкоди від використання побутових хімікатів.
4. Моніторинг побутових засобів, які використовуються в перукарській 

справі серед учнів нашого навчального закладу (майбутні перукарі).
5. Представити екологічні замінники хімічних побутових засобів.
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Даний проект та отримані результати дослідження можуть бути 
використані перукарем різного кваліфікаційного рівня, для якого важливе 
питання краси шкіри та власне здоров’я, як ознайомчий матеріал при купівлі 
побутових засобів, що використовуються в перукарській справі, а також на 
уроках хімії, біології, екології, на уроках спецдисциплін: перукарська справа, 
основи санітарії та гігієни, виробничому навчанні.

У теоретичній частині проекту (у розділах: Огляд літератури,
Використання побутових хімікатів) кожен може ознайомитися з видами 
побутових хімікатів: за призначенням, агрегатним станом, ступенем небезпеки; 
побічними діями, що виникають під час використання засобів побутової хімії: 
алергічний риніт, кон’юнктивіт, набряк Квінке, кропивниця, бронхіальна астма 
тощо; складом, властивостями і застосуванням побутових засобів в 
перукарській справі, наприклад: фарба для волосся -  це косметичний засіб для 
зміни кольору волосся на певний час.

Склад фарби:
• відбілюючі (знебарвлюючі) речовини -  

містять гідроген пероксид у вигляді 25 -  30% 
розчину пергідролю або твердого препарату; 
гідропериту ((МН2)2С0-Ш 02), де він
міститься у вигляді комплексу із сечовиною);

• хімічні барвники -  фарбують волосся 
тільки після окиснення гідроген пероксидом;

• фізичні барвники -  підфарбовуючі гелі та 
шампуні -  впливають на волосся лише поверхнево, не вступаючи в 
хімічні реакції з кератином;
барвники природного походження (хна, басма і ін.);
металовмісні барвники -  в складі є солі вісмуту і арґентуму -  практично 
не використовуються.
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У практичній частині (розділ Експериментальна частина), застосовуючи 
метод моніторингу, було з'ясовано склад засобів для догляду за волоссям та 
проаналізовано вплив цих речовин на стан волосся. Виявлено, що до складу 
штучних шампунів, як дорогих так і дешевих, можуть входити такі 
компоненти: ТЕА ^ашу1 8и1ґаїе(ТЕА Лаурил Сульфат), 8обіиш ЬаигеШ ЗиІГаїе 
(Натрію Лаурил Сульфат), А т т о п іи т  ^аш'еШ Зиіґаїе (Амонію Лаурил 
Сульфат). Ці поверхнево-активні речовини діють як в гарячій, так і в холодній 
воді, добре обволікають волосся, створюючи густу піну, але все-таки здатні 
зруйнувати захисний шар волосся. Про якість дегідранту свідчить його 
дерматологічна жорсткість, тобто те, якою мірою він висушує волосся, шкіру 
голови, викликає подразнення.

Крім цих речовин, входять ще й інші:
• диметикон та поліолдиметикон -  силіконові полімери, утворюють 

тонку плівку на поверхні волосся, ущільнюють лусочки, утримують вологу і 
корисні речовини;

• диметикон лаурат сукціноглікан -  призначений для волосся, що 
січеться на кінчиках;

• амінофункціональні силікони -  однією з переваг цих добавок є те, 
що вони дають можливість шкірі дихати, оскільки структура силіконової плівки 
на молекулярному рівні проникна для водяної пари і повітря;

• гліцерин, сорбіт -  синтетичні зволожувачі, мають високу 
гігроскопічність;

• кокамідопропілбетаїн, етаноламід кислот кокосової олії -  
поверхнево-активні речовини, які пом'якшують дію сильних детергентів;

• цетиловий спирт (пальмітиновий спирт) та натрій хлорид -  
стабілізатори та загусники піни;

• касторова олія та похідні ланоліну -  добавки, які обволікають 
волосся, полегшують його розчісування після миття, додають блиск;

• лимонна кислота, пропілпарабен, бензоат натрію, параамінбензойні 
кислоти -  зберігають шампунь протягом усього його терміну придатності і 
перешкоджають росту різних мікроорганізмів, для яких шампунь без 
консервантів є сприятливим середовищем для розвитку;

• колаген, кератин, силікон -  покривають волосся плівкою, за 
рахунок чого збільшується об’єм і на 
деякий час з'являється блиск, однак до цієї 
плівки досить легко прилипають пилинки, і 
волосся швидко стає брудним;

• ефірні олії, глікозиди, 
амінокислоти, дубильні речовини, 
мікроелементи, антибіотики, фітогормони -  
ці добавки допомагають боротися з лупою, 
зволожують сухе волосся, захищають 
ослаблене волосся від ламкості.
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Кожна з цих речовин має безпосередній вплив на волосся людини. В тих 
чи інших шампунях вони використовуються в різній кількості.

Лабораторним експериментом досліджено 
небезпечність засобів побутової хімії (за допомогою 
індикаторного паперу).

Виявлено, що для миття волосся 
використовують засоби, які містять луги, бо вони 
добре відмивають жироподібний бруд, а для зміни 
структури волосся, його кольору використовують 
засоби, що містять кислоти. Тому кожного разу при 
використанні засобів побутової хімії (наприклад, 
фарби для волосся) необхідно проводити тест на 
алергічність та дотримуватися правил техніки 
безпеки.

Залучаючи учнів до міжпредметних проектних 
технологій, ми зацікавлюємо їх до вивчення не лише 
професійних предметів, а й загальноосвітніх.

Сьогодні очевидним є те, що реалізувати 
принципи особистісно-орієнтованого навчання при 
традиційному підході до освіти, засобах навчання, 
орієнтованих на класно-урочну форму занять, 
неможливо. Для включення кожного учня в активний 
пізнавальний процес, який застосовується на практиці, 
повинно бути створене адекватне навчально-предметне 
середовище, що забезпечувало б можливість вільного 
доступу до різних джерел інформації, спілкування з 
ровесниками, співпрацю під час вирішення різних 
проблем. Тому найбільш перспективним у цьому 
відношенні, на мою думку, є використання 
міжпредметних проектних технологій.
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Сучасні інноваційні технології у виробництві

Людмила Олексієнко,
майстер виробничого навчання 

ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти»

Тетяна Мурза,
майстер виробничого навчання 

ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти»

У світі конкуренції різноманітних закладів громадського харчування 
одним із головних завдань є утримання постійних клієнтів та залучення нових. 
Для досягнення цього лише поліпшення якості продукції та обслуговування 
замало. На сьогодні стає актуальним уведення інноваційної складової у 
технологію закладів громадського харчування та пропозиція ексклюзивних 
послуг. Саме останні підвищують конкурентоспроможність закладу.

Основною послугою цих закладів є послуга харчування, яка складається 
із виготовлення кулінарної продукції та створення умов для її реалізації і 
споживання. У світлі цього на особливу увагу заслуговує продуманий і цікавий 
дизайн інтер'єру, який дуже важливий, оскільки відвідувачі на це звертають 
увагу в першу чергу. Елегантне сервірування столу, професійне обслуговування 
та особливе меню -  запорука вдалого заходу та гарного настрою відвідувачів.

Сервірування столу -  це не тільки прояв вашої фантазії і демонстрація 
творчих здібностей, це ще й відображення доброго смаку, здатності 
перетворити черговий прийом їжі в шедевр, що пробуджує естетичне 
задоволення.

Ідеї сервірування столу не виникають нізвідки, вони народжуються з 
оформлення приміщення, з приводу для зустрічі або тематики події. Якою б не 
була ідея, щоб отримати задоволення не тільки від їжі, але і від предметів 
сервірування, необхідно враховувати модні тенденції і напрямки.

Оформлення столу в будь-якому з сучасних стилів дозволить визначитися 
з формою посуду і приладдя, з їх кольором, фактурою і матеріалами, з яких 
вони виготовлені. Вибір стилю допоможе компонувати всілякі салатники, 
соусники, чайнички і підноси, кожен раз змінюючи зовнішній вигляд вашого 
столу і представляючи давно відомі страви в новому світлі. Звичайно, чим
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більше ви знаєте стилів, тим більше нових ідей для сервірування столу. Тому 
зупинимося на деяких найбільш популярних сучасних напрямках.

Критерії стилю Шеббі-шик: меблі-посуд під старовину, відтінки білого, 
кремового, пастельні, пудрові тони, рожевий, наявність квітів, свічки в 
свічниках, колорит європейського села, світлий, можливо майже вицвілий, 
дрібний квітковий принт, велика кількість декоративних прикрас в одному 
стилістичному вирішенні.

Стиль Кантрі. Для кантрі характерні саме сільська простота, непомітні 
квіти, натуральні, трохи грубуваті тканини: льон, бавовна і фланель, малюнок -  
клітина, смужка, горох, дрібна квіточка, старовинний посуд і кашпо для квітів, 
мотки ниток і шпагат як прикраса, непомітні відтінки нейтральних тонів, немов 
вигорілі під сонцем. Кольори: всі відтінки теракоти, сірого, коричневого, 
бежевого, зеленого тощо.

Сервіруючи стіл в стилі Прованс, особливу увагу необхідно приділяти 
декору: невеличкий букетик, скатертини, прикрашені вишивкою або лляним 
мереживом, стрічками. Можна скомбінувати однотонну скатертину з доріжкою 
по центру -  ненав'язливий і оригінальний прийом. Посуд тут відходить на 
другий план -  скромний, навіть буденний, і незмінно світлого кольору. 
Прикраси у вигляді клітки з квітами і сосновими гілками, канделябр, 
шампанське, перли, фігурки янголят говорять про святковий Прованс.

Провідними відтінками цього стилю є теракотовий, лавандовий, 
оливковий, синій, сірий, жовтий. Меблі обов'язково дерев'яні, без особливої
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вишуканості, з легкими потертостями, часто без фарбування, з різьбленням і 
квітковим розписом, тканини -  натуральні.

Стиль Прованс -  це незмінно сільська тематика. Але слід пам'ятати, що 
розташоване те село у французькій провінції Прованс по Середземному 
узбережжю. А значить, сонце, море, лавандові поля, оливки і старомодні 
аксесуари -  зі скринь минулих століть.

Плетене кашпо з соломки з лавандою на білому -  типові атрибути стилю 
Прованс.

Вінтаж є правнуком вікторіанського стилю і бідним родичем 
англійського. Англійський стиль -  це той же вікторіанський, але в сучасній 
реальності. Строго дотримуючись канонів вікторіанської епохи, англійський 
стиль не сприймає майже ніяких нововведень, не використовує старі, потерті 
предмети, за винятком антикваріату, вважає за краще все нове, але без 
найменших слідів урбанізації. Все дуже помпезно, манірно ... і прекрасно. 
Дорого, багато, розкішно, але при цьому дуже строго. Якось так.
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Сервіровка в стилі 
Бохо-шик, як і інтер'єр в 
такому стилі, -  це велика 
кількість різноманітних 
орнаментів, деталей і 
кольору. Почніть з посуду: 
нехай тарілки будуть з 
геометричним орнаментом, 
келихи -  зі скла різного 
кольору. Якщо у вас є 
неповні сервізи або 
дісталися у спадок тарілки і 
блюда, які давно вже стали 
просто красивою прикрасою на полиці, в цей раз сміливо ставте їх на стіл! Не 
бійтеся поєднувати золото і срібло, сервіруючи стіл в стилі ар-деко, ви б так 
робити не стали, але волелюбний бохо закриє на це очі і розцінить таку 
комбінацію як родзинку. Якщо у вас на столі будуть квіти, виберіть щось 
незвичайне і яскраве (орхідеї, ранункулюси), а якщо хочете викластися на 100% 
і «убити гостей наповал» -  підберіть квіти в тон посуду!

Японський стиль сервірування ви точно ні з чим не сплутаєте. Тут 
головне -  запастися всіма необхідними аксесуарами. Японці дуже серйозно 
підходять до прийому їжі. Ви, напевно, помічали, скільки у них на столах 
всіляких ємностей: мисочок, тарілочок, блюдець. Така різноманітність
продиктована не тільки великою кількістю страв, але і віковими групами, які 
трапезують. Справа в тому, що у кожної людини особлива будова кисті, тому 
чоловікові, наприклад, подається їжа в ємності діаметром 120 міліметрів, а 
жінці -  тільки 110 міліметрів.

Чіткі, з натяком на вигин лінії, поєднання темних кольорів з перламутром, 
позолотою, сріблом, химерні візерунки та орнаменти -  ось, що ви можете собі 
дозволити, накриваючи стіл в стилі ар-деко. Цікава порада дизайнерів: якщо ви 
плануєте використовувати, наприклад, серветки із золотим тисненням, тему 
золота потрібно підтримати в посуді і приладді (нехай це буде окантовка на 
тарілках, узор на ніжці келиха тощо).
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На перший погляд, на фото зверху -  вінтаж або англійський стиль. Але 
широкі срібні вази-чаші і величезні квіткові композиції, незвичайні форми 
кришталевих свічників з підвісками, розкішне біле мереживо і невеликий 
чорний акцент -  риси стилю Гламур.

Стиль Рустик вже давно набув піку своєї популярності на українському 
ринку святкових послуг та вже кілька років є одним із улюблених серед 
декораторів та наречених і, незважаючи на швидкоплинність світових 
тенденцій, не хоче здавати свої позиції. В чому ж суть оформлення в цьому 
стилі,і чому має таку цікаву і дивну для нашого сприйняття назву?

Слово «гшїік» у перекладі з французької означає «сільський», «простий». 
Тому при оформленні використовують саме прості, натуральні матеріали та 
природні кольори. Отже, основні елементи рустику -  дерево, сіно, мішковина, 
льон, польові квіти, «бабусин інвентар».

Якщо плануєте робити весілля саме в цьому стилі, знайте, що стільці та 
столи в залі будуть дерев’яними, прикрашені мішковиною, мереживними 
стрічками; замість помпезних ваз та величезних композицій милуватимуть око 
акуратні скляні слоїки з польовими квітами чи натуральним медом, варенням 
на дерев’яних спилах; церемонію прикрашатимуть арка з натурального 
матеріалу, цільна чи зроблена із маленьких гілочок, дерев’яні бочки та
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коробочки, паперові гірлянди. Забудьте про яскраві кольори, тільки природні -  
білий, коричневий, пісочний, зелений, синій.

Рустикальний стиль -  це акцент на 
грубій природній красі. Він поєднує 
природні текстури, прості землисті 
відтінки і, звичайно ж, теплу атмосферу.
От тільки якщо традиційний стиль 
створює важке і похмуре відчуття, то 
сучасний варіант рустикального стилю, 
який з ’явився кілька років тому, виглядає 
свіжо і легко. Пропонуємо огляд 
основних елементів, які допоможуть 
створити чарівний інтер’єр.

Рустикальний стиль 
примітний тим, що елементом 
його декору може стати 
практично будь-який
знайдений предмет. Старе 
дерев’яне відро, цікава гілка -  
все допоможе створити 
особливу земну атмосферу.

Сервірування -  свого 
роду мистецтво: столова
білизна, посуд, квіти -  все має 
гармонійно поєднуватися і 

складати єдине ціле. Більшість людей приходять до ресторану не тільки з 
метою прийому їжі, але і з метою приємного проведення часу, саме тому слід 
звернути увагу на створення сприятливої атмосфери. Це може бути діловий 
обід, сімейна вечеря або 
святковий банкет, але 
сервіровка столу повинна 
бути ідеальною і відповідати 
всім основним принципам і 
нормам.

Якщо дотримуватися 
основних вимог та принципів 
сервірування, стіл обов'язково 
буде виглядати акуратно, а 
прийом їжі принесе більше 
задоволення.
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Варто зазначити, що кожен з розглянутих видів сервірування 
відрізняється один від одного і може бути змінений залежно від сезонності, 
часу доби і цільової аудиторії, і навіть від зовнішнього вигляду посуду,що 
використовується. Але незмінним залишається той факт, що,наслідуючи 
основні канони класичної сервіровки, завжди можна добитися ідеального 
зовнішнього вигляду і максимальної зручності для гостей під час прийому їжі.
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Вивчаємо математику цікаво і доступно

Світлана Павлюк,
викладач математики 

ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»

ХХІ століття -  це час переходу до високотехнологічного інформаційного 
суспільства, в якому рівень освіченості й культури всього населення набувають 
вирішального значення.

Зараз для розвитку інтересу дітей до навчання на уроці недостатньо лише 
особистісних якостей педагога. Необхідно створити нові технічні умови 
навчання, зацікавити учнів. Тому я і хочу звернути увагу на використання 
новітніх інформаційних технологій на уроках математики, а також на 
реалізацію прикладної спрямованості вивчення курсу математики.

Прикладна спрямованість вивчення математики -  змістовний та 
методологічний зв'язок шкільного курсу з практикою, що передбачає 
формування в учнів умінь, необхідних для розв’язування засобами математики 
практичних задач. Необхідно раз і назавжди відмовитися від технократичного 
мислення, коли засоби переважають над метою, коли на учня дивляться як на 
об’єкт маніпуляцій, який навчають або програмують, а не як на особистість з 
безліччю ступенів свободи її інтелекту. Рівень і якість шкільної математичної 
освіти можна поліпшити підсиленням її прикладного, практичного та 
політехнічного спрямування. А значить, вивчення математики слід 
організовувати так, щоб воно було корисним і захоплюючим, цікавим. Це 
можливо шляхом подолання надмірної абстракції, через розкриття ролі 
математики в пізнанні навколишнього світу, через інтеграцію з іншими 
предметами та формування цілісного, гармонійного світосприйняття дитини.

Прикладна задача -  це задача,яка потребує перекладу з прикладної мови 
на математичну, задача, яка близька за формуванням і методами розв’язування 
до задач, що виникають на практиці, сюжетна задача, сформульована у вигляді 
задачі-проблеми.

Прикладна задача повинна задовольняти такі вимоги:
>  питання задачі формулюється так, як вона зазвичай формулюється у

житті;
>  розв’язок задачі має практичну значимість;
>  дані та шукані величини задачі мають бути реальними, взятими з 

життя.
Прикладна задача -  це задача, що виникла поза математикою, але 

розв’язується математичними засобами. Кожна прикладна задача виконує різні 
функції, що за певних умов виступають явно або приховано.
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Деякі задачі ілюструють запозичений у природи принцип оптимізації 
трудової діяльності, інші -  розвивають здібності учнів до технічної творчості 
(геометричні задачі на побудову). Розв’язування прикладних задач сприяє 
ознайомленню учнів з роботою підприємств і галузей народного господарства, 
що є умовою формування інтересу учнів до певних професій. Використання 
прикладних задач дозволяє вдало створювати проблемні ситуації на уроці 
(наприклад, чому вигідніше будувати одноповерхові будинки з квадратною 
основою, ніж з основою у вигляді іншого прямокутника з таким самим 
периметром). Такі задачі стимулюють учнів до здобуття нових знань, 
збагачують їх теоретичними знаннями з технічних та інших дисциплін. 
Математиці властива універсальна застосовність.

Проблемі класифікації задач з практичним змістом у сучасній методичній 
та психологічній літературі приділено не дуже багато уваги. Завдання з 
практичним змістом -  це завдання практичні, нестандартні. За своїм 
функціональним призначенням завдання з практичним змістом виступають як 
засіб навчання (спрямовані на формування знань, умінь і навичок учнів).

Перш за все слід розрізняти практичні і прикладні задачі:
Практична -  це задача, в якій ставиться лише питання, дані слід знайти 

самостійно. Іноді може вказуватись метод (подібні трикутники, формули площ, 
теорема косинусів тощо). Всі дані учні повинні визначити самостійно 
(виміряти, зважити, порахувати).

Прикладна -  задача, в якій ми маємо справу з готовими даними, і 
зводиться вона, зазвичай, лише до побудови математичної моделі.

Подаємо різні класифікації прикладних задач:
За змістом: конкретні; абстрактні; міжпредметні; прикладні; історичні; 

тематичні.
За дидактичною метою: тренувальні; творчі; дослідницькі; контрольні.
За способом подання умови: текстові; графічні; задачі-малюнки 

(фотографії).
За ступенем складності: прості; середньої і підвищеної складності; 

складні.
За вимогою: знаходження невідомого; доведення; конструювання.
За способом розв’язування: експериментальні; обчислювальні; графічні.
Розглянуту класифікацію задач не можна вважати повною, адже одна й та 

ж задача може належати до різних груп.
До прикладної задачі слід висувати такі вимоги:
>  у змісті прикладних задач повинні відображатися математичні та 

нематематичні проблеми і їх взаємний зв'язок;
>  завдання мають відповідати програмі курсу, вводитися в процес 

навчання як необхідний компонент, слугувати досягненню мети навчання;
>  вводяться в задачу поняття, терміни, які є доступними для учнів, 

зміст і вимога завдань максимально «наближаються» до реальної дійсності;
>  способи і методи вирішення завдань повинні бути наближені до 

практичних прийомів і методів;
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>  прикладна частина завдань не повинна покривати її математичну 
сутність.

У процесі вивчення курсу алгебри і початків аналізу, під кутом зору 
використання задач з практичним змістом, особливу увагу слід звернути на 
теми «Похідна та її застосування» та « Інтеграл і його застосування».

