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ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ 
 

Про затвердження типової освітньої програми закладів 
загальної середньої освіти  ІІІ ступеня 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
 

м. Київ 
 
20.04.2018          № 408 
 
Про затвердження типової 
освітньої програми закладів 
загальної середньої освіти 
ІІІ ступеня 

 
На виконання абзацу двадцять другого частини першої статті 64 Закону 

України „Про освіту”, з метою впровадження Державого стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету  
Міністрів України  від 23 листопада 2011 року № 1392, 

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити типову освітню програму закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня (далі – Типова освітня програма), що додається. 

2. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, директорам закладів загальної середньої 
освіти забезпечити необхідні умови щодо реалізації Типової освітньої 
програми. 

3. Ввести Типову освітню програму в дію поетапно: 
у 10х класах закладів загальної середньої освіти – з 2018/2019 

навчального року; 
у 11х класах закладів загальної середньої освіти – з 2019/2020 

навчального року. 
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4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і 
науки України від 11 липня 2017 р. № 995 „Про типові навчальні плани для 
1011 класів загальноосвітніх навчальних закладів” (зі змінами). 

5. Контроль за виконанням наказу  покласти на заступника Міністра 
Хобзея П.К. 

 
Міністр        Л.М. Гриневич 
 
 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства освіти і науки 
України  
від 20.04.2018 № 408 

 
Типова освітня програма  

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 
 

Загальні положення типової освітньої програми  
закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

 
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

(профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про 
освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року 
№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 
середньої освіти». 

Типова освітня програма профільної середньої освіти (далі  Типова 
освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й 
організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для 
досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених 
Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – 
Державний стандарт).  

Типова освітня програма визначає:  
загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором 
тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які 
натепер подані в рамках навчальних планів (таблиці 13); 

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних 
програм, перелік яких наведено в таблиці 4; пропонований зміст окремих 
предметів, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки 
України» і розміщені на офіційному вебсайті МОН);  
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рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 
системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою 
освітньою програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість 
і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний 
обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для  
1011х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10х класів – 
1330 годин/навчальний рік, для 11х класів – 1330 годин/навчальний рік. 
Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 
навчальному плані закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (далі –
навчальний план).  

Навчальний план для 1011 класів закладів загальної середньої освіти 
розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження 
у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить 
загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення 
базових предметів, вибірковообов’язкових предметів, профільних предметів і 
спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, 
індивідуальні заняття тощо. 

Закладам загальної середньої освіти для складання власного 
навчального плану закладу освіти пропонується два варіанти організації 
освітнього процесу. 

Перший варіант (таблиця 1) містить перелік базових предметів з 
експериментальними інтегрованими курсами («Історія: Україна і світ», 
«Природничі науки»). 

Другий варіант (таблиця 2) містить перелік базових предметів, який 
включає окремі предмети суспільногуманітарного та математично
природничого циклів. 

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська 
література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія: Україна і 
світ» (у другому варіанті передбачено вивчення окремих предметів: «Історія 
України», «Всесвітня історія»), «Громадянська освіта», «Математика», 
«Природничі науки» (у другому варіанті передбачено вивчення окремих 
природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», 
«Хімія», «Географія»), «Фізична культура», «Захист Вітчизни».  

В обох представлених варіантах зазначено мінімальну кількість 
тижневих годин на вивчення базових предметів, що має забезпечити 
досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними 
вимогами Державного стандарту. 

За модульним принципом може бути реалізовано і зміст базового 
предмета «Фізика і астрономія». У такому разі розподіл годин між модулем 
фізики і модулем астрономії здійснюється відповідно до навчальних програм. 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 
забезпечується вибірковообов’язковими предметами («Інформатика», 
«Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із 
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запропонованого переліку учень має обрати два предмети – один в 10 класі, 
інший в 11 класі, або одночасно два предмети в 10 і 11 класах (у такому разі 
години, передбачені на вибірковообов’язкові предмети діляться між двома 
обраними предметами).  

Заклади освіти, складаючи свій навчальний план, можуть комбінувати 
перелік окремих предметів з обох запропонованих варіантів (наприклад, у 
класах суспільногуманітарного спрямування вивчати не інтегрований курс 
"Природничі науки", а окремі предмети природничого циклу).   

Частину навчальних годин обох варіантів навчальних планів 
призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій 
школі. Профіль навчання формується закладом освіти з урахуванням 
можливостей забезпечити якісну його реалізацію. 

У закладах загальної середньої освіти з навчанням мовою корінного 
народу, національної меншини предмет «Мова і література корінного народу, 
національної меншини» може вивчатися як інтегрований курс або як окремі 
предмети: «Мова корінного народу, національної меншини», «Література 
корінного народу, національної меншини». 

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і 
курсів: 

 базові та вибірковообов’язкові предмети, що вивчаються на рівні 
стандарту; 

 профільні предмети (їх перелік з орієнтовною кількістю тижневих 
годин подано в таблиці 3), що вивчаються на профільному рівні; 

 курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси. 
Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю 

навчання приймає заклад освіти, враховуючи освітні потреби учнів, 
регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріальнотехнічну базу 
тощо.  

У процесі складання власного навчального плану закладу освіти слід 
ураховувати, що: 

профіль навчання передбачає можливість вивчення профільних 
предметів з різних освітніх галузей;  

кількість годин для вивчення профільного предмета складається з 
кількості годин, відведених навчальним планом закладу освіти на вивчення 
відповідних базових предметів, і кількості годин, передбачених на профільні 
предмети;  

у разі залишку навчальних годин, передбачених на вивчення 
профільних предметів, заклад освіти може використовувати їх для збільшення 
кількості годин на вивчення базових предметів, для вивчення спеціальних і 
факультативних курсів.  

Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають 
специфіку конкретного профілю навчання і визначають його сутність. Вони 
призначені для доповнення, поглиблення змісту окремих розділів профільних 
(а за потреби і непрофільних) предметів, можуть містити додаткові споріднені 
розділи, що не включені до навчальних програм, знайомити учнів із галузями 
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знань, не представленими в змісті окремих предметів, але орієнтованими на 
комплекс можливих професій у руслі обраного профілю навчання тощо. 
Тематика і зміст таких курсів можуть розроблятися вчителями і 
використовуватися в освітньому процесі після погодження в установленому 
порядку. Заклад освіти може також обирати відповідний курс із уже 
розроблених і рекомендованих/схвалених для використання. Спеціальні курси 
реалізуються за рахунок годин, передбачених планом для профільних 
предметів і спеціальних курсів (у першому варіанті плану, таблиця 1), або за 
рахунок додаткових годин (у другому варіанті плану, таблиця 2). 

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та 
освітніх потреб учнів у галузях, які загалом не пов’язані з обраним профілем 
навчання. Наприклад, учні, які навчаються за профілем природничого 
спрямування, можуть удосконалювати свої знання з української або іноземної 
мови, а учні, які здобувають освіту за певним суспільногуманітарним 
профілем, можуть розширювати свою компетентність у галузі інформаційно
комунікаційних технологій, опановуючи відповідний факультативний курс. 
Факультативні курси реалізуються за рахунок додаткових годин, 
передбачених планом.  

Заклади освіти при складанні своїх навчальних планів можуть 
збільшувати кількість годин на вивчення базових або профільних предметів 
за рахунок додаткових годин. 

З метою уникнення одногодинного тижневого вивчення певного 
предмета або курсу заклад освіти може планувати його вивчення 
концентровано (впродовж чверті, семестру, навчального року).  

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їхнє 
навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних 
школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням 
педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати 
їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у 
позашкільних закладах. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети 
та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, 
які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. 
Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 
компетентностей учнів. 

 

№ 
з/п 

Ключові 
компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 
державною (і рідною 
— у разі відмінності) 
мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати 
проблему; міркувати, робити висновки на 
основі інформації, поданої в різних формах (у 
текстовій формі, таблицях, діаграмах, на 
графіках); розуміти, пояснювати і 



Інформаційнометодичний збірник „Методичний вісник”, 2/2018 
 

9 
 

перетворювати тексти задач (усно і письмово), 
грамотно висловлюватися рідною мовою; 
доречно та коректно вживати в мовленні 
термінологію з окремих предметів, чітко, 
лаконічно та зрозуміло формулювати думку, 
аргументувати, доводити правильність 
тверджень; уникнення невнормованих 
іншомовних запозичень у спілкуванні на 
тематику окремого предмета; поповнювати свій 
словниковий запас. 
Ставлення: розуміння важливості чітких та 
лаконічних формулювань. 
Навчальні ресурси: означення понять, 
формулювання властивостей, доведення 
правил, теорем 

2 Спілкування 
іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах 
сфер, тем і ситуацій, визначених чинною 
навчальною програмою; розуміти на слух зміст 
автентичних текстів; читати і розуміти 
автентичні тексти різних жанрів і видів із 
різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 
спілкування у письмовій формі відповідно до 
поставлених завдань; використовувати у разі 
потреби невербальні засоби спілкування за 
умови дефіциту наявних мовних засобів; 
обирати й застосовувати доцільні 
комунікативні стратегії відповідно до різних 
потреб. 
Ставлення: критично оцінювати інформацію 
та використовувати її для різних потреб; 
висловлювати свої думки, почуття та 
ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими 
усно, письмово та за допомогою засобів 
електронного спілкування; ефективно 
користуватися навчальними стратегіями для 
самостійного вивчення іноземних мов; 
адекватно використовувати досвід, набутий у 
вивченні рідної мови та інших навчальних 
предметів, розглядаючи його як засіб 
усвідомленого оволодіння іноземною мовою. 
Навчальні ресурси: підручники, словники, 
довідкова література, мультимедійні засоби, 
адаптовані іншомовні тексти. 
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3 Математична 
компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 
інформацією; встановлювати відношення між 
реальними об’єктами навколишньої дійсності 
(природними, культурними, технічними тощо); 
розв’язувати задачі, зокрема практичного 
змісту; будувати і досліджувати найпростіші 
математичні моделі реальних об'єктів, процесів 
і явищ, інтерпретувати та оцінювати 
результати; прогнозувати в контексті 
навчальних та практичних задач; 
використовувати математичні методи у 
життєвих ситуаціях. 
Ставлення: усвідомлення значення 
математики для повноцінного життя в 
сучасному суспільстві, розвитку 
технологічного, економічного й оборонного 
потенціалу держави, успішного вивчення інших 
предметів. 
Навчальні ресурси: розв'язування 
математичних задач, і обов’язково таких, що 
моделюють реальні життєві ситуації 

4 Основні 
компетентності у 
природничих науках і 
технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають 
у довкіллі; будувати та досліджувати природні 
явища і процеси; послуговуватися 
технологічними пристроями. 
Ставлення: усвідомлення важливості 
природничих наук як універсальної мови науки, 
техніки та технологій. усвідомлення ролі 
наукових ідей в сучасних інформаційних 
технологіях 
Навчальні ресурси: складання графіків та 
діаграм, які ілюструють функціональні 
залежності результатів впливу людської 
діяльності на природу 

5 Інформаційно
цифрова 
компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за 
алгоритмом та складати алгоритми; визначати 
достатність даних для розв’язання задачі; 
використовувати різні знакові системи; 
знаходити інформацію та оцінювати її 
достовірність; доводити істинність тверджень. 
Ставлення: критичне осмислення інформації 
та джерел її отримання; усвідомлення 
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важливості інформаційних технологій для 
ефективного розв’язування математичних 
задач. 
Навчальні ресурси: візуалізація даних, 
побудова графіків та діаграм за допомогою 
програмних засобів 

6 Уміння вчитися 
впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 
відбирати й застосовувати потрібні знання та 
способи діяльності для досягнення цієї мети; 
організовувати та планувати свою навчальну 
діяльність; моделювати власну освітню 
траєкторію, аналізувати, контролювати, 
коригувати та оцінювати результати своєї 
навчальної діяльності; доводити правильність 
власного судження або визнавати помилковість. 
Ставлення: усвідомлення власних освітніх 
потреб та цінності нових знань і вмінь; 
зацікавленість у пізнанні світу; розуміння 
важливості вчитися впродовж життя; прагнення 
до вдосконалення результатів своєї діяльності. 
Навчальні ресурси: моделювання власної 
освітньої траєкторії 

7 Ініціативність і 
підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати 
життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, 
ухвалювати оптимальні рішення; 
використовувати критерії раціональності, 
практичності, ефективності та точності, з 
метою вибору найкращого рішення; 
аргументувати та захищати свою позицію, 
дискутувати; використовувати різні стратегії, 
шукаючи оптимальних способів розв’язання 
життєвого завдання. 
Ставлення: ініціативність, відповідальність, 
упевненість у собі; переконаність, що успіх 
команди – це й особистий успіх; позитивне 
оцінювання та підтримка конструктивних ідей 
інших. 
Навчальні ресурси: завдання 
підприємницького змісту (оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 
громадянська 
компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і 
чути інших, оцінювати аргументи та змінювати 
думку на основі доказів; аргументувати та 
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відстоювати свою позицію; ухвалювати 
аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; 
співпрацювати в команді, виділяти та 
виконувати власну роль в командній роботі; 
аналізувати власну економічну ситуацію, 
родинний бюджет; орієнтуватися в широкому 
колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, 
робити споживчий вибір, спираючись на різні 
дані. 
Ставлення: ощадливість і поміркованість; 
рівне ставлення до інших незалежно від статків, 
соціального походження; відповідальність за 
спільну справу; налаштованість на логічне 
обґрунтування позиції без передчасного 
переходу до висновків; повага до прав людини, 
активна позиція щодо боротьби із 
дискримінацією. 
Навчальні ресурси: завдання соціального 
змісту 

9 Обізнаність і 
самовираження у 
сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 
думку, аргументувати та вести діалог, 
враховуючи національні та культурні 
особливості співрозмовників та дотримуючись 
етики спілкування і взаємодії; враховувати 
художньоестетичну складову при створенні 
продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, 
схем тощо). 
Ставлення: культурна самоідентифікація, 
повага до культурного розмаїття у глобальному 
суспільстві; усвідомлення впливу окремого 
предмета на людську культуру та розвиток 
суспільства. 
Навчальні ресурси: математичні моделі в 
різних видах мистецтва 

10 Екологічна 
грамотність і здорове 
життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати 
соціальноекономічні події в державі на основі 
різних даних; враховувати правові, етичні, 
екологічні і соціальні наслідки рішень; 
розпізнавати, як інтерпретації результатів 
вирішення проблем можуть бути використані 
для маніпулювання. 
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку 
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окремого предмета та екології на основі різних 
даних; ощадне та бережливе відношення до 
природніх ресурсів, чистоти довкілля та 
дотримання санітарних норм побуту; розгляд 
порівняльної характеристики щодо вибору 
здорового способу життя; власна думка та 
позиція до зловживань алкоголю, нікотину 
тощо.  
Навчальні ресурси: навчальні проекти, 
завдання соціальноекономічного, екологічного 
змісту; задачі, які сприяють усвідомленню 
цінності здорового способу життя 

 
Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 
та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 
окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних 
ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 
«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 
фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 
застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

 
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно 
враховувати при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 
допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 
розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 
організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного 
середовища навчання; 

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 
проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 
надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих 
предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і 
змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший 
предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

предмети за вибором;  
роботу в проектах;  
позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 
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Формування в учнів соціальної активності, 
відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати 
участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку 
суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для 
майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання 
з реальними даними про використання природних ресурсів, їх 
збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку 
бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, 
формуванню критичного мислення, вміння вирішувати 
проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку 
навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на 
відкритому повітрі.  
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 Сприятиме формуванню відповідального члена громади і 
суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування 
суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через 
колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, 
проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і 
розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо 
різноманітних способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів 
якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим 
на виховання порядності, старанності, систематичності, 
послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя 
покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного 
ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних 
досягнень. 

З
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно 
стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб 
життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про 
безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з 
середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних 
засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із 
ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з 
«агаефектом», пошук оптимальних методів вирішення і 
розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало 
радісних емоцій. 
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 Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, 

здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 
середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями 
практичних аспектів фінансових питань (здійснення 
заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 
кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних 
завдань щодо планування господарської діяльності та реальної 
оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, 
формування економного ставлення до природних ресурсів.  

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 
спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 
видів педагогічно доцільної активної навчальнопізнавальної діяльності, а 
також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише 
показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 
створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його 
на практиці і встановлення причиннонаслідкових зв’язків шляхом створення 
проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів 
діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 
реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних 
зв’язків, а саме: змістовоінформаційних, операційнодіяльнісних і 
організаційнометодичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес 
учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови 
для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. 
Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в 
нові ситуації.  

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної 
середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається, як правило, після 
здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та 
успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного 
навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти 
цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 
профільної середньої освіти за інших умов. 

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими 
освітніми галузями: 

Мови і літератури  
Суспільствознавство 
Мистецтво 
Математика 
Природознавство 
Технології 
Здоров’я і фізична культура 
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Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 
навчальних програмах. 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними 
формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

формування компетентностей; 
розвитку компетентностей;  
перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  
корекції основних компетентностей;  
комбінований урок. 
Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, урокисемінари, конференції, форуми, спектаклі, 
брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки«суди», урокдискусійна група, 
уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, 
відеоуроки, пресконференції, ділові ігри тощо.  

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, 
екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються 
теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній 
екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з 
роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними 
процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, 
які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст 
окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, 
крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, 
екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію 
учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у 
формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або 
учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 
уроку проводяться навчальнопрактичні заняття. Ця форма організації 
поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт 
відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент 
на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. 
Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і 
заняттях практикуму. Практичне заняття  це така форма організації, в якій 
учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у 
практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом 
окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 
експериментальнопрактичних робіт). Оглядова конференція (для 811 класів) 
повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, 
учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.  

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати 
міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.  

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з 
об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати 
раніше отримані знання. 
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Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення 
оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи 
учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.  

Консультація будується за принципом питань і відповідей. 
Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку 

може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально
практичного заняття.  

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння 
учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації 
як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або 
для інших здобувачів профільної середньої освіти.  

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться 
з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей 
виконує навчальнопрактичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з 
виконання яких звітують перед вчителем.  

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з 
метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях 
учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за 
виконану роботу. 

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому 
числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні 
виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу 
групу.  

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне 
застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів 
(можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для 
виконання визначених завдань).  

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час 
відеоуроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору 
матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану 
роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 
розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 
вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального 
року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 
враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 
конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 
окремих предметів. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 
освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 
компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності; 
навчальнометодичне забезпечення освітньої діяльності; 



Інформаційнометодичний збірник „Методичний вісник”, 2/2018 
 

18 
 

матеріальнотехнічне забезпечення освітньої діяльності; 
якість проведення навчальних занять; 
моніторинг досягнення учнями результатів навчання 
(компетентностей). 
Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 
оновлення методичної бази освітньої діяльності; 
контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 

якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх 
покращення; 

моніторинг та оптимізація соціальнопсихологічного середовища 
закладу освіти; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 
рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма закладу базової середньої освіти має передбачати 
досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених 
Державним стандартом. 

Освітня програма закладу базової середньої освіти, сформована на 
основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження 
центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада 
закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для 
вільного вибору учнів, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може 
містити інші компоненти, зокрема корекційнорозвитковий складник для осіб 
з особливими освітніми потребами.  

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що 
передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб
сайті закладу освіти (у разі його відсутності – на вебсайті його засновника). 

На основі освітньої програми закладу освіти, цей заклад складає та 
затверджує навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію 
освітнього процесу. 

 
 

Директор департаменту 
загальної середньої та дошкільної освіти    Ю. Г. Кононенко 
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Таблиця 1 
до Типової освітньої програми  

 

Навчальний план   
для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти 

(з експериментальними інтегрованими курсами)  
 

Предмети Кількість годин на тиждень у класах 
10 клас 11 клас 

Базові предмети1 23,5 (25,5) 21,5 (23,5) 
Українська мова 2 2 
Українська  література  2 2 
Зарубіжна література 1 1 
Іноземна мова2 2 2 
Мова та література корінного народу, 
національної меншини3 

2 2 

Історія: Україна і світ 
(експериментальний інтегрований курс) 

3 3 

Громадянська освіта 2 0 
Математика (алгебра і початки аналізу 
та геометрія) 

3 3 

Природничі науки (експериментальний 
інтегрований курс) 

4 4 

Фізична культура4 3 3 
Захист Вітчизни 1,5 1,5 
Профільні предмети і спеціальні 
курси1 

9 (7) 11 (9) 

Вибірково-обов’язкові предмети 
(Інформатика, Технології, Мистецтво)  

3 3 

Додаткові години на окремі предмети, 
факультативні курси, індивідуальні 
заняття 

2,5    2,5  

Гранично допустиме тижневе 
навантаження на учня 

33 33 

Усього фінансується 38 38 
1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини. 
2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, 
використовуючи додаткові години. 
3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для закладів 
освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей предмет може 
обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових годин.  
4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня. 

 
Директор департаменту 

загальної середньої та дошкільної освіти    Ю. Г. Кононенко
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Таблиця 2 
до Типової освітньої програми  

 
Навчальний план  

для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти 
 

 
Предмети 

Кількість годин на 
тиждень у класах 
10 11 

Базові предмети1 27 (29) 26 (28) 
Українська мова  2 2 
Українська  література  2 2 
Зарубіжна література 1 1 
Іноземна мова2 2 2 
Мова і література корінного народу, національної 
меншини3 

2 2 

Історія України   1,5  1,5 
Всесвітня історія 1 1 
Громадянська освіта 2 0 
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3 
Біологія і екологія 2 2 
Географія 1,5 1 
Фізика і астрономія 3 4 
Хімія 1,5  2  
Фізична культура4 3 3 
Захист Вітчизни 1,5 1,5 
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, 
Технології, Мистецтво) 

3 3 

Додаткові години 1 на профільні предмети, окремі 
базові предмети, спеціальні курси, факультативні 
курси та індивідуальні заняття 

 
8 (6) 

 
9 (7) 

 
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 
Всього фінансується (без урахування поділу класу на 
групи) 

38 38 

1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини. 
2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, 
використовуючи додаткові години. 
3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для закладів освіти з 
навчанням мовою, корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей предмет може обиратися за 
потреби самим учнем за рахунок додаткових годин.  
4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня. 
 

