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    Як ніхто не може дати іншому того, що 
може сам, так не може навчати, розвивати 

та виховувати інших той, хто сам не працює 
над своїм вихованням. Він лише до тих пір 

може виховувати й навчати, поки сам працює 
над своїм вихованням. 

                                                 Дістервег 

 
Найважливіша компетентність педагога 21 ст. – забезпечити освітнє 

середовище, яке сприяє благополуччю кожної дитини і формує її багатий 

духовний світ. На мою думку, для вдалої реалізації компетентнісного підходу 

потрібно модернізувати професійно-технічну освіту, педагогам працювати на 

випередження. В професійній школі можна вдало запроваджувати модульне 

середовище, дистанційне навчання, хмарні технології. Але на жаль, навчальна 

база закладів не дає можливостей для таких нововведень, тому свій 

компетентісний підхід повинна базувати на запровадженні сучасних освітніх 

технологій.  

Оскільки, компетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими підходами 

до навчання, як особистісно орієнтований (потребує трансформації змісту 

освіти, перетворення його з моделі «для всіх» на суб’єктивні надбання одного 

учня, що їх можна виміряти) та діяльнісний (може бути реалізований тільки в 

діяльності, тобто в процесі використання конкретним учнем певного 

комплексу дій), то в педагогічній роботі для розвитку знань, умінь і навичок 

використовую методи сучасних технологій навчання, які допомагають у 

формуванні саме таких компетентностей: 



Логічна компетентність (вчити учнів доводити та спростовувати 

твердження); 

Технологічна компетентність (вчити учнів використувати сучасні 

виробничі технології); 

 

Компонентами будь-якої компетентності є: 

• мотиваційний – внутрішня мотивація, інтерес; 

• змістовний – комплекс професійних знань, умінь та навичок; 

•дійовий – навички навчальної праці (самостійність, самооцінка, 

самоконтроль).  

Формування мотиваційного компонента здійснюється через: 

• забезпечення позитивного ставлення учнів до професійної діяльності; 

• виховання пізнавального інтересу; 

• пізнавальну самостійність та активність. 

Внутрішня мотивація в багатьох учнів ще нестійка і залежить від 

ситуації. Тому необхідно пропонувати цікаві логіко-розвивальні завдання, 

розв’язання ситуативних завдань, різноманітні історичні матеріали, ігрові 

ситуації. 

Сприяють формуванню позитивної мотивації й різні форми заохочення, 

підтримка успіхів, емоційне спілкування. 

Розвитку пізнавальних інтересів та пізнавальної активності учнів сприяє: 

залучення їх до самостійного пошуку й «відкриття» нових знань, розв’язання 

завдань проблемного характеру; якщо навчання потребує напруження думки, 

мислення, але посильне; коли навчальний матеріал пов’язаний з раніше 

вивченим; завдання практичного і прикладного характеру, зокрема і 

старовинні; використання диференційованих дидактичних матеріалів, 

комп’ютерної техніки, мультимедійних засобів навчання.   

Формування змістовного та дійового компонентів професійної 

компетентності здійснюється на основі використання різних форм організації 



навчальної діяльності учнів ( індивідуальна, групова, фронтальна, робота в 

парах).  

Всі ці форми випливають з освітніх технологій, які дозволяють виховати 

конкурентоспроможного робітника, здатного реалізувати себе на ринку праці. 

Але самих форм недостатньо, потрібен педагог, який здатний об’єднати всі 

можливі форми подачі матеріалу в потрібну компетентність. В своїй 

професійній діяльності намагаюся використовувати різні освітні технології, 

змішувати їх, щоб по-новому донести інформацію до учня, саме це і вважаю 

компетентнісним підходом на сучасному етапі розвитку ПТО. Прагну 

розвивати в учнів пізнавальну активність та самостійність, і в цьому мені 

допомагають нижче описані технології та форми навчання. 