Саме під час вивчення похідної ми знайомимо учнів з її геометричним та 
фізичним змістом. Це значно сприяє розвиткові міжпредметних зв’язків та дає 
поле до розв’язування задач на рух із застосуванням похідної, а саме: задач з 
фізики, які розв’язуються за допомогою похідної.

Найбільш характерними є:
>  знаходження швидкості та прискорення прямолінійного руху тіла 

чи матеріальної точки;
>  знаходження кутової швидкості тіла обертання;
>  знаходження швидкості зростання маси кристалів;
>  визначення швидкості зміни температури під час нагрівання;
>  визначення освітленості електричної лампочки.
Але в основному прикладні задачі стосуються визначення екстремумів 

функції. Тут можна дати учням практичне завдання. Наприклад, роздавши по 
аркушу паперу, запропонувати виготовити коробку найбільш можливого 
об’єму. Використання подібних задач, як правило, дуже зацікавлює учнів і 
сприяє мотивації.

«Похідна в прикладних задачах».
• Визначити висоту басейну із квадратним дном, об’єм якого 32м , такого, 

щоб на облицювання його стін і дна, витрати на матеріали були 
найменшими.

• Задача-проблема «Яку з чашок вигідніше купувати?». Звісно дешевшою є 
та, на яку іде менше матеріалу. Для цього дослідимо чашки циліндричної 
форми.
Математично задача звучить так: який із циліндрів з периметром 

осьового перерізу Р має найбільшу бічну поверхню?
Значно ширше поле для діяльності дає вивчення інтегралу. Тут також 

присутні задачі фізичного змісту на рух. Але основна частина присвячена 
визначенню площ та об’ємів.
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Приклади задач

Задача 1
При ямй висоті її рідини в циліндричній посудині радіусом г=5см 

сила тиску на дно посудини та на бічну стінку будуть 
однаковими?

задача 2
До стелі ліфта, що піт.по ппдас, прикріплено пружину з пажком Важок по 
коливається. Знайти максимально значення сили пружності при миттєвій 
зупинці ліфта, якщо безпосередньо перед зупинкою ліфта сума 
потенціальної енергії важка дорівнювала 10 Дж. Коефіцієнт жорсткості 
пружини 500 Н/м. Терінм іа  масою пружини знехіуваїи. Поіенціальну 
енергію сипи пружності і сили тяжіння відраховувати від положення 
максимального розтягу пружини 

задача З
1 емпература маси ш ідеального газу з молярною масою М змінюється за 
законом І  - ог\», де о  -  відома стала. Яку роботу виконує газ при збільшенні 
його об'єму від V, до V,? Чому дорівнює зміна внуїрішньоїенерпї іазу в 
цьому процесі? Отримує чи віддає газ тепло в  цьому процесі?

У процесі вивчення комбінаторики та теорії ймовірностей більшість 
вправ можна розв’язати усно. Тому тут краще застосовувати фронтальні методи 
роботи. З тем «Елементи прикладної математики» можна широко розвивати 
практичні навички учнів, запропонувавши їм провести соціологічне 
дослідження. Але бажано ускладнити завдання і провести комп’ютерну 
обробку результатів.

Одним із засобів забезпечення прикладної спрямованості шкільного 
курсу стереометрії є прикладні задачі. Мало прикладних задач в темі, якою 
розпочинається вивчення стереометрії: «Аксіоми стереометрії та їх найпростіші 
наслідки». Дещо краща ситуація під час вивчення тем: «Паралельність прямих і 
площин», «Перпендикулярність прямих і площин». Хоча більшість цих задач 
усні, але зустрічаються і цілком гідні. Наприклад, на визначення площі 
похилого даху із застосуванням площі ортогональної проекції многокутника.
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В 11 класі ситуація значно краща, особливо під час вивчення площ 
поверхонь і об’ємів тіл обертання. Але більшість з цих задач «кочують» із 
підручника в підручник не один десяток років, і їх умови дуже застарілі. Слід 
добирати задачі більш сучасні, наприклад, визначити кількість утеплювача для 
стін і даху будинку певної форми, розрахувати ціну утеплення і можливу 
економію палива, щоб визначити, за який період часу окупиться дане 
утеплення.

Тому стосовно використання задач з практичним змістом в 10-11 класах я 
дам наступні рекомендації:

>  Звернути увагу на реальне практичне застосування отриманих 
результатів.

>  Кращим учням можна давати завдання з елементами наукового 
дослідження.

>  Умови задач мають бути якомога більше прив’язані до реальних 
сучасних умов і потреб.

>  По можливості застосовувати декілька способів до розв’язування
задач.

На уроках математики я приділяю значну увагу підбору задач і вправ у 
відповідності до професії. Так, в групах будівельного профілю учням пропоную 
ряд цікавих практичних завдань, особливу увагу при цьому звертаю на задачі і 
вправи на обчислення об’ємів, площ поверхонь, довжин, на знаходження 
відсотків від заданої величини, величин від заданих відсотків.

Так, при вивченні теми «Об’єми » в другому семестрі третього курсу, 
коли учні вивчили весь основний матеріал зі спеціальної технології, 
матеріалознавства, електротехніки, інших предметів професійно- 
теоретичного циклу, при підборі задач я намагаюся врахувати наступні 
вимоги: завдання в задачі повинні формулюватись так, як вони
формулюються в житті; розв’язки задачі повинні носити практичний 
зміст; задані та шукані величини в задачі повинні бути реальними, 
взятими із життя. До них можна зарахувати такі задачі.

Для груп будівельного профілю:
Задача 1

• Обчислити густину цегли (цегла звичайна глиняна).
На перший погляд може здатись, з математичної точки зору, що ця 

задача абсурдна, вона немає даних для обчислення. Але це зовсім не так. 
Учні третього курсу, а ця задача пропонується саме їм, вже добре знають, 
що звичайна глиняна цегла має форму прямокутного паралелепіпеда, її 
розміри 25 см х 12 см х 6,5 см, а вага -  3,5 кг. Отже, цю задачу викладач 
умовно розбиває на дві частини: перша частина -  це предмет
матеріалознавства, а друга частина -  це геометрія, учні обчислюють об’єм і 
знаходять густину.
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• Яку кількість цегли (цегла звичайна глиняна) потрібно 
використати на будівництво будинку розміром 12м х 10м х 3м з товщиною 
стінок 2,5 цегли? Відомо, що на внутрішні перегородки та інші добудови в 
будинку витрачається 30% цегли, двері та віконні прорізи займають 12% 
від площі чотирьох зовнішніх стін.

У цій задачі, як і в попередній, учні повинні спочатку пригадати 
деякий матеріал спецтехнології та матеріалознавства. Адже товщина стін 
подана не в лінійних одиницях, а кількості цегли. Їм вже відомо, що 
довжина цегли рівна 25 см, а товщина вертикальних швів становить 1см. 
Елементарним обчисленням вони встановлюють, що товщина стінок 
становить 0,65 м. Тепер можна перейти до геометрії та знайти об’єм 
зовнішніх стін, до нього додати об’єм внутрішніх перегородок (30 відсотків 
) і відняти об’єм, що займають прорізи дверей та вікон (12 відсотків).
Г Г 1  •  • •  • •  ^  Г Т 1    •Таким чином, отримано об’єм всієї цегельної кладки будинку. Тепер учні 
знову повертаються до спецтехнології будівельної справи і пригадують, що 
в одному кубічному метрі цегельної кладки є 400 шт. звичайної глиняної 
цегли.

Для груп слюсарних професій:
Задача 1

• Знайти масу сталевої болванки завдовжки 4 м та завтовшки
36 см.

1 7  •  и  • •  •  •У цій задачі, як і в попередніх, немає всіх даних для знаходження 
маси, а саме -  густини сталі. Ця величина в задачі не дається навмисно, 
адже учні з предмету матеріалознавства цю величину повинні знати 
(густина сталі -  7,8 г/см3). Тут навмисно дана ще одна величина в 
нестандартному вигляді -  це товщина. І коли викладач з ними обумовить 
всі ці величини, то задача переводиться в площину геометрії.

Задача 2
• Обчисліть масу профільного заліза завдовжки 25,5 м ,заввишки 

1,2 м. Поперечний розріз - 8 мм.
Задача 3

• Необхідно виготовити бак, що має форму паралелепіпеда з основою 
1,4м х 2,2м , щоб він вміщав 2т води. Яка повинна бути висота бака? (густина 
води 1000 кг/м3).

Задача 4
• Необхідно обчислити, скільки м2 металу піде на виготовлення 

гаража з підлогою ? Висота -  2,5 м , довжина -  6 м , ширина -  3 м.
Задачі для автослюсарів:

Задача 1
• Автомобільний бак доверху заповнений бензином. Розміри бака
1,2м х 0,6м х 0,5м. Яку відстань зможе подолати автомобіль, якщо

витрата пального становить 22 л на 100 кілометрів шляху?

Задача 2
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У цій задачі учні використовують вже відомі знання з матеріалознавства, 
що 1 метр кубічний бензину важить 710кг.

Задача 2
Автомобільний акумулятор 6 СТ 55 А необхідно заправити електролітом. 

Скільки для цього необхідно 96% сірчаної кислоти та дистильованої води?
Тут учні використовують відомості зі спецтехнології (в акумулятор такої 

марки заливається 4л електроліту, а електроліт виготовляється у такому 
відношенні: 1 частина кислоти і 9 частин дистильованої води)

Але неможливо на всіх уроках розв’язувати такі задачі, тому я намагаюсь 
зацікавити учнів на уроках використанням мультимедійних презентацій.

Досвід свідчить, що чим ширше застосовуються комп’ютери у процесі 
вивчення предмету та чим раніше учні починають працювати з комп’ютером, 
тим ефективніші результати навчання. Комп’ютер сприяє не тільки розвитку 
самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяє зробити урок більш 
наочним та цікавим.

Уміле поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів 
викладання математики дають бажаний результат: високий рівень засвоєння 
фундаментальних знань з математики та усвідомлення їх практичного 
застосування. Використання нових методик -  перевірений засіб підтримки 
зацікавленості предметом. Так, мультимедійні засоби не тільки підтримують 
бажання пізнавальної діяльності, а й осучаснюють предмет, роблять його 
наочнішим.

Позитивними моментами використання мультимедійних засобів є:
>  покращення сприйняття предмета, що вивчається; образи без 

надмірних зусиль запам'ятовуються;
>  мультимедійні засоби дають можливість відтворювати різні 

процеси, про які на уроках можна лише говорити, звертаючись до уяви учнів та 
спираючись на їхнє абстрактне мислення;

>  є можливість доповнювати, корегувати, змінювати, повторювати 
деякі епізоди завдяки використанню можливостей комп'ютерної техніки;

>  використання мультимедійних засобів сприяє створенню 
позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття та засвоєння 
інформації.

Мультимедійні програми, оснащені графічним, відео- і звуковим 
супроводом, перетворюють роботу користувача на творчу працю. Настав час 
революційних змін у роботі учня й педагога. На місце традиційним технічним 
засобам навчання (діапроекціям, кінофрагментам, аудіо- і відеозаписам) 
приходить інструмент, здатний замінити всі перелічені вище засоби навчання, 
перевершуючи їх за якістю.

Проводячи уроки з використанням комп'ютера, я зрозуміла, що з його 
допомогою можна вирішити низку проблем, які завжди супроводжували 
викладання математики. Так, багато явищ в умовах кабінету продемонструвати 
неможливо. Комп'ютер може не тільки створити модель різних явищ, а й
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змінювати умови перебігу процесу, змінюючи параметри. Провівши перші 
комп'ютерні уроки, я дійшла, висновку, що вони потребують особливої 
підготовки. До таких уроків необхідно писати сценарії, органічно «вплітаючи» 
у них і справжній експеримент, і віртуальний (тобто реалізований на 
комп'ютері). Особливо хочеться зазначити, що моделювання різних явищ у 
жодному разі не замінює справжніх, «живих» дослідів, але в поєднанні з ними 
дає змогу на вищому рівні пояснити зміст того, що відбувається. Такі уроки 
викликають в учнів справжній інтерес, змушують працювати всіх, навіть 
слабких. Учні самі беруться створювати презентації за темами, які їх цікавлять, 
з використанням мультимедійних технологій і з демонстрацією їх у класі.

На першому етапі я була у пошуках: накопичувала матеріал, відбирала 
програмне забезпечення. У роботі застосовувала і зараз застосовую педагогічні 
програмні засоби: «Бібліотека електронних наочностей», «Пакет динамічної 
геометрії ^ 0 » , а також інші доступні джерела інформації. У своїй практичній 
роботі я найчастіше використовую презентації, створені за допомогою 
програми Ро^ег Рош! Пояснення супроводжуються інформацією на слайдах, 
що є не тільки яскравою динамічною ілюстрацією, а й способом фіксації нового 
матеріалу.

Програма для створення презентацій Місгозой Ро^ег Роіпї є 
універсальним видом наочності і може бути застосована у будь-якому класі на 
уроці будь-якого типу. Та найефективнішим, на мою думку, є підготовка та 
використання презентацій:

>  на уроках вивчення нового матеріалу у вигляді комп'ютерного 
діафільму з використанням елементів анімації або у вигляді слайдів.

Наприклад, при вивченні теми «Г рафіки тригонометричних функцій»

М нож ина значень Е (зіп  х) = [-1; 1]
П арн ість  або  непарність: ф ункція у  = з іп  х  непарна зіп(-ж) = -з іп  х  

(графік ф ункції симетричний в ідносно початку координат) 

Періодичність: ф ункція у  = з іп  х  пер іодична з найм енш им  
д одатн ім  пер іодом  Т  = 2 я  

з іп  ( х  + 2 я) = з іп  х

Властивості фу/нкції у = зіп х
У

1 .

Проміжки мо
а) функція зростає в

х є  [-я/2 + 2яп;
б) функція спадає в

х є  [я/2 + 2яп; 3

. 2 У  * 
■ 1

нотонності:
<ожному з проміжків: 
я/2 + 2яп], п  є 2  
ожному з проміжків: 
я 2  + 2яп], п є 2

Властивості функції у = зіп х
У

1

■ і

Проміжки знакосталості:

з іп  х  > 0, якщо х  є  (0 + 2яп; я  + 2яп), п є 2  

0, я кщо х  є  ( я  + 2яп; 2 я  + 2яп), п  є 2
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>  на уроках узагальнення і систематизації знань з теми, де 
розглядаються всі поняття, формули, співвідношення з теми, приведено 
матеріал з історії розвитку даного поняття, міститься яскравий ілюстративний 
матеріал -  діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо- та відеофайли, матеріали для 
контролю та самоконтролю знань.

Наприклад, при закріпленні теми «Прямі у просторі»
Завдання 1

Трикутник АВС і квадрат АЕРС не лежать в одній 
площині. Точки К та М -  середини відрізків АВ та ВС

Завдання 2

Прямі, які містять сторони АВ і ВС паралелограма АВСй 
перетинають площину X.  Доведіть, що прямі Ай і йС також 
перетинають площину X  .
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Завдання 3

Як розташовані прямі ММ і СР?

Завдання 4

Як розташовані прямі АВ і С.,Р?
(клацни на правильній відповіді)

4).
Тестування та тематичні атестації проводжу використовуючи програму 

«ДО 8ой Тевїег». Тестування як засіб педагогічної діагностики дозволяє 
оперативно і точно визначити рівень знань окремого учня, характеристики 
навчального процесу в групі. Тестові методики добре зарекомендували себе в 
багатьох країнах світу. А з урахуванням переходу у 2007 році на незалежне 
зовнішнє оцінювання навчальних досягнень випускників такі методики 
потребують ширшого впровадження у практику роботи. Систематична робота з 
комп'ютерним тестом повинна стати для учня звичною справою. Тоді 
зростають його шанси на успішне складання незалежного зовнішнього 
тестування.

Широке використання тестової перевірки знань при вивченні математики 
підвищує ефективність навчально-виховного процесу через створення 
атмосфери довіри, відкритості, об'єктивності, забезпечує оперативний 
зворотний зв'язок, дозволяє проводити миттєвий аналіз та корекцію процесу 
навчання. З вихідного тесту методом випадкового вибору послідовно 
виводиться задана кількість питань Таким чином, кожен учень одержує свій, 
відмінний від сусідів, набір питань, що забезпечує індивідуалізацію і
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об'єктивність оцінки. На кожне питання тесту пропонується 4-5 варіантів 
відповідей, серед яких від одного до трьох є правильними. Учню треба вказати 
правильні, на його думку, відповіді і перейти до наступного питання. Час 
відповіді на тест обмежений. Рекомендується проводити тестування упродовж 
10-15хвилин.

Наприклад, до уроку алгебри з теми «Відсотки»,та до уроку геометрії з 
теми «Координати у просторі»

Чому дорівнює 25% від 180

На вивчення теми з геметрії з 8 год скоротили на 6 год.
На скільки відсотків треба підвищити 

продуктивність праці на уроці щоб засвоїти матеріал?
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ПІД ЯКИІ КУТОМ
ПЕРЕТИНІАЮТЬСЯ

КООРДИНАТНІ 
а мі

У ППРРОЯМІ
СТОРІ:

ЯК НАЗИВАЮТЬ 
ТОЧКУ ПЕРЕТИНУ 
КООРДИНАТНИХ 

ПРЯМИХ:

А ) П ІД Г О С Т  РИМ  
КУТО М ;

Б )  П ІД П РЯ М И М  
КУТОМ ;

В ) П ІД ТУПИМ  КУТО М ;

Г) П ІД Р О З Г О Р Н У Т И М  
КУТОМ

А) ПОЧАТОК ВСІХ 
ПОЧАТКІВ;

Б) СЕРЕДИНА;

В) ПОЧАТОК 
КООРДИНАТ;

Г) РОЗДІЛЬНИК

Ш А) КООРДИНАТИ 
ТОЧКИ;

Б) ЧИСЛА;
У ПРОСТОРІ;

В) ЧИСЛА 
ДЛЯ ТОЧ КИ;

Г) ПОКАЗНИКИ 
ТОЧКИ

Необхідність якомога ширшого використання нових інформаційних 
технологій у вивченні різних навчальних предметів пов’язана, перш за все, зі 
значно ширшими (порівняно з традиційними технологіями навчання) 
можливостями розкриття загальноосвітніх функцій навчальних дисциплін, 
розв’язання загальних завдань навчання, виховання і розвитку учнів.
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Заочна подорож Великою Британією

Наталія Курманчук,
викладач англійської мови 

ДПТНЗ «Володарський професійний
аграрний ліцей»

Сучасна політика України, спрямована на розширення міжнародних 
контактів, розвиток ринкових відносин, зміцнення політичних, економічних та 
культурних взаємозв’язків з іншими країнами, зумовила виникнення 
соціального замовлення, яке полягає в оволодінні іноземною мовою як засобом 
спілкування. Це знайшло своє відображення в чинній програмі з англійської 
мови для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, технікумів, професійно-технічних 
навчальних закладів, де вказується необхідність суттєвих змін у підході до 
викладання, в оновленні змісту та методів навчання іноземних мов у різних 
навчальних закладах. Передбачається, що учні мають досягти визначеного 
програмою рівня іншомовної комунікативної компетенції, яка дозволяє їм стати 
учасниками міжкультурного спілкування.

У професійно-технічних навчальних закладах необхідно теж 
удосконалювати іншомовну комунікативну діяльність учнів для поглибленого 
вивчення іноземної мови, особливо у їхній професійній спрямованості.

Актуальність створення посібника «Агоипгі Огеаї Бгіїаіп» пов’язана з 
посиленням мотивації до вивчення англійської мови для практичного 
оволодіння навичками розмовної мови, необхідними для спілкування, 
розуміння запропонованого матеріалу для створення проектних робіт на 
уроках, читання додаткової літератури, а також з необхідністю вдосконалення 
мовних і мовленнєвих навичок з метою подальшого вивчення предмета для 
набуття знань і умінь за темою: «Країнознавство Великобританії» для учнів 
загальноосвітньої школи та професійно-технічних навчальних закладів. Метою 
вивчення курсу є розширення можливостей розвитку умінь учнів 
використовувати англійську мову для спілкування в діалозі культур між 
Україною і Великою Британією. Особливий акцент у змісті посібника зроблено 
на поглибленні мовних знань учнів, на формуванні у них соціокультурних 
навичок на основі порівняння культури і реалій життя Великої Британії та 
України. У ході використання навчального посібника на уроці учителі та учні 
виконують такі завдання:

-  ведення бесіди на різноманітні теми (культура, їжа, спорт);
-  читання текстів країнознавчої тематики з великою кількістю 

власних назв;
-  усні та письмові повідомлення на країнознавчу тематику;
-  розуміння доповіді англійською мовою;
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-  самостійне опрацювання ресурсів мережі Інтернет відповідної 
тематики з метою пошуку необхідної інформації, створення презентації у 
Ро^егРоіпї;

-  створення проектів за вивченими темами.
У ході вивчення матеріалу учні мають можливість працювати в парах, в 

групах, колективно, на уроках та під час презентацій,брати участь в 
обговоренні проблем, працювати індивідуально над створенням проектів та 
опрацюванням літератури. У змісті матеріалу закладено великі можливості для 
самостійної роботи учнів з використанням ресурсів мережі Інтернет для 
проведення уроків. На заняттях використовуються сучасні технічні засоби 
навчання: комп’ютер, проектор,інтерактивна дошка. У результаті вивчення 
програмового курсу «Країнознавство Великобританії» учні знайомляться з 
багатьма реаліями країни, які відображають її національну культуру. Це 
сприятиме розвитку комунікативного спілкування. У змісті посібника 
виокремлено такі основні розділи: «ЕпдІізЬ 8їегеоїуре8», «Рашои8 1апдшагк8», 
«Иои8Є8», «С1оШе8», «Тгап8рогї», «Ми8іс», «Зрогї», «8Ьор8», «ТгадіїіопаІ Гоод» 
та інші.