Директор департаменту 
загальної середньої та дошкільної освіти     Ю. Г. Кононенко 
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Таблиця 3 
до Типової освітньої програми  

 
Орієнтовна кількість навчальних годин для профільних предметів 

 
Профільний предмет Кількість годин на тиждень  

10 клас 11 клас 
Українська мова 4 4 
Українська література 4 4 
Зарубіжна література 3 3 
Іноземна мова 5 5 
Друга іноземна мова 3 3 
Мова і література корінного народу, 
національної меншини 

5 5 

Історія України 3 3 
Всесвітня історія 3 3 
Правознавство 3 3 
Економіка 3 3 
Алгебра 6 6 
Геометрія 3 3 
Фізика і астрономія 6 6 
Біологія і екологія 5 5 
Хімія 4 6 
Географія 5 5 
Інформатика 5 5 
Технології 6 6 
Мистецтво  5 5 
Фізична культура 6 6 
Захист Вітчизни  5 5 

 
 
 
Директор департаменту 
загальної середньої та дошкільної освіти     Ю. Г. 
Кононенко 
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Таблиця 4 
до Типової освітньої програми  

 
Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня  
(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539) 

 
№ 
п/п 

Назва навчальної програми 
Рівень вивчення 

1.  Українська мова Рівень стандарту 
2.  Українська мова Профільний рівень 
3.  Українська мова в школах з молдовською 

мовою навчання 
Рівень стандарту 

4.  Українська мова в школах з польською 
мовою навчання 

Рівень стандарту 

5.  Українська мова в школах з російською 
мовою навчання 

Рівень стандарту 

6.  Українська мова в школах з румунською 
мовою навчання 

Рівень стандарту 

7.  Українська мова в школах з угорською 
мовою навчання 

Рівень стандарту 

8.  Астрономія (авторський колектив під 
керівництвом Яцківа Я. Я.) 

Рівень стандарту 

9.  Астрономія (авторський колектив під 
керівництвом Яцківа Я. Я.) 

Профільний рівень 

10.  Біологія і екологія Рівень стандарту 
11.  Біологія і екологія Профільний рівень 
12.  Всесвітня історія Рівень стандарту 
13.  Всесвітня історія Профільний рівень 
14.  Географія Рівень стандарту 
15.  Географія Профільний рівень 
16.   Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту 
17.   Економіка Профільний рівень 
18.  Зарубіжна література Рівень стандарту 
19.  Зарубіжна література Профільний рівень 
20.  Захист Вітчизни Рівень стандарту 
21.  Захист Вітчизни Профільний рівень 
22.  Інформатика  Рівень стандарту 
23.  Інформатика Профільний рівень 
24.  Історія України Рівень стандарту 
25.  Історія України Профільний рівень 
26.  Історія: Україна і світ  (інтегрований курс) Рівень стандарту 
27.  Математика  Профільний рівень 
28.  Математика (алгебра і початки аналізу та Рівень стандарту 
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геометрія) 
29.  Математика (початок вивчення на 

поглибленому рівні з 8 класу) 
Профільний рівень 

30.  Мистецтво Рівень стандарту 
31.  Мистецтво Профільний рівень 
32.  Правознавство Профільний рівень 
33.  Природничі науки (чотири навчальні 

програми): 
проект 1 – автори І.Дьоміна, В.Задояний, 
С.Костик;  
проект 2 – авторський колектив під 
керівництвом Т.Засєкіної; 
проект 3 – автори Д.Шабанов, О.Козленко;  
проект 4 – авторський колектив під 
керівництвом В.Ільченко 

Рівень стандарту 

34.  Технології  Рівень стандарту 
35.  Технології Профільний рівень 
36.  Українська література Рівень стандарту 
37.  Українська література Профільний рівень 
38.  Фізика і астрономія (авторський колектив під 

керівництвом Локтєва В. М.) 
Рівень стандарту 

39.  Фізика і астрономія (авторський колектив під 
керівництвом Локтєва В. М.) 

Профільний рівень 

40.  Фізика і астрономія (авторський колектив під 
керівництвом Ляшенка О. І.) 

Рівень стандарту 

41.  Фізика і астрономія (авторський колектив під 
керівництвом Ляшенка О. І.) 

Профільний рівень 

42.  Фізична культура Рівень стандарту 
43.  Фізична культура Профільний рівень 
44.  Хімія Рівень стандарту 
45.  Хімія Профільний рівень 
46.  Болгарська мова для загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням 
українською мовою 

Рівень стандарту 

47.  Гагаузька мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням 
українською мовою 

Рівень стандарту 

48.  Кримськотатарська література для 
загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням кримськотатарською мовою 

Рівень стандарту 

49.  Кримськотатарська мова для 
загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням кримськотатарською мовою  

Рівень стандарту 

50.  Мова іврит для загальноосвітніх навчальних Рівень стандарту 
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закладів з навчанням українською мовою 
51.  Молдовська література мова для 

загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням молдовською мовою 
 

Профільний рівень 

52.  Молдовська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням 
молдовською мовою 

Профільний рівень 

53.  Молдовська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням 
українською мовою 

Рівень стандарту 

54.  Молдовська мова та література (інтегрований 
курс) для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням молдовською мовою 

Рівень стандарту 

55.  Новогрецька мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням 
українською мовою 

Рівень стандарту 

56.  Польська література для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням польською 
мовою 

Профільний рівень 

57.  Польська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням польською 
мовою 

Профільний рівень 

58.  Польська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням 
українською мовою 

Рівень стандарту 

59.  Польська мова та література (інтегрований 
курс) для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням польською мовою 

Рівень стандарту  

60.  Польська мова як друга іноземна у 
спеціалізованих школах із поглибленим 
вивченням іноземних мов та у закладах 
загальної середньої освіти 

Рівень стандарту 

61.  Ромська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням 
українською мовою 

Рівень стандарту 

62.  Російська література для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською 
мовою 

Профільний рівень 

63.  Російська мова (початок вивчення з 1 класу) 
для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням українською мовою 

Рівень стандарту 

64.  Російська мова (початок вивчення з 5 класу) 
для загальноосвітніх навчальних закладів з 

Рівень стандарту 
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навчанням українською мовою 
65.  Російська мова для загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням російською 
мовою 

Профільний рівень 

66.  Російська мова та література (інтегрований 
курс) для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою  
 

Рівень стандарту 

67.  Румунська література для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням 
румунською мовою 

Профільний рівень 

68.  Румунська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням 
румунською мовою 

Профільний рівень 

69.  Румунська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням 
українською мовою 

Рівень стандарту 

70.  Румунська мова та література (інтегрований 
курс) для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням румунською мовою 

Рівень стандарту 

71.  Словацька мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням 
українською мовою 

Рівень стандарту 

72.  Угорська література для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням угорською 
мовою 

Профільний рівень 

73.  Угорська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням угорською 
мовою  

Профільний рівень 

74.  Угорська мова та література (інтегрований 
курс) для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням угорською мовою 

Рівень стандарту 

75.  Іноземні мови Рівень стандарту 
76.  Іноземні мови Профільний рівень 

 
 

Директор департаменту 
загальної середньої та дошкільної освіти    Ю. Г. Кононенко 
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Про виконання Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 
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ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ 
 

Методичний супровід освітнього процесу в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти області  

у 2017-2018 навчальному році 

На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічна думка здійснює 
пошук нових пріоритетів у професійній освіті. Пріоритетними стратегічними 
орієнтирами в умовах необхідності модернізації педагогічної освіти є 
оновлення методичної роботи з кадрами, науковометодичного супроводу 
освітнього процесу для досягнення європейського рівня якості та доступності 
освітию, підготовка педагогів до впровадження компетентнісного підходу. 
Тому дієву та своєчасну проекцію нового знання в освітню систему та 
переведення його в життєву компетентність, професійну та особистісну 
успішність членів суспільства слід розглядати як систему взаємодії зв’язаних 
між собою підсистем забезпечення та науковометодичного супроводу 
освітнього процесу, діяльності педагога, що вимагає перегляду завдань і 
принципів її функціонування. 

Зміст діяльності структурних підрозділів навчальнометодичного центру 
був направлений на вирішення загальнометодичної проблеми “Методичне 
забезпечення високого рівня професійної підготовки учнів професійно
технічних навчальних закладів на основі впровадження сучасних 
педагогічних і виробничих технологій” 

Упродовж  навчального року під керівництвом НМЦ ПТО працювало 27 
методичних секцій різних категорій педагогічних працівників ПТНЗ області, 
було проведено 48 засідань, ная ких розглядались питання удосконалення 
організації навчальновиховного процесу, вивчались нормативноправові 
документи, що регламентують діяльність закладів , обговорювались творчі 
звіти педагогічних працівників, проводились огляди навчальнометодичної 
літератури, виставки дидактичних матеріалів. Під час засідань проводились 
круглі столи, методичні фестивалі, тренінги, ярмарки педагогічних ідей, 
методичні калейдоскопи, майстеркласи, практичні семінари, презентації та 
інші інноваційні форми роботи. Майже четверта частина заходів, що 
організував методичний центр, проводилась у формі вебінарів, що дало змогу 
значно розширити категорії та аудиторію учасників і підвищило їх 
ефективність за рахунок раціонального використання часу та коштів, 
зменшивши кількість відряджень педпрацівників 

 

Школа передового педагогічного досвіду 
Нагальна потреба сьогодення – підготовка таких педагогічних 

працівників, які були б не лише компетентними фахівцями, а й прибічниками 
впровадження інноваційних систем, готовими до постійного вдосконалення 
своїх знань та вмінь. З таким творчим та креативним настроєм 15 лютого 



Інформаційнометодичний збірник „Методичний вісник”, 2/2018 
 

30 
 

2018 року відбулося заняття школи передового педагогічного досвіду „Крок 
за кроком до вершини професійної майстерності”. Заняття проходило у 
форматі круглого столу, де кожен учасник мав змогу висловитися та 
розповісти про свої здобутки та досягнення. 

Марчук Т.М., викладач ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей”, 
ознайомила присутніх з методами своєї роботи, поділилася новими 
прийомами з активізації учнів на 
уроці та кращому засвоєнні ними 
знань, одним з таких прийомів  є 
фішбоун (скелет риби). 

Учасники круглого столу 
обмінялись думками щодо 
вдосконалення освітнього процесу у 
закладах професійної (професійно
технічної) освіти. 

 

Участь у Всеукраїнському конкурсі „Планета ІТ” 
Інститутом ПТО НАПН України за сприяння Департаменту 

професійної освіти Міністерства освіти і науки України  щорічно у червні-
жовтні проводиться Всеукраїнський конкурс для педагогічних працівників 
професійнотехнічної освіти на кращий електронний освітній ресурс 
„Планета ІТ”.  

За підсумками конкурсу „Планета ІТ“ у 2017 році в 
номінації „Курс дистанційного навчання“ перше місце 
здобув майстер виробничого навчання ДПТНЗ 
„Сарненський професійний аграрний ліцей” Чиж Д.В. 
Представлений ним на конкурс дистанційний курс для 
підготовки кваліфікованих робітників 
сільськогосподарських професій було відзначено кращим 
серед дистанційних курсів.  

Впровадженню сучасних освітніх інновацій у 
діяльності закладу активно сприяє керівництво ДПТНЗ „Сарненський 
професійний аграрний ліцей“ (директор М.П. Морозюк). У ДПТНЗ 
„Сарненський професійний аграрний ліцей“ дистанційні курси на базі 
система ДН Moodle розробляються для вивчення предметів: „Основи 
галузевої економіки та підприємництва“, „Основи правових знань“, 
„Інформаційні технології“,„Агротехнологія“, „Трактори“, 
„Сільськогосподарські машини„ „Система технічного обслуговування і 
ремонту самохідних кормозбиральних машин“, „Комплексна система 
технічного обслуговування i ремонту сільськогосподарської техніки“, 
„Система технічного обслуговування i ремонту машин“, „Правила 
дорожнього руху“, „Охорона праці“, „Основи технічного креслення“, 
„Основи безпеки руху“, „Електротехніка“, „Технічне креслення“, „Слюсарна 
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справа“, „Читання креслень“, „Будова і експлуатація самохідних 
кормозбиральних машин“. 

У номінації „Електронних лабораторний практикум“ журі конкурсу 
відзначено дипломом другого ступеня за ІІ місце викладача спецдисциплін 
ДПТНЗ „Рівненський центр професійнотехнічної освіти сервісу та дизайну” 
Каштан Наталію Броніславівну. 

 

Всеукраїнський вебінар для викладачів охорони праці 
25 квітня 2018 року за ініціативи Навчальнометодичного центру 

професійнотехнічної освіти у Рівненській області було організовано та 
проведено Всеукраїнський вебінар для викладачів охорони праці на тему: 
„Використання електронних освітніх ресурсів, як засіб формування 
інформаційної компетентності учнів на уроках охорони праці” . Вебінар було 
приурочено до Всесвітнього дня охорони 
праця, який щорічно відзначається 28 квітня.  

З вітальним словом до учасників 
вебінару директор Навчальнометодичного 
центру професійнотехнічної освіти у 
Рівненській області Валентина Бондарчук, 
яка презентувала створення електронних 
засобів навчання педагогами професійної 
(професійнотехнічної) освіти та їх 
використання в освітньому процесі. 

Галина Шукалюк, викладач Рівненського професійного ліцею, 
ознайомила учасників вебінару з особливостями адміністрування сайту 
викладача та його оптимізації й адаптації до потреб учнів. Про використання 
інноваційних технологій на нестандартних уроках предмету „Охорона праці” 
розповіла  викладач ДНЗ „Рівненське вище професійне училище 
ресторанного  сервісу і торгівлі” Олена Волкова, яка поділилася власним 
досвідом щодо впровадження прийомів 
візуалізації сприйняття навчальної інформації, 
урізноманітнення навчального матеріалу, 
розширення форм і видів контролю навчальної 
діяльності. 

Із інформацією про електронні підручники 
та посібники як нове покоління засобів 
навчання, виступила викладач ДНЗ 
„Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту” Бойко Лідія Григорівна.  

Викладач ДПТНЗ „Березнівське вище професійне  училище”Мельник 
Наталія Володимирівна, яка є автором понад 10 блогів поділалася з своїм 
досвідом використання персонального педагогічного блогу під час уроків та 
в позаурочний час, що розширює можливості навчальновиховного процесу, 
забезпечує нові шляхи подання інформації, дозволяє доповнити навчальний 



Інформаційнометодичний збірник „Методичний вісник”, 2/2018 
 

32 
 

процес інноваційними технологіями та розширити доступ учнів до 
навчальної інформації. 

Під час проведення вебінару було організовано зворотній зв’язок з 
слухачами, який дозволив обмінюватися думками та пропозиціями щодо 
тематики вебінару а також дати відповіді на поставлені запитання.  

 

 

Центр акмеологічної освіти – центр особистісного зростання 
Суспільство, як живий організм, має свій власний імунітет. У 

здоровому тілі – здоровий дух. Слова не нові, але доволі актуальні. Духовне 
здоров’я вберігає нас від фізичного болю. Та наразі, наше суспільство хворіє, 
і прикладом цього є фізичні рани на його тілі: війна на сході України, 
антагонізми в колективах, в сім’ях, в державі, невмотивована трудова 
діяльність людей, безробіття. Все це є наслідком нездорового духу 
суспільства. Тому, сьогодення є хорошим індикатором для діагностування 
духовного здоров’я людей. Ми живемо в столітті духовного або зростання, 
або занепаду. Нам потрібні ліки, щоби відбулося оздоровлення.  

Навчальнометодичний центр професійнотехнічної освіти у 
Рівненській області, розуміючи важливість висвітленої ситуації, в час 
гучного акцентування на духовних аспектах життя, на вмотивованому 
стремлінні людини до  особистісного зростання, до пошуку стимулів до 
саморозвитку й самореалізації, з одного боку, а також, усвідомлюючи 
потребу в докорінних змінах в сфері освіти,  оскільки питання духовності 
покладено саме на цю сферу суспільного буття, з другого боку, започаткував  
Центр акмеологічної освіти як центр педагогічної інноватики, центр 
особистісного зростання, який слугує навчальним структурним підрозділом, 
що забезпечує реалізацію  життєвих та професійних можливостей 
педагогічних працівників та мотивацію для розкриття ними творчого 
потенціалу як вищої форми активності та самостійної діяльності людини 
засобами безперервної освіти – навчальними коучтренінгами, 
інтерактивними конференціями особистісного зростання, а також їх 
перепідготовці та підвищенні кваліфікації як викладачаакмеолога. 
Ініціатором  створення та координатором Центру акмеологічної освіти  є 
Голубош Світлана Віталіївна, методист Навчальнометодичного центру 
професійнотехнічної освіти у Рівненській області. 

Центр акмеологічної освіти розпочав свою діяльність з січня 2018 року 
зі старту освітнього проекту „Творчий альянс – Акме-час” як системи 
вебінарної лекційної програми для викладачів закладів професійної 
(професійнотехнічної) освіти Рівненської області „Акмеологічний курс 
особистісного зростання”, який інтегрує в собі 20 тем  у сфері акмеології та  
психології . 

Метою даного проекту є розкрити сутність акмеології як інтегрованої 
галузі знань про вершинні досягнення людини впродовж акмеперіоду її 
життя, висвітлити шляхи найповнішої актуалізації особистості та сформувати 
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вмотивовану позицію щодо збереження духовних цінностей особистості як 
фундаментальної основи для побудови цілісної гармонійної людини. 

Викладачі професійної (професійнотехнічної) освіти Рівненської 
області мали можливість прослухати вебінари в онлайн режимі за темами, 
що подані нижче: 

1. Освіта протягом життя як чинник людського розвитку. 
2. Акмеологія як наука про досягнення людиною вершин у 

самоактуалізації та  самовдосконаленні на етапі особистісної зрілості. 
3. Педагогічна акмеологія як галузь акмеологічних знань. 
4. Упровадження педагогіки успіху в освітній простір. 
5. Тайм – менеджмент в професійній діяльності педагога. 
Цей вебінарний процес найменувався першим етапом проекту, по 

закінченню якого, викладачі подали аплікант – заявки  для участі в даній 
освітній діяльності, другий етап якої триватиме з вересня по грудень 2018 
року. 

Окрім того, Центр акмеологічної освіти  запросив викладачів 
професійної (професійнотехнічної) освіти на I Обласну інтерактивну 
конференцію особистісного зростання „Аксіологічний світогляд людини”, яка 
відбулася 5 червня 2018 року  в приміщенні Рівненської обласної 
універсальної наукової бібліотеки , на якій були презентовані роботи 
творчого колективу тренерів Центру акмеологічної освіти, зокрема: 

 науковий презентаційний виклад „Аксіологічний світогляд людини”  
був представлений  Голубош Світланою Віталіївною, методистом НМЦ ПТО 
у Рівненській області; 

 з виступом „Чинники, які впливають на формування аксіологічного 
світогляду людини”   звернулася до присутніх конференції  Грицюта Оксана 
Федорівна, практичний психолог, старший викладач Рівненського інституту 
Університету „Україна”, керівник 
громадської організації „Носителі миру”; 

 виклад „Сучасні інтелектуальні 
технології колективного вирішення складних 
проблем” був висвітлений головою правління 
громадської організації  „Інститут української 
національної ідеї” Жуковським Анатолієм 
Петровичем; 

 презентаційний екскурс Рівненською 
обласною універсальною науковою 
бібліотекою з темою: „Організація середовища для розвитку та надання 
інноваційних послуг” провела завідувач відділу соціокультурної роботи 
РОУНБ  Слесаренко Лілія Сергіївна. 

Окрім того, серед завдань, які ставить перед собою Центр акмеологічної 
освіти є акметектоніка  акмеологічна система ассессмент – діагностування, 
оцінювання, корекції, моделювання й розвитку професійного образу акме
суб’єкта діяльності викладачів професійної (професійнотехнічної) освіти  
Рівненської області засобом психодіагностичного інструментарію, як одного з 
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методів комплексної оцінки педагогічного персоналу, заснований на 
використанні взаємодоповнюючих методик, орієнтований на оцінку реальних 
якостей працівників, їх психологічних і професійних особливостей, 
відповідності вимогам посадових позицій, а також виявлення потенційних 
можливостей фахівців. Тому,  з травня  2018 року Центр акмеологічної освіти 
розпочав ассессмент  діагностування і першими хто, себе протестував,  були 
педагогічні колективи ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту”, ДНЗ „Рівненське вище професійне училище 
ресторанного сервісу та торгівлі” та викладачі  Радивилівського професійного 
ліцею. З метою виявлення мотивів налаштування на успіх та вивчення 
загального рівня творчого потенціалу особистостей викладачів була 
запропонована методика діагностики на мотивацію до успіху та проведений 
тест на визначення творчого потенціалу особистості. Інтерпретуючи 
результати, варто відзначити, що  65 % викладачів  мають високу мотивацію 
до успіху. Такі педагоги схильні орієнтуватися на власні сили, гнучко і 
наполегливо добиватися поставленої мети, в них закладений значний творчий 
потенціал, який дарує широкий спектр творчих можливостей. 

Отож, це лише перші спроби, початок роботи Центру акмеологічної 
освіти, який вбачає перспективу в його життєдіяльності та чекає на творчу 
співпрацю з викладачами, які стануть педагогічним осередком духовного 
зростання!   

 

Обласна учнівська олімпіада з охорони праці 
27 лютого 2018 року на базі Навчальнометодичного центру 

професійнотехнічної освіти у Рівненській області відбулася обласна 
олімпіада з предмета „Охорона праці”. Метою проведення є виявлення рівня 
знань учнів та підвищення навчальних досягнень, що є запорукою збереження 
їх життя і здоров’я в процесі подальшої професійної діяльності. 