Інтерактивні технології надають широкі можливості особистісного 

підходу до навчання кожного учня, формують свідому громадську позицію у 

дітей. Використання інтерактивних методик сприяє підвищенню мотивації 

учнів до навчання, інтересу до навчального предмету, придбанню практичних 

навичок використання теоретичного матеріалу, зумовлює організацію та 

розвиток ділового спілкування, яке веде до взаєморозуміння, вирішення 

спільних завдань. Для вчителя це постійний стимул для підвищення свого 

фахового рівня, оволодіння практичним досвідом, замислення над постійним 

самовдосконаленням і вдосконаленням якості навчання. 

Тільки той учитель, якого поважають і якому довіряють учні, здатний 

зацікавити, повести за собою. 

Інтерактивні форми допомагають побудувати і провести урок так, щоб 

глибоко схвилювати учня. 

В своїй роботі ІТ практикую наприклад на уроках спеціальної технології 

вишивки на вивченні майже всіх тем, окрім, наприклад, першої теми „Історія та 

функціонування вишивки на Україні". Під час її вивчення стараюся подати 

лекційний матеріал з використанням наочності, тому що використання 

наочності під час лекції збільшує засвоєння матеріалу на 14-38%, а 

використання візуальних засобів поліпшує результати на 200%. На вивчення 



інших тем сміло використовую ІТ, оскільки сам інтерактив – це насамперед 

діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня. 

Часто в проведенні уроків використовую ефективні методи навчання 

„мозковий штурм", „прес", „займи позицію", Наведу приклад у вишивальниць 

при вивченні теми „Виконання виробів технікою аплікація" поступило 

замовлення: усунути дефект (дірку) на пілочці жіночого пальто. Пропоную 

учням подати ідеї щодо використання технік, якими можна усунути цей дефект. 

Звичайно учні зацікавлені і подають багато ідей, тобто різні види гладі, які 

дійсно можна застосувати при такому дефекті на легкому одязі. В даному 

випадку я користуюся методом „прес", займаю позицію і переконую їх в тому, 

що саме на такому виробі краще виконати накладну аплікацію. 

Правила поведінки під час „мозкового штурму": 

- намагатися зібрати якомога більше ідей щодо вирішення завдання 

або проблеми; 

- примусити працювати свою уяву: не відкидаючи ніяку ідею тільки 

тому, що вона суперечить загальноприйнятій думці; 

- можна подавати скільки завгодно ідей або розвивати ідеї інших 

учасників; 

- не можна обговорювати і критикувати висловлювання інших та 

намагатися давати оцінку запропонованим ідеям. 

Метод кейсів – групова форма організації інтерактивного навчання, за 

якою як викладач так і учні беруть участь у безпосередньому обговоренні 

ситуацій та завдань. Кейси готуються в письмовій формі й складаються, 

читаються, вивчаються та обговорюються. 

Модель цієї форми організації навчання становить текст обсягом від 

кількох до десятків сторінок, що й називають «кейсом». Учні попередньо 

прочитують і вивчають кейс, залучаючи матеріали лекційного курсу та інші 

джерела інформації. Після цього відбувається докладне обговорення змісту. 

При цьому я, як викладач, виступаю в ролі ведучого: генерую питання, фіксую 

відповіді, підтримую дискусію, тобто виступаю як режисер процесу 



відтворення. Усе це нівелює класичний дефект традиційного навчання, 

пов'язаний із сухістю, відсутністю емоційності викладання навчального 

матеріалу. Емоцій, творчої конкуренції й навіть боротьби тут так багато, що 

добре організоване обговорення кейсу нагадує театральне видовище. 

Отже, кейси – це навчальні матеріали, в яких сформульовано практичні 

проблеми, що передбачають колективний або індивідуальний пошук їх 

вирішення. 

Без постановки проблеми засвоєння матеріалу кейсу неможливе. Тому 

хочу зупинитися ще й на проблемних технологіях навчання. 