Кожен розділ завершується проведенням тестувань, а саме: письмова 
робота, тести,захист проектів. Навчальний матеріал спрямований на реальне 
оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності та закріплення мовних знань, 
отриманих у процесі навчання. Після засвоєння матеріалу учні повинні: 
розуміти англійську мову в ситуаціях повсякденного спілкування; надати 
інформацію в межах тем, охоплених посібником; підготувати розповідь, 
повідомлення, презентацію про Великобританію з використанням ІКТ; 
формулювати запитання та відповіді на них; робити порівняльний аналіз стилю 
життя британців і українців; знаходити додаткову інформацію країнознавчого 
характеру; писати твори.

Зміст посібника створено відповідно до вікових особливостей учнів та 
рівня програмового матеріалу професійно-технічних навчальних закладів. На 
сторінках даного посібника вміщені навчальні матеріали для учнів 10-11 класів 
загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів .

Посібник для вчителів англійської мови та літератури розкриває 
специфіку та значення викладання матеріалу курсу «Країнознавство» на уроках 
англійської мови. Збірник містить навчально-інформаційний матеріал для 
забезпечення підготовки учнів 10-11 класів професійно-технічних навчальних 
закладів та навчання старшокласників історії Великої Британії на уроках 
англійської мови. Посібник «Агоипгі Огеаї Бгіїаіп» складений за матеріалами 
навчальних підручників, посібників, методичних журналів, щоденників, газет 
та Інтернет-сайтів і містить цікаву та достовірну інформацію про минуле та 
сучасне життя Великої Британії. Матеріали посібника стануть у пригоді 
вчителям та учням для організації проектної роботи на уроках англійської мови 
з метою формування соціокультурної компетенції в межах тем, визначених 
програмою, а також для самостійного читання. Також збірник зацікавить тих, 
хто захоплюється культурою, звичаями та стилем життя англійців, і всіх, хто 
збирається відвідати Британію в майбутньому.
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Посібник супроводжується мультимедійною презентацією, яка ілюструє і 
доповнює вищезгадані матеріали та покликана зробити знайомство учнів з 
батьківщиною англійської мови більш ефективним та захоплюючим.

Враховуючи власний багаторічний досвід викладання даного предмету 
для учнів старших класів, хочеться порадити і в першу чергу рекомендувати 
використовувати навчально-методичний посібник для розвитку методу 
проектної діяльності, де учні можуть творчо проявити себе в повній мірі і 
показати свої вміння і рівень комунікативної компетенції під час роботи з 
даним навчальним матеріалом на уроках, у позакласних заходах, у гуртковій 
роботі, а також під час самостійної творчої праці.

Проектну діяльність можна застосовувати для учнів майже всіх рівнів, 
віку та здібностей. Це допоможе досягти гарного успіху у вивченні англійської 
мови, адже учні часто готують письмові доповіді, виставки, які 
супроводжуються повідомленнями, світлинами, різними доповідями 
оглядового характеру за темами. Наприклад: «Тгашрогї», «С1оШ8», «8рогї». 
Також учні, вивчаючи певну тему з посібника, випускають стіннівки, 
радіопрограми, створюють п ’єси. Зокрема, за темою «Ми8іс» дуже доречно 
створити учнівську радіопрограму або поставити музичну п ’єсу, також можна 
організувати КВК, англійський клуб, провести вечір. При цьому ми посилюємо 
мотивацію в учнів до вивчення англійської мови, розвиваємо учнівську 
творчість і розкриваємо таланти, посилюємо колективну та індивідуальну 
роботу в групах.

Начальна робота -  це спільна навчально-пізнавальна, дослідницька, 
творча та ігрова діяльність учнів, які мають спільну мету.

Робота над посібником передбачає створення максимально сприятливих 
умов для розкриття та прояву творчого потенціалу учнів, розвитку їхньої уяви, 
фантазії, мислення під час роботи на уроці. Якщо ми в роботі використовуємо 
проекти, то моя робота з учнями проходить в кілька етапів: спочатку 
обговорюємо тему проекту, активізуємо необхідну лексику і граматику з неї, 
читаємо текстовий матеріал, виконуємо задані вправи до теми. Учні шукають 
відповіді на запитання проблемного характеру в матеріалах підручника або 
можуть задіяти ресурси Інтернету для знаходження додаткової інформації, 
доводять необхідність роботи над майбутнім проектом усними розповідями або 
письмовими творами. Якщо тема остаточно визначена, то деяким учням 
доручаю намалювати плакат або рекламу, іншим -  зібрати фактичний матеріал 
для захисту. Учні можуть збирати додаткову інформацію не лише в підручнику, 
а й використовувати матеріали періодичної преси, журналів, різних навчальних 
посібників. Оформляючи свої проекти, учні часто створюють малюнки, 
плакати, пропонують свої сценарії свят. Одні роботи оформляють самостійно, 
інші -  потребують допомоги з боку викладача. Коли учні презентують і 
захищають свої проекти, вони намагаються подати свій матеріал емоційно і 
яскраво, щоб було цікаво їхнім одногрупникам сприймати матеріал і, звичайно, 
отримати найкращий бал за виконану роботу. Найяскравіші, найбільш 
оригінальні і змістовні роботи отримують похвалу з боку і учнів, і викладача.
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Проекти виникають з учнівської творчості на уроках. Саме життя 
потребує якогось конкретного проекту на різних етапах, треба навчитись 
знайти йому практичне втілення, дати змогу кожному учню робити посильну 
працю, розкрити свої таланти.

На прикладі теми «Ми8іс» можна підготувати цікавий проект. Спочатку 
можна поділити учнів на групи, які повинні:

-  обговорити музикантів минулого;
-  обговорити сучасну музику і музикантів;
-  утворити діалоги в парах;
-  знайти додаткову інформацію про сучасних музикантів і сучасні 

стилі музики для підлітків;
-  підготувати презентацію про музичні інструменти;
-  прослухати різні стилі музики в записі і відгадати їх;
-  написати біографію одного з відомих в музичному світі людей;
-  провести порівняльну характеристику з музикою на Україні;
-  намалювати плакат (малюнок) улюбленої музичної групи або 

улюбленого співака;
-  підготувати усну розповідь з даної теми з використанням технічних 

засобів навчання;
-  організувати виконання пісень даної групи (співака) у навчальному 

закладі (наприклад, група «Веаї1е8»);
-  провести брейн-ринг (або опитування) з учнями іншої групи;
-  написати твір.
Вивчаючи тему «С1оШе8», учні можуть спробувати себе у ролі модельєрів 

та випустити журнал мод. Рекомендую розділити учнів на три групи і 
розробити одяг для різних цілей:

-  для відпочинку;
-  для навчання;
-  для модної вечірки.
Вивчаючи тему «Ратои8 Ьиі1діп§8», учні можуть показати себе в ролі 

архітекторів та розробити план «Місто моєї мрії» та презентувати у вигляді 
макетів, постерів або творів.

За темою «Роод іп Еп§1апд» ми можемо запропонувати учням першої 
групи скласти меню українських страв, а другої групи -  англійських. Потім 
утворити діалоги, підготувати розповідь та захистити презентацію від кожної 
групи учнів. Також можна організувати сценки з фрагментами традиційних 
кухонь обох країн. Провести порівняння в кухнях обох країн і опрацювати 
завдання в кінці теми:

1. Ап8^ег оп Ше дие8їіош:
а) ^ Ь а ї до уои кпо^ аЬоиї Еп§1і8Ь теаІ8?; Ь) ^ к а ї  і8 а їурісаІ Еп§1і8Ь 

Ьгеакґа8Ї?; с) ^ Ь а ї і8 а їуріса1 Епд1і8к діппег?; д) ^ Ь а ї і8 а їуріса1 Епд1і8к 8иррег?; 
е) ^ к а ї  Юод ^а§ “і^еп їед ” ог дІ8СОVегед іп Епдіапд?.

2. Ріпд 8оте іпїеге8їіп§ іпґогтаїіоп аЬоиї Епд1і8к ґоод. 3. Рге8епї Ше ргсцесї 
оп ШЇ8 Шете.4. ^ п їе  Ше сотрозШоп оп Ше їоріс: “Меаі Їіте8”
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Обговорюючи тему «Ьопдоп Ьи8е8», пропонуємо учням кілька завдань, 
які вони повинні виконати в ході роботи над темою:

I. Те11 аЬоиї їЬе п е ^  апд о1д їгап8рогї іп Епд1апд.
II. ^ Ь а ї  Ьи8е8 аге їЬеге ґог сЬі1дгеп?
III. М аке ир їЬе діа1одие аЬоиї їЬе Ьоагдіпд Ьи8е8, 8ідЬї8ееіпд 

Ьи8е8.
IV. ^ г і ї е  їЬе герогї оп їЬі8 їЬ е т е .
V. Бі8си88 со8ї о ґ  їгауе11іпд оп Ьи8е8.
VI. ^ г і ї е  їЬе с о т р о 8 іїіо п  аЬоиї Ьи8е8 іп Ьопдоп.

Працюючи з учнями над загальними темами за даним посібником, ми 
заочно подорожуємо Великою Британією, отримуємо певну інформацію і, 
звичайно, дуже хочемо, щоб учні засвоїли матеріал, намагаємось перевірити 
рівень їх знань, використовуючи різноманітні завдання. Було б доцільно 
запитати в учнів:

Оп їЬе 1е88оп:
1.8утЬо18 оґ Епд1апд ґоипд оп їЬе їеа со8у аї їЬе їор оґ їЬе раде

Від Веп 
Ро1ісетап 
То^ег оґ Ьопдоп 
Ьопдоп Еуе 
Коуа! Соаї оґ Агт8

В1аск Тахі 
Роої Оиагд 
ВискіпдЬат Ра1асе 
Ьіґе Оиагд 
ЬоиЬ1е Ьескег Ви8

8ї Раи1'8 СаїЬедга1 
Ріпї оґ Веег 
То^ег Вгідде 
Ш іоп Р1ад

2. А п 8^ег їЬе дие8їіоп8:
a) ^ Ь а ї  8утЬо1 о ґ  О геаї В гіїа іп  до уои г е т е т Ь е г ?
b ) ^ Ь о т  ґ г о т  їЬе Коуа1 ґа т і1 у  до уои к п о ^ ?
c) ^ Ь а ї  сап уои 8ее іп їЬе 8їгееї о ґ  Ьопдоп?
д) ^ Ь а ї с1оїЬе8 до їЬе Коуа1 диагд8 ^еаг?
е) ’МЬаї ґатои8 реор1е оґ Огеаї Вгіїаіп аге уои їо1д аЬоиї? К а те  їЬет. 
ґ) ’МЬаї аїїгасїіуе апд ґатои8 1апдтагк8 сап уои са11?

д) ^ Ь а ї і8 ґауогіїе ґоод ( дгіпк8 ) іп Епд1апд?
Ь) ’МЬаї кіпд8 оґ 8рогї аге рори1аг іп Огеаї Вгіїаіп?

3. Ріпд іпїеге8їіпд іпґогтаїіоп аЬоиї:
Ратои8 реор1е
8утЬо1 оґ Епд1апд 
ТЬе Коуа1 диагд8 
Веаиїіґи1 1апдтагк8 
8рогї
Роод апд дгіпк 
ТЬе Коуа1 ґаті1у
У роботі на уроці є й труднощі. Не завжди учні готові обговорювати 

організаційні питання англійською, тому використовують рідну мову,
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звертаються за допомогою до вчителя. У такому випадку можна укласти 
«угоду»: якщо складно розпитати важливе для тебе англійською, запитай 
рідною, але пояснення почуєш англійською мовою.

Щоб полегшити учням роботу, можна запропонувати їм пам’ятку- 
інструкцію щодо організації роботи.

Наприклад, створюючи проект до циклу «ТЬе уаге (^еге) доод аї...», учні 
можуть працювати за таким планом на тему «Ьатои8 реор1е»:

1. Ьіпд іпґогтаїіоп аЬоиї 3-4 ґатои8 реор1е ^Ьо 1іуед іп їЬе ра8ї ог 1іуе
по^.

2. Маке 8їогіе8 аЬоиї їЬет, ехр1аіпіпд ^Ьу їЬеу Ьесате ґатои8.
3. Уои аге ^е1соте їо Ьгіпд рісїиге8, ро8їег8, рЬоїо8 апд дізкз їо таке  

уоиг ргсцесї тоге іпїеге8їіпд.
4. Ье8сгіЬе Ьо^ уои ^огкед (^Ьаї уои дід їЬе Йг8ї, їЬеп, пехї, ґіпа11у).
5. ^огд8 апд рЬга8е8 ^ЬісЬ т а у  Ье1р:

-  їо Ье доод аї 8отеїЬіпд (доіпд 8отеїЬіпд);
-  пісе1у, 8егіои81у, Ьеаиїіґи11у, геди1аг1у;
-  соггесї1у, Ьагд, еїс.
-  ^ е ’д Ііке їо рге8епї оиг р т |е с ї . ..
-  ^ е іс о т е  їо їЬе рге8епїаїіоп.
-  ТЬе р т |е с ї ^а8 деVе1оред Ьу...

Побажання успіху (Ооод 1иск!) і барвисте оформлення пам’ятки сприяють 
підвищенню творчої активності учнів, налаштовують на роботу. У роботі над 
завданнями неминучі мовні помилки. Тому робота з повторення й узагальнення 
необхідного лексичного і граматичного матеріалу має передувати розробці 
проектів, які більш доцільно розробляти на завершальному етапі роботи над 
темою, коли вже створено умови для вільної імпровізації в роботі з мовним і 
мовленнєвим матеріалом.

На завершення хотілося б підкреслити, що різноманітні прийоми 
організації групової роботи мають низку переваг і приносять позитивні 
результати:

-  робота над посібником викликає великий інтерес учнів;
-  урізноманітнює урок;
-  розвиває здатність до спілкування;
-  зміцнює міжособистісні стосунки.

Забезпечуються умови для розвитку всіх мовленнєвих умінь, тому що 
учні поставлені в умови, коли вони змушені користуватися іноземною мовою і 
як засобом отримання інформації, і як засобом спілкування.

Різні способи організації навчальної праці, безсумнівно, сприяють 
посиленню мотивації до вивчення іноземної мови, а отже, сприяють 
досягненню цілей навчання, висунутих сучасною програмою.
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Компетентнісний підхід -  основа якості змісту навчально-виховного
процесу в закладах освіти

Оксана Малащенко,
заступник директора з навчальної роботи, викладач хімії 

ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»

Знання -  це зафіксована і 
перевірена практикою інформація, 

яка може багаторазово 
використовуватись людиною для 

вирішення тих чи інших задач.

Сучасний розвиток суспільства вимагає якісних змін в освіті. Процес 
навчання вже давно не зводиться до накопичення теоретичної інформації та 
автоматичного її відтворення. Інформаційне поле постійно оновлюється, а нові 
ситуації вимагають прийняття самостійних рішень, таких, до яких не можливо 
застосувати шаблонне мислення або добре відомий алгоритм. Сучасний 
навчальний заклад повинен підготувати майбутнього випускника до готовності 
постійного інтелектуального розвитку та самовдосконалення, вміння приймати 
самостійні та нестандартні рішення, підготувати для роботи в інформаційному 
суспільстві, забезпечивши його максимальну мобільність.

Міжнародна комісія з освіти для ХХІ століття на чолі з колишнім 
Головою Європейської комісії Жаком Делором у своїй доповіді спирається на 
чотири базові принципи, покладені в основу освіти:

V навчитись пізнавати;
V навчитись робити:
- від поняття «кваліфікація» до поняття «компетентність»;
- «дематеріалізація» праці і розвиток сфери послуг в секторі найманої

праці;
- робота в неформальному секторі економіки;
V навчитись жити спільно, навчитись жити з іншими:
- відкриття іншого;
- прагнення до досягнення спільної мети;
V навчитись жити.
Комісія звернула увагу на те, що враховуючи швидкі зміни, пов’язані з 

науковим прогресом і новими формами економічної та соціальної діяльності, 
необхідно поєднувати достатньо широкі загальні культурні знання з 
можливістю глибокого пізнання обмеженого числа дисциплін. Загальний 
культурний рівень є своєрідною перепусткою до неперервної освіти, а також 
основою, необхідною для навчання протягом життя. Потрібно також навчитись 
набувати компетентність, що надає можливості долати ситуації, більшість з 
яких неможливо передбачити. Ця компетентність і кваліфікація в багатьох
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випадках стануть більш доступними, коли учні та студенти будуть мати 
можливість перевірити свої здібності та набути досвід. Комісія рекомендувала 
звернути особливу увагу в процесі навчання на три функції: набуття знань, 
актуалізація знань та використання знань.

Поняття «компетенція» та «компетентність» абсолютно різні. 
Компетенція -  це суспільна норма, вимога, яка включає знання, уміння, 
навички, способи діяльності, певний досвід. Компетентність -  це здатність 
застосовувати компетенції (знання, вміння, навички, способи діяльності, 
власний досвід) у нестандартних ситуаціях з метою розв’язання життєво 
важливих проблем.

Для розвитку та формування компетентностей повинні відбутися зміни 
не лише в програмовому матеріалі, а й у змісті завдань, які використовуються 
для визначення якості знань, методиці проведення навчально-виховного 
процесу та критеріях оцінювання навчальних досягнень.

Для формування та навчання особистості, яка відповідає потребам 
сучасного суспільства, є компетентнісний підхід, який дозволяє розвивати 
компетентності учня.

У концептуальних засадах реформування середньої освіти «Нова 
українська школа» одним з дев’яти компонентів, які складають формулу нової 
школи, названо новий зміст освіти, заснований на формуванні 
компетентностей, для успішної самореалізації в суспільстві.

У концептуальних засадах реформування середньої школи «Нова 
українська школа» (фокус-група батьків) говориться про необхідність 
збільшення практичного спрямування шкільної освіти. Однією з форм 
реалізації компетнтнісного підходу є компетентнісні задачі, які поєднують 
навчально-пізнавальні та практично зорієнтовані завдання.

Традиційні задачі мають спрямування на репродуктивну діяльність: 
«О бчисліть.», «Складіть рівняння р еак ц ії.» , «Напишіт ь .» .  Ці завдання 
теоретичні, практична спрямованість незначна. Рішення подібних задач 
найчастіше шаблонні, мають алгоритм, який не спонукає до пошуку нової 
інформації, не стимулює до креативності.

Компетентнісні задачі, на відміну від традиційних предметних, 
дозволяють оцінити не лише рівень навчальних знань, а й ступінь розуміння 
учнем навчального матеріалу, навички роботи з інформацією. Крім того, вони 
мають ряд особливостей:

1. Компетентнісні задачі мають певну сюжетну лінію, яка часто 
наближена до конкретної життєвої ситуації (стандартної або нестандартної).

2. Компетентнісні задачі можуть включати інформацію, що стосується 
кількох різних тем навчального предмету, а також мати міжпредметні зв’язки.

3. Компетентнісні задачі мають більший об’єм тексту, ніж традиційні 
предметні, що розвиває навички учня відокремлювати головне від 
другорядного.

4. Частина інформації, що необхідна для розв’язку компетентнісної 
задачі, відсутня, учні мають знайти її самостійно, використовуючи різні 
джерела.
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5. Компетентнісні задачі, на відміну від традиційних, можуть поєднувати 
розрахункову та якісну частини.

6. Компетентнісні задачі дозволяють оцінити рівень розуміння учнем 
навчального матеріалу, за його вміннями використовувати набуті знання в 
нестандартній або стандартній ситуаціях.

7. Компетентнісні задачі носять проблемний характер, для їх вирішення 
треба використовувати критичне мислення у поєднанні з предметними 
знаннями.

Саме компетентнісні задачі дозволяють задіяти всі шість навичок виміру 
когнітивних процесів уточненої таксономії Блума:___________________________

Пам’ятати Робота над завданням (первинне читання) пов'язана з 
пізнанням і пригадуванням інформації з довгострокової 
пам’яті. Текст задачі включає в себе терміни, поняття або 
опис явищ, з якими учень вже мав справу під час 
вивчення предмету, зустрічався в повсякденному житті.

Розуміти Учень повинен сформулювати свої власні висновки з 
прочитаного змісту. Зрозуміти, що саме вимагається для 
розв’язку задачі, відокремивши головне від 
другорядного. Узагальнити отриману з умови 
інформацію.

Застосовувати Учень має використати свій досвід у новій ситуації чи 
тій, з якою він вже мав справу, тобто підтверджувати 
теоретичні завдання на практиці. Скласти алгоритм 
відповідних дій.