В олімпіаді взяли участь переможці І (училищного) етапу   17 закладів  
професійно (професійнотехнічної) 
освіти області. Учні виконували 
теоретичні завдання 4х рівнів 
складності. 

Найкращий результат показала 
учениця Державного навчального 
закладу „Рівненське вище професійне 
училище ресторанного сервісу і 
торгівлі” Шоломей Аліна. 

Журі відмітило належний 
рівень знань учнів Державного професійнотехнічного навчального закладу 
„Березнівське вище професійне училище” Лобачевської Лілії, Державного 
навчального закладу „Здолбунівське вище професійне училище залізничного 
транспорту” Опалька Дмитра, Вищого професійного училища № 29 смт 
ВолодимирецьЛанецького Віталія, Вищого професійного училища № 24 м. 
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Корець Андріюк Оксани, Радивилівського професійного ліцею Мовчан 
Катерини. 

Щиро вітаємо переможців! Бажаємо успіхів і перемог у наступних 
олімпіадах! 
 

Учнівські конкурси фахової майстерності  
17 квітня 2018 року на базі вищого 

професійного училища № 29 смт Володимирець 
відбувся ІІ етап (обласний) Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед учнів 
закладів професійної (професійнотехнічної) 
освіти за професією „Електрозварник ручного 
зварювання“. 

У конкурсі взяли участь учніпереможці І 
етапу конкурсу, представники закладів, які проводять підготовку за названою 
професією: ДПТНЗ „Дубровицький професійний ліцей“, вищого 
професійного училища № 29 смт Володимирець, Технічного коледжу 
Національною університету водного господарства та природокористування. 

Дирекцією та колективом вищого професійного училища № 29 
смт Володимирець були створені належні умови для проведення 
теоретичного та практичного турів конкурсу. 

Теоретичний тур включав виконання тестових завдань на 
персональному комп’ютері. В ході практичного туру учні виконували 
завдання з виготовлення зварного  виробу згідно креслення із заданих 
деталей, який працює під тиском, шляхом електродугового зварювання 
постійним струмом. 

Оцінювало результати роботи учнів журі у складі 
представників від роботодавців. 

За підсумками теоретичного та практичного турів І 
місце виборов учень ВПУ № 29 смт Володимирець 
Веремійчук Святослав; на другому місці – Котяй 
Богдан, учень Технічного коледжу Національного 
університету водного господарства та 
природокористування; ІІІ місце посів учень ДПТНЗ 
„Дубровицький професійних ліцей“ Петрович Павло. 

 
18-19 квітня 2018 року на базі  ДНЗ „Здолбунівське вище професійне 

училище залізничного транспорту” відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності серед учнів закладів 
професійної (професійнотехнічної) освіти 
за професією „Столяр будівельний”. 

У конкурсі взяли участь учні
переможці І етапів конкурсуз шести 
закладів професійної (професійно
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технічної) освіти області, у яких здійснюють підготовку кваліфікованих 
робітників за цією професією. 

Теоретичний тур складався з виконання тестових завдань на 
персональному комп’ютері. Найкращі результати теоретичного  туру показав 
Супрун Богдан, учень ВПУ № 1 м. Рівне. 

Практичний тур передбачав виготовлення табурету за технологічною 
картою та кресленням. 

Оцінювало результати роботи професійне журі у складі представники 
від роботодавців. 

За підсумками теоретичного та 
практичного турів І місце виборов  Гукало 
Богдан, учень ДПТНЗ „Соснівський 
професійний ліцей”, на другому місці –
Малофей Максим, учень ДНЗ 
„Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту”, ІІІ місце посів 
Дуля Веніамін, учень Радивилівського 
професійного ліцею 

 
24-25 квітня 2018 року на базі  вищого  професійного училища  №1 

м.Рівне відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
серед учнів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти за професією 
„Муляр”. 

У конкурсі взяли участь учніпереможці І етапу конкурсу, представники 
закладів, які проводять підготовку за названою професією: 

Вище професійне училище № 1 м. Рівне – Заєць  Іван,  
Вище професійне училище № 22 м. Сарни – Покотило Тарас, 
Вище професійне училище № 24 м. Корець – Дереженко Іван, 
Вище професійне училище № 25 смт Демидівка – Сухотюк Іван, 
Радивилівський професійний ліцей – Бурмай Вадим, 
ДПТНЗ “Соснівський професійний ліцей” – Штиба Ярослав, 
ДПТНЗ «Дубровицький професійний ліцей» – Нікодімов Віталій, 
Рокитнівський професійний ліцей – Ковалевич Олексій, 
ДПТНЗ «Острозьке вище професійне училище» – Тишкун Денис, 
ДНЗ «Дубенське вище художнє професійнотехнічне училище» – 

Юрцунь Роман, 
Костопільський будівельно

технологічний коледж НУВГП – 
Кузьменко Олексій. 

Теоретичний тур складався з 
виконання тестових завдань на 
персональному комп’ютері та 
розрахункового завдання, де найкращі 
результати показали: Штиба Ярослав, 
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учень ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей” та Заєць  Іван, учень ВПУ 
№ 1 м. Рівне. 

Практичний тур передбачав мурування пподібної конструкції за 
ланцюговою системою перев’язки швів в 1,5 цеглини з розшивкою швів. 

Найкращі результати у виконанні 
практичного завдання показали: Заєць Іван, учень 
ВПУ № 1 м. Рівне, Покотило Тарас, учень ВПУ 
№ 22 м. Сарни, Ковалевич Олексій, учень 
Рокитнівського професійного ліцею. 

Оцінювало роботи професійне журі у складі 
представників від роботодавців. 

За підсумками теоретичного та практичного 
турів І місце виборов  Заєць Іван, учень ВПУ №1 
м. Рівне, на ІІ місці – Покотило Тарас, учень 
ВПУ №22 м. Сарни, ІІІ місце посів Сухотюк 
Іван, учень ВПУ № 25 смт Демидівка. 

 
 
03 травня на базі ДНЗ „Рівненське вище професійне училище 

ресторанного сервісу і торгівлі” відбувся Ій етап 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
серед учнів закладів професійної (професійно
технічної) освіти за професією „Продавець 
продовольчих товарів”, у якому взяли участь 
учениці групи П11: Пастушенко Катерина, 
Пархомчук Юлія та Михалевська Наталія.  

Теоретичні знання учасниць та їхні практичні вміння і навички 
оцінювало журі у складі: 

Грелюк Ольга Юліївна, директор «„Магазину № 59”; 
Мудрик Мирослава Ігорівна, заступник директора ДП „РітейлЦентр”, 

супермаркет „Фуршет”; 
Семиволос Андрій Павлович, директор ДП „РітейлЦентр”, 

супермаркет „Фуршет”. 
Виконання теоретичного туру складалося з перевірки професійно

теоретичних знань з ряду предметів та включало виконання тестових завдань 
на персональному комп’ютері. 

Практичний тур складався з виконання двох завдань: 
1. Робота на реєстраторах розрахункових операцій типу „MINIТ 400 

МЕ”: 
 підготовка до роботи РРО; 
 обслуговування покупця; 
 виконання заключних операцій; 
 консультація на обраний товар для покупця. 
2. Робота в бакалійному відділі: 
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 приймання товару по накладній (з вирішенням проблемної виробничої 
ситуації); 

 викладка товарів у торговому залі (на вибір учня горизонтальним або 
вертикальним методом) та встановлення відповідності цінника товару; 

 надання консультації на обраний покупцем товар. 
Переможницею конкурсу стала Наталія Михалевська, яка 

представляла Рівненську область на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно
технічної) освіти за професією (Продавець продовольчих товарів»  і виборола 
призове місце. 

 
03-04 травня 2018 року на базі 

ДПТНЗ „Березнівське вище професійне 
училище” відбувся ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед учнів 
закладів професійної (професійнотехнічної) 
освіти за професією „Кравець”. У конкурсі 
взяли участь переможці І етапу конкурсу: 
Сад Ірина, учениця вищого професійного училища № 24 м. Корець; Лащук 
Марія, учениця ДПТНЗ „Рівненський центр професійнотехнічної освіти 
сервісу та дизайну»”; Василець Павло, учень ДПТНЗ „Березнівське вище 
професійне училище”. 

Практичним завданням було пошиття дитячого сарафана 36го розміру 
з напіввовняної тканини, напівприлеглого силуету, злегка розширеного 
донизу з вшивними рукавами на половину пройми з фігурною пришивною 
кокеткою та рельєфними швами з нижньої частини, з потайною застібкою
блискавкою. На бічних частинах переду сарафана виготовлені кишені з 
листочками, кінці яких вшиті у рельєфні та бічні шви, кокетки переду і 
спинки виготовлені з оздоблювальної тканини. 

Роботу учнів оцінювало професійне журі з роботодавців, представників 
швейних підприємств м. Березне. 

За результатами теоретичного та практичного туру переможцем 
конкурсу було визначено Лащук Марія, 
ученицю ДПТНЗ „Рівненський центр професійно
технічної освіти сервісу та дизайну”, друге місце 
зайняв Василець Павло, учень ДПТНЗ 
„Березнівське вище професійне училище” і третє 
місце в конкурсі зайнялаСад Ірина, учениця 
вищого професійного училища № 24 м. Корець. 

 

 
Перемоги на Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
11.04.2017 № 580 „Про організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 
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конкурсів фахової майстерності серед учнів професійнотехнічних 
навчальних закладів у 20172018 навчальному році” 15-17  травня 2018 року  
на базі Вищого професійного училища №1 м. Рівне  проходив ІІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно
технічних навчальних закладів України за професією „Муляр”.  

Для участі у фаховому конкурсі прибуло 24 учасники з усіх куточків 
України, щоб показати свою вправність та професійну майстерність. 

ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу тривав три дні. 
Учасники виконували завдання теоретичного та 
практичного турів, презентували себе у конкурсі 
візитівок „Я і моя професія!”, а також здійснили 
екскурсію мальовничими місцями Рівного та 
Рівненщини. 

Переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності серед учнів закладів професійної 
(професійнотехнічної) освіти за професією „Муляр” 
став Заєць Іван, учень Вищого професійного училища 
№ 1 м. Рівне. 

30 травня - 01 червня 2018 року на базі Державного навчального 
закладу „Южноукраїнський професійний ліцей” Миколаївської області 
відбувся III (заключний) етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 
серед учнів закладів професійної (професійнотехнічної) 
освіти з професії „Продавець продовольчих товарів”. 

У Конкурсі взяли участь 22 учасники з різних 
областей України, які за результатами спільного рішення 
оргкомітетів та журі регіональних рівнів визнані кращими. 

Рівненську область у Конкурсі представляла учениця 
ДНЗ „Рівненське вище професійне училище ресторанного 
сервісу і торгівлі” Михалевська Наталія, яка виборола ІV 
призове місце та була нагороджена дипломом ІІІ ступеня 
Міністерства освіти і науки України. 
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АКТУАЛЬНО 
 

Майстер клас як форма обміну професійним досвідом 

 
Галина Самоїл,  
методист НМЦ ПТО 
 у Рівненській області 

 
 

Основний принцип майстер класу: 
 „Я знаю, як це зробити і навчу вас” 

 
На сучасному етапі розвитку освіти актуальним стає виявлення, 

узагальнення та поширення інноваційного педагогічного досвіду. Однією з 
ефективних форм розповсюдження власного педагогічного досвіду є така 
сучасна форма методичної роботи як майстерклас. Це поняття широко 
використовується в багатьох сферах діяльності людини, у тому числі й в 
освіті. Найчастіше в педагогічному співтоваристві під майстеркласом 
розуміють урок, захід, презентацію досягнень педагога, але це не зовсім так. 

Майстерклас – це особливий жанр узагальнення та поширення 
педагогічного досвіду , що представляє собою фундаментально розроблений 
оригінальний метод або авторську методику, що спирається на свої принципи 
і має певну структуру. З цієї точки зору майстерклас відрізняється від інших 
форм трансляції досвіду тим, що в процесі його проведення йде безпосереднє 
обговорення запропонованого методичного продукту і пошук творчого 
вирішення педагогічної проблеми як з боку учасників майстеркласу, так і з 
боку педагога, який проводить цей майстерклас. 

Проведення майстеркласу – це оригінальний спосіб організації та 
обміну професійним досвідом, вивчення нових технологій та матеріалів, 
заохочення до вдосконалення професійної  майстерності, а також 
впровадження сучасних форм навчальної діяльності з метою підвищення 
якості освіти. 

Майстерклас проводять педагоги вищих категорій, учителіпереможці 
різних конкурсів, учителі, чий досвід визнала громадськість; педагоги, які 
отримали рекомендації освітніх установ; групи осіб або організації, які 
безпосередньо ознайомлені з педагогічною діяльністю певного вчителя. 

Майстеркласи є однією з форм професійного навчання педагогічних 
працівників і являють собою професійні об'єднання педагогів на чолі з 
учителеммайстром. У майстерклас об'єднуються педагоги, які бажають 
отримати повну інформацію про позитивний досвід учителямайстра та 
опанувати пропоновані їм програми, методики й технології. 

Майстерклас передбачає створення умов для повноцінного виявлення й 
розвитку педагогічної майстерності його учасників на основі організації 
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простору для професійного спілкування з обміну досвідом роботи. Кількість 
занять майстеркласу визначає головний майстер. Це може бути одне заняття, 
кілька занять поспіль або кілька занять у певний проміжок часу. Учитель
майстер складає програму майстеркласу й планує його роботу. 

Упродовж встановленого терміну роботи майстеркласу на його 
заняттях можуть розглянути кілька напрямів. діяльності вчителямайстра. 

Зміст проведення майстер-класу: 
Вивчення та впровадження нових виробничих технологій, сучасного 

обладнання та матеріалів – є одним з основних аспектів педагогічної 
діяльності викладачів професійнотеоретичної підготовки та майстрів 
виробничого навчання, які спрямовані на оновлення теоретичної та 
практичної професійної підготовки кваліфікованих робітників. Упровадження 
інноваційних сучасних виробничих технологій і матеріалів у процес 
навчання, відбувається шляхом обміну досвідом представників сучасних 
виробництв з майстрами виробничого навчання, або педагогічних 
працівників, які мають досвід і напрацювання у відповідній галузі з своїми 
колегами. У ході майстеркласу учасники знайомляться з новими 
технологіями виконаних робіт, з використанням сучасних матеріалів, 
інструментів та пристосувань; новими методами виконанням того чи іншого 
технологічного процесу з використанням звичайних матеріалів, 
використовуючи звичний  інструмент; з секретами майстерності та 
тонкощами виконання відповідної роботи; майстерністю розкриття учням 
складної теми та опанування ними складних трудових прийомів. 

Алгоритм технології майстер-класу 
І. Презентація технологій та матеріалів, які будуть опрацьовані 
 характеризуються технологія та матеріали, методи їх використання, та 

подальші перспективи використання в роботі; 
 доводиться результативність навчання та перспективи в професійному  

зростанні. 
ІІ. Презентація  системи навчальних занять; 
 визначаються основні прийоми роботи, які майстер демонструє 

слухачам; 
 наголошується на особливостях використання технологій та 

матеріалів, що презентуються; 
 демонструються трудові прийоми виконання з коментарями та 

виділенням робіт, особливостей технологій та матеріалів. 
ІІІ. Моделювання 
 майстер виконує роль консультанта, організовує самостійну роботу 

слухачів (учнів) і керує нею; 
 учасники майстеркласу виконують самостійно технологічні операції 

за новими технологіями і матеріалами; 
 проводиться дискусія за результатами майстеркласу. 
Результативність та ефективність впровадження майстеркласу 
 підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників 

оптимальність у досягненні високих результатів; 
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 прискорений процес адаптації учнів до умов виробництв; 
 розширення можливостей працевлаштування; 
 розвиток технічного та творчого мислення слухачів (учнів); 
 забезпечення можливості самореалізації та 

конкурентоспроможності; 
 зростання професіоналізму; 
 ознайомлення із сучасними виробничими технологіями та 

матеріалами; 
 забезпечення сучасними матеріалами, інструментами; 
 проведення майстеркласів педагогічними працівниками. 
Критерії якості підготовки і проведення майстер-класу 
1. Ексклюзивність. Яскраво виражена оригінальність та актуальність 

інноваційних ідей. 
2. Прогресивність. Актуальність вивчення сучасних технологій та 

матеріалів, вивчення прогресивних методів та прийомів праці та адаптація до 
навчальновиробничого процесу в ПТНЗ. 

3. Ефективність. Який ефект розвитку? Що це дає учасникам майстер
класу? 

Уміння адекватно проаналізувати результати. 

4. Технологічність. Чіткий алгоритм проведення майстеркласу. 
Узагальнюючи сказане, можна виділити найважливіші особливості 

майстеркласу, а саме: 
 новий підхід до філософії навчання, що порушує усталені стереотипи; 
 метод самостійної роботи в малих групах, що дозволяє провести обмін 

думками; 
 створення умов для включення всіх в активну діяльність; 
 постановка проблемного завдання і вирішення його через розгляд  

різних ситуацій; 
 прийоми, що розкривають творчий потенціал, як педагога,який 

проводить майстерклас, так і його учасників; 
 форми, методи, технології роботи  пропонуються, а не нав'язуються 

учасникам. 
 процес пізнання набагато важливіший, цінніший, ніж самі знання . 
 форма взаємодії  співробітництво, співтворчість, спільний пошук . 

При підготовці майстеркласу слід звертати увагу на  те, що в технології 
його проведення головне  не повідомити і освоїти інформацію, а передати 
способи діяльності, будь то прийом, метод, методика або технологія. 
Передати продуктивні способи роботи  одне з найважливіших завдань для 
педагога, який проводить майстерклас.  

Позитивним результатом майстер класу можна вважати результат, що 
виражається в оволодінні учасниками новими творчими способами вирішення 
педагогічної проблеми, у формуванні мотивації до самонавчання, 
самовдосконалення, саморозвитку. Це досить технологічно складний процес з 
певними вимогами до його організації та проведення. 
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Інноваційна модель сучасного закладу професійної освіти 
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професійне училище 
ресторанного сервісу і торгівлі” 

 

Виживає не сильніший і не розумніший, а той,  
хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються 

Гордон Драйден 
 

Докорінні зміни в соціальноекономічному житті України зумовили 
необхідність модернізації системи освіти в країні. Реформування системи 
освіти в Україні набуло нині глобального характеру. Формується нова модель 
освіти, яка передбачає використання нових освітніх підходів, методик і 
технологій.  За сучасних умов розвиток професійнотехнічної освіти України 
у поєднанні з дефіцитом кваліфікованих робітників спонукають до розробки 
системи якісно нової підготовки робітничих кадрів з чітким визначенням 
завдань та пріоритетів, які б сприяли успішній взаємодії центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, державної служби зайнятості, 
роботодавців, громадськості та навчальних закладів. 

Актуальність теми. Сучасний ринок праці вимагає максимальної 
готовності випускників закладів професійної освіти до повноцінної 
професійної діяльності на конкретному виробництві. У результаті 
недостатній рівень готовності випускників  закладів ПТО до успішної 
адаптації в умовах ринкових відносин вступає в суперечність з потребами 
сучасного суспільства. Компромісним рішенням у цьому випадку є створення 
інноваційної моделі сучасного закладу ПТО, що забезпечить нові підходи до 
підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, дозволить випускникам 
закладів формувати високу професійну мобільність, 
конкурентоспроможність, самоактуалізацію та самореалізацію на ринку 
праці. 

Професійна підготовка  мобільного робітника потребує нових підходів 
до організації навчання, зміни процесу професійної підготовки, застосування 
сучасних і ефективних технологій навчання, головним результатом якої є 
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здатність робітника до самовдосконалення, швидка адаптація до змін на 
виробництві. 

Метою роботи є модернізація системи професійнотехнічної освіти та 
формування сучасних механізмів, які будуть забезпечувати відповідність 
сфери підготовки кваліфікованих робітничих кадрів потребам сучасного 
ринку праці, на   прикладі  інноваційної діяльності сучасного професійного 
закладу. 

Предмет дослідження: сутність та система інноваційної роботи 
сучасного навчального закладу системи ПТО на прикладі ДНЗ „Рівненське 
вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”. 

 
Завдання: 
1) з’ясувати необхідність створення інноваційних закладів системи 

професійнотехнічної освіти; 
2) визначити педагогічні умови управління розвитком закладу в 

умовах ринкової економіки; 
3) розробити інноваційну модель сучасного закладу на прикладі 

ДНЗ „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”; 
4) висвітлити результати роботи в результаті впровадження 

інноваційної моделі сучасного закладу у навчальній, виховній та виробничій 
діяльності; 

5) проаналізувати стан впровадження інновацій і на основі аналізу 
сформулювати  методичні рекомендації щодо модернізації діяльності 
інноваційного сучасного закладу. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть 
бути використані в освітньому процесі закладами системи ПТО щодо 
реалізації інноваційних перетворень сучасного закладу ДНЗ „Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”. 

 
Інноваційна модель розвитку ДНЗ „Рівненське вище 

професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” як чинник 
забезпечення висококваліфікованих робітників 

 
Педагогічні засади управління розвитком ПТО в умовах ринкової 

економіки 
Стрімкий розвиток ринкових процесів як у виробничій, так і в освітній 

сфері, визначає потребу перегляду методичних та практичних аспектів 
управління закладами ПТО України у сучасних умовах. Динамічний характер 
ринку праці, демографічні чинники, зміна освітньокваліфікаційних 
характеристик та вимог до фахівців, впровадження інформаційних технологій 
у виробництво – це є чинниками, які потребують врахування при організації 
професійної підготовки. Новації в сфері вищої освіти, які впроваджуються на 
сучасному етапі, оминають сферу професійної (професійнотехнічної) освіти, 
в межах якої не здійснюються системні перетворення окрім різких скорочень, 
закриття, злиття чи приєднання. Усі ці чинники визначають потребу 
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перегляду теоретичних, методичних та практичних підходів до управління 
закладами ПТО у сучасних ринкових умовах.  

Для України особливе значення має професійна мобільність робочої 
сили, яка є передумовою реструктуризації та відродження національної 
економіки.  