Для створення проблемної ситуації можна використати наступні 

методичні прийоми: 

- педагог підводить учнів до протиріччя і пропонує їм самим знайти 

спосіб його рішення; 

- зіштовхує протиріччя практичної діяльності; 

- викладає різні точки зору на одне і те ж питання; 

- спонукає учнів робити порівняння, узагальнення, висновки із 

ситуації, спів ставляти факти); 

- ставить конкретні питання (на узагальнення, обґрунтування, 

конкретизацію, логіку роздумів); 

- визначає проблемні теоретичні і практичні завдання; 

- формує проблемні задачі (наприклад, з недостатніми вихідними 

даними, з невизначеністю в постановці питання, з суперечливими даними, з 

свідомо допущеними помилками, з обмеженим часом вирішення та ін.); 

- пропонує учням опорні конспекти і дає завдання для роботи з ними, 

в тому числі проблемні. 

Для успішної реалізації технології проблемного навчання необхідні: 

- оптимальна система проблемних ситуацій і засобів їх створення 

(усного і письмового слова, мультимедіа засобів); 

- відбір і використання найбільш актуальних, суттєвих проблем; 



- врахування особливостей проблемних ситуацій у різних видах 

навчальної роботи; 

- особистісний підхід і майстерність педагога, здатність викликати 

активну пізнавальну діяльність учнів. 

Розрізняють проблемні ситуації 4-х рівнів. 

- Звичайної несамостійної активності - сприйняття учнями 

пояснень педагога, засвоєння зразків розумових дій в умовах проблемної 

ситуації, виконання самостійних робіт, вправи відтворюючого характеру. 

- Напівсамостійної активності - учні можуть застосовувати знання 

в новій ситуації і брати участь у спільному з педагогом пошуку способів 

вирішення поставленої навчальної проблеми. 

- Рівень самостійної активності - учні виконують самостійну 

роботу репродуктивно-пошукового типу, коли учень самостійно працює з 

текстом підручника, застосовує знання у новій ситуації, конструює рішення 

задачі середнього рівня складності, шляхом логічного аналізу доказує гіпотези з 

незначною допомогою педагога. 

- Рівень творчої активності - учні виконують самостійні роботи, які 

вимагають творчої уяви, логічного аналізу, відкриття нового способу рішення, 

самостійного доведення. Робляться самостійні висновки і узагальнення, 

винаходи. 

Наприклад на уроках спеціального малювання, щоб правильно зобразити 

куб чи циліндр я малюю послідовність виконання практичної роботи на дошці, 

потім проводжу закріплення матеріалу, використовуючи інтерактивну бесіду, 

після цього витираю дошку, цим самим створюю проблему. Учні повинні 

намалювати предмет за добре засвоєним матеріалом. Тоді робота групи 

поділяється на проблемні ситуації по вище названих рівнях. 

Внаслідок поєднання активних методів навчання виникають нові типи 

уроків, такі як проблемна лекція, проблемне практичне або лабораторне 

заняття, що сприяє формуванню базисних ділових якостей молодої людини. 



В 2010 році я розпочала роботу над проблемним питанням «Системне 

рішення учнями проблем і проблемних задач – основний засіб формування 

пізнавальної самостійності учнів» та вирішенні таких навчальних цілей: 

1. Розвиток пізнавальної активності та самостійності учнів через систему 

колективних творчих справ; 

2. Організація роботи в групах; 

3. Створення ситуацій, що вимагають активної участі учнів; 

4. Формування активної громадської позиції учнів групи. 

Суть проблеми полягає у тому, що підготовка сучасної людини включає, 

з одного боку, отримання загальної культури, а з другого - формування 

здатності працювати та самостійно здійснювати діяльність. 

Це потребує в освітньому процесі прийняття нової культури навчання і 

виховання, при якій знання й уміння здобуваються в діяльності та розв’язанні 

проблем в умовах активної позиції учня й урахування його індивідуальних 

особливостей. 

Навчання у професійно-технічних училищах особливо підходить для 

здійснення пізнавальної активності та самостійності завдяки своєму 

практичному прикладному характеру, а методика викладання більшості 

предметів містить потенційні можливості для застосування продуктивних 

стратегій навчання і виховання, серед яких важливе місце посідають: 

проблемно-пошукова, експериментально-дослідницька стратегія, а також 

робота за проектом і темою. 