Аналізувати Під час роботи над задачею виникає кілька версій, що 
вдосконалює навички формування гіпотез. У результаті 
аналізу має залишитись лише одна. Саме на цьому етапі 
використовується критичне мислення. Учні вчаться 
аналізувати в ході диференціації, організації, пояснення, 
перевірки та критики.

Оцінювати На цьому етапі учень або група учнів формують 
судження, які перевіряються за повнотою відповіді на 
завдання задачі.

Створювати Для відповіді на задачу треба створити модель, щоб 
відповідь була максимально зрозумілою та вичерпною. 
Іноді відповідь дається у вигляді проекту.
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Компетентнісні задачі дозволяють поєднати усі 10 ключових 
компетентностей нової української школи.

Спілкування 
державною мовою

Компетентнісні задачі часто починаються з історії, 
притчі, казки, а це, в свою чергу, розвиває навички 
спілкування, вчить усно та письмово висловлювати 
думки. Крім того, мотивуючи відповідь, учень 
вчиться реагувати мовними засобами на ситуацію 
(проблему, виклик). Це дозволяє усвідомити роль 
ефективного спілкування. Розв’язуючи завдання 
такого типу, учень вдосконалює навички усного і 
письмового тлумачення понять, поглядів, думок і 
фактів.

Спілкування 
іноземними мовами

Багато наукових термінів запозичені з іноземних 
мов. Крім того, багато фактів і поглядів з ’являються 
на контентах, що ведуться іноземними мовами.

Математична
компетентність

Для побудови модельної відповіді на компетентнісну 
задачу учню треба вміти підтверджувати свої 
припущення розрахунками, що формує культуру 
логічного і алгоритмічного мислення. Крім того, 
компетентнісні задачі закладають основи 
моделювання.

Основні
компетентності у 
природничих науках і 
технологіях

Компетентнісні задачі побудовані саме на розумінні 
природи, її законів, взаємозв’язків усіх компонентів 
біосфери та тісно пов’язані з практичним 
застосуванням знань про природу. Розв’язування 
подібних задач розвиває в учнів дослідницький 
підхід до навчання, здатність аналізувати, 
формулювати гіпотези, перевіряти їх правдивість на 
основі зібраних фактів.

Інформаційно-
цифрова
компетентність

В інформаційному суспільстві кожен випускник 
повинен вміти створювати якісний інформаційний 
продукт. Частину інформації для розв’язання 
компетентнісної задачі учень шукає самостійно, 
дотримуючись навичок безпеки в інформаційному 
світі, працюючи з базами даних.

Уміння вчитися 
впродовж життя

Умови компетентнісних задач містять елемент 
новизни, що дозволяє учню постійно отримувати 
нові знання та розширювати уявлення про сферу 
застосування цих знань. Розв’язання 
компетентнісної задачі унаочнює необхідність 
постійного навчання та самовдосконалення, 
підкреслюючи практичну цінність теоретичних 
знань.
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Ініціативність і 
підприємливість

Робота над компетентнісною задачею -  процес 
творчий, що вимагає постійного генерування нових 
ідей, прийняття відповідальності. Представлення 
рішення задачі, яке може відбуватись у вигляді 
проекту, стимулює до раціонального розподілу часу 
та вміння визначати пріоритети.

Соціальна та
громадянська
компетентність

Компетентнісні задачі часто пов’язані з соціальними 
проблемами, небайдужістю та вмінням йти на 
компроміс. До того ж, розв’язування таких задач 
може бути формою групової роботи, що дозволяє 
учням вдосконалювати навички роботи в колективі з 
розподілом обов’язків, роботи на спільний результат, 
який є наслідком плідної взаємодії.

Обізнаність та 
самовираження у 
сфері культури

Компетентнісні задачі у своїй умові часто містять 
посилання на джерела літератури або витвори 
мистецтва, представлення результатів може 
відбуватись у вигляді есе, презентацій, що розвиває 
творчий потенціал та мистецькі смаки.

Екологічна 
грамотність і здорове 
життя

Умови компетентнісних задач часто пов’язані з 
раціональним використанням природних ресурсів, з 
наслідками господарської діяльності людини для 
довкілля, безпекою поводження з побутовою хімією, 
прогнозуванням результатів недбалого ставлення до 
довкілля.

Компетентнісні задачі покликані формувати в учнів цікавість до вивчення 
предмету, ілюструючи практичну можливість застосування набутих знань. 
Вони можуть бути використані на різних етапах уроку: для мотивації 
навчальної діяльності учнів, узагальнення та систематизації знань.

Крім того, саме компетентнісні задачі можуть бути основою для 
проектної діяльності.

Критерії оцінювання цих задач вчитель добирає самостійно, єдине, що 
необхідно враховувати, часу для розв’язку цих задач, зазвичай, потрібно 
більше, ніж для традиційних якісних або розрахункових.

ПРИКЛАДИ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ
«Дарунок пустелі»
На півдні Чилі є пустеля Атакама. На відміну від інших пустель, вона має 

одну цікаву особливість: під тонким шаром піску знаходяться потужні поклади 
чилійської селітри.

Для добування пороху в Європі використовували вугілля, сірку та 
селітру. Коли запаси пороху закінчувались, терміново було споряджено 
експедицію до Чилі. Але було з ’ясовано, що для добування пороху підходить 
лише калійна селітра. Весь вантаж було скинуто в море.
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Завдання:
1. Поясніть, чому чилійська селітра не підійшла для виробництва пороху, 

а калійна селітра виявилась придатною.
2. Які наслідки може мати потрапляння селітри до водойми?
3. Чи була змога використати багаж з користю, навіть якщо він не 

придатний для виробництва пороху.
Відповідь:
Чилійська селітра -  це тривіальна назва натрій нітрату, який є 

надзвичайно гігроскопічним. Саме за цієї причини порох, який виготовлявся з її 
використанням, зволожувався і був не придатним для використання. Калійна 
селітра (калій нітрат) має набагато меншу здатність до поглинання води.

Внаслідок потрапляння нітратів до водойми відбувається евтрофікація 
(збагачення водойми біогенними елементами), посилений розвиток 
фітопланктону та водоростей. У глибинній зоні посилюється анаеробний обмін, 
нагромаджується сірководень та амоніак. Порушуються окисно-відновні 
процеси, виникає дефіцит кисню. Наслідком стає загибель мешканців водойми 
-  гідробіонтів.

Селітри -  азотні добрива, які широко використовуються в сільському 
господарстві.

Методичний коментар:
Тема навчальної програми, до якої застосовується задача: «Нітратна 

кислота. Нітрати».
Компетенції, які формуються під час роботи над задачею:
Предметна (галузева) компетентність. 1. Завдання дозволяє учням 

усвідомити, що термін «селітри» об’єднує мінерали, що за хімічною природою 
є нітратами лужних та лужноземельних металів, а також амоній нітрат. 2. Для 
розв’язання задачі необхідно ознайомитись з фізичними властивостями селітр, 
а це дає змогу дізнатися, що серед них є кристалогідрати (нітрати магнію та 
кальцію), а деякі -  гігроскопічні (натрій нітрат, амоній нітрат). 3. Учні 
ознайомлюються із застосуванням селітр у піротехніці, у добуванні вибухових 
речовин, в якості мінеральних добрив.

Міжпредметна компетентність. Дана задача має зв'язок з екологією, 
зокрема з темами, що стосуються забруднення навколишнього середовища 
внаслідок господарської діяльності людини.

Здоров’язбережувальна компетентність. Учні усвідомлюють 
необхідність обережного поводження з селітрами (нітратами) як речовинами, 
що є вибухонебезпечними та токсичними.

«Випічка»
Рецепти випікання кулінарних шедеврів є в культурі кожного народу. Їх 

вдосконалювали та передавали з покоління в покоління.
Матвій разом з класом був на екскурсії до хлібозаводу. Учням дозволили 

скуштувати кекси, що тільки спеклись. Хлопчина розламав гарячий кекс навпіл 
і відчув неприємний запах.
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Завдання:
1. Яка сполука могла спровокувати появу різкого запаху?
2. Чи могла б скластись подібна ситуація при дегустації гарячого хліба?
Відповідь:
Амоній гідрокарбонат КН4НСО3 (побутова назва амоніак, Е 503), 

використовується як розпушувач тіста. Під час нагрівання солі амонію 
розкладаються з виділенням амоніаку.

Під час термічного розкладання амоній гідрогенкарбонату: 
а д Н С О з  ^ Н з !  + Н2О + СО2Т
Вуглекислий газ розпушує тісто. Амоніак, що виділяється при випіканні, 

повинен звітритись. Тепла випічка, щойно з печі, може мати своєрідний запах.
При випіканні хліба вуглекислий газ, який розпушує тісто, утворюється 

внаслідок бродіння під впливом ферментів дріжджів.
Методичний коментар:
Тема навчальної програми, до якої застосовується задача: «Солі 

амонію».
Компетенції, які формуються під час роботи над задачею:
Предметна (галузева) компетентність. 1. Ознайомлення учнів із

розкладанням солей амонію під час нагрівання. 2. Задача ілюструє приклад 
застосування солей амонію.

«Майбутній урожай»
Для людей, які пов’язані із сільським господарством, хімія -  вірний друг і 

помічник. Навесні для них настає спекотна пора -  треба сіяти новий урожай. 
Для гарного результату треба мати насіння, яке добре збереглося. А пошкодити 
посівний матеріал може багато факторів: гризуни, хвороби, зайва волога.

Для висушування насіння сільськогосподарських культур 
використовують хімічні речовини. Серед них -  безводний натрій сульфат. Ця 
сіль, перетворюючись на кристалогідрат, відомий під назвою мірабіліт, забирає 
зайву вологу.

Завдання:
Допоможіть фермеру розрахувати необхідну масу безводного натрій 

сульфату, якщо відомо, що вага насіння 10 кг, вологість 20%, кондиційна 
вологість (та якої треба досягти) 15%.

Відповідь:
Обчислимо масу води, яку повинен зв’язати кристалогідрат.
Якщо з 10 кг насіння 20% припадає на воду, то всього води в насінні -
2 кг. Вологість повинна зменшитись на 5%, тобто на 500г. 1 моль 

безводного натрій сульфату утримує 10 моль води.
500 г води відповідає кількості речовини 28 моль.
Обчислюємо масу 1 моль натрій сульфату -  142 г
142г -  10 моль
Х -  28 моль
Х= (142 •28)/10=397,6 г
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Методичний коментар:
Тема навчальної програми, до якої застосовується задача: «Лужні 

метали».
Компетенції, які формуються під час роботи над задачею:
Предметна (галузева) компетентність. 1. Учні знайомляться з

природними сполуками лужних металів. 2. Відбувається актуалізація знань з 
теми «Кристалогідрати». 3. Розширюються уявлення про галузі застосування 
солей. 4. Удосконалюються навички здійснення розрахунків.

Міжпредметна компетентність. Удосконалюються навички складання 
пропорцій, що вивчаються в курсі «Математика».

«Сховище овочів»
Зберігати овочі тривалий час -  задача нелегка. Дуже багато грибів, 

продукти життєдіяльності яких спричинюють процеси гниття, можуть 
зіпсувати їх, зробивши непридатними для вживання. Тому фермери обробляють 
складські приміщення спеціальними речовинами, які знищують спори грибків, 
дозволяючи тривалий час підтримувати товарний вигляд овочів. До таких 
речовин належить дихлоретан.

Завдання:
1. Допоможіть фермеру розрахувати кількість дихлоретану, необхідну для

2обробки складського приміщення площею 100м і висотою 2,5м, якщо норма
-з

препарату 300г/м .
2. Препаратом просочують мішковину, де її слід розмістити фермеру, під 

стелею чи на підлозі?
Відповідь:

2 ЗОбчислюємо площу сховища, яку необхідно обробити 100м ^2,5м=250м
Обчислюємо кількість дихлоретану, необхідну для обробки цього об’єму:
1м3- 300 г
250м3- Х
Х= (250в00)/1=75000г=75 кг
Дихлоретан С2Н4С12 важчий за повітря (0 (пов.)=98/29=3,38), тому 

просочену цією речовиною мішковину треба розташувати під стелею.
Методичний коментар:
Тема навчальної програми, до якої застосовується задача: «Алкани».
Компетенції, які формуються під час роботи над задачею:
Предметна (галузева) компетентність. 1. Під час роботи над задачею 

учні знайомляться з галогенопохідними насичених вуглеводнів і галузями їх 
застосування. 2. Удосконалюються навички проведення розрахунків та 
написання формул органічних сполук.

Міжпредметна компетентність: Удосконалюються навички складання 
пропорцій, що вивчаються в курсі «Математика».

«Помилка детектива»
Шерлок Холмс -  персонаж Артура Конан Дойля, відомий ерудит, який 

добре орієнтується в багатьох науках. Проте, кожен може помилитись. Ось
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фрагмент з оповідання «Скандал в Богемії», в якому Шерлок Холмс говорить 
доктору Ватсону: «Якщо в мою кімнату входить джентльмен, що пропах 
хлороформом, якщо на вказівному пальці правої руки у нього чорна пляма від 
азотної кислоти... я маю бути повним ідіотом, щоб не визнати у ньому 
представника медицини».

Завдання:
Проаналізуйте монолог Холмса і визначте, що було сказано правильно, а 

де допущена помилка.
Відповідь:
Хлороформ (трихлорметан) -  речовина, що була вперше використана для 

загального наркозу 1847 року англійським лікарем Сімпсоном. За звичайних 
умов, це летка рідина зі специфічним запахом та солодкуватим присмаком. 
Шерлок Холмс дійсно міг відчути цей запах, ця речовина широко 
застосовувалась у медицині 19 ст. і як анестетик.

Нітратна (азотна) кислота не залишає на шкірі чорних плям. Складовою 
частиною шкіри є білки. Нітратна кислота використовується для проведення 
якісної реакції на білки (ксантопротеїнова реакція), що мають у своєму складі 
ароматичні амінокислоти. Візуальним ефектом якісної реакції є поява жовтого 
забарвлення.

Методичний коментар:
Тема навчальної програми, до якої застосовується задача:

«Нітрогеновмісні органічні сполуки. Білки».
Компетенції, які формуються під час роботи над задачею:
Предметна (галузева) компетентність. 1. Відбувається актуалізація

знань учнів з теми «Алкани», зокрема, галогенопохідні алканів, їх властивості 
та застосування. 2. Учні знайомляться з реакціями, що використовуються для 
ідентифікації білків.
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Впровадження методу проектів для формування професійних компетенцій
учнів на уроках фізики та астрономії

Леся Шембелян,
викладач фізики 

ДНЗ «Сквирське вище 
професійне училище»

Викладання -  це мистецтво, а не ремесло, 
у цьому -  сама суть учительської справи... 

вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися 
-  от єдиний можливий курс сучасного вчителя.

М. А. Рибникова

Одним із пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних 
технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування 
системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, 
сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють 
сприятливі умови для навчальної діяльності учнів.

Навчальний процес сьогодні повинен бути орієнтований на особистість 
учня і враховувати його індивідуальні особливості та здібності. Ефективним 
видом діяльності при вивченні фізики, що стимулює розвиток у дітей 
психологічних особливостей, які за своєю сутністю є передумовами успішного 
професійного навчання й успішного професійного становлення в майбутньому, 
є розробка проектів.

Особливість методу проектів полягає в тому, що діяльність учня 
спрямована на розв’язання проблеми, результат якої заздалегідь не відомий. 
Для досягнення результату учнів необхідно навчити мислити, знаходити і 
вирішувати проблеми, застосовуючи для цього знання з різних галузей, 
прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів вирішення, вміння 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Як показує досвід, серед інноваційних інтерактивних методик і 
технологій навчання метод проектів останнім часом посів чільне місце. І не 
даремно. Часто навчальний процес побудовано так, що вчитель ставить мету, 
якої повинен досягти учень, а іноді ще й наводить способи, якими це можна 
зробити. У проектній діяльності важливо зацікавити учнів здобуттям знань, які 
обов’язково знадобляться в житті. Для цього необхідно зважати на проблеми 
реального життя, для розв’язання яких дітям потрібно застосувати здобуті 
знання.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів -  
індивідуальну, парну, групову, яку вони виконують протягом певного відрізка 
часу. Результати виконаних проектів повинні бути «відчутними», тобто, якщо 
це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична -  конкретний 
результат, готовий до використання (на уроці, в школі, в реальному житті, 
фізиці).
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Робота над проектом проходить у три етапи. На 1-му етапі викладач 
здійснює постановку завдання. При цьому дуже важливо так піднести тему 
вибраного проекту, щоб не тільки зацікавити учня потрібністю даної роботи у 
його майбутній професії та і в житті в цілому, але і надихнути його на 
вирішення багатьох проблем, з якими доведеться зіткнутися. Після цього учень 
осмислює тему проекту, прогнозує свої можливості (що він може використати з 
уже набутих професійних знань) і починає самостійно вивчати теорію 
фізичного явища.

На ІІ-му етапі -  обговорення плану роботи над проектом, алгоритмів 
обробки інформації і реалізації завдання.

На ІІІ-му етапі готується урок-конференція (чи інша форма захисту 
проекту), на якій учні роблять доповідь, демонструють свій проект, отримують 
оцінку.

У Сквирському вищому професійному училищі викладач фізики часто 
використовує метод проектів. Робота над проектом учням дуже подобається, і 
вони із захопленням і цікавістю створюють проекти різних типів. Ось деякі з 
них:

1. Проект з фізики «Містер Телефон»
-  за видом діяльності: дослідницько-інформаційний,
-  за кількістю учасників: груповий,
-  за терміном виконання: довгостроковий проект,
-  за формою представлення захисту: комп’ютерна презентація.

Зараз ми не уявляємо життя без мобільного телефона, але чи знаємо ми, 
яку небезпеку таїть в собі цей зручний пристрій. Учні, які навчалися за 
спеціальністю «Оператор комп'ютерного набору, обліковець бухгалтерських 
даних», детально розібралися з цим питанням, а також вияснили, які фізичні 
закони покладені в основу пристрою, та навчилися правильно ним 
користуватися, завдаючи мінімальної шкоди організму.

2. Проект з фізики «Радіоактивний захист людини»
-  за видом діяльності: інформаційно-ігровий,
-  за кількістю учасників: груповий,
-  за терміном виконання: короткостроковий проект,
-  за формою представлення захисту: конференція.
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Радіоактивне забруднення буде страшним сном ще не одного покоління 
українців, тому тема даного проекту була актуальною. В проекті були задіяні 
учні, які навчалися за спеціальністю «Оператор комп'ютерного набору, 
обліковець бухгалтерських даних», які протягом роботи над проектом 
удосконалили свої вміння в складанні електронних таблиць (проведення 
аналізу карти радіоактивного забруднення), навчилися обраховувати допустиму 
дозу опромінення та розширили свої знання про методи дослідження та 
способи захисту від радіоактивного опромінення. Богдан Олійник підготував 
практичну демонстрацію спецодягу, а Кисла Діана докладно розповіла про 
першу домедичну допомогу в разі опромінення радіоактивними речовинами.

3. Проект з фізики «Містер Велосипед»
-  за видом діяльності: інформаційно-практичний ,
-  за кількістю учасників: груповий,
-  за терміном виконання: довгостроковий проект,
-  за формою представлення захисту:комп‘ютерна презентація,наочна 

демонстрація.
Про популяризацію велосипедного виду транспорту «гримить» увесь 
світ, тому і в ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» не залишились 

осторонь і створили проект з фізики «Містер Велосипед». Учні, які навчаються 
за спеціальністю «Слюсар з ремонту автомобілів», Гира Іван та Кондратенко 
Вадим підготували практичну демонстрацію екстренного ремонту велосипеда, 
розглянули фізичні основи механізмів даного транспортного засобу. Михайлова 
Марія та Цимбалюк Марина («Оператор комп'ютерного набору, обліковець 
бухгалтерських даних») підготували цікавий екскурс в історію виникнення та 
удосконалення велосипеду.
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В результаті роботи учні удосконалили свої вміння роботи з 
комп'ютерними технологіями, здобули практичні навички слюсарної справи, 
усвідомили економічність та екологічність цього виду транспорту та пригадали 
правила дорожнього руху для велосипедистів.

4. Проект з астрономії «Внесок українських вчених у розвиток 
космонавтики»

-  за видом діяльності: дослідницько-інформаційний,
-  за кількістю учасників: груповий,
-  за терміном виконання: короткостроковий проект,
-  за формою представлення захисту: комп'ютерна презентація.

Астрономія має великі виховні можливості українознавчого аспекту. 
Україні та українцям є ким і чим пишатися. Педагоги просто зобов’язані 
ознайомлювати підростаюче покоління з іменами учених-українців світової 
слави, щоб молодь усвідомлювала велич українського народу в історії 
людського існування.

Під час роботи над проектом з астрономії «Внесок українських вчених у 
розвиток космонавтики» учні відкрили минуле України з іншого боку, з того, 
що запалює вогонь патріотизму в юних серцях, що спонукає захоплюватися
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розумом та талантом українців, що викликає бажання жити і творити в цій 
прекрасній державі. Юні дослідники відшукали інформацію про відомих 
вчених-українців та космонавтів (наприклад, Леонід Каденюк, Юрій 
Кондратюк, Сергій Корольов та ін.) та не дуже (наприклад, Архип Люлька, Гліб 
Лозино-Лозинський, Володимир Челомей, а також Павло Попович).