Сьогодні перед керівниками закладів професійної освіти постають нові 
завдання та ставляться нові вимоги. Серед них: уміння аналізувати великий 
обсяг фактичного матеріалу, узагальнювати тенденції, прогнозувати розвиток 
педагогічної системи ПТО, приймати рішення та організовувати їх 
виконання, оцінювати результати. Сучасний керівник закладу професійної 
освіти не має бути пасивним виконавцем формальних інструкцій і вказівок. 
Насамперед, це людина, яка досконало володіє освітнім менеджментом, має 
прогресивні погляди, глибоке аналітичне й перспективне мислення, розуміє 
інноватику як важливий напрям у педагогічній науці. Значення набувають 
уміння  впровадити у ввіреному йому закладі методику ділової активності, 
яка допоможе учням витримувати вимоги гнучкої кон’юнктури ринку, 
розвивати навички і здібності, створити сприятливе середовище для 
максимальної реалізації природного потенціалу кожного учня, розвивати 
здатність молодих людей до організації власного бізнесу.  

Сучасний керівник ПТО – це менеджер, який управляє педагогічною 
системою закладу, її розвитком, організовує і стимулює професійну 
діяльність підлеглих, вивчає попит на освітні послуги, забезпечує їхню 
якість].  

Саме таким керівником закладу є Рудик Віктор Леонідович:  Відмінник 
освіти України, переможець обласного конкурсу „Кращий керівник в системі 
професійної освіти Рівненщини”. Управління закладом Віктор Леонідович 
здійснює в умовах конкуренції та розвитку ринкових відносин, що 
передбачає: оптимізацію організаційноуправлінських структур; перехід від 
оперативного до програмноцільового управління; впровадження нової етики 
управлінської діяльності, взаємоповаги, позитивної мотивації; створення 
системи моніторингу ефективності управлінських рішень та їх впливу на 
якість освітніх послуг на всіх рівнях; організацію експериментальної 
перевірки та експертизи освітніх інновацій; впровадження інформативно
управлінських комп’ютерних технологій.  

На сучасному етапі розвитку закладу важливим є вміння Рудика В.Л. 
застосовувати принцип інноваційності в управлінні, який є одним з 
пріоритетних і характеризується різними проявами, а саме: як підтримка 
інноваційної ініціативи, творчості, самодіяльності і самостійності об’єктів 
управління з одного боку і як організована інноваційна зміна станів системи 
освіти; перехід від стихійних механізмів перебігу інноваційних процесів до 
свідомо керованих; інформаційна, матеріальнотехнічна, кадрова 
забезпеченість реалізації основних етапів інноваційних освітніх процесів; 
прогнозування зворотних чи незворотних структурних змін в інноваційному 
соціальнопедагогічному середовищі; посилення стійкості інноваційних 
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освітніх процесів; прискорення розвитку інноваційних  процесів у 
навчальному закладі – з іншого.  

Підтримка творчості з боку керівника закладу забезпечується під час 
проведення різноманітних фахових конкурсів серед учнів та педагогів, які 
проводяться в системі роботи закладу. Професійний розвиток педагогів 
забезпечується за рахунок обміну досвідом з іншими навчальними закладами, 
вивчення перспективного педагогічного досвіду, відвідування різноманітних 
конференцій, семінарів, тренінгів, майстеркласів тощо.  

Діяльність керівників ПТО при застосуванні принципу інноваційності 
посилюються спроможністю підтримувати педагогівноваторів не лише 
соціальними і психологічними методами заохочення, а й матеріальними за 
рахунок набутих інвестицій; створенням правових, організаційних і 
психологічних умов для здійснення експериментальної діяльності; 
залученням різних інвесторів; входженням у міжнародні освітні інноваційні 
проекти; входженням до загальної (локальної) мережі Інтернет; створенням 
конкурентоспроможного освітнього середовища; підготовкою 
конкурентоздатних випускників, адаптованих до життя у швидко 
змінюваному суспільстві та ін. 

Отже, на зміну традиційному управлінню навчальними закладами 
приходить педагогічний менеджмент, коли об’єкт управління набуває якостей 
суб’єкта ринкових, комерційних, соціальноекономічних відносин, а 
конкурентна боротьба серед національних освітніх систем та загальне 
реформування навчальних закладів вимагає нової системи управління як 
освітнім процесом, так і навчальним закладом.  

 
Напрямки інноваційної діяльності в ДНЗ „Рівненське вище 

професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” 
Одним із пріоритетів українського суспільства є інноваційний розвиток 

національної професійної (професійнотехнічної) освіти. Державний 
навчальний заклад „Рівненське вище професійне училище ресторанного 
сервісу і торгівлі”  вже тривалий час є експериментальним майданчиком 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України з відпрацювання інноваційних технологій у професійній підготовці 
кваліфікованих робітників у навчальних професійних закладах сфери послуг. 

ДНЗ „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і 
торгівлі” є підпорядкованим Управлінню освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації, державним професійнотехнічним навчальним 
закладом третього атестаційного рівня. Училище здійснює підготовку 
кваліфікованих робітників   з числа випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів, професійнотехнічне навчання, проваджує діяльність щодо розвитку 
здібностей молоді професійного спрямування. Також здійснює 
перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і 
незайнятого населення, пов’язаних з упровадженням новітніх технологій 
виробництва, сфери послуг. 
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Головним завданням училища є забезпечення права громадян України 
на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з 
метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і 
конкурентоспроможних на ринку праці робітниках. 

У своїй діяльності ДНЗ „Рівненське вище професійне училище 
ресторанного сервісу і торгівлі” керується основними нормативними 
документами: Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про 
професійнотехнічну освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням 
про професійнотехнічний навчальний заклад, Положенням про організацію 
навчальновиробничого процесу у професійнотехнічних навчальних 
закладах, змінами до Положення про організацію навчальновиробничого 
процесу у професійнотехнічних навчальних закладах, нормативно
правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його 
засновником, іншими законодавчими та нормативноправовими актами, а 
також Статутом та колективним договором. 

У  2013 році училище пройшло атестацію навчального закладу (рішення 
ДАК від 27.06.2013, протокол №105). Надання первинної професійної освіти 
із підготовки кваліфікованих робітників здійснюється на підставі ліцензії 
серія АЕ № 458106 від 04.04.2014, виданої навчальному закладу із десяти 
професій  з ліцензованими обсягами підготовки. 

Ефективність реалізації нововведень  значною мірою залежить від 
багатьох чинників, насамперед, від інноваційного потенціалу закладу.  

Інноваційний потенціал навчального закладу – це здатність 
створювати, сприймати та реалізувати нововведення. На цій основі 
створюється модель інноваційного розвитку навчального закладу, яка 
обґрунтовує можливості закладу щодо інноваційної діяльності: матеріально
фінансовий та особистісний потенціал закладу освіти.  

Інноваційну модель сучасного закладу подано в схемі 1.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1.2.1 Модель інноваційного закладу професійної освіти на прикладі ДНЗ «Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі». 

 
Інноваційна педагогічна діяльність – основа розвитку професійної 

компетентності учнів 
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На підвищення економічної ефективності вітчизняної системи 
професійної освіти і навчання позитивно впливає запровадження 
інноваційних технологій навчання і виховання майбутніх кваліфікованих 
робітників. Для підготовки конкурентоспроможних робітників різних 
виробничих галузей потрібно мати обладнання, методичне забезпечення, 
ліцензію на нову для ПТО професію та ін. Професійна ж підготовка 
конкурентоспроможного робітника значною мірою залежить від професійної і 
педагогічної майстерності та компетентності викладача та майстра 
виробничого навчання. 

Головними ознаками професійної майстерності педагогічного 
працівника є: оволодіння ефективними засобами передачі учням знань і 
умінь; уміння планувати й здійснювати педагогічний вплив; уміння 
встановлювати правильні взаємостосунки з учнями, організовувати і 
спрямовувати їхню діяльність; уміння переконувати; глибоке знання свого 
предмета, широка ерудиція тощо.  

Тільки творчі педагоги, які працюють у ДНЗ „Рівненське вище 
професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”,  у змозі підготувати 
творчого учня . Саме тому велику увагу в закладі приділяють професійному 
росту педагогів, творчому використанню сучасних освітніх  інновацій, 
орієнтованих на особистісний розвиток і творчу самореалізацію учнів, 
закладання основ розвитку та співпрацю з учнями. Усі педагогічні працівники 
училища пройшли курси „Intel” навчання для майбутнього, систематично 
проходять курси підвищення кваліфікації, стажування, є учасниками 
тренінгів, майстеркласів, конференцій та конкурсів. 

Найефективнішим засобом досягнення цієї мети є інноваційні 
технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію 
здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, 
сприяє розвитку обдарованих учнів. 

В ДНЗ „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і 
торгівлі” апробовано спосіб інтеграції окремих елементів сучасних 
інноваційних технологій навчання, зокрема:  

Інтерактивні технології,  ідея яких полягає в тому, що процес 
пізнання відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. 
Залежно від мети уроку, форм організації навчальної діяльності 
використовуються інтерактивні технології кооперативного навчання,  
колективногрупового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання 
дискусійних питань, використання пізнавальних,  рольових  ігор . 

Технологія особистісно-зорієнтованого навчання  полягає у створенні  
оптимальних умов для розвитку й становлення особистості як суб’єкта 
діяльності і суспільних відносин. Реалізація особистісноорієнтованого 
навчання потребує зміни в педагогіці: від навчання до учіння, як 
індивідуальної діяльності учня, її корекції і педагогічної підтримки. 

Інформаційні технології навчання надають доступ учням до 
нетрадиційних джерел інформації – електронних носіїв. Створюють 
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можливості для творчої діяльності, формування професійних навичок, 
реалізації нових форм та методів навчання.  

Використовуючи інноваційні технології в освітньому процесі,  
змінюємо і форму уроків. В училищі успішно проводяться нестандартні 
уроки: уроксемінар, урокдослідження, урокпресконференція, урокгра, 
уроксимпозіум, урокподорож, урокпанорама, уроккалейдоскоп, урок
інтерактивна лекція. На відміну від звичайних уроків, метою яких є 
оволодіння знаннями, вміннями та навичками, нестандартний урок найбільш 
повно враховує вікові особливості, інтереси, нахили, здібності кожного учня.  

Основною метою ДНЗ „Рівненське вище професійне училище 
ресторанного сервісу і торгівлі” є пошук та розвиток творчих здібностей 
кожного учня. Пріоритети училища: розвиток та підтримка обдарованих 
учнів, формування високої культури поведінки, підвищення авторитетного 
іміджу училища. Педагогічний колектив училища реалізує наступні методи 
підтримки обдарованих учнів: створення ситуації успіху, забезпечення 
взаємодопомоги, спонукання до пошуку альтернативних рішень, розкриття і 
розвиток креативності на основі особистісноорієнтованого підходу. 

В училищі створені необхідні умови для пошуку та розвитку 
потенційних здібностей кожного учня. Ми даємо можливість кожному учневі 
відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей та віри у 
власні сили. З метою виконання поставлених завдань в закладі напрацьована 
власна система роботи з обдарованими учнями.  

Інноваційні підходи щодо організації роботи з учнями в училищі  це: 
використання інноваційних методів роботи; підвищення рівня науково
методичного та матеріальнотехнічного забезпечення; науковометодичний та 
психологопедагогічний супровід виявлення, навчання та підтримки 
обдарованих учнів; індивідуальний супровід; сприяння підвищенню статусу 
обдарованих учнів і наставників; забезпечення стимулювання обдарованих 
учнів та її наставників. 

Отже, сучасний інноваційний підхід до навчання, орієнтація освіти на 
результат,  потребує зламу певних стереотипів як у плануванні уроку, 
організації пізнавальної діяльності учнів, так і в оцінюванні навчальних 
досягнень учнів та інших аспектах побудови адекватної моделі навчання та 
виховання. Все це потребує нової практики навчання,  ґрунтовних 
теоретичних напрацювань, нових критеріїв для розробки засобів навчання та 
методичних посібників і рекомендацій для педагогів. 
 

Участь учасників освітнього процесу у конкурсах, виставках, 
проектах 

Результативністю системної інноваційної роботи в ДНЗ „Рівненське 
вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” є підвищення 
інтересу до вивчення предметів, збільшення  кількості учнів – призерів та 
переможців, тенденція до зростання успішності, підвищення проценту якості 
знань, і, як результат,  висококваліфікований робітник. 
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Результатом  кропіткої роботи педагогічного та учнівського 
колективів є позитивна динаміка  впровадження інноваційної діяльності та 
компетентнісного підходу в освітній  процес  ДНЗ „РВПУ ресторанного 
сервісу і торгівлі”. Щорічно маємо велику кількість переможців олімпіад, 
конкурсів, змагань місцевого, обласного та Всеукраїнського рівнів. 

Найвищим показником результату діяльності всього учнівського та 
педагогічного колективів є щорічна участь та неодноразова перемога у 
Міжнародному форумі „Інноватика в сучасній освіті” та Міжнародній 
виставці „Сучасні заклади освіти” . 

Наш заклад підтримує професійні та дружні зв’язки  з представниками 
європейських організацій та інших навчальних закладів. 

Так, громадська організація „УкраїнськоПольський Союз ім. Томаша 
Падури” запросила учнів нашого училища до участі у проекті „Майстершеф 
попольськи – або популяризація польського кулінарного спадку в Рівному”. 
Це кулінарний проект, спрямований на інтеграцію між польською та 
українською культурами, шляхом обміну досвідом у приготуванні 
національних страв свого народу між учнями Рівненського ВПУ 
ресторанного сервісу і торгівлі та студентами кулінарного училища міста 
СтшельцеКраєнське, Польща. 

Основна частина заходів проходила на базі училища. Крім того, 
відбулися різноманітні інтеграційні та розважальні заходи, ігри та екскурсії, 
що дозволили поглибити культурний обмін та виявити точки дотику у 
професійній діяльності з можливістю використання встановлених зв’язків у 
майбутньому. 

Протягом останніх 4 років ми тісно співпрацюємо з представниками 
Центру соціальних ініціатив Рівненського міського Палацу дітей та молоді 
спільно проводимо благодійні акції „Солодкий майстер класс”. 

Учні нашого закладу, зокрема  учасники Євроклубу „Нація” 
(http://euroclubnation.blogspot.com/), постійно приймають участь у заходах, 
ініційованих Представництвом ЄС в Україні та іншими організаціями.  

Отже, інноваційні підходи педагогів до навчання  талановитих учнів 
та сучасне оснащення освітнього процесу сприяє досягненню високих 
результатів у конкурсах, виставках, проектах, змаганнях. Ця діяльність 
сприяє всебічному особистісному розвитку здобувачів освіти, схвалення його 
досягнень, позитивний ресурс для його образу „Я”, розвитку творчої 
особистості, що є важливою складовою освітнього процесу  у ДНЗ 
„Рівненське ВПУ ресторанного сервісу  і торгівлі”. 
 

Соціальне партнерство  
Статистичні дані останніх років підтверджують той факт, що 

підприємства відчувають серйозний дефіцит кваліфікованих робітників, 
загострюється актуальність ефективної взаємодії системи професійної освіти 
й роботодавців, пошуку нових форм інтеграції і взаємної зацікавленості між 
системою професійної освіти, науковими і виробничими комплексами країни, 
бізнесом, громадськими інститутами та державною владою. Велику негативну 
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роль відіграє і факт відсутності в законодавстві податкових стимулів 
інвестування роботодавців у підготовку кваліфікованих робітників. 

Проте, останнім часом певні зрушення в даному питанні відбуваються. 
У Рівненській області  в 2016 році була створена Регіональна Рада  
професійної освіти, до складу якої увійшли члени нашого колективу  та інших 
навчальних закладів області , роботодавці, представники управління освіти і 
науки Рівненської ОДА, представники виконавчої влади. В результаті 
проведення низки семінарів, нарад  та конференцій, роботодавці мали 
можливість зрозуміти, що професійна освіта Рівненщини за останні  роки 
піднялася на кілька щаблів вгору і  модернізована матеріальна база 
навчальних закладів дозволяє готувати конкурентноспроможних  
кваліфікованих працівників. Таким чином, ми домоглися від роботодавців 
налагодження  співпраці в питанні проходження виробничої практики учнями 
у найкращих  закладах ресторанного господарства м.Рівного (ресторація 
„Бурштин”, ресторани „Люблін”, „Манхеттен” , „БарМаки”, „4х4”, гастропаб 
Father’s, джазресторан „Блюз”, рестораннорозважальні комплекси 
„Айвенго”, „Софія”, „Хутір” та інші ) із забезпеченням певного рівня  оплати 
праці  з подальшим працевлаштуванням випускників. За останні три роки 
рівень працевлаштування в ДНЗ „Рівненське вище професійне училище 
ресторанного сервісу і торгівлі” виріс і становить близько 90 %.  

Ресторатори  та керівники торговельних підприємств міста в повній мірі 
володіють інформацією про наш навчальний заклад та   рівень підготовки  
учнів, тому, як правило, є членами державної кваліфікаційної атестації, під 
час проведення якої учні отримують реальні пропозиції по наданню першого 
робочого місця за професією. Високий рівень оплати праці учнів після 
закінчення навчального закладу та хороші умови праці в закладах 
ресторанного господарства  забезпечує задоволення випускників обраною 
професією, що  в певній мірі  служить профорієнтацією для школярів, які 
стоять перед обранням майбутнього фаху. 

Педагоги ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі” 
протягом 20142017 років були учасниками проекту ЄС „Покращення 
системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону”, 
який реалізовувався Управлінням освіти та науки Рівненської обласної 
державної адміністрації у партнерстві з Управлінням освіти, науки та молоді 
Волинської обласної державної адміністрації та Волинським ресурсним 
центром в рамках Програми ЄС „Підтримка політики регіонального розвитку 
в Україні”. Мета проекту – покращення системи підготовки кадрів для потреб 
економіки Рівненської та Волинської областей, у тому числі покращення 
адаптивності молоді на ринку праці, зокрема через сприяння налагодження 
соціального діалогу у сфері ринку праці, покращення первинної професійної  
підготовки та профорієнтаційної роботи з учнями, сприяння самозайнятості 
молоді. 
 

Рекомендації за результатами проведених досліджень: 
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 комплексна інтеграція профорієнтаційної роботи у школах, дієва 
співпраця роботодавців, навчальних закладів та центрів зайнятості; 

 здійснювати інформування учнів про можливості працевлаштування за 
робітничими професіями, їх популяризація; 

 закладам професійнотехнічним освіти розширити співпрацю з 
підприємствами щодо залучення їх до розробки навчальних програм.  

 
Маркетингова та профорієнтаційна діяльність закладу 
Механізми ринкової економіки зумовлюють зміни в управлінні 

професійнотехнічною освітою, активізують розвиток освітніх послуг та 
вдосконалення процесу їх надання на основі маркетингу з метою підвищення 
якості освітніх послуг. Отож, основною рушійною силою розвитку закладу є 
системна маркетингова та профорієнтаційна  робота. 

Навчальний заклад працює одночасно на двох сегментах ринків: ринку 
освітніх послуг та ринку професійних кадрів. Тому цільовою аудиторією 
(цільовими ринками) є учні, вступники, випускники та роботодавці. 
Навчальний заклад надає освітні послуги, споживачами яких є здобувачі 
освіти та одночасно  пропонує продукти своєї діяльності (випускників – 
кваліфікованих робітників) ринку праці, споживачами якого є юридичні 
суб’єкти (підприємства, організації). 

Маркетингова діяльність Рівненського вищого професійного училища 
ресторанного сервісу і торгівлі складається з обов’язкового моніторингу 
ринку праці, тісної співпраці з представниками реального сектору економіки, 
що дозволяє уникнути підготовки не потрібних і зайвих фахівців. Наш 
монопрофільний навчальний заклад орієнтований на забезпечення 
робітничими кадрами лише підприємств громадського харчування і торгівлі. 

Кухарі, кондитери, офіціанти, бармени, пекарі та продавці, яких ми 
готуємо, всі вони витребувані на ринку праці. 100% працевлаштування, 
звичайно,  немає: одні продовжили навчання у ВНЗ, інші були призвані до лав 
Збройних сил України , комусь стали на перешкоді сімейні обставини, хтось 
не зовсім вірно вибрав професію та хоче її змінити... Але за маркетинговим 
аналізом визначено, що понад 90% наших випускників працевлаштовуються 
за професією, яку вони отримали в училищі. 

Заклад щороку  виконує  державне та регіональне замовлення на 99
100%. 

Цьому передує системна профорієнтаційна робота. Модель 
профорієнтаційної роботи подано в схемі 1.2.5 
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Очікувані результати профорієнтаційної роботи: 
1. Підвищення позитивного іміджу училища, робітничих професій. 
2. Забезпечення профконсультативних потреб закладу. 
3. Створення бази проінформованості учнів про заклад. 
4. Тісна співпраця з педагогічними колективами шкіл міста та області. 
5. Збільшення кількості абітурієнтів. 
У процесі профорієнтації здійснюється робота профорієнтолога, до якої 

він залучає учнів на всіх етапах їхнього навчання. 
Перш ніж обрати професію, абітурієнти мають отримати максимум 

інформації про професії, їх зміст, статус на ринку праці, рівні освіти, 
перспективи працевлаштування, можливості продовження навчання. Цю 
інформацію він отримує через:  

 періодичні видання (Вільне слово, довідник Панорама бізнесу, Вісті 
Рівненщини, Сім днів); 

 телебачення (РТБ, Рівне 1); 
 інтернет ресурси ( сайт закладу, соціальні мережі): 
 живе спілкування (профорієнтації, інформація від друзів, рідних, 

знайомих, наших учнів та випускників). 
Для того, щоб обрати якусь конкретну професію, абітурієнт має 

визначити які у нього схильності, інтереси, чи усвідомлює він до кінця свій 
вибір та визначити основні мотивації  вибору професії. 

На даний час така співпраця відбувається з: 
 позашкільним комбінатом; 
 Палацом дітей та молоді; 
 психологами шкіл області та міста; 
 учнями шкіл, ліцеїв, гімназій. 
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Оновлення змісту професійної освіти, пошук і впровадження у 
педагогічну практику сучасних інноваційних освітніх та виробничих 
технологій, тісна співпраця із роботодавцямизамовниками робітничих 
кадрів, забезпечують стабільні результати в роботі. 