Створення умов для реалізації пізнавальної активності та самостійності 

в навчально-виховному процесі вимагає застосування педагогом новітніх 

технологій навчання та виховання, які спрямовані на формування в учнів умінь 

пошуку, збору, аналізу інформації та вирішення проблем; усвідомлення 

педагогом себе передусім організатором і консультантом, який заохочує та 

сприяє самостійній діяльності учня; утвердження училища як місця для 

особистісного та соціального розвитку підлітка; пошук балансу між 

компонентами знань, цінностей, настрою й уміння як ефективної стратегії 



поведінки, що ґрунтується на широкому спектрі  особистісних і соціальних 

умінь. 

Основним засобом формування пізнавальної самостійності є системне 

рішення учнями проблем і проблемних задач, що мають у якості свого 

обов’язкового компонента як проблемну ситуацію, так і роботу над проектом. 

Необхідно, щоб учні були включені у спеціально організовану педагогом 

навчально-виховну діяльність. 

При викладанні спеціального малювання для розвитку творчих 

здібностей учнів залучаю їх до виконання колективних справ, а зокрема 

виготовлення картин, організації виставки кращих робіт. У виховній роботі 

залучала до виконання проекту по підготовці виховних годин. Прикладом є 

відкрита година спілкування з теми: «Субкультури». 

Збір інформації з даної проблеми є однією з можливостей розвитку 

пізнавальної самостійності. У процесі пошуку певної відповіді чи рішення 

проблеми розвивається вміння вибирати найважливіше, найбільш цікаве в морі 

інформації. 

Серед проблемних задач необхідно використовувати і такі, що 

розвивають здатність учнів вносити зміни у дану конструкцію, композицію чи 

технологію з метою вдосконалення. Знову ж таки на уроках спеціального 

малювання ми можемо пофантазувати над створенням найкращого малюнка 

моделі на задану тему, щоб створити асоціацію. Наприклад, тема «Підводний 

світ» чи «Золота осінь» є найбільш улюбленою серед учнів під час зображення 

моделей одягу. 

В багатьох випадках використовуються проблемні задачі, спрямовані на 

розвиток спостережливості й логічного мислення. Наступна група задач 

спрямована на розвиток творчого мислення й уяви, тобто діяльність має 

інноваційний характер. 

Щоб робота педагога була результативною в даному напрямку, йому 

необхідно періодично ставити своїх учнів у ситуації, які вимагають їх активної 

участі у навчально-виховному процесі. 



«Та обставина, - зазначає президент АПН В.Г. Кремень, - що людство 

вступило в період, коли зміна ідей, технологій, знань відбувається скоріше, ніж 

зміна одного людського покоління, означає, що ні в школі, ні в найкращому 

університеті неможливо навчити людину на все життя. А це означає, що нині 

недостатньо зосереджувати увагу лише на засвоєнні певної суми знань. 

Водночас треба домогтися реалізації у ході навчального процесу ще однієї 

функції – навчити дитину вчитися впродовж життя, самостійно засвоювати нові 

знання і нову інформацію, виробити потребу в цьому.» 

У своїй професійній діяльності я втілюю ідеї нової культури навчання і 

виховання молоді. Свідченням тому є проведені мною відкриті уроки та 

позаурочні заходи, активна життєва позиція учнів очолюваної мною групи. Для 

вдалої роботи даного напрямку розробила план роботи та ряд схем та таблиць. 

Тому, щоб досягти вдалого результату потрібно і вчителю, і учню бути 

активним учасником навчально-виховного процесу. Учитель повинен мати 

власну позицію, культуру, щоб учні могли наслідувати його приклади. Тому я 

постійно прагну удосконалити свою педагогічну майстерність, культуру мови 

та культуру поведінки за розробленою моделлю педагогічної культури 

викладача. 



 