Особливо вразили учнів біографічні дослідження. Наприклад, Микола 
Янгель -  «...етнічний українець, нащадок примусово виселених до Сибіру 
селян, він не забув ні мови, ні батьківщини і за першої нагоди повернувся 
працювати в Україну, до Дніпропетровська.», Юрій Кондратюк -  « . а л е  й 
досі ніхто не може з певністю сказати, де і коли закінчила свій життєвий 
шлях ця геніальна л ю д и н а .» , Валентин Глушко -  « . і  в таборі, і після 
завжди обов'язково говорив про себе -  “українець” ...»

5. Проект з фізики «Кухня: хто в домі господар?»
-  за видом діяльності: інформаційно-практичний,
-  за кількістю учасників: груповий,
-  за терміном виконання: довгостроковий проект,
-  за формою представлення захисту: інтелектуальна дуель

Є багато фізичних законів, які ми знаємо мало не з народження і 
користуємось ними, навіть не задумуючись. Саме так і в кухонній справі. Та є 
ще фізичні «секрети», про які учні, що навчаються за спеціальністю «Кухар, 
офіціант», дізналися лише під час роботи над проектом з фізики «Кухня: хто в 
домі господар?». Наприклад, відповідь на запитання «Чому спливають 
вареники?» продемонстрував та пояснив Керекеша Назар, а принцип дії 
скороварки -  Олексюк Лілія (група дослідників-практиків). Цікаву інформацію 
відшукали і дослідники-історики. Вони повідали про історію виникнення та 
вдосконалення таких кухонних пристроїв, як мікрохвильовка, електрочайник, 
холодильник та ін. Наприкінці захисту проекту відбулася вікторина, яку 
підготували дослідники-теоретики (запитання типу: чому в горах не можна 
зварити м'ясо?; чому чутно запах їжі? тощо).

За підрахунком балів інтелектуальна дуель закінчилась внічию, і всі із 
задоволенням поласували варениками та кашею, які майстерно приготувала 
група дослідників-практиків.
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Таким чином, використання методу проектів у навчально-виховному 
процесі заохочує і підсилює щире прагнення до навчання з боку учнів, тому що 
воно за своєю природою особистісно орієнтоване; використовує безліч 
дидактичних підходів; має високу мотивацію, що означає зростання інтересу й 
залучення до роботи у ході її виконання.

Використання проектного методу при вивченні фізики є досить 
результативним при досягненні основної мети моєї педагогічної діяльності -  
розвиток мислення кожного учня. А вже людина, яка вміє мислити, в 
майбутньому подолає будь-яку проблему.
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Конкурс кабінетів з охорони праці

Нетреба Анатолій,
методист НМК ПТО у  Київській області

З метою реалізації принципу пріоритетності охорони життя і здоров’я 
людини, комплексного розв’язання завдань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, виявлення оптимальних форм і методів роботи з питань 
охорони праці та активізації діяльності кабінетів охорони праці впродовж 
вересня-грудня 2017 р. буде проведено обласний Огляд-конкурс кабінетів 
охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічних навчальних 
закладів на кращу організацію роботи щодо забезпечення навчання з питань 
охорони праці.

Суть конкурсу полягає у вивченні організації роботи завідувача кабінетом 
охорони праці та безпеки життєдіяльності. Проведення Огляду-конкурсу 
дозволить з ’ясувати основне коло проблем та визначити сучасний стан 
кабінетів за основними кількісними та якісними показниками їх роботи.

Головним завданням Огляду-конкурсу є визначення ролі кабінету 
охорони праці та безпеки життєдіяльності ПТНЗ у навчально-виховному та 
навчально-виробничому процесах.

Методичні рекомендації з проведення обласного Огляду-конкурсу 
кабінетів охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічних

навчальних закладів Київської області

І. Загальні положення
Огляд-конкурс кабінетів охорони праці і безпеки життєдіяльності 

професійно-технічних навчальних закладів Київської області (далі -  Огляд- 
конкурс) проводиться з метою підвищення ефективності навчального процесу, 
комплексного навчально-методичного забезпечення викладання предметів 
охорони праці та безпеки життєдіяльності, удосконалення фахової майстерності 
викладачів професійно-технічних навчальних закладів області щодо 
забезпечення безпечних умов праці і навчання учасників навчально-виховного 
процесу, обміну досвідом з організації роботи завідувачів кабінетами.

Проведення Огляду-конкурсу передбачає вивчення відповідності 
кабінетів охорони праці професійно-технічних навчальних закладів загальним 
та спеціальним вимогам до матеріально-технічного оснащення їх згідно з
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санітарно-гігієнічними правилами та нормами, а також дозволить визначити 
сучасний стан кабінетів за основними кількісними та якісними показниками їх 
роботи.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до Положення про кабінет 
охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічних навчальних 
закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 20.10. 2005 року № 609.

ІІ. Завдання та зміст Огляду-конкурсу

1. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення кабінету
1.1. Комплектація кабінету сучасними меблями та розміщення їх 

відповідно до вимог санітарно-гігієнічних правил і норм (п. 8.2. ДСанПіН 
5.5.2.008-01 у 006358801).

1.2. Відповідність обладнання робочого місця викладача: робочий стіл, 
стіл для демонстрацій на підвищенні, до якого підведений електричний струм, 
технічні засоби навчання, учнівська дошка у розгорнутому або складеному 
вигляді, інтерактивна дошка з універсальним проектором.

1.3. Забезпечення кабінету сучасними технічними засобами навчання. 
Наявність комп’ютерів, аудіовізуальних засобів, фонопосібників, відеозаписів.

1.4 Відповідність освітлення діючим стандартам, з урахуванням вимоги 
щодо найменшої освітленості штучного освітлення на рівні столів не нижче 
300 лк.

1.5. Забезпечення опаленням і вентиляцією (температура у межах 
17-20° С і відносна вологість 40-60 %).

1.6. Наявність заземлення та ізоляції електричних мереж, електроприладів 
і електрообладнання.

1.7. Укомплектованість протипожежним інвентарем: ящиками з піском, 
щільною мішковиною, вуглекислотним або порошковим вогнегасниками.

1.8. Наявність у кабінеті аптечки для надання першої медичної допомоги.
1.9. Технічний стан приміщення. Проведення капітального (поточного) 

ремонту.
1.10. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог та естетичне оформлення 

кабінету.

2. Вимоги до навчально-методичного забезпечення кабінету
2.1. Нормативно-правове забезпечення:
Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, накази і 

положення Міністерства освіти і науки України і Міністерства надзвичайних 
ситуацій України, Департаменту освіти і науки Київської обласної державної 
адміністрації, рекомендації Навчально-методичного кабінету професійно- 
технічної освіти у Київській області (надати перелік документів).

2.2. Звітно-плануюча документація:
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Наявність плану роботи кабінету на поточний навчальний рік, технічного 
паспорта, перспективного плану розвитку та оснащення кабінету, графіки 
проведення інструктажів, розклад навчальних занять з охорони праці і безпеки 
життєдіяльності, журналу обліку проведених занять відповідно до навчальних 
планів і програм.

Наявність журналів реєстрації:
- нещасних випадків з учнями і працівниками ПТНЗ;
- проведення первинного, позапланового, цільового інструктажів з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;
- з питань пожежної безпеки.
Матеріали, які відображають результати атестації робочих місць майстрів 

виробничого навчання та робочих місць за умовами праці.
Звіт про травматизм у навчальному закладі за формою № 7-тнв (річний).
2.3. Дидактичне забезпечення:
Тематична картотека дидактичного, навчально-методичного матеріалу, 

розподіленого за темами та розділами навчальних програм.
Дидактичне забезпечення для контролю знань, умінь і навичок учнів.
Електронні дидактичні матеріали.
2.4. Технічні засоби навчання.
Програмне забезпечення для персональних комп’ютерів, мультимедійні 

засоби навчання, цифрові пристрої.
Натурні зразки засобів індивідуального та колективного захисту, 

приладів та пристроїв безпеки, схеми заземлення та занулення тощо.
2.5. Підручники та посібники.
Забезпеченість кабінету підручниками та навчальними посібниками для 

кожного учня, а також фаховими журналами.
Електронні посібники та підручники. Література на електронних носіях.
2.6. Матеріали, що відображають спільну роботу завідувача кабінетом з 

інженером з охорони праці, старшим майстром, методичною комісією, 
педагогічними працівниками навчального закладу: семінари, наради, зустрічі з 
роботодавцями, проведення тематичних виставок тощо.

ІІІ. Терміни проведення Огляду-конкурсу
Огляд-конкурс проводиться у ІУ етапи:

I етап -  підготовчий: вересень -  жовтень 2017 року -  здійснюється 
підготовка та розміщення документації на сайті навчального закладу.

Інформація надається відповідно до вимог (розділ ІІ), зазначених у 
методичних рекомендаціях з проведення Огляду-конкурсу. Матеріали 
розміщуються до кінця жовтня 2017 року.

II етап -  заочний: до 20 листопада 2017 року -  проводиться обробка, 
узагальнення, аналіз інформації, розміщеної на сайті навчального закладу, 
оцінювання відповідно до критеріїв.
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III етап -  експертний (очний): до 5 грудня 2017 року -  здійснюється 
оцінка відповідності матеріально-технічного, навчально-методичного 
забезпечення реальній організації роботи завідувача кабінетом.

IV етап -  підсумковий: до 10 грудня 2017 року.
Підводяться підсумки конкурсу та визначаються професійно-технічні 

навчальні заклади, у яких найвищий рівень організації роботи кабінету 
охорони праці та безпеки життєдіяльності. Результати конкурсу 
оприлюднюються на обласних семінарах завідувачів кабінетами охорони праці 
та безпеки життєдіяльності, методистів, керівників ПТНЗ.

ІУ. Критерії конкурсу

№з/п Матеріально-технічне забезпечення 
кабінету охорони праці та безпеки 
життєдіяльності

Кількість
балів

1. Технічний паспорт кабінету 0-3
2. Комплектація кабінету сучасними меблями 0 -5
3. Відповідність обладнання робочого місця 

викладача
0 -5

4. Наявність технічних засобів навчання 0-5
5. Технічний стан приміщення. Проведення 

ремонту.
0-10

6. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам:
6.1.площа кабінету;
6.2.кількість посадкових місць;
6.3. тепловий режим;
6.4.природне і штучне освітлення;
6.5. наявність заземлення.

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

7. Картотека спецобладнання 0-5
8. Укомплектованість протипожежним 

інвентарем
0-3

9. Естетичне оформлення:
9.1. дизайн приміщення;
9.2. змінні виставки;
9.3. наявність сучасних стендів

0-3
0-3
0-3

№
з/п

Нормативно-правове та навчально- 
методичне забезпечення кабінету охорони праці 
та безпеки життєдіяльності

Кількість балів

1. Нормативно-правове забезпечення. 
Розклад навчальних занять.

0-10

2. Наявність плану роботи кабінету на поточний 
навчальний рік.

0-3

3. Наявність перспективного плану розвитку та 
оснащення кабінету.

0-3
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4. Розклад навчальних занять. 0-3
5. Наявність журналів реєстрації:

5.1. нещасних випадків з учнями і 
працівниками;

5.2. проведення первинного, позапланового, 
цільового інструктажів з питань охорони праці і 
безпеки життєдіяльності;

5.3. з питань пожежної безпеки.

0-2

0-2

0-2
6. Тематична картотека дидактичного, 

навчально-методичного матеріалу.
0-5

7. Матеріали, які відображають результати 
атестації робочих місць майстрів виробничого 
навчання та робочих місць за умовами праці.

0-10

8. Дидактичне забезпечення для контролю 
знань, умінь і навиків учнів.

0-5

9. Наявність тематичних планів і програм 
навчання з предметів «Охорона праці» і «Безпека 
життєдіяльності».

0-3

10. Матеріали, що відображають спільну роботу 
завідувача кабінетом з інженером з охорони праці, 
старшим майстром, методичною комісією, 
педагогічними працівниками начального закладу.

0-8

11. Участь у підготовці та проведенні 
педагогічних та методичних рад, засідань 
методичних комісій, педчитань, навчанні та 
перевірці знань з питань охорони праці.

0-10

12 Наявність підручників та навчальних 
посібників.

0-5

13. Електронні посібники. Література на 
електронних носіях.

0-3

14. Додаткова література на електронних носіях. 0-3
15. Наявність фахових журналів. 0-3
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Трипільська культура: від витоків до сьогодення

Вікторія Юрченко,
методист НМК ПТО у  Київській області

Пізнай свій край, ... себе, 
свій РІД, свій народ, свою 

землю -  і ти побачиш шлях у життя. 
Шлях, на якому найповніше 
розкриються твої здібності. 
Ти даси йому продовження, 

вторувавши стежину, 
Із тієї стежини 

вже рушили у життя твої 
нащадки. І також будеш ти 

Г. Сковорода

Історія, як відомо, розвивається по спіралі. І останнім часом ми все 
частіше звертаємось до наших витоків: цінностей і світогляду наших предків, 
історії рідного краю, джерел народної творчості, побуту, традицій. Звертаємось 
до минулого для того, щоб зрозуміти сучасне. І як радісно усвідомлювати, що 
минувшина сьогодні оживає, оновлюється, і мабуть, чим більше ми будемо її 
знати, тим життя наше буде насиченішим, духовно багатшим.

Історичний екскурс
Трипільська культура

(або культурна спільність 
«Кукутені-Трипілля») —
археологічна культура часів 
енеоліту, назва якої походить 
від назви села Трипілля на 
Київщині (та від назви 
румунського села Кукутень,
Сисиіепі). Культура набула 
найбільшого розквіту між  
5500 та 2750 роками до н.е.
Розташовувалась між
Карпатами та річкою Дніпро на території сучасних України, Молдови та 
Румунії, займаючи територію загальною площею понад 35 тис. кв.км. У часи 
розквіту цій культурі належали найбільші за розміром поселення в Європі: 
кількість жителів деяких з них перевищувала 15 тис. осіб.

Офіційним роком відкриття Трипільської культури в Україні вважається 
1893 - рік початку розкопок на вул. Кирилівській у  Києві. У 1896-1897 роках
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кілька поселень з матеріалами, подібними до київських знахідок, були знайдені 
Хвойкою в околицях містечка Трипілля Київського повіту (зараз -  село Трипілля 
Обухівського району Київської області). В радянських, молдовських, російських, 
українських та інших публікаціях для пам'яток з території України та 
Молдови поширена назва «Трипільська культура».

Ще на початку 20-х років X X  століття вчені вже розуміли, що на 
величезній території, яка сягала нинішніх земель України, Румунії та Молдови, 
8тисяч років тому існувала високорозвинена цивілізація, яка стала 
першоджерелом всієї індоєвропейської спільноти, тобто всієї білої раси, яка 
живе у  світі. Адже трипільська культура на кілька тисячоліть старіша за 
Рим і Єгипет, більше того, вона була їх мистецькою та духовною предтечею. 
У трипільській державі були міста-гіганти: 15 тисяч людей мешкало в 
Майданецькому поселенні, 20 тисяч - у  Тальянки. Для порівняння: через дві з 
половиною тисячі років у  Римі жило всього 5 тисяч.

Сучасні дослідження трипільських 
старожитностей за допомогою 
радіовуглецевого методу дали змогу 
зробити висновок, що наука має справу з 
однією з найдавніших цивілізацій.
Трипільці першими одомашнили коня, 
придумали колесо та дах, навчилися 
користуватися місячним календарем.
Ставши найбільш розвиненою
хліборобською цивілізацією світу, 
трипільці дали землям центральної та 
західної Європи дуже багато злаків.
Сьогодні відомо, що трипільці мали 
12 культурних сортів і навіть вміли їх 
схрещувати. Вони вирощували виноград і, 
цілком можливо, що робили вино.

Вже загальновідомим є те, що 
хрест як символ чотирьох сторін, першим 
використовував саме цей народ, що він 
намалював свастику як сонячний символ безкінечності, що «інь» і «янь» теж 
належать трипільцям.

За глиняними фігурками вдалося встановити, що тканини, які 
виготовляли стародавні жителі України, мали візерунки, а це вимагає від 
виробників знання досконалих технологій ткацтва. Та й кравці з них були 
видатні -  відомими є близько 123 моделей жилеток, а жінки прикрашали себе 
щонайменше вісьмома видами зачісок, серед яких були знані нам косички та 
вузли.

Вражає те, що попри різницю у  8 тисяч років, досить багато 
трипільських традицій збереглося в українців. Можна спостерігати 
абсолютну схожість між знаками на трипільському посуді та на писанках, які 
розмальовують, приміром, на Київщині. Або ж на рушниках, вишитих на
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початку X X  століття, - на них ті ж самі сонячні знаки-сварги, які малювали й 
трипільці. Ось така генетична пам'ять, що пронесла все це через стільки 
тисячоліть.

Отже, українці, як справжні господарі свого краю, несуть 
відповідальність за свою долю у світовому культурному спадку, зокрема, за 
трипільську культуру. Оскільки Київщина історично і територіально тісно 
пов’язана з однією із найцікавіших і загадкових археологічних культур Європи 
-  Трипілля-Кукутені, виникає потреба залучення учнівської молоді, 
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до 
пізнавальної, краєзнавчої, пошуково-дослідницької роботи, виховання в 
учнівської молоді шанобливого ставлення до найдавнішої культури світу, 
популяризації її історичного і культурного надбання.

З цих міркувань і виникла ідея створення обласного професійно- 
краєзнавчого проекту «Трипільська культура -  джерело сучасної 
професійної майстерності», який має на меті не лише вищезгадані наміри, але 
й удосконалення професійної майстерності на основі реконструкції здобутків 
трипільської культури за такими напрямами професійної підготовки, як: сфера 
послуг, громадське харчування, будівництво та деревообробка, промислове 
виробництво і металообробка, будівельна галузь та інші. І впродовж 2016-2017 
навчального року були зроблені перші кроки...

26 жовтня 2016 року на засіданні 
обласної секції заступників директорів 
з виховної роботи ПТНЗ Київської 
області у Професійному ліцеї 
м. Українки відбулось знайомство з 
творчістю відомої в Україні і за 
кордоном майстрині з реконструкції 
Трипільської кераміки, члена
Національної спілки майстрів
народного мистецтва України 
Людмили Іванівни Смолякової, яка 
запропонувала співпрацю щодо спільної 
проектної діяльності у напрямку 
популяризації Трипільської культури.
Адже не секрет, що, на жаль, здобутки 
найдавнішої культури у світі є більш 
цікавими для закордонних державних 
організацій, музеїв, дослідників, 
колекціонерів, інвесторів, меценатів, 
на відміну від їх українських колег.
Присутні на заході мали нагоду 
переглянути відеофільм про
трипільську культуру, подивитись
демонстрацію колекції сучасного одягу з використанням стилістики 
трипільського орнаменту з його духовно символічним змістом,оглянути
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експонати з музею реконструкції «Дивосвіт Трипілля», а також стати 
активними учасниками лабораторії педагогічної творчості «Етновернісаж».
У рамках роботи лабораторії проведено майстер-класи:

• ліплення з глини за
зразками трипільських керамічних
виробів за участі Смолякової Л.І.;

• писанкарства із
застосуванням трипільської символіки 
за участі працівника Ржищівського
гуманітарного коледжу Бусленко С.І.;

• витинанки з
використанням трипільського
орнаменту за участі викладача 
Стрітівського педагогічного коледжу 
кобзарського мистецтва
Козинської К.В.;

• плетіння з кукурудзяного
листя за участі методиста НМК ПТО у 
Київській області Юрченко В.М.

Творчу атмосферу зустрічі 
допомогли створити учнівсько- 
педагогічний колектив Професійного 
ліцею м. Українки і гурт «Трипілля».

Другим кроком у поглибленні знань про Трипільську культуру стала 
участь у Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», яка 
відбулась 16-18 березня 2017 року. Цього року професійно-технічну освіту 
Київщини представляли чотири заклади: Броварський професійний ліцей, 
Катюжанське вище професійне училище, Фастівський центр професійно- 
технічної освіти та Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти 
у Київській області.

На спільному стенді вони представили 
свої науково-методичні та практичні 
напрацювання через експозицію
«Трипільське коло» -  використання 
символіки культури Трипілля у сучасному 
житті українця. Представлені на виставці 
експонати відображають лише невелику 
частину виготовлених руками учнів, майстрів 
виробничого навчання та викладачів виробів 
з трипільською символікою: вироби з дерева
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(Сквирське вище професійне училище,
Білоцерківський професійний ліцей), з 
металу (Фастівський центр професійно- 
технічної освіти), з гіпсокартону
(Броварський професійний ліцей), 
текстильні вироби (Катюжанське вище 
професійне училище, Навчально-
методичний кабінет професійно-технічної 
освіти у Київській області, Переяслав- 
Хмельницький центр професійно-
технічної освіти, Білоцерківське 
професійно-технічне училище імені 
П.Р. Поповича, Білоцерківський коледж 
сервісу та дизайну), кондитерські вироби 
(Богуславський центр професійно-
технічної освіти, Броварський
професійний ліцей, Фастівський центр 
професійно-технічної освіти,
Катюжанське вище професійне училище) 
і, звичайно ж, вироби з кераміки, люб’язно надані для демонстрації Людмилою
Смоляковою. А до виготовлення панно «Символи Трипілля -  оберіг
сьогодення», що демонструє вишиті символи Трипілля, долучилися учні та 
педагоги усіх професійно-технічних навчальних закладів Київщини.