Результатом застосування маркетингового підходу в діяльності 
Рівненського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі є 
вирішення ряду соціальнопедагогічних проблем: для особистості – 
задоволення її потреб у професійній (професійнотехнічній) освіті та здобуття 
робітничої професії; для педагогічних працівників – професійний розвиток; 
для навчального закладу – конкурентоспроможність на освітньому ринку, 
можливість здійснення постійного пошуку нових способів задоволення 
освітніх потреб, врахування їх змінюваності, впровадження інновацій і таких 
освітніх програм, які враховують інтереси ПТО і є корисними для соціального 
розвитку регіону; для роботодавців – введення системи зворотного зв’язку 
між роботодавцями і навчальним закладом з метою налагодження 
взаємовигідної співпраці, ведення конструктивного діалогу. 

 
Матеріально-технічна база та сучасні  виробничі технології  
Більш як 30 років ДНЗ „Рівненське вище професійне училище 

ресторанного сервісу і торгівлі” готує кваліфікованих робітників для 
підприємств міста та регіону. За багаторічну діяльність навчальний заклад 
змінював назву та профіль,  але неодмінною лишилася вимога  забезпечення  
підприємств та  закладів ресторанного господарства та торгівлі 
висококваліфікованими, конкурентоспроможними робітниками. 

На сьогодні проблема підготовки ініціативних, конкурентоздатних та 
професійнокомпетентних випускників професійнотехнічного навчального 
закладу є актуальною. Адже сучасний ринок праці диктує свої умови: якість 
професійнопрактичної підготовки кваліфікованого робітника повинна 
відповідати не тільки вимогам освітніх стандартів, але й потребам 
роботодавця. Задля того, аби відповідати інноваційній моделі сучасного 
закладу професійної освіти, колектив училища  обрав вектор нарощування 
матеріальнотехнічної бази, завдяки якій учні оволодівають сучасними 
технологіями та навиками. 

Так, починаючи з 2012 року, в училищі було модернізовано 
„Лабораторію кондитерського виробництва”, оснащення якої на сьогоднішній 
день відповідає самим вибагливим роботодавцям. 

В лабораторії проводиться відпрацювання уроків виробничого навчання 
та лабораторнопрактичних робіт учнів за професією „Кондитер”. 

Для учнів за професією „Кухар” у 2013 були створені нова лабораторія 
„Технології приготування їжі” та „Лабораторія вступних інструктажів”. 

У всіх  лабораторіях обладнано по 16 робочих місць для учнів та  
окреме  робоче місце майстра виробничого навчання, кожне із яких 
забезпечене підключенням до холодної та гарячої води, системою каналізації 
та приточновитяжною системою вентиляції. Лабораторії забезпечені  
новітнім технологічним обладнанням, посудом різних сучасних зразків у 
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великій кількості та необхідним інвентарем. В лабораторіях забезпечена 
можливість демонстрації трудових прийомів майстра виробничого навчання  
за допомогою відеокамер,  в результаті чого учні на своїх робочих місцях 
мають можливість всі одночасно відтворювати виробничий процес.  

В 2014 році в закладі відбулася чергова реконструкція наявних 
приміщень і створено навчальний ресторан на 80 посадочних місць та 
банкетна зала у східному стилі на 15 місць для підготовки учнів за професією 
„Офіціант, бармен”. Для навчального ресторану були придбані сучасні меблі, 
барна стійка з вмонтованою станцією бармена, шведська лінія, комплекти 
столової білизни, барний інвентар, посуд в асортименті та різні види скла  для 
виногорілчаних напоїв та коктейлів. В подальшому навчальний ресторан 
укомплектований електронним меню, завдяки чому учні  мають можливість 
відпрацювати всі технологічні операції офіціанта та бармена.  

У 2017 році, завдяки участі училища у європейському проекті 
„Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського 
субрегіону”, було суттєво оновлено матеріальнотехнічну базу для підготовки 
кваліфікованих робітників з професії „Пекар” та „Продавець продовольчих 
товарів”. В училище було здійснено поставку  сучасного технологічного 
обладнання на суму понад 2 млн.грн. Завдяки проекту „Лабораторія 
хлібопекарського виробництва” поповнилася устаткуванням 37 найменувань  
(пароконвектомат, пекарські та розстійні шафи, тісторозкачувальна та 
тістоділильна машина, міксери, ваги, холодильні та морозильні шафи, подові 
печі, пончиковий апарат, борошнопросіювач, піч для піци та ін.). 

Для учнів за професією „Продавець продовольчих товарів” було 
обладнано кабінет „Реєстраторів розрахункових операцій” із 4 моделями 
касових апаратів, 3 видами ваг з чекодруком та 3 касовими кабінами з повним 
програмним забезпеченням , що дозволяє імітувати повністю торговельний 
процес.  

Таким чином, підготовка кваліфікованих працівників в навчальному 
закладі проводиться дійсно з інноваційним підходом, що дозволяє 
випускникам  бути конкурентоспроможними на ринку праці. 

Наявність потужної  сучасної виробничої бази в закладі дозволило 
впровадити програми навчання III атестаційного рівня. Щороку випускається 
близько 100  випускників з підвищеними робітничими розрядами  кухар, 
кондитер та офіціант V розряду, які затребувані в найбільш престижних та 
сучасних закладах ресторанного господарства міста та області.  

Постійний процес оновлення матеріальнотехнічної бази ДНЗ „РВПУ 
ресторанного сервісу і торгівлі” був би не можливий без наявності власно 
зароблених коштів, які надходять  від надання платних послуг та виробничої 
діяльності. Завдяки створеній позитивній репутації училища та схвальних 
відгуків роботодавців , працівники та учні закладу отримують замовлення на 
проведення  кейтерингових обслуговувань. Суттєві фінансові потоки 
надходять також і від  щорічного організованого масового виїзду учнів для 
проходження виробничої практики на літні бази відпочинку та дитячі табори. 
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Щороку училище отримує близько 500600 тис.грн. доходів від виробничої 
діяльності. 

Впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із 
застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснення 
шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв'язку між підприємствами та 
іншими професійнотехнічними навчальними закладами з метою поширення 
інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо 
новітніх матеріалів, інструментів, обладнання дало змогу училищу увійти до 
переліку навчальнопрактичних центрів Рівненської області. На базі училища 
створено навчальнопрактичний центр з підготовки фахівців ресторанного 
сервісу. 

Напрями діяльності НПЦ 
1. Співробітництво з виробничими підприємствами та навчальними 

закладами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення 
системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в 
системі професійнотехнічної освіти. 

2. Реалізація завдань щодо впровадження у навчальновиробничий 
процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх 
педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і 
матеріалів. 

3. Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання 
на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших 
навчальних закладах і установах. 

На базі навчальнопрактичного центру проводяться різноманітні 
майстеркласи кулінарного та кондитерського спрямування із залученням 
відомих роботодавців м.Рівне та України. Так, Єлизаветою Глінською  
переможницею телевізійного проекту „Майстершеф”, було проведено 
майстерклас з приготування тістечок покритих дзеркальною глазур’ю;  
рестораторами С. Холодовим та Я. Загорулько проведено майстерклас з 
випікання  хліба на заквасці „Живий хліб”. Представниками навчального 
закладу спільно із  регіональними лідерами у галузі торгівлі торговим 
обладнанням  ПП „ПАРТІ” було проведено майстерклас з приготування 
страв за технологіями Souse vide  та PakoJet – і все це не було б можливим , 
аби заклад не мав потужної сучасної матеріальнотехнічної бази. 

Пройти стажування та підвищення кваліфікації на сучасному 
обладнанні навчальнопрактичного центру мають можливість також і майстри 
виробничого навчання та викладачі фахових дисциплін  закладів професійної 
освіти Рівненської області та  України.  

 
Стратегія розвитку ДНЗ „Рівненське вище професійне училище 

ресторанного сервісу і торгівлі” 
Стратегічною метою ДНЗ „Рівненське вище професійне училище 

ресторанного сервісу і торгівлі” є забезпечення якісної первинної професійної 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників на ринку 
праці. 
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Основними стратегічними напрямами розвитку закладу є: 
розробка/впровадження нових методів взаємодії закладу та соціальних 

партнерів (з метою розвитку інноваційної економіки); 
чітка орієнтація на посилення гнучкості та швидкості реагування на 

потреби ринку праці, прискорення процесів децентралізації;  
посилена увага до національних стандартів якості, орієнтація на 

навчання протягом всього життя;  
посилення зв’язків між професійною освітою та роботодавцями;  
відкритість та партнерство з приватними, державними і недержавними 

підприємствами, підвищення їхньої ролі в підготовці кваліфікованих 
робітників;  

багатоканальна система фінансування;  
інформатизація управління професійною освітою; 
впровадження результатів інформаційних технологій в управління та 

освітній процес на основі сучасного програмнометодичного забезпечення; 
розвиток методичної бази неперервної професійної освіти 

(розробка/впровадження програм випереджаючого професійного навчання та 
перепідготовки робітничих кадрів, сучасних освітніх технологій, 
орієнтованих на формування якостей „інноваційної людини”); 

відповідність компетенції педагогічних та управлінських кадрів 
навчального закладу сучасним завданням інноваційного розвитку;  

зростання престижу в суспільстві затребуваних робітничих професій, 
перспективних, з точки зору інноваційної економіки, спеціальностей 
професійної підготовки;  

координація робочих планів і програм, ліквідація невиправданого 
дублювання в викладанні дисциплін. 

Як правило, усі освітні інновації представлені своїми технологіями й 
реалізуються через них. Вибір освітньої технології — це завжди вибір 
стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи 
педагога з учнем. 

На нашу думку, реалізація цих завдань дозволить у сучасних умовах 
готувати мобільних робітників підвищеного рівня кваліфікації, здатних до 
самореалізації своїх можливостей,  які легко зможуть адаптуватися на ринку 
праці. 

 
Впровадження інновацій в освітній сфері є процесом дуже складним і 

багатогранним. У зв’язку з тим, що сам освітній процес має багато як 
організаційних, так і операційних аспектів, то розробка та впровадження 
інновацій у професійні заклади має здійснюватись передусім шляхом 
створення системи управління інноваційним процесом.  

Інноваційна спрямованість педагогічної та навчальновиробничої 
діяльності закладу зумовлюють соціальноекономічні перетворення, які 
вимагають відповідного оновлення свідомості педагогічного колективу, 
прагнення до освоєння та застосування педагогічних новинок. Конкуренція 
закладів стимулює пошук нових форм, методів організації освітнього 
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процесу, диктує відповідні критерії відбору найсучасніших методик 
організації навчального та виробничого процесів. 

Отож, домінуючими завданнями (рекомендаціями), дотримання яких 
має забезпечити результативність впровадження інноваційного розвитку 
закладу професійної освіти, можна вважати: 

розробити базу даних педагогічних інновацій і результатів їх 
впровадження та на її основі створити модель інноваційного сучасного 
закладу; 

створити єдину інноваційну систему професійного навчання учнів, 
адаптованої до динаміки розвитку сучасного виробництва; 

розробити інноваційні технології навчання та їх впровадження в 
освітній процес професійнотехнічних закладів; 

створити соціальнопартнерські мережі закладів ПТО на регіональному, 
національному та міжнародному рівнях для підвищення їх престижу;  

координувати розвиток соціального партнерства; 
підтримувати співробітництво між роботодавцями і освітнім закладом; 
проводити профорієнтаційну та маркетингову роботу для створення 

позитивного іміджу закладу; 
вивчати та впроваджувати передовий досвід з професійної підготовки 

робітників; 
ефективно використовувати матеріальнотехнічну і навчальну бази; 
своєчасно оновлювати  зміст  професійного навчання відповідно до 

змінених умов виробництва; 
покращувати підготовку та підвищення кваліфікації  майстрів 

виробничого навчання та викладачів. 
Отже, нині необхідний комплексний підхід до інноваційної освітньої 

стратегії ПТО, що відображає головну спрямованість, — якість оновлення 
всієї системи професійної підготовки кадрів. 
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Інтегрована професія сьогодні – успішна кар’єра завтра 

 
Сергій Брик,  
заступник директора з 
навчально-виробничої роботи 
Вищого професійного училища 
№22 м. Сарни 

 
 
 

 

Однією з найважливіших вимог до висококваліфікованих фахівців є 
готовність працівника до виявлення власного творчого потенціалу під час 
професійної діяльності. Важливе значення молодь надає також і 
перспективам професійного зростання. Тому у Вищому професійному 
училищі № 22 м. Сарни намагаються створити найсприятливіші умови для їх 
реалізації. 

Сьогодні, на противагу тим часам, коли існували базові підприємства, 
не потрібна масова підготовка, оскільки таких гігантів, які були колись, уже 
не буде, орієнтуватися необхідно на те, що більшість діючих підприємств у 
нашій країні за кількістю робочих місць є середніми й малими, а 
затребуваними є часто фахівці з інтегрованих професій.  

Сама ідея інтеграції для закладу зовсім не нова. Вплітання 
„інтегративних ниток” до навчального плану відбувається вже давно і 
вирішує одне з основних питань, яке домінує в освітніх колах: за яких умов 
учні досягають максимальних результатів у навчанні та отримують навички, 
потрібні їм у реальному житті?   

У ВПУ № 22 м. Сарни готують кваліфікованих робітників для 
економіки не лише Рівненської області. Адже у закладі ліцензована 
21 професія та 2 спеціальності і ведеться підготовка більш ніж тисячі учнів 
для 7 галузей економіки. Кожного року заклад освіти закінчують понад 400 
випускників – ціла армія робітничих кадрів. Працевлаштування залишається 
для багатьох гострим питанням, але майже всі, хто прагне, знаходять роботу. 
Приблизно 10% продовжують навчання у ВНЗ. 

Важко визначити, які професії та спеціальності найбільш „популярні” в 
ПТНЗ. Ситуація щороку змінюється. Однак можна впевнено сказати, що 
обирають переважно інтегровані професії. Адже вони дозволяють працювати 
за різними професіями, а також розпочати власний бізнес. Отримавши 
декілька професій, не обов’язково працювати на підприємстві. Хлопці та 
дівчата можуть заробити будьде, в тому числі й за кордоном.   

Враховуючи процеси модернізації структури і змісту професійно
технічної освіти, потреби роботодавців, для того, щоб випускники 
ВПУ № 22 м. Сарни були більш конкурентоспроможними на ринку праці, їм 
пропонують здобувати інтегровані чи взагалі нові для нашого регіону 
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професії. Адже саме таким чином працюють три навчальнопрактичні центри 
закладу, вихідці з яких отримують двітри професії одночасно. 

У навчальнопрактичному будівельному центрі за технологіями та 
матеріалами компанії „Хенкель Баутехнік (Україна)”, який відкрили в закладі ще 
у 2004 році, одразу почали підготовку висококваліфікованих будівельників, 
даючи можливість учням здобути кілька професій будівельного напряму, 
працюючи з найсучаснішими матеріалами та сумішами. Результат не забарився – 
до навчальнопрактичного центру ВПУ № 22 м. Сарни почали звертатись на 
навчання учні, а працююче населення  для підвищення рівня кваліфікації та для 
перепідготовки. Працевлаштування випускників з кожним роком почало 
зростати. Набір абітурієнтів зріс відповідно.  

Зрозумівши правильність обраного напряму діяльності, у 2011 році на базі 
закладу освіти відкрито НПБЦ за технологіями та матеріалами компанії 
„КНАУФ”, відомого виробника будівельної продукції. Професію монтажника 
гіпсокартонних конструкцій також інтегрували з професією столяра. І одразу ж 
позитивний результат. Професія стала однією з найпопулярніших, при вступі 
завжди конкурс, бажаючих по кілька чоловік на одне місце. Для всіх охочих 
навчитись є можливість пройти короткотермінові курси на базі центру і здобути 
навики роботи з гіпсокартоном та сухими сумішами. Здобувачі таких професій 
мають змогу попрацювати з сучасними дороговартісними матеріалами, які 
забезпечують якість та відповідний естетичний зовнішній вигляд приміщень.  

У 2017 році відкрили перший в Україні міжрегіональний навчально
практичний центр з підготовки найсучасніших монтажників санітарнотехнічних 
систем та устаткування. Для цього ліцензували нову професію – „Монтажник 
санітарнотехнічних систем і устаткування” і одразу ж інтегрували її з 
„Монтажником гіпсокартонних конструкцій”. В результаті об’єднали роботу 
двох центрів, створивши цілий комплекс для підготовки учнів та слухачів, 
отримали 100% набір, 90% працевлаштування випускників, 7% продовжують 
навчання у ВНЗ.  

На базі навчальнопрактичних центрів проводяться заняття, майстер
класи, практичні семінари та навчальні конференції. Ведеться активна співпраця 
з населенням, організаціями та різними структурами. Є змога пройти 
професійнопрактичну підготовку за новітніми технологіями з використанням 
сучасних матеріалів, інструментів не лише для учнів училища. Також 
підвищують кваліфікацію майстри виробничого навчання, звичайні робітники, 
співробітники торговельних мереж, проходять підготовку та перепідготовку 
безробітні громадяни. Оскільки усі центри працюють за матеріалами відомих 
світових брендів, то ВПУ № 22 м. Сарни знають на міжнародній арені як один із 
найкращих і найсучасніших закладів професійної освіти в Україні. 

Такі показники роботи НПЦ зокрема, а також училища в цілому – 
найвища оцінка діяльності навчального закладу, адже видно результат 
наполегливої роботи всього колективу. Ми твердо переконані, що наше 
майбутнє – саме за навчальнопрактичними центрами та підготовкою робітників 
за інтегрованими професіями.  
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ДІЛИМОСЯ ДОСВІДОМ 
 

Використання ІКТ на уроках охорони праці 

 
 
Галина Кушнір,  
викладач ДПТНЗ “Сарненський 
професійний аграрний ліцей» 

 

 

 
Для працівників системи ПТО одне з найважливіших питань є 

покращення підготовки сучасного кваліфікованого робітника. Чим вище 
рівень кваліфікації з професії, тим більше часу необхідно на її засвоєння. 
Тому покращення підготовки кваліфікованих робітників пов’язане певною 
мірою зі збільшенням часу на їх навчання. 

Вирішення цієї проблеми слід шукати в розвитку інтелектуальних 
здібностей учнів ПТНЗ, у формуванні в них прийомів розумової діяльності, 
цілісної системи знань і політехнічних вмінь. 

З іншої сторони, незважаючи на постійний прогрес в розвитку техніки і 
технологій, засобів забезпечення безпеки, не гарантується абсолютна 
надійність їх експлуатації. 

Очевидно, що зараз найнебезпечнішим елементом виробничої системи є 
сама людина – електрик, слюсар, тракторист, оператор комп’ютерного набору 
і т. п. Це слід приймати як аксіому, бо недооцінювання людського фактору 
призвело до багатьох негативних явищ в охороні праці: підготовки надмірно 
великої кількості нормативнотехнічної документації, виконання її вимог, 
викривлення статистики травматизму тощо. 

Тому головним завданням вивчення курсу „Охорона праці” є 
забезпечення знань і навичок із питань законодавства про охорону праці, 
пожежобезпеки, електробезпеки, гігієни та виробничої санітарії, організації 
охорони праці, надання першої допомоги при нещасних випадках, що 
відповідають сучасним вимогам. 

Звісно, навчальні посібники з основ охорони праці написані на основі 
нормативно  правових актів правил  безпеки в різних галузях, положень, 
інструкцій тощо, але в більш сприйнятій для учнів формі. Та все ж для 
більшості вони залишаються „сухими”. 

Будьяка діяльність протікає ефективніше і дає якісні результати, якщо 
в учнів сформовано позитивне відношення до навчання, є пізнавальний 
інтерес, потреба в одержанні  знань і навичок. 
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Пройшовши курс навчання за програмою: „Інтел Навчання для 
майбутнього”, який розширив межі моєї діяльності, під час вивчення 
предмета: „Охорона праці” ефективно практикую застосування комп’ютерні 
технології на уроках.  

У сучасному світі потреба в комп’ютерних технологіях постійно 
зростає  вони необхідні і вдома, і на робочому місці. Комп’ютери надають 
нові можливості для матеріалізації абстрактних знань порівняно з паперовою 
технологією. Це спричиняє перехід від переважного використання знакових 
моделей на папері до віртуальних експериментальних мікросвітів.  

Застосування комп’ютерів у викладанні предметів: “Охорона праці” ще 
дають змогу виявити сучасні тенденції у розвитку навчального процесу. 

Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі 
розважальних програм по телебачення, тому учень набагато легше сприйме 
запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіазасобів. З 
використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, навчальні заклади 
отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб 
задовольнити індивідуальні запити кожного учня. Необхідно навчити кожну 
дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і 
використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже 
важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і 
захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. 

Допомогти педагогу у вирішенні цього непростого завдання може 
поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних 
технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на 
уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго 
диференційованим та індивідуальним. 

Дисципліна “Охорона праці”  є системою (сукупність) державних 
законодавчих актів, а також це певний комплекс різних заходів та засобів, що 
спрямовані на забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності 
працюючих при виконанні ними технологічних операцій трудового процесу в 
умовах виробництва. 

Вивчення курсу охорони праці дозволяє учням засвоїти організаційно
технічні та санітарногігієнічні основи з безпечної життєдіяльності, способи й 
засоби захисту від небезпечних і шкідливих факторів у період навчання та 
роботи на підприємствах, приймати правильні рішення в екстремальних 
ситуаціях. 

Охорона праці є основою освіти майбутніх робітників. При  навчанні та  
наступної практичної діяльності в певній галузі виробництва, охорона праці 
відіграє важливу роль у розвитку загальної логічної культури мислення, яка 
необхідна людям усіх професій. Вивчення охорони праці сприяє виробленню 
вміння підмічати безпечну сторону явищ природи, навколишнього життя, 
виробництва. 

В практичній діяльності я широко використовую презентації створені у 
форматі Microsoft PowerPoint власноручно або за допомогою учнів. Маючи 
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колекцію презентацій, виходячи з теми уроку його мети та завдань, можна 
легко вносити корективи до матеріалу. 