А попереду ще багато нових ідей і можливостей. Адже профтехосвіта 
Київщини зі своїм неосяжним творчим потенціалом у поєднанні з
професіоналізмом знаних майстрів, як ніхто інший, може відчути близькість

високорозвиненої культури. Саме у 
професійному відтворенні історичних 
здобутків знаходиться зерно пізнання і 
дослідження багатого культурного спадку 
Київщини.

Отже, проект «Трипільська культура 
-  джерело сучасної професійної 
майстерності» може допомогти учнівській 
молоді досягти певних творчих і 
професійних успіхів, реалізувати духовні, 
комунікативні, пізнавальні потреби, 
допомогти у формуванні національно- 
культурної ідентичності, національно- 
патріотичного світогляду, збереженні та 
розвитку духовно-моральних цінностей 
українського народу. Адже саме це і є 
одним із пріоритетів виховної діяльності.
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Крокує в ногу з юністю

Оксана Приймачук,
Методист ДНЗ «Катюжанське вище 

професійне училище»

І вирує життя, джерелом в тобі б'є, 
Буйним квітом весни молодої. 

(З пісні про Катюжанське ВПУ)

Між соснами, ялинами, дубами, між кленами, березами, садами, де дятли 
радісно вистукують роки, де по деревах бігають білки, там, де душа співає, 
серце тріпотить, живе Катюжанське вище професійне училище. І хоч 
нещодавно відсвяткувало свій 60-літній ювілей, проте не старіє. Навпаки, 
молодіє, намагається крокувати в ногу з юністю, зі своїми вихованцями.

І сьогодні, і шістдесят років тому...
Історія училища тісно пов'язана з сільськогосподарським виробництвом, 

Міністерством оборони, а з недавнього часу -  зі сферою обслуговування.
За роки існування училище випустило близько 25 тисяч кваліфікованих 

працівників з 15 виробничих професій. Вони успішно працюють на 
відповідальних ділянках агропромислового комплексу, керують 
підприємствами, навчальними закладами, навчаються у вузах, служать у 
Збройних силах України.

А розпочалося все у жовтні 1953 року, коли на базі Димерської 
лісозахисної станції було створено училище механізації сільського 
господарства. У швидко пристосованих 
для занять приміщеннях сіли за 
підручники перші учні, які опановували 
професії: «Тракторист-машиніст»,
«Комбайнер», «Бригадир тракторної 
бригади». Термін навчання складав 6 
місяців. Першим директором училища 
став Бабчиніцер І.Й. На той час 
училище мало 6 тракторів, 4 вантажні 
автомобілі, 30 одиниць іншої 
сільськогосподарської техніки. Вже 
навесні 1954 року в колгоспи поїхали 
362 кваліфіковані робітники.

Випускники училища працювали на полях не тільки району чи області. 
Учні та майстри виробничого навчання, викладачі одними з перших проявили 
ініціативу щодо освоєння цілинних і перелогових земель Казахстану -  
перетворювали безкраї степи у житницю, кілька років поспіль надавали
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допомогу у збиранні врожаю на цілинних землях. У 1958 році 120 учнів разом з 
керівниками Добривечором П.В., Задерком П.В., Мотолигіним П.І., 
Балацьким В.П. та ін. поїхали в колгоспи Кокчетавської області Казахстану. 
Вони зібрали врожай на 1250 га, скосили хліба на 1981 га, підібрали з валків на 
24648 га і намолотили 27359 т зерна. Деякі учні були нагороджені державними 
орденами та медалями. А їхні наставники -  Джусь В.М., Ружинський І.П., 
Сімонов В.А., Кислий П.М. -  нагороджені медалями "За освоєння цілинних 
земель". Багато випускників училища залишились на постійній роботі на 
цілині.

Восени 1954 року в училище був направлений на роботу випускник 
Київського університету Губський В.Ф. Закоханий в авіацію, маючи перший 
розряд з парашутного спорту, досвід громадського інструктора, В. Губський не 
залишив улюбленої справи і в училищі: відразу ж організував парашутний 
гурток. За спогадами Володимира Федоровича, спочатку було важкувато: 
доводилося з Києва привозити на заняття парашут, плакати та інші навчальні і 
наочні матеріали, нелегко було і з посібниками для занять. Але всі труднощі 
спільними зусиллями здолали -  і в училищі з ’явилися перші парашутисти. 
Початок було покладено. А у 1957 році про парашутну підготовку учнів і 
викладачів вже говорили як про необхідний захід. На той час первинна 
організація Добровільного товариства сприяння армії, авіації і флоту 
(ДТСААФ) Димерського училища механізації вважалась однією з кращих в 
області. Для занять був обладнаний спеціальний парашутний клас, облаштовані 
парашутні гойдалки. Всю програму, за винятком наземної підготовки в літаку, 
проходили в училищі. Оскільки підготовлених до стрибків виявилося більше 
ста осіб, постало питання: як здійснювати стрибки, бо ж на аеродром аероклубу 
їхати було далеко. Вирішили обладнати майданчик для злету і посадки літака 
біля училища. День стрибків перетворився у велике свято, на якому були 
присутні більше 6 тисяч глядачів та гостей за спеціальними квитками -  
колгоспники, робітники МТС, учні та ін. Ця подія суттєво вплинула на 
подальший розвиток в училищі парашутного спорту. Досить сказати, що у 1958 
році майже кожен третій здійснив тут парашутний стрибок, включаючи 
директора училища Б. Охріменка.

Згодом в училищі був створений перший в Радянському Союзі сільський 
парашутний клуб. На його базі проводились районні та обласні, а згодом і 
республіканські змагання сільських парашутистів. Інформацію про роботу 
Катюжанського парашутного клубу було заслухано та схвалено на Бюро 
Президії ЦК ДТСААФ у Москві. На адресу клубу надійшла вітальна телеграма 
від космонавтів Германа Титова, Павла Поповича, Валентини Терешкової, 
Володимира Комарова. Космонавт А. Ніколаєв надіслав своє фото з написом: 
«Димерським парашутистам. А.Ніколаєв». У 1963 році команда парашутистів 
училища стала призером України, а викладач І. Г. Машевський -  чемпіоном в 
одній з вправ.

У 1961 році з ініціативи заступника директора Губського В. Ф. та завдяки 
підтримці директора Охріменка Б. С. збудовано стадіон на 1500 місць,
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організовано спортивні секції з легкої атлетики, лижного спорту, ігрових видів 
спорту, важкої атлетики, збудовано відкритий стрілецький тир.

Щороку проводилися спартакіади учнів та працівників, організовувалися 
багатоденні масові туристичні походи, розвивалися технічні види спорту. 
Ініціаторами розвитку спорту в училищі були педагоги Іван Машевський, 
Борис Охріменко, Петро Лукашенко, Василь Джусь. Важливий внесок у 
розвиток спортивно-масової роботи зробив керівник фізичного виховання 
Володимир Олександрович Орленко, майстер спорту з велоспорту. Завдяки 
розумній і кваліфікованій організації спортивних секцій команди 
велосипедистів та лижників виборювали призові місця. За спогадами одного з 
випускників, Іван Машевський настільки прищепив йому любов до велоспорту, 
що навіть через років 20 після закінчення училища він був учасником 
велопробігу від Києва до Миколаєва.

І все ж головним завданням, яке вирішує колектив працівників училища, 
є підготовка кваліфікованих кадрів для країни, розширення матеріально- 
технічної бази.

Так ще у 60-ті роки було переобладнано автогараж у тракторний клас, а 
господарські приміщення -  під кабінети для занять. На той час училище вже 
мало 24 трактори, 20 комбайнів, до 100 одиниць іншої сільськогосподарської 
техніки. Своїми силами за три роки збудовано будинок культури училища. 
Глину завозили за 20 км із села Рикунь Вишгородського району. Майстер 
виробничого навчання Малявка М.І відновив та встановив списане обладнання 
цегельного заводу. Вивчивши технологію виробництва цегли відкритим 
способом, взялися за роботу. Кожна група учнів виробила по 10 тисяч і більше 
цеглин. Працювали у вільний від занять час.

У 1964 році училище перейменоване в сільське профтехучилище №30, ау 
1969 році -  в СПТУ №1.

За керівництва училищем Джуся В. М., який був директором з січня 1968 
року по серпень 1978 року, побудовано два п’ятиповерхові та два двоповерхові 
гуртожитки, навчальний корпус №1, їдальню, водонапірну вежу, склади, 
електричну підстанцію, станцію біологічної очистки. Введено нові професії: 
«Агролісомеліоратор», «Машиніст кранів», «Машиніст екскаватора», 
«Електрик». Щорічний контингент учнів складав від 1100 до 1200 осіб. До 1978 
року училище підготувало 14254 кваліфікованих працівників з 15 виробничих 
професій. Машинно-тракторний парк нараховував 77 тракторів, 6 комбайнів, 37 
автомобілів, 287 одиниць іншої сільськогосподарської техніки, розпочато 
підготовку водіїв для збройних сил.

19 березня 1973 року Постановою №167 Державного комітету з 
професійно-технічної освіти за високі показники, досягнуті у соцзмаганні, 
колектив училища був занесений до Книги Трудової Слави Української РСР. А 
директор Джусь В. М. за свою працю нагороджений орденом «Знак пошани» 
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 12 березня 1976 року.

У 70-х роках училище протягом шести років було переможцем у 
конкурсах «Кращий за професією» на обласному рівні. Два перехідні кубки цих 
змагань назавжди залишилися в училищі.
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На початку 70-х років в училищі встановлено збірний плавальний басейн, 
побудовано закритий стрілецький тир. Команда Катюжанського СПТУ №1 
стала переможцем першої обласної Спартакіади учнів сільських професійно- 
технічних училищ, яка проводилася у м. Переяславі-Хмельницькому з нагоди 
ХХІІ Олімпійських ігор.

Завдяки ентузіазму та наполегливості Кулика Івана Никифоровича, 
призначеного у 1974 році керівником фізвиховання, розширювалась 
матеріальна база, придбано 50 велосипедів, мотоцикл МТ-9. Разом з керівником 
початкової військової підготовки Вдовиченком М. Н. та викладачем 
Машевським І. Г. вони організували будівництво цілого комплексу військово- 
спортивних споруд, руками учнів та працівників було обладнано 5 
волейбольних та один баскетбольний майданчики, прокладено освітлену лижну 
трасу, встановлено освітлення на стадіоні та бігових доріжках. У 1979-80 роках 
за підсумками спортивно-масової та оборонної роботи училище вибороло 
перше місце в Україні і друге в Радянському Союзі.

З 1972 року налагоджені дружні стосунки з учнями 
сільськогосподарського училища з міста Ловосіце (Чехія). Щороку навчальні 
заклади обмінювались делегаціями учнів.

За керівництва училищем Лещенка М.А. (1980-1982) збудовано навіси 
для техніки, автодром, прокладено асфальтовану дорогу від траси до училища 
та на його території.

1984 рік -  заклад перейменовано в училище №21.
У 80-ті роки до 30-річчя училища учні та працівники своїми руками 

створили «Музей Героїв Київщини» при будинку культури. На базі закладу 
працював спортивно-технічний клуб при первинній організації ДТСААФ, 
велася підготовка курсантів з технічних спеціальностей: водій автомобіля, 
мотоцикла. Активно розвивався в училищі мотоциклетний спорт.

Після аварії на ЧАЕС у 1986 році учнів та базу СПТУ №23 м. Чорнобиля 
було переведено у СПТУ №21 села Катюжанки. Працівники училища 
Порхун В. М., Коваленко М. А., Недашківський Р. М. мають статус ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС.

Початок 90-х років -  важкий період для училища, адже постало питання 
про доцільність існування навчального закладу.

З 1997 року керує училищем 
Недашківський Р. М., який пройшов шлях у 
цьому навчальному закладі від майстра 
виробничого навчання, викладача спецпредметів 
до керівника. З його приходом пов’язується 
успішне втілення найпрогресивніших проектів, 
передової технології професійно-технічної 
освіти, оновлюється матеріально-технічна база, 
вводяться нові професії. Роботу Руслана 
Михайловича Недашківського відзначено державною нагородою -  у 2016 році 
присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Руслан Михайлович 
Недашківський

169



Саме завдячуючи професіоналізму та енергійності Руслана Михайловича 
та всього колективу училища, сьогодні, як і шістдесят років тому, юнаки і 
дівчата освоюють професію тракториста-машиніста. Щоправда, і не тільки...

Училище має третій атестаційний рівень ПТО та перший рівень 
акредитації ВНЗ. Підготовка висококваліфікованих робітників здійснюється на 
базі повної та базової середньої освіти у двох відділеннях: механізації 
сільського господарства і транспорту за професіями «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва» (категорії «А1», «А2», «В1»), «Слюсар з 
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Водій 
автотранспортних засобів» (категорія «С»), «Слюсар з ремонту автомобілів», 
«Машиніст крана автомобільного», «Лісник», «Єгер», «Монтажник 
гіпсокартонних конструкцій», «Маляр» та кулінарії і сервісу за професіями 
«Кухар», «Офіціант», «Бармен», «Адміністратор», «Оператор комп’ютерного 
набору», «Секретар керівника», «Майстер ресторанного обслуговування», 
«Майстер готельного обслуговування», «Флорист», «Озеленювач».

Освітні послуги, пов'язані з одержанням вищої освіти, училище надає на 
рівні молодших спеціалістів за спеціальностями: «Харчові технології»
(технолог харчування), «Агроінженерія» (технік-механік
сільськогосподарського виробництва). Крім того, здійснює курсову підготовку 
та підвищення кваліфікації працівників за 16 робітничими професіями.

Контингент учнів складає близько 500 осіб.
Для здійснення якісного навчально-виховного процесу у Катюжанському 

вищому професійному училищі створені всі необхідні умови. До послуг учнів 
6 корпусів, з них 1 -  навчальний та 5 -  навчально-виробничих, спеціалізовані 
комп'ютерні класи та лабораторії, які забезпечені новітніми апаратними та 
програмними засобами з можливістю використання Інтернет-ресурсів, 
спортивний зал, стадіон, їдальня, учнівське кафе, медичний пункт, будинок 
культури, автодром, трактородром, бібліотека з читальним залом, гуртожиток 
на 360 місць. На усій території закладу доступна мережа ^І-Р і.

Разом з глибоким вивченням теоретичного матеріалу велика увага 
приділяється практичному навчанню майбутніх кваліфікованих робітників. У 
спеціалізованих лабораторіях учні виготовляють кулінарні та кондитерські 
вироби, напівфабрикати, які використовуються для власних потреб та 
реалізації. На базі навчального ресторану «Фіона» майбутні кухарі та офіціанти 
працюють на замовлення, обслуговуючи банкети, святкові вечори, що сприяє 
підвищенню професійної майстерності та вдосконаленню первинних навичок. 
Училище має своє навчальне господарство, ферму ВРХ, свиноферму, страусів, 
теплиці, пасіку. На 245,1 га землі, з яких 208,2 га займає рілля, 18,9 га -  
пасовища, 23,6 га -  лісові насадження, учні в реальних умовах мають змогу 
навчитися керувати тракторами, автомобілями, обслуговувати 
сільськогосподарську техніку від посіву і до збору врожаю. Для навчання є 
19 тракторів, 16 автомобілів, 4 комбайни, 67 одиниць іншої 
сільськогосподарської техніки. На сьогодні навчальний заклад є самодостатнім, 
тому що за рахунок виробничої діяльності, що є невід'ємною частиною 
виробничого навчання, відділення училища заробляють кошти, які надходять
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на спеціальний рахунок і використовуються для оновлення матеріально- 
технічної бази та застосування новітніх технологій у навчальному процесі.

Питання підготовки конкурентоспроможного на ринку праці фахівця не 
вирішити без соціального партнерства училища з підприємствами- 
роботодавцями, які забезпечують учнів робочими місцями під час проходження 
виробничої практики, сприяють їх працевлаштуванню після закінчення 
навчання. Такі відносини склалися в училища з ПАТ «Миронівський 
хлібопродукт», ТОВ «Комплекс «Агромарс», Автосервісний комплекс «32 км», 
санаторій «Ворзель» СБУ.

Велику увагу педагоги приділяють вихованню національно свідомих 
громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів 
національно-патріотичних традицій. Учні беруть участь у заходах 
патріотичного спрямування, надають волонтерську допомогу воїнам АТО. 
Традицією стали спортивні ігри «Козацькі забави», смолоскипна хода до Дня 
Соборності, Шевченківські дні, День вишиванки, екскурсії до «Музею Героїв 
Київщини» та Музею історії училища.

Для організації дозвілля учнів діють гуртки та спортивні секції: картинги, 
мотоцикли, волейбол, баскетбол, настільний теніс, туризм, футбол, кульова 
стрільба, вокальний.

Педагогічний та учнівський колективи примножують славу училища. 
Учні є активними учасниками дослідно-пошукових проектів, кращі з яких 
представляють на конференціях училища, обласних та всеукраїнських 
конкурсах. Учні та майстри виробничого навчання щороку перемагають на 
обласних конкурсах фахової майстерності. Призерами всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності стали Моленко Євген (6 призове місце за 
професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 2006 
рік, смт. Хотінь Сумської обл.), Дерев'янкін Максим (3 місце за професією 
«Слюсар з ремонту автомобілів», 2007 рік, м. Донецьк), Король Сергій (4 місце 
за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», 
2008 рік, смт. Березівка Одеської обл., та 1 місце у 2009 році, м. Лисянка 
Черкаської обл.), Безрук Андрій (2 місце за професією «Слюсар з ремонту 
автомобілів», 2010 рік, м. Донецьк), Галай Владислав (5 місце за професією 
«Тракторист-машиніст с/г виробництва», 2011 рік, смт. Криве Озеро 
Миколаївської обл.) Прокопенко Олександр (4 місце за професією «Слюсар з 
ремонту автомобілів», 2012 рік, м. Чернівці), Баранович Олексій (5 місце за 
професією «Тракторист-машиніст с/г виробництва», 2013 рік, м. Балин 
Хмельницької обл.), Терещенко Борис (7 місце за професією «Слюсар з 
ремонту автомобілів», 2014 рік, Харківська обл.), Гайнулін Роман (7 місце за 
професією «Слюсар з ремонту автомобілів», 2015 рік, м. Ніжин Чернігівської 
обл.).

Останнє досягнення — перемоги Гордієнка Андрія у 2016 році: 3-є місце 
у Всеукраїнському конкурсі профмайстерності «ВЕ8Т Соок РЕ8Т Іипіог Куіу - 
2016», 2-е місце у Всеукраїнському конкурсі профмайстерності
«^О К ЬВ 8К ІЬЬ8 ЦККАШЕ», 2-е місце у Міжнародному кулінарному 
фестивалі «ВЕ8Т Соок РЕ8Т - 2016».
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Училище є опорним закладом серед ПТНЗ у Київській області. У 2013 
році ДНЗ «Катюжанське ВПУ» визнано кращим в Україні серед професійно- 
технічних навчальних закладів за рейтингом Міністерства освіти і науки 
України.

У навчальному процесі задіяні 49 педагогічних працівників, з них: 12 
викладачів вищої категорії, 5 викладачів мають педагогічне звання «викладач- 
методист», 5 - «старший викладач», 21 майстер виробничого навчання, шестеро 
з яких -  це майстри виробничого навчання ІІ категорії.

Переконливим фактором визнання успішної роботи педагогічного 
колективу є вручення Гран-Прі «Лідер професійно-технічної освіти України 
2015» за результатами рейтингового виставкового конкурсу Шостої 
міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти -  2015», Золотої медалі за 
результатами конкурсу тематичних номінацій Сьомої міжнародної виставки 
«Сучасні заклади освіти -  2016», Срібної медалі за результатами конкурсу 
тематичних номінацій Восьмої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти -  
2017».

Безперечно, заклад з такими традиціями і здобутками має майбутнє і 
нестиме «горду славу вперед на віки», і «державі готуватиме гідну зміну».

Від автора
Мені випала щаслива нагода розповісти про Училище, що по праву 

належить до числа тих, завдяки яким можна вивчати курс історії, починаючи 
з 50-хроків ХХст. І  не однієї країни... І  не тільки історії... Училище — це люди, 
які жили заради нього і своєю працею -  своїм покликанням, своїм неспокоєм, 
своїм нелегким щастям — зробили все для того, щоб воно стало таким, яким є 
сьогодні. Шана Вам, творці Училища, і низький уклін за гарячі серця і золоті 
руки. Вибачте, що у  цій невеликій статті немає змоги згадати Вас усіх 
поіменно.

При написанні статті використано матеріали книги Володимира Бубиря 
“Я  буду вертатись. З історії с. Катюжанки ”.
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Уроки екології для мене завжди були захоплюючими і незвичайними..