Використання презентацій виправдане на будьякому етапі вивчення 
теми та на будькому етапі уроку. 

Прийоми використання мультимедійних презентацій на різних етапах 
уроку: 

 Контролю знань: виконання тестових завдань з наступною само або 
взаємоперевіркою. 

 Актуалізації знань: завдань з пошуку правильного твердження, 
заповнення пропусків в реченнях. 

 Мотивації навчальної діяльності: демонстрація об’єктів або явищ, 
які будуть вивчатися на уроці з метою створення проблемної ситуації, прийом 
„Що це може значити?”, прийом „Що далі?”, прийом „Чому?”. 

 Вивчення нового матеріалу: демонстрація наочного матеріалу підчас 
розповіді вчителя, робота з таблицями, пояснення схемами в ході фронтальної 
бесіди, пошук відповіді на запитання, складання опорного конспекту на 
основі текстового матеріалу, теоретичне обґрунтування процесу або явища, 
виконання лабораторної або практичної роботи за допомогою віртуальної 
лабораторії. 

 Закріплення знань: пояснення учнями явищ при повторному показі 
без звуку, прийом „знайди зайве”, прийом „розташуй у послідовності”, 
термінологічний диктант, навчальне тестування. 

 Домашнє завдання: використання додаткової інформації, 
структурування інформації, створення учнівських презентацій 
(індивідуальних або групових), розробка тестових завдань. 

Виступ учнів з підготовленою ними презентацією особливо доцільний 
на уроках узагальнення та систематизації знань. Так, готуючись до уроку 
„Охорона навколишнього середовища” учні, працюючи в групах, готували 
презентації з причин забруднення навколишнього середовища України в 
галузях: „Промисловість”, „Енергетика і підприємствами ядлерної галузі”,  
„Сільське господарство”, „Транспорт”, „Житловокомунальне господарство”, 
„Промислові відходи”. Працюючи над створенням презентації учні отримали 
навички дослідницького пошуку: від визначення проблеми, формулювання 
гіпотези, пошуку інформації, що її підтверджує. 

Велике значення має також досвід, який отримують учні під час роботи 
в групі та представлення результатів своєї діяльності на урока. Виступи учнів 
з мультимедійною презентацією розвивають мову, мислення, пам'ять, 
сприяють формування навичок конкретизувати, виділяти головне, 
встановлювати логічні взаємозв’язки. 

Дуже добре застосовувати презентації при показі будь яких 
статистичних данних, при цьому – анімації для кращого сприйняття. 
Наприклад: тема: „Поняття виробничий травматизм” – аналіз статистичних 
данних з травматизму, тема: „Основи пожежної безпеки” – причини 
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травматизму, тема: „Основи електробезпеки” – нещасні випадки 
електротравматизму.  

Звичайно, що для створення презентації використовуються можливості  
Інтернету і щоб учням було корисним та ефективним необхідно обов’язково 
підкреслювати причину та мету пошуку інформації в Інтернеті, це доцільно 
здійснювати наступними шляхами: 

 дати учням завдання знайти додаткову навчальну інформацію, 
зберегти її на електронних носіях для подальшого багаторазового 
використання іншими користувачами. Наприклад, під час вивчення теми 
„Розслідування нещасних випадків” учні отримали завдання знайти відомості 
про нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві й у побуті у своїй 
галузі за останній рік; 

 поставити перед учнями задачу знайти нову інформацію, якої немає в 
підручнику, або яка не звучала на уроці, порівняти її з відомою інформацією, 
таким чином створити проблемну ситуацію, яка ініціює конструктивне 
спілкування на уроці. Так, вивчаючи тему „Пожежна техніка для захисту 
об’єктів” учні виконували завдання знайти відомості про захист від пожежі в 
інших країнах. На уроці під час обговорення цього питання виникла дискусія, 
в ході якої учні висловили свою думку про використанні засобів при пожежі в 
своїй галузі. 

 запропонувати учням зробити огляд певної  теми. Таке завдання 
дається заздалегідь та може оцінюватись як проектна робота учня. Так на 
початку вивчення теми „Вплив струму на організм людини” учні отримали 
завдання створити діаграми про статистичні дані місцевих електричних 
травм. 

Виходячи з вищезазначеного слід підкреслити, що використання 
інформаційної мережі не повинно бути самоціллю. Весь сенс в тому, щоб 
зробити можливості мережі необхідними для розв’язання пізнавальних задач, 
перемістити навчальний акцент з накопичення інформації на формування 
вмінь учнів використовувати різні способи діяльності в умовах, коли будьяка 
інформація є легкодоступною.  

Підводячи підсумок хочу підкреслити, що використання інформаційних 
технологій дозволяє провести урок на якісно новому рівні, врахувати 
психологічні та вікові особливості учнів, значно посилити їх інтерес до 
вивчення охорони праці, розвивати логічне їх мислення, навички пошуку 
інформації, групової роботи, формувати ключові компетентності учнів, самим 
покращити якість своїх знань з предмета. 

Підготувати такий урок складно, проте вчитель – це людина, яка не 
тільки вчить інших, а й вчиться сама все життя. 
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Використання проектних технологій  
на уроках англійської мови 

 
Наталія Бондар,  
викладач  іноземної мови 
Квасилівського професійного 
ліцею 

 
 
Вчитель – це перший, а потім головний світоч в інтелектуальному 

житті школяра, він пробуджує в дитини жадобу до знань, повагу до 
науки, культури, освіти.  

В.О.Сухомлинський 
 
Проектна методика є новою педагогічною технологією і являє собою 

можливу альтернативу традиційній класноурочній системі. Необхідність 
застосування проектної методики в сучасній шкільній освіті зумовлена 
очевидними тенденціями в освітній системі до більш повноцінного розвитку 
особистості учня, його підготовки до реальної діяльності. Вона забезпечує не 
тільки засвоєння навчального матеріалу, але й інтелектуальний і моральний 
розвиток учнів, їхню самостійність, доброзичливість до вчителя і між собою, 
комунікабельність, бажання допомогти іншим. Суперництво, зарозумілість, 
брутальність, авторитарність, настільки часто породжувані традиційною 
педагогікою, несумісні з цією технологією.  

Проектна методика ґрунтується на особистіснодіяльнісному підході, 
що означає переорієнтацію всього навчального процесу на постановку і 
вирішення самими школярами пізнавальнокомунікативних і дослідницьких 
завдань. Це дозволяє розглядати проектне навчання як одну з найбільш 
продуктивних і інтенсивних методик, що сприяє досягненню високих 
результатів навченості й освіченості особистості. 

Я працюю над проблемною темою „Використання проектних 
технологій на уроках англійської мови”. Вважаю, що тема є актуальною, 
оскільки поєднує корисне і цікаве, навчання і розваги, наочність і 
інформативність. Метод проектів передбачає опору на творчість учнів, 
заохочення їх до дослідницької діяльності, дозволяє реально інтегрувати різні 
навчальні предмети, використовувати різні режими роботи учнів, 
організовувати навчання в співпраці. 

Проект на уроках іноземної мови можна визначити як комплекс дій, який 
спеціально організований учителем, самостійно виконується дітьми та 
завершується створенням продукту, що передбачає усну презентацію. Метод 
проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, 
групову. При роботі над проектом англійська мова виступає як засіб, за 
допомогою якого учні отримують необхідні ним відомості і виражають свої 
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думки. Вчитель продумує форми організації навчальної діяльності, звертаючи 
увагу на те, щоб кожна дитина брала участь в проекті в міру своїх сил. 

У процесі проектної діяльності учні набувають такі вміння: планувати 
свою роботу, попередньо передбачаючи можливі результати; 
використовувати різноманітні джерела інформації; самостійно збирати 
матеріал; аналізувати і зіставляти факти, аргументувати свою думку; 
приймати рішення; установлювати соціальні контакти (розподіляти 
обов’язки, взаємодіяти один з одним);створювати ”кінцевий продукт” – 
матеріальні носії проектної діяльності; представляти створене перед 
аудиторією, оцінювати себе та інших. 

Проектна робота – одна з найбільш цікавих методик, які може 
використовувати вчитель. Вона дозволяє ефективно реалізувати 
комунікативний підхід у навчальному процесі з іноземної мови, а саме: 
вивчення мови через особисту діяльність учня, оволодіння мовою у процесі 
спілкування. Для виконання проектного завдання потрібні загальні знання 
про країну досліджуваної мови, включаючи знання про географію, історію, 
культуру, соціальні й політичні особливості країни, її традиції та звичаї. 
Знання про країну проживання дозволяють нам прищеплювати учням почуття 
любові до України, відчувати гордість за свою країну, формують в учнів 
громадянську позиці. Крім цього учень повинен володіти певними 
мовленнєвими компетенціями, а бажання висловитися змушує його ці 
компетенції вдосконалювати. Нестандартне бачення проблеми допомагає нам 
сформувати творчу особистість. 

Виконання проектних завдань дозволяє учням бачити практичну 
користь від вивчення іноземної мови, слідством чого є підвищення інтересу 
до цього предмету. 

Метод проектів успішно і досить активно  розвивається, тому що дає 
змогу раціонально поєднувати теоретичні знання з їх практичним 
застосуванням для вирішення конкретних проблем у спільній діяльності 
учнів. 

Кінцевим результатом виконання проектів є доповіді, газети, буклети, 
інструкції, статті, презентації, звернення, а також сценарії уривків з 
художньої літератури і презентації їх на сцені. 

Разом з учнями були виготовлені проекти на тему: „Popular dishes of 
the world” (представлені у вигляді 
брошур, постерів, плакатів);  „Green 
Tree” (представлена у вигляді дерева, на 
листочках якогоучні висловлювали свої 
ідеї щодо проблемного питання: What can 
you do to improve the situation on our 
planet?); „International organizations: 
EU” (представлену у формі презентації 
Power Point), а також проекти на тему 
„Art”, „Life of youth: youth organizations, subcultures, problems”; „Education”, 
„Sport”. 
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Були проведені виставки проектів на тему: «Різноманітність професій», 
„Наука і технічний прогрес”. 

Метод проектів дозволяє учням проявити самостійність у виборі джерел 
інформації, способі її викладу і презентації. Учні з інтересом виконують це 
завдання, і це найголовніше. 

Проектна робота дає можливість учням поновому розкрити себе 
незалежно від рівня володіння мовою, учить їх прийомам співпраці і 
взаємодії в роботі, допомагає розвивати творчі здібності і навички 
дослідження. Вважаю, що проектна методика є ефективним прийомом 
організації навчальної діяльності. 

Використання методу проектів на 
уроках англійської мови допомагає мені як 
вчителю не тільки розвивати в учнів 
мовленнєві навички та уміння, а й 
формувати в них інтелектуальні і 
мовленнєві здібності. Проектна методика 
викладання іноземної мови є однією з 
найсучасніших методик.  

Проектна робота дає нам широкий 
спектр діяльності, як невичерпна творчість, 
тому ця методика буде завжди актуальною. 

Велику увагу на уроках приділяю вивченню народознавчого матеріалу 
країни, мова якої вивчається, її традиціям, історії, політичному устрою, 
культурі. Належну увагу приділяю міжпредметним зв’язкам. 

У своїй діяльності я використовую різноманітні комп’ютерні 
технології: мультимедійні презентації, відео матеріали, Інтернетресурси. Їх 
вид залежить від типу уроку, його мети та структури.  

Часто використовую технології, що забезпечують комунікативну 
діяльність, тобто, інтерактивні технології: „Мікрофон”, „Незакінчені 
речення”,  „Мозковий штурм”, в основі яких лежать принцип безпосередньої 
участі кожного учня, пропонуються проблеми для спільного вирішення, 
застосовуються рольові ігри; робота учнів в парах, у малих групах допомагає 
здійснити принцип „навчаючись – учусь”. 

Використовую такі форми роботи, як урокидиспути „Відомі люди 
країни, мова якої вивчається”, „Шкільна система у Великобританії та 
Україні”), урокиподорожі „Англомовні країни”, урокисемінари, уроки
презентації („Здорова/нездорова їжа”, „Поведінка і взаємовідносини між 
батьками і дітьми”),  уроккруглий стіл „Україна і міжнародні організації”. 

Повноцінна робота у групі можлива при умові, що діяльність учнів на 
уроці й поза уроком добре організована. Тому велику увагу приділяю 
позакласній роботі. Веду гурток „Speaking English”, беру активну участь у 
проведенні тижнів англійської мови в ліцеї,  з 2014 року я є координатором 
нашого ліцейного євроклубу.  
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Спільно з учнями були виготовлені проектні роботи на теми: „Різдвяна 
казка в країнах Європи”, „Мій вклад в майбутнє України”, „Історії видатних 
людей Європи та США та їх внесок в розвиток держави”.  

Робота за методом проектів передбачає не тільки наявність і 
усвідомлення якоїсь проблеми, а й процес її розкриття, рішення, що включає 
чітке планування дій, наявністю ідеї та гіпотези вирішення цієї проблеми, 
чіткий розподіл ролей (якщо мається на увазі групова робота), тобто завдань 
для кожного учасника за умов тісної взаємодії. Результати виконаних 
проектів повинні бути, що називається, „відчутними”, предметними, тобто, 
якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична, 
конкретний практичний результат, готовий до застосування . 

Для ефективної роботи у проектній діяльності вчителю необхідно 
створити та підібрати інформаційні, методичні та дидактичні матеріали, 
сукупність яких називається Портфоліо навчального проекту. Ці матеріали 
створюються вчителями та учнями з використанням ІКТ (засобів створення 
мультимедійних комп’ютерних презентацій, текстового та графічного 
редактора, табличного процесора, комп’ютерних програм для створення 
публікацій і Вебсайтів, здійснення пошуку інформації в Інтернеті, роботи з 
електронною поштою тощо). 

Разом із своїми учнями я продовжую вчитись, творити, оволодівати 
новими методами і прийомами. А допомагає мені у всьому життєве кредо 
„Тепло душі, красу любові від серця – серцю  дітям передам…” 

Я переконана, що постійно знаходитися в творчому пошуку, 
самовдосконалюватися – це єдиний можливий шлях сучасного педагога. 

Попереду у мене нові задуми, спроби, успіхи, тому що життя іде 
вперед, ставить нові вимоги та проблеми. 
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СКАРБНИЧКА ПЕДАГОГА 
 

 

Формування національної свідомості учнів  
на уроках історії 

 

Лариса Онищук, 
викладач історії  
ДПТНЗ „Соснівський професійний 
ліцей” 

  
 
 

У сучасних умовах існує загроза територіальної цілісності України та 
відбувається втручання інших держав у її інформаційноідеологічну сферу. 
Важливою складовою неоголошеної Російською Федерацією „гібридної 
війни” є маніпулювання національною пам’яттю Українського народу. Через 
це виникає нагальна необхідність відновлення та збереження історичної 
пам’яті, формування національної ідентичності та відродження інтересу до 
історії України, її культури, традицій і звичаїв.  

Вивчення історії України є найважливішим чинником формування 
національної свідомості народу. „Без знання минулого неможливо точне 
поняття про сучасне – наголошував  український історик М.С. Грушевський. 
За короткий час в Україні створено нову цілісну систему викладання історії 
України. Новий навчальнометодичний комплекс зорієнтований на пріоритет 
науки, гуманістичні та демократичні цінності, інноваційні педагогічні 
технології. Курс історії України має найбільші потенційні можливості для 
розвитку особистості, яка усвідомлює свою належність до українського 
народу та сучасної європейської цивілізації; необхідність збереження та 
збагачення українських культурноісторичних традицій, шанобливого 
ставлення до національних святинь, української мови, історії, формування 
культури міжетнічних і міжособистісних відносин. 

Зміст уроків історії базується на засадах україноцентризму та сприяє  
вихованню в особистості рис патріота України, людини з гуманістичними і 
демократичними цінностями. 

Виходячи з того, що навчальна програма – це  нормативний документ, 
який конкретизує визначені  Державним стандартом базової і повної 
загальної середньої освіти  результати навчання, деталізує навчальний зміст, 
то метою оновлення змісту навчального матеріалу програми є формування в 
учнів почуття власної гідності через осмислення досвіду минулих поколінь, 
розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу. 

Основою навчальної програми є  нові досягнення історичної науки, 
особливості державотворення і закономірності формування української нації 
в рамках історії України ХХ  поч.ХХІст. 
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Україну в ХХХХІст. спіткало чимало трагедій, серед яких Голодомор, 
дві світові війни, українськопольський конфлікт і т. д. Вивчення цих 
історичних подій на основі сучасної методології має великий освітній і 
виховний потенціал. 

Україна стала першою державою на пострадянському просторі, яка 
включила питання історії Голокосту до державних програм з історії України 
(з 6ти мільйонів євреїв, знищених фашистами – 1,5млн. були українськими 
євреями). І Рада Європи рекомендувала вивчення даного питання в історії 
України. 

Велика увага приділяється ролі особи в історії. Персоналії вивчаються 
протягом усього курсу історії України. Завдання вчителя викликати інтерес 
до історичних діячів, життя та діяльність яких були пов'язані з Україною, 
допомогти учням зрозуміти, що історію творили люди з різними характерами, 
почуттями, емоціями, складним шляхом пошуку істини. (наприклад, 
П.А.Столипін – аграрна  реформа зачепила кожну людину; перший президент 
Л.М.Кравчук – наш земляк, і учні аналізують історичну інформацію, роблять 
висновки про позитивне в роботі, і негативне, помилки. І чому не було 
вирішене питання, яке впливає на наше життя сьогодні). Учні готують 
повідомлення, аналізують історичну епоху, визначають роль особи в даний 
історичний період. 

Я, як викладач,  вбачаю своє завдання допомогти учневі зрозуміти зміст 
кожної теми, тому що результати подій мають продовження далі. І тут 
необхідно, щоб учні стали здобувачами знань, заохотити їх до самостійної 
роботи, власних творчих пошуків, читати  не тільки підручник, аналізувати 
різні джерела інформації: документи, художні твори, ілюстрації. 

З практики можу сказати, що запропонована на сучасному етапі тестова 
система контролю знань учнів, не дає бажаного результату. Тести у поєднанні 
з можливостями Internety, який є в гаджетах майже кожного учня, негативно 
впливає на здатність логічно мислити, знаходити зв'язки між явищами і 
подіями, тим більше, розуміти і робити висновки. В даному випадку дати, 
події, історичні особи є тільки віхами, що позначають історичну лінію часу і 
наслідки тих чи інших дій. 

Важливим в навчанні історії є використання тематичних карт, атласів, 
контурних карт та інших картографічних посібників. Вони допомагають 
продемонструвати динаміку історичних подій, встановити зв'язок між 
географічним середовищем де ми живемо і місцем події, яка вивчається. 

Хороший результат дає використання навчальної інформації в 
узагальненому вигляді за допомогою графічної наочності та опорних схем і 
таблиць. Для самостійної роботи – у вигляді пам'яток  алгоритмів (алгоритми 
характеристики історичної особи, алгоритм опису війни та ін.) 

На сучасному етапі вивчення історії необхідна візуалізація уроку, щоб 
учні використали відеоматеріали вдома, під час підготовки до уроку, це 
своєрідний замінник читання тексту підручника. 

Однією з проблем вивчення історії є комплексний підхід до засвоєння 
історичного матеріалу. Більшість учнів володіють історичними фактами, 
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знають найважливіші історичні дати, дотримуються хронологічної 
послідовності. Але учні досить абстрактно уявляють історичний процес. І 
завдання вчителя довести, що історія — це справи не лише тих поколінь, що 
відійшли у вічність. Історія – це справи живих людей бабусь, дідусів, батьків. 

І, нарешті – це наша власна історія. Ми є живими учасниками 
історичного процесу, і маємо бути свідомими свого місця і своєї ролі у 
суспільному житті. Наше сьогодення виростає з учорашнього дня, а наше 
завтра  грунтується на нашому сьогоденні. 

 
 
 

Як зробити урок з елементами тренінгу цікавим і 
незвичним (вправи та рекомендації) 

 
Катерина Сокальська,  
практичний психолог 
Квасилівського професійного 
ліцею  

 

Знати свою науку вчителю, звичайно, необхідно, 
але, крім цього, потрібно ще володіти ключем до 
розуму і серця своїх вихованців. І хто не володіє цим 
даром природи, той повинен його шукати в сучасній 
педагогіці й методиці. 

(К. Лейбніц). 
 
Кожен вчитель  готуючись до уроку ставить для себе декілька питань: 

чому навчити учнів і як це зробити, як сформувати їхній духовний світ. 
Основне завдання сучасного педагога в тому, щоб заохочувати до 

активної пізнавальної діяльності учня, створювати умови для виявлення 
зацікавленості, стимулювати до висловлювань без побоювань помилитися, 
формувати прагнення учнів знаходити свій спосіб роботи, вчитися 
аналізувати та виявляти учнівську ініціативу, самостійність у самовираженні. 
Успішність навчальновиховного процесу, висока якість уроку досягається 
саме завдяки використанню нестандартних технологій одним із таких є урок – 
тренінг. 

Загалом слово тренінг походить від англійського „to train, що означає 
„навчати, тренувати”, тренінг – це  одночасно цікавий процес пізнання себе 
та інших, спілкування, ефективна форма опанування знань, інструмент для 
формування умінь та навичок, форма розширення досвіду.  
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Мета урок -тренінгу – це  основа ефективної діяльності вчителя та 
учня з нетрадиційними формами роботи внесення в навчальний процес вправ 
психологічного характеру які спрямовують учнів до активності, 
комунікабельності, відкритості та розкриття власного „Я”.  

Уроктренінг це водночас цікаве спілкування, і захопливий процес 
пізнання себе та інших, і ефективна форма опанування знань, розширення 
досвіду. 

Уроктренінг та традиційні форми навчання мають суттєві відмінності у 
методиці проведення. 

Традиційне навчання є формою передачі інформації та засвоєння знань. 
Натомість урок   тренінг, перш за все, орієнтований на запитання та пошук. 
На відмінно від традиційних форм навчання, уроки – тренінг повністю 
охоплюють весь потенціал учня професійного навчального закладу: рівень та 
обсяг його компетентності(соціальної, емоційної та інтелектуальної), 
самостійність, здатність до прийняття рішень до взаємодії тощо.  

Необхідно створювати ігрові моменти, що покликані не розважати, а 
допомагати у навчанні. 

Урокитренінги забезпечують підвищення комунікативного аспекту 
навчання, абстрактне мислення, логічне мислення учнів. Процес закріплення, 
повторення, узагальнення знань стає більш творчим, обдуманим. Тому  мова 
йде про оптимізацію навчання. Тренінги можуть використовуватися при 
вивченні нового матеріалу, так і при закріпленні знань.  

Використання такої форми роботи в даний час є інноваційною 
технологією  – це  цілеспрямована система прийомів, засобів організації 
навчальної діяльності, що охоплюють увесь процес навчання від визначення 
мети до отримання результатів. Вони спираються на потреби та інтереси 
учнів. 

Отже, необхідним є введення в навчальний процес таких моделей 
навчання, які органічно поєднуються із традиційними формами та методами, 
легко застосовуються на різних етапах уроку. 

На даний час не багато хто в своїй роботі  користується цим методом. 
Кожен педагог повинен хоча б раз  спробувати у своїй практиці урок – 

тренінг це допоможе краще розпізнати індивідуально кожного учня, дізнатися 
емоційний стан  учнів  в кінці уроку  і  наскільки є продуктивний урок. 
Фантазувати стосовно уроку з елементами тренінгу може кожен вчитель 
самостійно чим більше творче до цього підійде тим сильніше буде віддача, 
звісно враховуючи вікові норми кожного учня. 

Сьогодні  дуже важливо для людини діяти ініціативно, творчо в будь
яких обставинах – цей соціальний запит відповідає потребам учня бути 
незалежним, щоб знати і мати можливість використовувати  свої можливості. 

Наведу приклади елементів урокутренінгу. 
І. Вступна частина.  
1.Знайомство 
(„мікрофон”, мягка  іграшка ) 
2. Очікування  
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(кожен учасник висловлюється про свої очікування від уроку тренінгу: 
про що дізнається та навчиться) 

3. Створення або повторення правил роботи на уроці, роботи в групі. 
ІІ. Основна частина. 
1.Теоретична (міни лекція,    бесіда,   диспут, презентація, дебати) 
2.Практична (мозковий штурм,  робота в парах,  тести,  ігри в    

групах) 
ІІІ. Заключна частина. 
1.Рефлексія(обговорення). Підведення підсумків 
(сподобалося – не сподобалося,  
зрозумів – не зрозумів,  
дізнався нове – не дізнався…)  
Називається щось одне конкретне. Зворотній зв’язок з очікуванням 
2.Прощання 
(компліменти, посмішки, побажання)  
 
Вправи рухавки. 
Рухові вправи є обов'язковою частиною будьякого тренінгу. Окрім 

того, що вони активізують психофізіологічні процеси організму, підвищують 
увагу учасників, сприяють створенню невимушеної довірливої атмосфери 
тренінгу, певні рухавки демонструють  форми й методи фізичної активності, 
які варто застосовувати в житті постійно.  

Рухові вправи можуть виконуватися в різних формах – у парах; усіма 
учасниками групи, які стоять колом; усіма учасниками групи, які хаотично 
пересуваються в приміщенні тощо. Основне завдання тренера щодо рухавок – 
дати  учасникам чітку інструкцію та стежити за дотриманням умов безпеки 
під час виконання вправ. 

Декілька прикладів рухових вправ, які можна застосовувати на початку 
уроку так  і в кінці уроку  для активізації навчального процесу, покращення 
активності на уроці кожного учня та ін. 

Вправа 1„Дискусія ” 
Мета : закріпити пройдений матеріал, навчитися аналізувати та давати 

об’єктивне пояснення вивченому. 
Вчитель  ставить дискусійне питання та пропонує обговорити його в  

групах; після того як вичерпався час на обговорення, кожна група 
представляє своє вирішення. Вчитель аналізує відповіді та вирішує 
переможця.  

Вправа 2 „Крокодил” 
Мета: стимулювати  активність учнів на уроці та навчити діяти 

колективно 
Учасники  об’єднуються в дві групи кожна команда  по черзі загадує 

слово  до теми уроку і та команда якій загадали слово показує його без слів 
використовуючи невербальне спілкування (жести, міміка) і так по черзі. 

Вправа 3 „Посмішка” 
Мета: допомогти створити сприятливу атмосферу під час уроку  
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Учасника пропонується невербально передати посмішку по колу 
промовляючи такі слова: „Сьогодні я такий….” 

Вправа 4 „Подарунок” 
Мета: стимулює підняття настрою та активність учнів на уроці. 
Цю вправу краще проводити в кінці уроку. Учасникам пропонують 

невербально (жестами) продемонструвати подарунок та подарувати його 
кому забажає так кожен по колу. 

Вправа 5  „Крісло автора” 
Мета: спрямована на  реалізацію підвищення самооцінки учнів.  
Виконується в такий спосіб: учитель поступається місцем педагога у 

класі на користь учня, який іде виголошувати доповідь (реферат, замітку та 
ін.). Учень, перебуваючи на місці педагога, відчуває себе достойним високої 
посади. Це підвищує не тільки самооцінку, а й бажання покращувати свої 
знання. 

Вправа 6 „Комісійний магазин” 
Мета:  формування навичок самоаналізу, саморозуміння і самокритики; 
Пропонується пограти в комісійний магазин. Товари, які приймає 

продавець  це людські якості, наприклад: доброта, чуйність, відкритість. 
Учасники записують на картку риси свого характеру, як позитивні, так і 
негативні Потім пропонується здійснити торг, в якому кожен з учасників 
може позбутися від якоїсь непотрібної якості, або її частини, і придбати щось 
необхідне. Наприклад, кому бракує для ефективного життя красномовства, і 
він може запропонувати за нього якусь частину свого спокою та рівноваги. 

По закінченні завдання підводяться підсумки і обговорюються 
враження. 

 
Такі технології , зокрема тренінгові технології , дозволяють сформувати 

в учнів готовність діяти ініціативно, творчо за будьяких обставин, а головне 
– розвивати  уміння вільно, грамотно висловлювати власні думки. 
Застосування уроку з елементами тренінгу  допоможе в подальшому 
розвивати впевненість у своїх мовленнєвих здібностях, учні стануть  виявляти 
більшу активність на уроках та позакласних заходах,  у творчих конкурсах та  
олімпіадах.  

Пробуємо, творчо мислимо, використовуємо усі цікаві  форми роботи. 
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ВИХОВНА РОБОТА ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД 
 

 

Виховна система ліцею. Проблеми, пошуки, знахідки 

 
Олександр Нагорняк, 
заступник директора з виховної 
роботи Квасилівського 
професійного ліцею 
 
Наталія Жулавнік,  
голова методичної комісії 
класних керівників, майстрів 
виробничого навчання, 
вихователів, керівників гуртків 
та інших педагогічних 
працівників Квасилівського 
професійного ліцею 

 
Треба звернути найпильнішу увагу на виховання молоді – 

тоді ми врятуємо Україну. Спробуйте виховати громадянина, 
Людину, а тоді вже - професіонала. Людину ввічливу, внутрішньо 
грамотну, культурну, шляхетну.  

Ю. Мушкетик 

Виховна система  це сукупність взаємопов'язаних елементів (засобів, 
форм, методів, технологій, змісту навчальної та позаурочної діяльності), які 
створюють якісно нові умови для розвитку і формування особистості. Вся 
сукупність виховних впливів створює особливий спосіб життя в умовах 
конкретної виховної системи. 

Важливе місце у системі виховної діяльності Квасилівського 
професійного ліцею посідає управління навчальновиховним процесом. У 
нашому ліцеї є чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією, всіма членами 
педагогічного колективу, творча співдружність з іншими навчальними 
закладами, використання ініціативи громадських організацій, залучення 
учнівського самоврядування. 

Наш ліцей покликаний стати тим місцем для особистості учня і 
викладача, де духовно збагачується кожен учасник навчально  виховного 
процесу, де формується громадянська зрілість і особиста відповідальність за 
свій вклад у національнокультурне відродження України та розбудову 
держави.  

Виконуючи основні завдання виховання учнів у ліцеї спільно з 
педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи 
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роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, 
екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.  

 
Система виховної роботи спрямована на виховання поваги до 

національних, духовних, культурних надбань українського народу, сприяє 
становленню активної позиції молоді щодо реалізації ідеалів і цінностей 
розвитку демократичного суспільства в світі, Європі, Україні.  

Конкретне планування виховної роботи ліцею  важлива умова її 
успішної діяльності. Реалізація завдань виховної роботи в Квасилівському 
професійному ліцеї здійснюється за основними напрямками: 

Організаційнопедагогічна робота  
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, історичних, 

культурних і духовних надбань рідного краю 
Ціннісне ставлення особистості до сім'ї, родини, людей 
Ціннісне ставлення особистості до себе 
Ціннісне ставлення особистості до праці 
Ціннісне ставлення особистості до природи 
Ціннісне ставлення особистості до мистецтва 
Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в 

учнівському середовищі 
Робота з батьківською громадськістю 
Фізична підготовка 
Профорієнтаційна робота 
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Робота з учнями, які проживають в учнівському гуртожитку 
Наша молодь формується в складних соціальнокультурних умовах і на 

них позначаються всі економічні і соціальні розбіжності, не стабільності 
соціальних процесів, криміногенність. Але сучасне життя потребує 
особистості, здатної не розгубитись, а зорієнтуватись в сучасному світі, який 
ділиться на два не рівних світи: світ дорослих та світ дитинства. Тому 
важливою ланкою є корекційновиховна робота, яка об’єднує зусилля 
адміністрації ліцею, психологічної служби, класних керівників, майстрів 
виробничого навчання, вихователів.  

У наслідок деформації соціальноекономічних умов сталася 
дезорієнтація звичайних моделей поведінки значної частини дітей, втрата 
психічної стійкості проти впливу негативних чинників різного походження. 
Щоб допомогти таким учням у нашому ліцеї діє система профілактичної 
роботи по попередженню правопорушень серед учнів, створена рада 
профілактики правопорушень.  

Для педагогів важливим є розуміння причин відхилень у поведінці 
сучасних дітей. На сьогодення вони можуть бути різноманітними: деформації 
в розвитку і задоволенні потреб, моральних переконань, безвідповідальність, 
відсутність почуття обов’язку, нездатність прийняти самостійне рішення й 
підтвердити слова справою, психічні патології, а також упереджене оціночне 
ставлення, не щирість, цинізм оточуючих, душевна глухота і сліпота.  

Досить часто ми спостерігаємо прояв агресивності у наших дітей. І ця 
проблема агресивності підлітків в сучасних умовах є актуальною, адже вона 
ускладнює пристосування їх до умов життя в суспільстві і посідає одне з 
перших місць у девіантній поведінці неповнолітніх. Ще однією комплексною 
рисою сучасних дітей є ворожнеча. Якщо агресивність виявляється в діях, то 
ворожнеча – у ставленні до оточення. Свою ворожнечу підлітки найчастіше 
виявляють у формі наклепу, грубих і образливих, глумливих слів.  

Що стосується взаємин учнів із учителями, то учні проти прискіпливих 
відносин. Недопустимими вони вважають особисті, сімейні й дружні 
відносини вчителя з учнями, бо в таких підлітків, як вони обґрунтовують, є 
„блати”. Для них важливо, щоб учитель був поступливим, розумів їхні 
проблеми; на другому місці є зовнішність і знання предмета – дивно, що такі 
протилежні поняття займають одне місце; останнє місце займає дотепність.  

Як бачимо, у взаєминах підлітків та учителів існує низка проблем, 
причинами яких є особливості вікового розвитку учнів, рівень їхньої 
культури і рівень особистої та педагогічної культури вчителя. Тому для 
послаблення цієї проблеми наш колектив пропонує такі шляхи: детальне 
вивчення різних типів і видів спілкування дорослого і дитини та з’ясування їх 
функцій у розвитку особистості, вміння бачити проблеми підлітка і 
допомогти їх долати, індивідуальне спілкування з тяжкими підлітками, 
оцінювання учня як цілісної особи, а не як суб'єкта навчальної діяльності, 
особистісне ставлення вчителя до учня, а не функціональне, справедлива 
оцінка підлітка, і, перш за все, зважати на антипедагогічну поведінку батьків, 
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дорослих, однолітків, негативний вплив засобів масової інформації, особливо 
телебачення та масової відеопродукції.  

У педагогічній діяльності вчителя значущим чинником є вміння знайти 
вихід із конфліктної ситуації, який би не вів до приниження жодної сторони, 
а, навпаки, спрямовував би конфліктуючі сторони на адекватну самооцінку 
своїх дій і вчинків.  

В учнівському колективі конфлікти є непоодиноким явищем. Конфліктна 
поведінка – це пік у розвитку конфлікту. Вона не може тривати довгий час, і, 
зрештою, конфліктуючі групи повинні будуть обирати одну з двох програм 
поведінки: 1) знизити рівень напруженості, але зберігати саму конфліктну 
ситуацію, переводячи її в приховану форму за рахунок часткових поступок 
протилежній стороні; 2) шукати засобів повної ліквідації конфлікту.  

Відомий спеціаліст у галузі управлінської психології К. Томас виділяє 
декілька стилів поводження у конфліктній ситуації:  

 твердий стиль (або стиль конкуренції) – такі люди до останнього стоять 
на своєму, захищаючи власну позицію, і будьщо намагаються виграти. 
Впевнені, що завжди праві;  

 стиль співпраці – орієнтований на „згладжування кутів” з урахуванням 
того, що завжди можна домовитись, на пошук альтернативи й рішення, що 
здатне задовольнити обидві сторони;  

 компромісний стиль – полягає в частковому задоволенні власних 
інтересів;  

 стиль пристосування (або м’який) – проявляється в готовності встати на 
точку зору супротивника й відмовитися від своєї позиції; 

  уникаючий стиль – орієнтований на відхід від конфлікту. Люди даного 
типу намагаються не загострювати ситуацію, не доводити конфлікт до 
відкритого зіткнення.  

На нашу думку, більшість учнів у конфліктній ситуації обирають 
твердий стиль вирішення, бо намагаються самоствердитися, 
самореалізуватися та зайняти достойне місце у суспільстві (групі). Вчителям 
та психологам варто звертати увагу на учнів та їх поводження, адже в 
подальшому це може стати породженням агресивності або замкнутості. Варто 
звертати особливу увагу на зближення учнівського колективу, щоб в 
подальшому кількість конфліктних ситуацій була невисокою. Таким чином, 
ми бачимо, що стиль поводження учнів у конфліктній ситуації охоплює не 
лише поведінкові реакції, а й певним чином характеризує їх як особистість та 
їхню взаємодію з учнівським колективом. 

Учитель повинен таким чином будувати виховний процес, щоб 
оптимізувати взаємини учнів. У роботі з підлітковим колективом учитель 
повинен проявити високу комунікабельність, самовладання, врівноваженість, 
організаторські здібності, уміння розуміти дитячі прагнення, виявляти їх 
інтереси, співпереживати з дітьми.  

Слід пам’ятати, що такі „прийоми виховного впливу” як крик, примус, 
покарання у ставленні до дитини, підлітка породжують грубість, 
пробуджують у вихованців лише руйнівні інстинкти.  
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Педагогічний колектив Квасилівського професійного ліцею вважає, що 
ефективними формами виховної роботи є: організація і проведення цікавих 
колективних творчих справ; допомога кожній дитині реалізувати свої 
інтереси, проявляти свої здібності серед однолітків; встановлення 
доброзичливих відносин; систематична організація круглих столів на 
різноманітні теми, що турбують сучасних підлітків, для обміну думками, 
відвертого висловлювання індивідуальних пропозицій; планування та 
проектування виховної діяльністі з колективом на певний період. 
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Без індивідуального підходу залізо іржавіє, 
не знаходячи застосування, 

стояча вода на холоді замерзає, 
а розум людини - чахне. 

Леонардо да Вінчі 
 

Національна доктрина освіти в Україні передбачає підготовку  
кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного 
розвитку, мобільності в освоєнні і впровадженні новітніх наукових та 
інформаційних технологій. Все це можливе лише за умови індивідуального 
підходу до кожної дитини. Початок теоретичного рівня розробки 
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індивідуального підходу до учнів у навчанні пов'язаний із великим педагогом, 
одним з основоположників педагогічної науки  К.Д. Ушинським.  

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки у нашій країні однією з 
найбільш актуальних являється проблема використання засобів 
індивідуального підходу для ефективності педагогічної роботи з учнями. 
Необхідною умовою успішної індивідуальної роботи є вивчення 
індивідуальних особливостей учнів. Шлях до розвитку індивідуальності 
лежить через розвиток інтересів, потреб, схильностей. Неувага до  
індивідуальних особливостей призводить до того, що іноді учні втрачають 
інтерес до навчання, до праці і потрапляють у розряд так званих „важких 
дітей”. Виховання в училищі і передбачає знання особистості кожного учня, 
бо без урахування індивідуальності учнів неможливо домогтися успішного 
навчання і виховання.  

Щоб впливати на особистість, треба її знати. Передусім важливо 
встановити довірливі, доброзичливі стосунки між педагогами і вихованцями. 
Зробити це часом нелегко, оскільки учні, які найбільше потребують 
індивідуальної виховної роботи, нерідко підозріло ставляться до педагогів. 
Велике значення при цьому має авторитет педагога, знання ним вихованців, 
уміння швидко зорієнтуватися у ситуації, передбачити наслідки своїх дій. 
Індивідуальний підхід вимагає від педагога великого терпіння, вміння 
розібратися у складних проявах поведінки. Індивідуальна робота повинна 
бути систематичною, спрямовуватися не лише на проведення бесід з 
конкретного приводу, а й наперед продуманих профілактичних розмов та 
інших заходів з вихованцями. 

Методика індивідуального виховного впливу залежить від 
індивідуальних особливостей учня і його психологічного стану, 
темпераменту. У ВПУ №22 м. Сарни педагоги створюють таку ситуацію, яка 
б сприяла формуванню позитивних якостей або усуненню негативних. 
Індивідуальний виховний вплив здійснюють через свій безпосередній вплив 
на особистість учня або через увесь колектив.  

Формування будьякого колективу, а також нашого зокрема у своєму 
розвитку проходить декілька стадій. На першій стадії важливо сформулювати 
вихованцям систему педагогічних вимог, рішучих за формою, зрозумілих  за 
змістом, з певними елементами навіювання. Викладачі та майстри спільно з 
вихователями гуртожитку та керівниками художньої самодіяльності 
здійснюють інтенсивний вплив на учнів, формують ядро активу. На другій 
стадії вимоги педагога підтримує частина вихованців, актив ставить вимоги 
до товаришів і до самих себе. В колективі триває процес вивчення один 
одного, пошуки товаришів і друзів. На третій стадії вимоги висуває колектив. 
Педагог працює з активом, допомагає йому завоювати авторитет серед учнів, 
контролює його діяльність. Вимоги педагогів і активу учнів стають лінією 
поведінки всього учнівського колективу. На четвертій стадії кожен учень 
сприймає колективні, загальноприйняті вимоги як вимоги до себе.  

На всіх стадіях розвитку учнівського колективу педпрацівники ВПУ 
№22 цілеспрямовано працюють над його згуртуванням. Засобом згуртування 
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учнівського колективу є й формування в ньому традицій. Особливо важливі 
так звані „традиції щоденного вжитку” – дотримання певних правил 
поведінки у повсякденному житті. Сприяє згуртуванню учнівського 
коллективу обгрунтований і використовуваний А. Макаренком принцип 
паралельної дії – вимога до вихованця ставиться не прямо, а через колектив, 
коли відповідальність за кожного члена покладається на колектив і його 
самоврядування. Різноманітна спільна діяльність робить життя дитячого 
коллективу цікавим, сприяє налагодженню стосунків. Особлива роль у 
згуртуванні учнівського колективу належить громадській думці. Формою її 
вияву є загальні збори колективу училища, на яких вирішуються всі важливі 
справи, проблеми, порушення норм поведінки (зловживати таким 
обговоренням не слід). Позитивно впливає на колектив і учнівське 
самоврядування. Педагоги училища зміцнюють його авторитет серед учнів, 
частіше звертаються за допомогою до членів учнівського самоврядування, 
радяться з ними. Важливо, щоб кожен учень виконував конкретну, хоча б 
невелику роботу для загального блага, виявляючи себе при цьому як член 
колективу. 

У навчальному закладі продумана організація дозвілля учнів, а саме: 
організація екскурсій, турпоходів, підготовка та проведення училищних свят і 
вечорів відпочинку, участь у художній самодіяльності й інших заходах, що 
допомагає об'єднати учнів у повноцінний колектив. 

На згуртованості учнівського колективу позитивно позначається і 
згуртованість у діяльності педагогів, єдність вимог. Про рівень розвитку 
учнівського колективу свідчать: мобільність при виконанні колективних 
справ і доручень, прагнення до вирішення складніших завдань, активна 
участь кожного у їх розв'язанні; товариські взаємини, уважність один до 
одного, готовність допомогти слабшому, поважання гідності одногрупників, 
здатність до порозуміння, бажання дітей бути разом, задоволення від 
спілкування, вміння належним чином вирішувати конфліктні ситуації. 

У індивідуальній виховній роботі необхідно передбачити 
координування впливів педагогів, батьків і колективу на учня. Така 
координація у нашому закладі здійснюється за умови щоденного аналізу 
результатів виховного впливу, обміну думками з питань життя і діяльності 
вихованців. 

Використання індивідуальних форм роботи передбачає рішення 
педпрацівником найважливішого завдання: розгадати учня, відкрити його 
таланти, знайти все цінне, що притаманне його характеру, прагненням і все 
те, що заважає йому проявити себе. З кожним учнем необхідно взаємодіяти 
порізному, для кожного потрібен свій конкретний, індивідуалізований стиль 
взаємин. Чинне місце у вивченні учнів займають індивідуальні бесіди. У 
процесі таких бесід можна виявити мотиви поведінки, інтереси та схильності. 
Якщо чуйно й уважно підійти до учня, він охоче розповість про свої бажання 
та мрії, про ставлення до педагогів, батьків. Такі бесіди носять неофіційний 
характер, є природними, щирими і проводяться з дотриманням педагогічного 
такту. Відчуваючи щиру увагу, доброзичливість і прихильність до себе, 
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учень, як правило, відверто розповідає про все, що цікавить педагогічного 
працівника. Тактовна задушевна розмова – це не тільки метод вивчення учня, 
а й важлива форма їх виховання.  