Галина Мислик,
заступник директора 

ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»

Діана Сергієнко,
учениця

ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»

Цікавим і змістовним був учнівський захист екологічних проектів 
«Вчимося досліджувати та охороняти природу», який проходив на базі 
Згурівського професійного ліцею.

Своїми враженнями від участі у захисті екологічного проекту, етапами 
роботи з підготовки над ним ділиться учениця ІІІ-го курсу Березанського 
професійного аграрного ліцею Діана Сергієнко.

-  Діано, коли тобі стало відомо про створення екологічного проекту та 
підготовку до його захисту?

-  У той день, коли викладач хімії, біології і екології Лавріненко О. М. 
повідомив про проведення захисту екологічних проектів, вибір окремої теми, то 
я навіть не вагалася, довго не розмірковувала. Адже уроки екології для мене 
завжди були захоплюючими і незвичайними! Та й історія цієї науки починалася 
ще з Геракліта (близько 520 -  460 р. до н. е.), який стверджував, що існує 
загальний зв'язок в живій природі, підкреслював її постійну рухомість і 
мінливість.

-  Як же ти визначилася з темою проекту?
-  Мене з дитинства хвилювала проблема безпритульних тварин. Усім 

хотілося допомогти та ще й відразу! А ще незадовго до роботи над проектом 
прочитала статтю в мережі Інтернет, в якій повідомлялося, що Україна входить 
у десятку «країн-лідерів» за кількістю бездомних тварин. І довела до сліз 
розповідь відомої письменниці Д. Донцової в одній із телепередач, що в 
Америці присипляють собак, якщо їх ніхто не купив опісля п’яти місяців від 
роду. Тому вибір теми мого екологічного проекту -  це спроба провести 
самостійне дослідження проблеми безпритульних тварин у місті Березані та у 
моєму рідному селі Семенівці, визначити вирішення даного питання на рівні
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цих населених пунктів, з ’ясувати (завдяки опитуванню) реальний стан справ із 
бездоглядності тварин, ставлення людей до цієї проблеми, врахувати їхні 
побажання і пропозиції.

-  А як відреагували твої друзі, знайомі на обране тобою дослідження?
-  Різні були думки, припущення. Навіть дехто із опитуваних мною людей 

не вважає безпритульних тварин проблемою. Та все ж більшість підтримує 
думку про те, що вищезазначене питання потребує втручання, позитивного 
вирішення зі сторони влади, громадськості, кожного з нас зокрема.

-  Діано, під час бесід з людьми, що тебе найбільше вразило, схвилювало?
- Приємно вразив той факт, що в м. Березані з’являються один за одним 

міні-притулки для бездомних котів і собак. Тобто є чимало небайдужих людей з 
гарною душею і добрим серцем. Окрім того що вони організували догляд за 
безпритульними тваринками, то ще й активно займаються пошуками нових 
власників для них. Зокрема, родина березанців Кравчуків, яка прихистила в 
себе вдома 17 собак і 9 котів.

-  Отже, працюючи над проблемою бездоглядності тварин, ти можеш 
уже назвати основну причину такого стрімкого зростання кількості собак і 
котів на вулицях?

-  Так, звісно. Неправильне поводження людей з тваринами, 
відсутність стерилізації. В Європі та Америці ці два факти є вже давно 
головними. І там є багато притулків для тварин. Тому безпритульні коти і 
собаки -  це результат, а не джерело проблеми.

-  Чи виникали певні труднощі під час роботи над екологічним 
проектом?

-  Ні, навпаки. Мене постійно підтримував керівник цього проекту, 
викладач Лавріненко О. М., мої всі рідні, друзі, учні ліцею. Навіть у ході 
зустрічей з представниками влади, керівниками установ, підприємств та 
організацій було цікаво почути їхню думку, зробити певні висновки.

-  Що, на твою думку, необхідно вирішувати першочергово, щоб не 
допустити небажаних наслідків у поводженні з безпритульними тваринами та 
їхнім перебуванням у різних місцях міста чи села?

-  Це, перш за все, створити бази даних безпритульних тварин з метою 
пошуку господарів для них; вирішити питання стерилізації котів і собак, вести 
активну пропаганду серед населення по створенню міні-притулків, де б 
утримувалися бездоглядні тварини; створити мережу соціальних опікунів -  за 
досвідом волонтерів Львова. І, найголовніше, через засоби масової інформації 
повідомляти про результати роботи у напрямку недопущення бездоглядності 
тварин, розміщувати повідомлення про небайдужих людей, які не шукають 
власної слави, а знаходять можливості: для створення міні-притулків, для 
підгодовування та захисту тварин, пошуку нових господарів для них.

-  Як ти вважаєш, вищезазначену проблему вдалося тобі висвітлити?
-  Напевно, у певній мірі, оскільки ситуація, яка склалася довкола 

бездоглядних тварин, потребує негайного втручання влади, громадськості.
-  Які ж будуть наступні кроки у дослідженні проблеми 

безпритульності тварин?
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-  Разом зі своїм керівником проекту та однодумцями 
продовжуватиму вивчення даного питання. Нині, наприклад, готуємо замітку в 
газету «Березанська громада», в якій не лише описуємо результати проведеного 
дослідження, а й закликаємо всіх небайдужих людей до рішучих дій, активної 
участі у вирішенні вищезазначеної проблеми.

-  І, насамкінець нашої розмови, хотілося б дізнатися про набуті 
враження від участі у захисті екологічного проекту, який проводився на базі 
Згурівського професійного ліцею.

-  Чекала на це запитання і з радістю хочу поділитися тими 
незабутніми і приємними враженнями не лише від моменту проведення самого 
захисту учнівських робіт за різноманітною тематикою, а й від побаченого під 
час надзвичайної екскурсії від організаторів на Усівську козину ферму, що в 
Згурівському районі. Це, справді, унікальне підприємство, яке може 
похвалитися: і козами французької породи, і новітніми технологіями із 
переробки продукції. А ще: гостинність господарів, ознайомлення з історією 
Згурівщини...

-  Якими будуть твої побажання, Діано, та що ти порекомендувала б 
тим учням, які тільки розпочинатимуть роботу над проектами?

-  Перш за все, не боятися певних труднощів у дослідженні теми, 
уміти знаходити цікавий додатковий матеріал, правильно спланувати свою 
роботу у ході вивчення теми, щоб були успішними і цікавими їхні проекти, 
гарними результати проведеної роботи!

-  Дякуємо тобі, Діано, за щиру розмову! Успішного втілення у життя 
всіх твоїх задумів і мрій!
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Використання фітоіндикаційних властивостей кульбаби лікарської для 
оцінки забруднення ґрунтів автомобільним транспортом 

Матвєєв Дмитро,
учень групи №  10 

ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»

Не можна припустити, щоб люди спрямували 
на своє знищення ті сили природи, які вони 

зуміли відкрити і підкорити.
Ф. Жоліо-Кюрі

Екологія-  слово, що пройшло через розум і серце кожного, стало 
могутньою зброєю. Поняття «екологія» нині часто використовують у побуті, 
коли характеризують будь-яку взаємодію людини і природи, а ще частіше, коли 
йдеться про забруднення довкілля внаслідок господарської діяльності людини. 
Природа забруднюється, піддається руйнуванню, знищується.

Однією з найбільш важливих і суттєвих проблем сучасної людини є 
перекладання відповідальності на чужі плечі. Всі ми регулярно стаємо свідками 
неприємної ситуації, коли люди відмовляються визнавати та виконувати 
обов’язки, хочуть мати лише права і насолоджуватися життям. Але насправді 
ніхто не повинен виконувати роботу інших, кожен із нас однаково 
відповідальний за найважливіші аспекти життя людини. До таких аспектів 
сьогодні з упевненістю можна віднести й екологію.

Багато хто ставиться до природи так, ніби вона може стерпіти абсолютно 
все. Але насправді це не так. У будь-який момент природа може помститися і 
просто знищити людство.

Сьогодні моє рідне місто, Біла Церква,потребує дбайливого ставлення та 
захисту. Що ж можемо ми, учні, зробити для цього? З чого треба почати свої 
дії? Хто в цьому допоможе нам? Як організувати роботу, щоб зберегти природу 
в нашому мікрорайоні? Саме такі думки спонукали мене дослідити 
фітоіндикаційні властивості кульбаби лікарської для оцінки забруднення 
ґрунтів автомобільним транспортом.

Я, житель міста Біла Церква, 
бачу, що забруднення атмосферного 
повітря та ґрунтового середовища в 
екосистемах міста щорічно 
збільшується, не останню роль у 
цьому відіграє автомобільний 
транспорт. Тому, на мій погляд, 
діагностика стану довкілля стала 
необхідністю. Яким чином це можна 
зробити? На уроках екології та
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біології я дізнався, що для екологічної оцінки стану різних компонентів 
середовища найперспективнішими є методи фітоіндикації, фітомоніторингу та 
фізико-хімічний, які дають змогу з ’ясувати екологічні фактори і стан екосистем 
у цілому, а також прогнозувати наслідки як еволюційних природних процесів, 
так і антропогенного втручання людини.

Я розумію, що рослинний покрив є достатньо чутливим до дії різних 
токсичних речовин, які містяться у викидах автотранспорту і може бути 
використаний в якості фітоіндикатора. Це дає можливість оцінити екологічний 
стан середовища екосистеми міста.

Я -  майбутній автослюсар і тому добре знаю, що у відпрацьовані гази 
автомобільного транспорту входить більше 1000 різних шкідливих речовин, які 
негативно впливають на людину і довкілля, двісті з них розпізнано. 
Неозброєним оком можна помітити зовнішні ознаки пошкодження рослин 
газами, а це свідчення того, що в їхньому організмі відбулися незворотні зміни 
пігментів, які закінчуються руйнуванням клітинних структур. Перші ознаки 
порушень в організмі рослин з ’являються значно раніше,і їх не завжди можна 
виявити навіть під мікроскопом. Взагалі, основні види пошкоджень рослин при 
дії атмосферних забруднювачів можна визначити за зміною форми і положення 
рослин та аномальною конфігурацією листя. Тому об’єктом свого дослідження 
я обрав саме кульбабу лікарську -  
багаторічну трав’янисту рослину родини 
айстрових, оскільки ця рослина дуже 
поширена в придорожньому рослинному 
покриві біля мого ліцею і вздовж тривалої 
інтенсивної автодороги міста. Я мав на меті 
з ’ясуватиступені забруднення міських 
ґрунтів залежно від інтенсивності руху 
автотранспорту та віддаленості від 
проїжджої частини за допомогою 
фітоіндикаційних можливостей кульбаби 
лікарської (Тагахасит о$їсіпаїе).

Для проведення дослідження я зібрав рослини кульбаби лікарської на 
відстані 5, 10, 15, 20 м від автодороги. При виборі місця збору рослин я 
враховував інтенсивність руху автотранспорту міста Білої Церкви, яку визначав 
методом підрахунку автомобілів три рази на добу протягом двадцяти хвилин. 
Модельну ділянку №1 обрав по бульвару Олександрійський, поряд із 
Білоцерківським професійним ліцеєм, модельну ділянку №2 -  на проспекті 
Князя Володимира, модельну ділянку № 3 -  по вулиці Героїв Чорнобиля. 
Контрольна ділянка знаходилася на території дендропарку «Олександрія» на 
відстані трьохсот п’ятдесяти метрів від дороги, де рух транспорту відсутній. 
Зібрану кульбабу лікарську досліджував за такими показниками: маса рослини, 
довжина листя, частка спотворених форм, вміст аскорбінової кислоти, 
концентрація хлорофілу.
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Досліди показали, що рослини кульбаби лікарської знаходились у стані 
стресу в результаті дії викидів автотранспорту. Про стресові умови свідчили 
розсічені листки, збільшена частка спотворених форм, знижена маса рослин та 
довжина листків. Аналіз показав, що найбільш тісний зв’язок із інтенсивністю 
руху автотранспорту і відстанню від дороги мають такі показники, як середня 
маса рослин, уміст хлорофілу,частка спотворених форм. Серед показників 
довжини листя і вмісту вітаміну С не виявилося чіткої залежності від відстані 
від дороги.

Отже, за результатами своїх досліджень, я можу зробити висновок: 
найбільш інформативними фітоіндикаційними показниками кульбаби 
лікарської виявилися частка потворних форм, середня маса рослин, уміст 
хлорофілів, оскільки між цими показниками і відстанню від дороги існує чітка 
залежність, а зниження вмісту хлорофілу в листках рослин призводить до 
порушення процесу фотосинтезу, внаслідок чого знижується маса, ріст та 
розвиток рослин.
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Показники довжини листків і вмісту вітаміну С виявилися менш 
інформативними,оскільки не спостерігається чіткої залежності між цими 
показниками і відстанню від дороги. Підвищений вміст вітаміну С можна 
пояснити тим, що він є антиоксидантом, тому стресові умови сприяють 
пристосуванню кульбаби лікарської до шкідливої дії викидів автотранспорту. 
Також вітамін С знешкоджує багато токсичних речовин і відіграє важливу роль 
в імунологічних реакціях.

Я вважаю, що подальші дослідження можна продовжувати для більш 
детального вивчення інформативності такого показника, як вміст аскорбінової 
кислоти, з метою його використання для індикації невидимих змін рослинного 
покриву.

Сьогодні людству необхідно змінити погляд на себе, природу й на те, що 
воно робить, як саме та заради чого. Перед нами зараз стоїть завдання не лише 
зберегти природу, а й допомогти їй створити те, що без розуму людини вона 
створити не може. І діяти треба за принципом М. Реріха: «Щоб піклуватися про 
що б то не було, треба, звичайно, насамперед знати цей предмет турботи».
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Екологічний проект «Ерозія ґрунтів -  екологічна небезпека Ржищівщини» 

Валерій Миненко,
учень ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей»

Я навчаюся у ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» за професією 
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». У 2016/2017 
навчальному році разом з учнями II курсу 
я взяв участь в екологічному проекті 
«Ерозія ґрунтів -  екологічна небезпека 
Ржищівщини». Зацікавленість цим
питанням не виникла сама собою. Коли ми 
були на практиці і працювали на полях 
ліцею, то на схилах полів помітили 
руйнування ґрунтів. Це явище нас 
зацікавило. Адже воно не окремий 
випадок, а швидше -  правило, яке виникло 
внаслідок нашого «господарювання».

Наступним нашим кроком 
стало вивчення проблеми ерозії 
ґрунту у Ржищеві, а також на 
території ліцею. Викладач 
екології Москаленко Г. В. 
розповідала, а на першому курсі 
ми й самі помітили, що наш 
заклад оточений ярами і схилами, 
які виникли через ерозію гґрунту.
Викладач нас об’єднала у дві 
групи,і ми вирішили дослідити причини виникнення ерозії грунтів у Ржищеві. 
Спочатку ми вивчали, наскільки пошкоджені ерозією сільськогосподарські 
угіддя Київщини, про змив ґрунту з орних земель, фотографували схили та яри 
за територією ліцею.

Потім за допомогою викладача екології ми визначали швидкість 
руйнування ґрунту. Для цього ми восени забили стовпчики на відстані 10см 
один від одного, а навесні виміряли відстань, на яку збільшилася ерозія. В 
одному місці вона збільшилася на 4 см, а в інших -  на 8см і навіть на 15см. 
Нашим завданням стало визначення заходів боротьби з водною ерозією 
залежно від крутизни схилів.
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Друга група учнів-дослідників з Інтернету дізналася про дослідження 
вчених та заходи, які проводяться для захисту ґрунтів, про розроблення моделі 
захисту ґрунтів на території Ржищівської яружно-балкової ерозійної системи.

Система заходів боротьби з водною ерозією 
залежно від крутизни схилів

Н азва  груп  сх и л ів К рути зн а  с х и л ів  
У град усах

Х ар ак тер н і о зн а к и  і п р о т и е р о з ій н і зах о д и

Плато і сшлн (орні
землі)

Д в і В одної ерозії нем ає, поширена. ЕІтрава ерозія. 
П олезахисні с м у г к  куліси.

Слабо пологі сшлн 
(орні землі)

1-3 Н езн ачна водна ерозія. Агротехнічні заходи.

Пологі сшлн {орні
землі)

2-5 Е розія  пош ирена, руйнування незначне і середнє. 
Застосування всіх агротехнічних заходів

Слаоо спадясп сшлн 
(орні землі)

6-5 М ало- і середньо еродовані ґрунти. Ґрунтозахисні 
сівозміни, посіви багаторічних траЕ та  система 
агротехнічних заходів

Спадисті слялн 9-10 В одна ерозія пош ирена, ґрунт м ал о -та  середньо 
еродований. С івба багаторічних трав

Сильно спаднсп сшлн 
(оранка обмежена)

12-15 Ґрун ти  досить еродовані. Використання під сади, 
виноградники, залісення

Круп схили 15-20 Ґрун ти  треба охороняти еід ерозії. М а є к а  
використати під сади, лісонасадження

Дуже круті сшлн. 3040 Л ісонасадження
Обривисті схили Понад 45 Л ісо  нзгддагацня

Учні зібрали матеріал про напрямки роботи Ржищівського лісового 
господарства. Всі зібрані нами матеріали ми розмістили у тематичній газеті 
«Захистимо ґрунти Ржищева від ерозії», яка є 
на сайті ліцею. Також інформація про роботу 
над проектом розміщена у газеті «Ржищів».

Учні, які працювали над проектом, 
підготували для майбутніх спеціалістів 
сільського господарства буклет-пам’ятку про 
те, як треба охороняти ґрунти та боротися з 
водною ерозією.

Я переконаний, що коли кожен з нас на 
своєму місці зробить хоч маленький крок 
допомоги природі, екологічної катастрофи 
вдасться уникнути, і для майбутніх поколінь 
ми збережемо чисту і здорову природу.
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Усі свої досягнення ми присвячуємо тобі, рідна Київщино!
(До 85-річчя утворення Київщини)

Марина Стасєєва,
в. о. директора НМК ПТО у  Київській області

Ми знаємо, хто ми є, 
але не знаємо, ким ми можемо бути

В. Шекспір

Американський бізнесмен, інвестор, автор низки книг із саморозвитку, 
педагог Роберт Кійосакі колись сказав: «Ваш мозок може все. Абсолютно все. 
Головне, переконати себе в цьому. Руки не знають, що вони не вміють 
віджиматися, ноги не знають, що вони слабкі. Це знає ваш мозок. Переконавши 
себе в тому, що ви можете все, ви зможете дійсно все».

Досягнення учнів, окремих педагогів -  викладачів та майстрів 
виробничого навчання, -  цілих педагогічних колективів професійно-технічних 
навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році є найкращим 
підтвердженням слів видатного педагога. Бо ж як інакше трактувати цілий 
кошик перемог і досягнень, з якими наші профтехосвітяни підійшли до 
завершення навчального року? І найприємніше те, що ці перемоги стосуються 
абсолютно усіх напрямків життя системи професійно-технічної освіти: 
професійної майстерності учнів та педагогів, предметних олімпіад і конкурсів, 
змагань з формування єдиного інформаційного простору, методичних знахідок 
педагогів, експериментальної роботи у навчальних закладах, національно- 
виховного, екологічного, естетичного напрямків виховання підростаючого 
покоління тощо.

Незмінно актуальним напрямом підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників є участь учнів у конкурсах фахової майстерності. Відповідно до 
листа Міністерства освіти і науки України від 14.12.2016 №1/9-651 «Щодо 
організації Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності у 2016/2017 
навчальному році» та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України 
від 11.04.2017 № 580 «Про організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ у 2016/2017 навчальному 
році» учні професійно-технічних навчальних закладів області взяли участь у 
чотирьох конкурсах фахової майстерності з професій «Кондитер», «Перукар», 
«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Маляр». 
Переможцями обласних етапів зазначених конкурсів стали кращі учні: з 
професії «Кондитер» -  Редванська Юлія (ДПТНЗ «Білоцерківське вище 
професійне училище будівництва та дизайну»), з професії «Перукар» -  
Касяненко Альона (ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери 
послуг»), з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування
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електроустаткування» -  Лисих Олександр (ДПТНЗ «Володарський професійний 
аграрний ліцей»), з професії «Маляр» -  Гуйва Олександр
(ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»). Вони представляли професійно- 
технічну освіту Київської області на ІІІ (заключному) етапі зазначених 
конкурсів. Можливість випробувати власні сили далеко за межами не лише 
свого навчального закладу, а й області взагалі, порівняти себе з іншими 
учасниками, своїми майбутніми колегами, відчути себе справжнім майстром 
справи вплинула на результати заключних етапів Конкурсів. Відповідно до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 22.06.2017 №901 учні ПТНЗ 
Київщини вибороли наступні місця:

• з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування» -  11 місце (з 24 учасників) -  Лисих Олександр 
(ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей»);

• з професії «Кондитер» -  4 місце і диплом ІІІ ступеня (з 23 учасників) -  
Редванська Юлія (ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище 
будівництва та дизайну»);

• з професії «Маляр» -  18 місце (з 22 учасників) -  Гуйва Олександр 
(ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»);

• з професії «Перукар» -  13 місце (з 24 учасників) -  Касяненко Альона 
(ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг»).
3 31 жовтня по 02 листопада 2016 року команда 

профтехосвітян Київської області взяла участь у 
конкурсі професійної майстерності «^огМ  8кі11§
Икгаіпе», який проводився в Україні вперше, 
випробувавши свої вміння у восьми професійних 
компетенціях: кондитерське мистецтво, кулінарне 
мистецтво, ресторанний сервіс, перукарське 
мистецтво, технологія моди, зварювальні роботи, 
облицювальні роботи, монтажні роботи санітарно-

технічних систем та 
устаткування. Результатом 
стало поповнення
скарбнички досягнень 
команди Київської області
трьома нагородами. З компетенції «Кондитерське 
мистецтво» учениця Білоцерківського вищого 
професійного училища будівництва та сервісу 
Віталіна Тушинська виборола друге місце і отримала 
срібну медаль (експерт -  Шабельник Віра 
Миколаївна). У компетенції «Кулінарне мистецтво» 
учень Катюжанського вищого професійного училища 
Андрій Гордієнко (експерт -  Петрова Марина 
Олександрівна) виборов призове друге місце і 
отримав срібну медаль. Удвічі приємним є той факт,

183



що срібну нагороду Андрій отримав і у Другому Всеукраїнському конкурсі 
«ВЕ8Т Соок РЕ8Т», який проводився у рамках конкурсу «^огШ8кі1І8Пкгаіпе».

У Міжнародному конкурсі професійної майстерності «Оегіашіаз таЇ8Іо 
ргатопе8 дагЬио1^а8 2017» («Кращий працівник харчової промисловості 
2017»), який проходив 30 березня 2017 року у місті Утена Литовської 
Республіки, поряд з представниками Литви, Латвії, Данії, Білорусії участь брав 
представник України -  учень Київського обласного вищого професійного 
училища харчових технологій та ресторанного сервісу Тужицький Микола. Він 
гідно представив Україну та навчальний заклад і за підсумками конкурсу 
професійної майстерності посів третє місце.

З 30 травня по 01 червня 2017 проходив Всеукраїнський конкурс фахової 
майстерності за професією «Монтажник санітарно-технічних систем та 
устаткування». З-поміж шести ПТНЗ-учасників проекту «Державно-приватне 
партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні», на базі яких 
створено навчально-практичні центри, Київську область представляла команда 
ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» у складі Макарчука Артема та 
Коверника Олександра, учнів 26 групи. В результаті запеклої боротьби наша 
команда посіла третє місце.

До переліку пріоритетних напрямів роботи ПТНЗ регіону вже котрий рік 
поспіль належить формування єдиного інформаційного простору системи 
профтехосвіти області: розширення використання можливостей мережі
Інтернет, впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес, 
розвиток віртуальних педагогічних спільнот. Так, вагомим досягненням 
професійно-технічної освіти Київщини стали призові місця у 
УІІ Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу, 
організованому Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 
06.12.2017 №1/9-644). З-поміж чотирьох призових місць, які вибороли веб- 
сайти професійно-технічних навчальних закладів України, два -  на рахунку 
ПТНЗ Київської області: третє місце виборов веб-сайт Васильківського 
професійного ліцею, а перше місце за вебометричним рейтингом отримало 
Богуславське вище професійне училище сфери послуг.

Обдарованість -  категорія багатовимірна. Цю сентенцію вкотре довели 
учні професійно-технічної освіти. Окрім здобутків і перемог у конкурсах 
фахової майстерності, вони засвідчили хороші результати у предметних, 
творчих конкурсах та олімпіадах. Так, призові місця у ІІІ (обласному) етапі 
олімпіад з базових дисциплін вибороли учні Переяслав-Хмельницького центру 
професійно-технічної освіти: Сулима Марина -  3 місце з української мови 
(завдання для 10 класу; викладач -  Капшук Валентина Сергіївна) та Левченко 
Аліна -  3 місце з інформаційних технологій (завдання для 11 класу; викладач -  
Кацалап Лариса Миколаївна). Окрім того, Гейбатов Роман (викладач -  Палатна 
Ольга Миколаївна) показав хороший результат із знань з історії та здобув 
4 місце.

Предметні конкурси -  УІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс 
учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка та XУІІ Міжнародний 
конкурс з української мови імені Петра Яцика -  стали індикатором творчості,
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креативності та глибоких знань з рідної мови в учнів ПТНЗ. Переможцями ІІІ 
(обласного) етапу УІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Т.Шевченка стали кращі учні: Азаров Владислав -  
учень Білоцерківського професійного ліцею (1 місце), Колбасюк Євген -  учень 
Білоцерківського професійно-технічного училища імені П.Р.Поповича 
(2 місце), Сенеджук Вікторія -  учениця Катюжанського вищого професійного 
училища (3 місце) та Циган Дарина -  учениця Богулавського вищого 
професійного училища сфери послуг (3 місце). Ці учні відстоювали честь 
Київської області на ІУ (загальнонаціональному) етапі конкурсу. Вдвічі 
приємнішим є той факт, що двоє з них -  Колбасюк Євген та Сенеджук Вікторія 
-  вибороли у цій запеклій боротьбі призові треті місця.

За результатами ІІІ (обласного) етапу ХУІІ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика з-поміж учнів ПТНЗ визначено троє 
кращих знавців рідної мови. Ними стали Довгорук Дарина -  учениця 
Катюжанського вищого професійного училища (1 місце), Ладік Тетяна -  
учениця Переяслав-Хмельницького центру професійно-технічної освіти 
(2 місце) та Фарзалієва Ельміра -  учениця Березанського професійного 
аграрного ліцею (3 місце).

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, який 
проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» і присвячений 
Шевченківським дням, став знаковим для учениці Рокитнянського 
професійного ліцею Магаляс Ірини, яка в номінації «Історія України і 
державотворення» посіла друге місце, та учениці Березанського професійного 
аграрного ліцею Гнатенко Лідії, яка виборола третє місце у номінації 
«Декоративно-ужиткове мистецтво». Але найбільші досягнення мають 
профтехосвітяни у номінації «Література»: Перч Дарина (учениця
Рокитнянського професійного ліцею) посіла перше місце, Мотузко Анна 
(учениця Переяслав-Хмельницького центру професійно-технічної освіти) та 
Поліщук Олена (учениця Богуславського професійного училища сфери послуг) 
вибороли треті призові місця. На загальнонаціональному етапі зазначеного 
конкурсу Перч Дарина отримала перемогу, здобувши перше місце.

Відповідно до плану роботи НМК ПТО у Київській області у листопаді 
2016 року організовано проведення обласної виставки-конкурсу фоторобіт 
учнів професійно-технічних навчальних закладів Київської області «Світ моїми 
очима». За підсумками визначено переможців конкурсу у трьох номінаціях: 
«Мій професійний вибір -  моє майбутнє», «Ми в Україні, Україна -  в нас», 
«Родина, родина, від батька до сина...».

У номінації «Мій професійний вибір -  моє майбутнє» посіли:
I місце: Бондар Владислав Юрійович, Білоцерківське професійно- 

технічне училище ім. П.Р. Поповича, робота «Відмінна робота»;
II місце: Романюк Олександр Ігорович, Київське обласне вище 

професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу, робота 
«Кожна людина народжується для якоїсь справи» та Дармостук Віталій 
Сергійович, Фастівський центр професійно-технічної освіти, робота «Моя 
професія найкраща»;
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ІІІ місце: Троценко Людмила Миколаївна, Тетіївське професійне
училище, робота «Золоті ниви України»; Багрій Катерина Василівна, 
Березанський професійний ліцей, робота «Дам фору чоловікам»; Дяченко 
Максим Олександрович, Богуславський центр професійно-технічної освіти, 
робота «Я побудую дім своїми руками».

У номінації «Ми в Україні, Україна -  в нас» посіли:
I місце: Пантас Анастасія Юріївна, Білоцерківське професійно-технічне 

училище ім. П.Р. Поповича, робота «А мак ц в іт е .» ;
II місце: Троценко Людмила Миколаївна, Тетіївське професійно-технічне 

училище, робота «Душа лине, думка плине, серце виграває..» та Пащенко Ліка 
Вадимівна, Київське обласне вище професійне училище харчових технологій 
та ресторанного сервісу, робота «Життя прекрасне. зроби його ще кращим»;

III місце: Вовкотруб Марина Ігорівна, Київське обласне вище професійне 
училище харчових технологій та ресторанного сервісу, робота «Свою Україну 
любіть. Любіть її . » ;  Кузнєцов Андрій Олександрович, Володарський 
професійний аграрний ліцей, робота «А я -  українка»; Марченко Андрій 
Анатолійович, Білоцерківський професійний ліцей, робота «Мати Божа, моли 
Бога за нас!»

У номінації «Родина, родина, від батька до сина...» посіли:
I місце: Федосенко Олександр Сергійович, Згурівський професійний 

ліцей, робота «Коли ми йшли удвох з т о б о ю .» ;
II місце: Троценко Людмила Миколаївна, Тетіївське професійно-технічне 

училище, робота «У бабусиній оселі усі ситі і веселі», Антоненко Дар’я 
Андріївна, Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти, 
робота «Живу, сміюсь, зростаю в Україні!»;

III місце: Чепурда Карина Віталіївна, Васильківський професійний ліцей, 
робота «Дружба двох поколінь»; Дерлеменко Владислава Миколаївна, 
Васильківський професійний ліцей, робота «Веселі хлоп’ята»; Шкибін Альона 
Олександрівна, Березанський професійний аграрний ліцей, робота «Моя сім’я -  
моя фортеця».

Участь у конкурсних заходах 2016/2017 навчального року не обмежилася 
лише учнівською молоддю. Їх активними учасниками стали і педагоги ПТНЗ, і 
самі навчальні заклади.

Яскравою подією цього навчального року стала УІІІ Міжнародна 
виставка «Сучасні заклади освіти -  2017», яка проходила у березні у 
Київському Палаці дітей та юнацтва за підтримки Міністерства освіти і науки 
України та Національної академії педагогічних наук України. У конкурсі з 
тематичних номінацій, що традиційно проходить у рамках даної виставки, 
професійно-технічна освіта виборола три високі нагороди. Цьогоріч призерами 
стали:

• Катюжанське вище професійне училище -  срібна медаль та диплом 
у номінації «Розробка та впровадження інноваційних проектів, тренінгових 
технологій, програм і рішень для осучаснення навчального процесу та 
підвищення рівня знань молоді»;
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• Броварський професійний ліцей -  золота медаль та диплом у 
номінації «Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку 
навчальних закладів»;

• Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у 
Київській області -  золота медаль та диплом у номінації «Освіта дорослих -  
невід’ємна складова освіти впродовж життя».

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016р. 
№1591 «Про Всеукраїнський огляд-конкурс професійно-технічних навчальних 
закладів на кращу організацію роботи з охорони праці» організовано ІІ 
(регіональний) етап зазначеного огляду-конкурсу. За його підсумками 
визначено ПТНЗ, у якому найкраще організовано роботу з охорони праці. 
Переможцем ІІ (регіонального) етапу став Переяслав-Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти.

Відповідно до плану роботи Навчально-методичного кабінету 
професійно-технічної освіти у Київській області у 2017 році, у лютому 
відбулася виставка-конкурс методичних розробок та електронних посібників 
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів 
«Калейдоскоп педагогічних ідей». Результатами зазначеної виставки-конкурсу 
стали методичні напрацювання наступних педагогів.

Номінація «Освітній інноваційний простір: електронні посібники та 
підручники педагогічних працівників ПТНЗ»:

1. Кучеренко Раїса Дмитрівна, електронний посібник на тему «Тіла 
обертання» (Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти) -  1 
місце.

2. Малащенко Оксана Юріївна, електронний посібник «Біохімія. Тема 
«Білки» (Катюжанське вище професійне училище) -  2 місце.

3. Кацалап Лариса Миколаївна, електронний посібник з інформатики 
на тему: «Комп’ютерні презентації та публікації» (Переяслав-Хмельницький 
центр професійно-технічної освіти) -  3 місце.

4. Ковтун Світлана Олексіївна, електронний посібник з предмету 
«Інформатика» (опорні конспекти для учнів І, ІІ курсів) (Професійний ліцей 
м. Українки) -  3 місце.

Номінація «Сучасні інтерактивні освітні технології у навчально- 
виробничому процесі ПТНЗ»:

1. Кацалап Лариса Миколаївна, методична розробка «Інтелектуальні 
веб-технології в освітньому процесі ПТНЗ» (Переяслав-Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти) -  1 місце.

2. Петренко Тетяна Іванівна, методичний проект «Через терни до 
зірок». Мультимедійні засоби навчання (Білоцерківське вище професійне 
училище будівництва та сервісу) -  2 місце.

3. Давиденко Валентина Іванівна, методична розробка «Впровадження 
сучасних технологій на уроках виробничого навчання» (Рокитнянський 
професійний ліцей) -  3 місце.
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Номінація «Співпраця сучасних ПТНЗ із соціальними партнерами»:
1. Колективний проект «Перспективи розвитку навчального закладу при 

взаємодії з соціальними та міжнародними партнерами» з додатками:
1.1. Терещенко Тетяна Миколаївна, навчальний посібник 

«Водопостачання».
1.2. Терещенко Тетяна Миколаївна, навчальний посібник «Труби та 

арматури» (Броварський професійний ліцей).
Номінація «Науково-методична, пошукова та дослідницько- 

експериментальна робота у ПТНЗ»:
1. Гордієнко Наталія Павлівна, методична розробка «Системний 

підхід до реалізації єдиної науково-методичної проблеми у професійно- 
технічному навчальному закладі» (Ржищівський професійний ліцей) -  1 місце.

2. Лега Наталія Миколаївна, методична розробка «Використання 
методу проектів на уроках виробничого навчання» (Переяслав-Хмельницький 
центр професійно-технічної освіти) -  2 місце.

3. Москаленко Ганна Василівна, методична розробка «Формування 
екологічної культури молоді за допомогою проектної діяльності» (Ржищівський 
професійний ліцей) -  3 місце.

Номінація «Сучасні аспекти організації військово-патріотичного, 
волонтерського та національного виховання молоді у ПТНЗ»:

1. Павленко Влада Владиславівна, методична розробка «Молодіжний 
театр соціальної дії «ЛІГА-15» (Білоцерківський професійний ліцей) -  1 місце.

2. Колективний проект «Майстерня патріотичного виховання». 
Автори: Голіченко О.В., Сукач В.І., Тіщенко Л.І., Горська Т.В., Мельник О.І. 
(Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу) -  2 місце.

3. Решетник Сергій Володимирович. Стецюк Світлана Андріївна, 
методична розробка «Військово-патріотичне виховання учнів як стимул 
служити Вітчизні на шляху її національного демократичного відродження» 
(Ржищівський професійний ліцей) -  3 місце.

У 2016/2017 навчальному році Навчально-методичним кабінетом 
професійно-технічної освіти у Київській області проведено моніторинг 
організації роботи з впровадження прогресивного педагогічного досвіду (ППД) 
в професійно-технічних навчальних закладах Київської області, метою якого 
став пошук нових форм, методів, моделей організації роботи з впровадження 
ІII ІД, підтримка та стимулювання творчого потенціалу організаторів 
методичної роботи та педагогічних працівників, які активно використовують 
ІII ІД, обмін досвідом, висвітлення кращого досвіду ПТНЗ зі впровадження 
ППД у навчальний процес тощо. Результати моніторингу засвідчили, що 
найкраще організовано роботу з вивчення та впровадження прогресивного 
педагогічного досвіду у 6 ПТНЗ області:

• Білоцерківському професійно-технічному училищі імені П.Р. Поповича;
• Білоцерківському вищому професійному училищі будівництва та 

сервісу;
• Богуславському вищому професійному училищі сфери послуг;
• Бориспільському професійному ліцеї;
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• Бородянському професійному агарному ліцеї;
• Ржищівському професійному ліцеї.
Незмінно актуальним залишається питання оновлення змісту професійної 

освіти: Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у
Київській області спільно з професійно-технічними навчальними закладами 
продовжено роботу над розробкою Державних стандартів професійно-технічної 
освіти з конкретних робітничих професій. Відповідно до листа Міністерства 
освіти і науки України від 24.01.2017р. № 3-53 «Щодо організації роботи 
творчих груп з розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти 
з конкретних робітничих професій у 2017 році» творчими групами педагогів 
Білоцерківського професійного ліцею під керівництвом методистів НМК ПТО 
розроблено два Державні стандарти професійно-технічної освіти з робітничих 
професій на компетентнісній основі:

7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж;
7241 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування.
У 2016/2017 навчальному році велика увага НМК ПТО у Київській 

області приділялася проектній діяльності. Так, 25 квітня і 27 квітня 2017 року 
на базі ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій 
та ресторанного сервісу» і ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної 
освіти» відбулися конференції-презентації результатів І етапу обласного 
пошуково-краєзнавчого проекту «Герої сучасності. Київщина».

Головною метою проекту є збір, вивчення, узагальнення та презентація 
матеріалів про воїнів АТО та інших учасників боротьби за незалежність 
України, пошук та поширення інформації про героїчні вчинки українських 
військовослужбовців .

Учасниками проекту стали учні професійно-технічних навчальних 
закладів, їхні батьки, педагогічні працівники, воїни АТО, їхні родичі, бойові 
побратими, громадські організації, волонтери, представники органів місцевої 
влади, ЗМІ, військові комісаріати, мешканці населених пунктів -  земляки 
учасників АТО тощо.

Творчі групи
навчальних закладів, задіяні у 
реалізації проекту
(заступники директорів з 
виховної роботи, учнівська 
молодь та інші учасники) 
презентували результати І 
етапу пошукової роботи, 
розповіли про проведені 
заходи упродовж строку 
реалізації І етапу проекту, 
обрані шляхи та методи збору інформації, разом перегорнули сторінки Книги 
пам’яті всіх загиблих випускників і працівників профтехосвіти Київщини, а 
також згадали всіх тих, хто зараз з гідністю несе бойову службу в лавах 
Збройних Сил України, Національній гвардії та добровольчих батальйонах.
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Методисти НМК ПТО у Київській області презентували створену Книгу 
пам’яті, до якої увійшли прізвища 31 профтехосвітянина області, які загинули у 
зоні проведення АТО.

Мало хто наважиться заперечувати факт необхідності екологічного 
виховання сучасної молоді, адже саме від нашого сьогодення буде залежати 
наше завтра. Травень 2017 року порадував усіх присутніх обласним захистом 
учнівських екологічних проектів на тему: «Вчимося досліджувати та охороняти 
природу».

У презентації наукових проектів взяли участь учні 21 професійно- 
технічного навчального закладу Київщини, осередком наукової діяльності яких 
стало дослідження екології своїх рідних міст та селищ. Учні висвітлили 
глобальні екологічні проблеми та пропозиції щодо покращення шляхів їх 
вирішення. Участь у конкурсі такого формату є кроком до подолання 
екологічної світової кризи та виявлення найяскравіших наукових особистостей 
серед учнівської молоді ПТНЗ.

І на завершення не можна не згадати яскравої події березня 2017 року -  
Міжнародного конгресу «Освіта Київщини в європейському вимірі», 
приуроченого до 85-річчя утворення Київської області.

Міжнародний конгрес, участь у якому взяли представники із 16 країн 
Європи, Північної Америки та Азії, відбувся на базі конференц-холу ТРЦ 
«Термінал» у Броварах. Серед почесних гостей конгресу -  Міністр освіти і 
науки України Лілія Гриневич, Президент Національної академії педагогічних 
наук України Василь Кремень, Броварський міський голова Ігор Сапожко, 
відповідальні працівники посольств, керівники міжнародних організацій, 
фондів, освітніх програм, керівники закладів освіти Київщини, лідери 
учнівського самоврядування Київщини та інші. Загальна кількість учасників 
складала близько 1000 осіб.

Конгрес проводився з метою обміну досвідом, налагодження міжнародної 
співпраці з питань реформування освітньої галузі.

Після урочистої частини відбулися панельні дискусії за такою тематикою: 
• Простір освітніх можливостей: міжнародні програми і проекти;
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• Розвиток соціокультурних компетентностей у загальноосвітніх 
навчальних закладах;

• Природничо-математична освіта. Міжнародні тенденції -  
регіональні пріоритети;

• Позашкільна освіта: успішні освітні практики;
• Сучасні тенденції міжнародного партнерства у професійній освіті;
• Інтеграція вищих навчальних закладів у міжнародний простір.
У ході панельної дискусії секції професійно-технічної освіти 

обговорювалися питання зарубіжного партнерства у галузі будівництва 
(виступаючі: продакт-менеджер Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ГЕБЕРІТ ТРЕЙДІНГ» Антон Шовковий та керівник навчального центру 
«СІНІАТ» Олексій Солоненко), обміну досвідом професійних навчальних 
закладів Київщини та Республіки Литви (заступник директора ДПТНЗ 
«Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти» Ірина Слюсар), 
міжнародного співробітництва (методист ДНЗ «Київське обласне вище 
професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу» Тетяна 
Святницька), дуальної форми навчання у професійній освіті світу та України 
(вчений секретар, старший науковий співробітник Національного центру «Мала 
академія наук», кандидат педагогічних наук Ірина Савченко).

Всі свої досягнення ми присвячуємо тобі, рідна Київщино! На такій 
позитивній ноті закінчився Міжнародний конгрес, і саме з таким піднесеним 
настроєм закінчили 2016/2017 навчальний рік профтехосвітяни області.

191