Для успішного ведення виховної роботи потрібне її планування, що 
враховує характеристики особистості й передбачувані результати виховного 
впливу. Це дає змогу управляти процесом виховання, координувати всі 
виховні впливи, поглиблювати й розширювати цілі та завдання виховання. У 
ВПУ №22 індивідуальна робота проводиться за заздалегідь наміченим 
планом, в певній системі. Таким чином вона носить запобіжний характер. 
Ефективність масових, групових та індивідуальних форм виховання зростає 
за умови, що вони приведені у певну систему, пов'язані між собою і 
доповнюють одна одну. 

Особливого індивідуального підходу потребують так звані „діти групи 
ризику”. За наших часів „важкими” називають тих дітей, з якими складно 
працювати у навчальному закладі. Вони погано засвоюють навчальний 
матеріал, не піддаються звичайним умовам педагогічного впливу. Часто вони 
є і невстигаючими, і недисциплінованими учнями. До числа „дітей групи 
ризику” відносять дітей: з фізичними недоліками, з психологічними вадами, 
хворобливих дітей,  педагогічно запущених, іноді дітей з багатою, але 
суперечливою натурою; з порушеннями у сфері спілкування; з підвищеною 
чи пониженою емоційною реакцією. Поняття „важкості” суб'єктивне і 
особливе для кожного педагога. Так, не можна не погодитись, що такі діти 
існують, але подекуди для різних педпрацівників зовсім різні учні здаються 
важкими. В старшому шкільному віці провідним стає прагнення до життєвого 
самовизначення особистості. Особливо важкий підлітковий вік, і не 
випадково саме в цей період формується багато негативних якостей. Таким 
учням в училищі приділяється максимум уваги зі сторони керівників 
навчальних груп, дирекції, практичного психолога, адже саме вони 
потребують індивідуального підходу найбільше. Методика виправлення 
важких учнів органічно пов'язана із загальною методикою виховання. В 
цілому взаємодія методів перевиховання і створює систему подолання 
важковиховуваності. Це, наприклад, методи переоцінки і переосмислення 
поведінки, тобто бесіди, співбесіди; метод „вибуху” застосовується значно 
рідше; методи заохочення залишаються незмінними і в сучасній освіті – це 
гарні оцінки, привілеї у трудовій діяльності; відверті бесіди з батьками про 
дитину, інформація про добрі і погані сторони в поведінці їх сина або дочки 
допомагають розробляти систему сімейного виховання. 

Приклади свідчать: якщо добре підійти до питання, вірно обрати метод 
або групу методів для перевиховання і виховання, створити чіткий план та 
докласти певних зусиль, прогрес неодмінно відбудеться. Але не треба чекати, 
що ці процеси відбудуться швидко, і в повній мірі виникне руйнування 
негативного в характері і поведінці та відбудеться негайна зміна на 
позитивне. В сучасній освіті більшість методик розраховані на тривалий 
період впливу на учня з боку педагогів і активу. 
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Адаптація учнів першого курсу в закладі професійної 
(професійно-технічної) освіти 

Мирослава Трум 
практичний психолог 
ДПТНЗ „Дубровицький  
професійний ліцей” 

 
 
 
Безперечно кожен з нас за своє життя переживає декілька періодів 

адаптації, тобто пристосування до умов зовнішнього середовища. 
Перший період адаптації  – це перший рік життя дитини, до того ж 

перші три місяці – це період критичної адаптації. 
Другий період адаптації – починається з того часу, коли дитина вчиться 

розмовляти. 
Третій період - входження дитини в колектив (садочок). 
Четвертий період  – навчання в школі, де дитина переживає процес 

адаптації декілька раз – в 1 класі, 5 класі, 10 класі.  
Процес адаптації першокурсників до умов навчання у ліцеї є дуже 

складним та багатогранним – розглядається адаптація як „комплексний 
динамічний процес”.  

Адаптація першокурсника полягає в здатності відповідати вимогам і 
нормам навчального закладу, а також в умінні розвиватися в новому для себе 
середовищі, реалізувати свої здібності та потреби, не вступаючи із цим 
середовищем у протиріччя. 

При нормальній адаптації перший курс може стати точкою опори для 
учнів, а може призвести до різних деградацій у поведінці, навчанні та 
спілкуванні. Саме на першому курсі формуються ставлення учнів до 
навчання, до майбутньої професійної діяльності, продовжується активний 
пошук себе. Навіть перша невдача може призвести до розчарування, утрати 
перспективи, відчуження, пасивності. Причиною труднощів для учнів можуть 
бути й нові умови життя, первинна соціалізація у закладі.  

Підлітки зіштовхуються з такими проблемами, як нова система 
навчання, взаємостосунки з одногрупниками, викладачами та майстрами, 
соціально – побутові вимоги, самостійне життя в міських умовах, недостатні 
знання структур і принципів роботи навчального закладу та можливість до 
самореалізації у творчості, науці, громадському житті, спорті. Крім цього 
виникають протиріччя та труднощі в становленні самооцінки, самосвідомості 
та формування образу „Я”. 

У процесі адаптації першокурсників у групі створюється не тільки 
система взаємостосунків, але й мікрогрупи. У процесі становлення 
учнівського колективу серед мікрогруп виділяється лідируюча. Саме ця 
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група, її спрямованість, згуртованість, моральні норми та система 
міжособистісних стосунків у ній створюють тенденції розвитку всієї групи. 

Учню першокурснику доводиться проходити декілька важливих етапів 
адаптації.  

Одним з найважливіших етапів адаптації першокурсників є знайомство 
та спілкування з новим колективом, де кожний є новою людиною. Процес 
адаптації залежить від багатьох чинників, зокрема обстановки в групі, 
психологічного клімату, ситуації взаємодії з одногрупниками, педагогами та 
майстрами, комфорту та безпеки під час занять. Важлива роль на першому 
етапі відводиться й класному керівнику та майстру, які допомагають 
адаптуватись до нових для них спеціальних умов, закласти підвалини 
сприятливого клімату в групі. З цією метою необхідно проводити адаптаційні 
тренінги, масові заходи, корекційно – розвивальну та відновлювальну роботу, 
а також індивідуальні бесіди. Така робота допомагає зменшити показники 
тривожності учнів. 

Другий етап є контакт з викладачами. Першокурсника необхідно 
навчити і заохотити вчитися. Професійна адаптація в закладі є процесом 
формування в учнів інтересу до обраної професії, наполегливості в 
опануванні повним обсягом знань, умінь, навичок із професії, методикою та 
логікою науки. 

Найважче, безперечно, доводиться, тим учням, хто мешкає в 
гуртожитку. Вони отримують повну свободу. Свобода – це, у першу чергу, 
самостійність. Самому доводиться відповідати за вчинки, слова та дії. Адже 
всі ми різні кожен створює свій власний мікроклімат. 

Ознаками неуспішної адаптації є: 
 зниження працездатності; 
 утома; 
 сонливість; 
 головний біль; 
 домінування пригніченого настрою, 
 вікові рівні тривожності; 
 загальмованість або, навпаки, гіперактивність, яка супроводжується 

порушенням дисципліни, пропусками занять, відсутністю мотивації 
навчальної діяльності. 

Отже, нова обстановка, новий колектив, нові вимоги, невміння 
розпоряджатися вільним часом, комунікативні проблеми (труднощі в 
спілкуванні: малий словниковий запас, апатія, нерішучість, невиразність, 
чутливість до думки іншого), низька самооцінка (недовіра до себе, недовіра 
до людей, недовіра до світу, відчуття неповноцінності), труднощі в стосунках 
з вчителем (не відчуває близькість з вчителем, боїться його, важко вступити в 
контакт з вчителем), труднощі у стосунках з одногрупниками (їх кривдять, 
дражнять, самотність, немає друзів), невміння розв’язувати протиріччя  та ін. 
призводять до виникнення психологічних проблем у навчанні, спілкуванні, а 
це в свою чергу призводить до дезадаптації та не адаптованості учнів. 
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З поняттям „ліцейної дезадаптації” пов’язують будь – які відхилення  у 
навчальній діяльності учнів. Ці відхилення можуть бути й у психічно 
здорових дітей, і у дітей з різними нервово  психічними розладами (але не в 
дітей з фізичними вадами, олігофренією). Ліцейна дезадаптація – це 
утворення неадекватних механізмів пристосування учня до ліцею, які 
проявляються у вигляді порушень навчальної діяльності, поведінки, 
конфліктних відносин з одногрупниками і дорослими, підвищення рівня 
тривожності, порушень особистісного розвитку. 

Отже, виникнення дезадаптації підлітків насамперед пов’язані з 
діяльністю педагога, майстра, ліцейним оточенням, неправильним 
вихованням в сім'ї. 

Можна передбачити, що категорії учнів з дезадаптацією в майбутньому 
будуть відчувати труднощі в ліцейному і в повсякденному житті, якщо 
завчасно не вжити відповідних корекційних і виховних заходів. 

Поради вчителям та майстрам щодо успішної адаптації: 
уникайте авторитарного стилю педагогічної діяльності; 
на уроці вчитель обов’язково повинен використовувати слова 

підтримки для забезпечення позитивної атмосфери; 
оцінюйте ситуацію, вчинок, а не саму дитину; 
чесно й терпляче відповідайте на всі запитання учнів; 
у кожної дитини свій темперамент., свої потреби, інтереси, симпатії та 

антипатії,  поважайте її неповторність, індивідуальність; 
створюйте конкретні вимоги, даючи при цьому конкретні пояснення; 
створюйте сприятливі умови, для того, щоб учень зайняв певну позицію 

серед однолітків., а не перетворився на аутсайдера; 
пам’ятайте: підвищення голосу, суворе покарання в адаптаційний 

період є негативним методом; 
заохочуйте гарну поведінку найчастіше та по змозі ігноруйте 

провокаційні вчинки учнів. 
Для успішної адаптації варто проводити різні розвивальні вправи, які 

знімуть психічне навантаження. Для цього не соромтесь звертатись за 
допомогою до практичного психолога. 

Щоб захистити та підтримати учнів у важкий період адаптації до 
лілейного життя вчитель та майстер повинен бути не лише постачальником 
інформації для розуму, а й оберегом. Підтримка батьків, вчителів, і майстрів – 
важливий гарант гармонійного входження учня в ліцейне життя. 

Якщо учень ще до вступу в навчальний заклад твердо вирішив питання 
про вибір професії, усвідомив її значення, позитивні та негативні фактори, то 
навчання в ліцеї буде цілеспрямованим і продуктивним, і адаптація буде 
здійснюватись без особливих труднощів. 

Таким чином, успішна адаптація першокурсників до життя та навчання 
в професійному закладі є підґрунтям подальшого розвитку кожного учня, як 
особистості та майбутнього фахівця. 
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Девіантна поведінка як чинник порушення  
суспільного життя підлітків 

 
 
Анелія Бікус,  
практичний психолог  
ДПТНЗ “Сарненський 
професійний аграрний ліцей» 

 
 
 
 

 
Сьогодні через нестабільність суспільства, нехтування 

загальнолюдських цінностей і зниження рівня життя населення, посилились 
негативні тенденції, які висувають підвищені вимоги до самовизначення і 
стабільності особистості, а також провокують її девіантну поведінку, аномалії 
розвитку й, нерідко, деградацію та саморуйнування. Це пов’язано з 
глибокими соціальноекономічними і політичними змінами, що різко 
загострило соціальні проблеми, збільшило безпритульність, знедоленість, 
психологічні розлади великої кількості населення, особливо підлітків. 
Проблема девіантної поведінки та її корекції завжди була однією з 
найважливіших у педагогіці, психології, кримінології, але зараз, вона носить 
масовий характер та потребує особливої уваги. 

Існує залежність усіх форм прояву девіації від економічних, соціальних, 
демографічних, культурологічних і багатьох інших факторів. Особливу 
гостроту ця проблема придбала в нашій країні, де всі сфери громадського 
життя перетерплюють серйозні зміни, відбувається знецінення колишніх 
норм поведінки. Звичні способи діяльності не приносять бажаних результатів. 
Неузгодженість між очікуваним і реальністю підвищує напруженість у 
суспільстві і готовність людини змінити модель своєї поведінки, вийти за 
межі сформованої норми. В умовах гострої соціальноекономічної ситуації 
істотні зміни зазнають і самі норми.  

Людина як особистість формується під впливом системи соціальних 
відносин, у яку вона включена; цей процес детермінується сукупністю 
соціальних норм, чинних на даний момент у суспільстві. Таким чином, 
соціальні норми є правилами суспільства щодо поведінки особистості, 
визначаючи характер, а також межі можливих і припустимих її проявів. Ці 
вимоги можуть бути закріплені в письмових джерелах законах, статутах. 
Вихідним для розуміння відхилень служить поняття „норма”. 

Соціальна норма — це правило загального характеру, що характеризує 
певну сферу життєдіяльності суспільства, встановлюється державою, 
суспільством, об'єднаннями громадян чи окремими суб'єктами з метою 
чіткого формулювання прав та обов'язків суб'єктів суспільних відносин. 
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Соціальна норма – це необхідний і відносно стійкий елемент соціальної 
практики, що виконує роль інструмента соціального регулювання і контролю. 

Поведінку, що характеризується відхиленням від прийнятих норм, 
називають девіантною. Девіантна поведінка визначає певні способи 
поведінки, мислення, діяльності людини, які не відповідають встановленим в 
даному суспільстві нормам і цінностям. 

Під девіантною (лат. Deviatio – відхилення) поведінкою слід розуміти:  
1) вчинок, дії людини, що не відповідають офіційно встановленим чи 

фактично сформованим у даному суспільстві нормам (стандартам, 
шаблонам);  

2) соціальне явище, виражене в масових формах людської діяльності, 
які не відповідають офіційно встановленим чи фактично сформованим у 
даному суспільстві нормам (стандартам, шаблонам) . 

У першому значенні девіантна поведінка переважно предмет 
психології, педагогіки, психіатрії. В другому значенні – предмет соціології і 
соціальної психології. Зрозуміло, таке дисциплінарне розмежування відносне. 
Девіантна поведінка поділяється на дві групи: 

1. Поведінка, яка відхиляється від норм психічного здоров'я (шизоїди, 
астеніки, епілептоїди; особи з акцентуаціями характеру); 

2. Поведінка, що має відхилення від моральноправових норм, які 
виявляються у форму проступків і злочинів. 

При визначенні суб'єктивної сторони девіацій, керуються поділом на 
дві групи: 

 девіантна поведінка, орієнтована на зовнішнє середовище 
(екстравертивна)  вона може бути цільовою, заздалегідь запланованою 
(корисливі та інші цілеспрямовані протиправні діяння і аморальні вчинки) або 
афективною (насильницькі злочини, сварки в родині); 

 девіантна поведінка, орієнтована суб'єктом на самого себе 
(інтровертивна)  пияцтво й алкоголізм, наркоманія, самогубство та ін.  . 

Соціальні відхилення різноманітні, як і соціальні норми, але їх 
розмаїтість вища: норма типова, а відхилення завжди індивідуалізоване. 

Соціальні відхилення можуть мати для суспільства різні значення. 
Позитивні служать засобом прогресивного розвитку системи, підвищення 
рівня її організованості, подолання застарілих, консервативних чи реакційних 
стандартів поведінки. Це – соціальна творчість: наукова, технічна, художня, 
суспільнополітична. Негативні – дизфункціональні, дезорганізують систему, 
підриваючи часом її основи. Це – соціальна патологія: злочинність, 
алкоголізм, наркоманія, проституція, суїцид. Через таку девіантну поведінку 
проходять негативні витоки соціуму. Внаслідок відхилень від нормальної 
поведінки відбувається руйнація спокійного укладу життєдіяльності. У 
дійсності багато людських діянь не є нормативними не лише тому, що вони 
здійснюються всупереч нормам, але здебільшого через те, що норми 
поведінки існують не з кожного конкретного питання людських 
взаємовідносин. 
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Можливість ненормативної поведінки обумовлена тим, що людська 
свідомість здатна виходити за межі будьяких стереотипів і виробляти нові, 
раніше не існуючі варіанти поведінки. Межа між позитивним і негативним 
девіантної поведінки мінлива в часі і просторі соціумів. Крім того, одночасно 
існують різні „нормативні субкультури” (від наукових співтовариств і 
художньої „богеми” до співтовариств наркоманів і злочинців). Ступінь 
соціальної „незручності” різних видів ненормативної поведінки різниться  
від таких, що викликають осуд найближчого соціального оточення, до 
вчинення тяжких злочинів, покарання за які передбачається повна ізоляція 
особи від суспільства. Тому своєчасна, якомога більш рання психологічна 
діагностика схильності молоді до ненормативної поведінки, розробка 
комплексу заходів психологічної допомоги особистості у зазначених 
випадках потребує сукупних зусиль теорії і практики. 

Молодь є найактивнішим психологічним суб'єктом і тому прояви 
соціально неприйнятної поведінки найвиразніше проявляється саме у них. В 
цьому віці, коли не сформований стійкий світогляд, особи найбільше 
піддаються зовнішньому впливу. Сприймаючи інтереси та погляди 
оточуючих, вони вбирають їх і в подальшому керуються ними. Характерною 
рисою девіантних підлітків є недостатня сформованість у них навичок 
спілкування, а саме замкнутість; нездатність одержувати інформацію в 
спілкуванні; нездатність використовувати зворотний зв'язок, тобто наявність 
труднощів при формулюванні запитання для одержання додаткової 
інформації; нездатність звернутися по допомогу і прийняти її; нездатність 
брати участь у спільній діяльності з іншими дітьми при виконанні спільного 
завдання. такі характерні риси являють собою критерії наявності відхилень у 
комунікативній сфері або критерії девіантності. 

Критеріями наявності відхилень підлітка можна вважати: ситуативний 
інтерес до інших людей; відсутність розуміння мотивів поведінки та 
емоційного стану іншої людини; нестійка самооцінка; ситуативне само 
сприйняття; підвищений рівень тривожності; нездатність передбачати 
наслідки власних дій; нездатність до логічного узагальнення; нездатність 
розуміти логіку розвитку ситуації взаємодії, значення поведінки інших 
людей; нездатність розуміти невербальні реакції іншої людини; нездатність 
мислити абстрактними категоріями. 

Девіантна поведінка, схильність до неї є проявом внутрішнього стану 
особистості, який детермінується такими умовами та факторами (за 
Шнейдером): 

 прагнення одержати сильні враження; 
 захворювання дитини; 
 підвищена збудливість, невміння контролювати себе; 
 неблагополучна ситуація в родині, неповні родини; 
 прагнення до самостійності й незалежності; 
 брак знань у батьків про те, як справлятися з важкими педагогічними 

ситуаціями; 
 відставання в навчанні; 
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 зневага з боку однолітків; 
 нерозуміння дорослими труднощів дітей; 
 недостатня впевненість дитини в собі; 
 негативна оцінка дорослими навичок дітей; 
 стресові життєві ситуації; 
 напружена соціальноекономічна ситуація в житті дитини (погана 

забезпеченість, безробіття батьків); 
 приклади насильства, жорстокості, безкарності, отримані зі ЗМІ; 
 надмірна зайнятість батьків; 
 конфлікти з батьками; 
 надмірні заборони з боку батьків (педагогів); 
 постійні дорікання, лайка в родині; 
 слабість інтелектуальної сфери дитини; 
 підвищена комунікативність дітей; 
 низький рівень емоційновольового контролю у дітей; 
 самітність, нерозуміння іншими; 
 зайвий контроль, авторитарність батьків (педагогів); 
 нездатність дітей протистояти шкідливим впливам; 
 генетична схильність; 
 нерівномірність психофізичного й статевого дозрівання; 
 відсутність навичок соціальної поведінки; 
 зниження культури, інтелектуального рівня; 
 маса вільного часу; 
 нудьга, „просто так”; 
 бажання звернути на себе увагу; 
 вплив вулиці. 

Найсприятливішими умовами девіантної поведінки для таких підлітків 
є: відсутність установки на працю і навчання; відсутність самоконтролю, 
чутливість до сторонніх впливів, до гострих переживань, потяг до діяльності 
у неформальній підлітковій групі, неадекватна самооцінка. Типологічні риси 
особистості з девіантною поведінкою: слабка адаптація до нових ситуацій, 
конфліктів, підвищена тривожність, психічна незрілість, депресивність, 
вживання наркотиків, алкоголю. 

Прояви девіантної поведінки, які найчастіше зустрічаються у підлітків: 
1) Підліткова злочинність. Це  крадіжки, хуліганство, вимагання, у 

яких переважають корисливі мотиви, мотиви задоволення потреб, частково – 
помсти, наприклад, при здійсненні хуліганських дій проти „кривдників”. 
Хуліганство, брутальність і агресивність підлітків виникають як своєрідна 
форма самозахисту від зазіхань на їхню особистість із боку батьків, учителів, 
співробітників поліції. Підлітки, схильні до скоєння насильницьких злочинів, 
мали або мають постійний „живий” приклад насильства й жорстокості 
відносно своєї особистості. Особливий характер носить мотивація 
психологічного захисту в групових майнових злочинах у дівчат. Тут діє 
заздрість до своїх забезпечених ровесниць, що мають престижні речі; красти 
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спонукує прагнення „виглядати не гірше”, оскільки відставання від моди 
сприймається як трагедія, особиста соціальна ущербність. 

Безперечним є той факт, що телебачення надає нам велику кількість 
зразків насильства. Спостереження зразків насильства по телебаченню: веде 
до посилення агресивності; підвищує поріг чутливості глядачів до 
насильства; формує неадекватні погляди на соціальну реальність. Прикладів 
відтворення злочинів, показаних по телебаченню – безліч. В опитуванні 208
ми ув'язнених кожні 9 з 10 припускали: телевізійні програми про злочинність 
можуть навчити нових кримінальних трюків. А кожні 4 з 10 сказали, що 
намагалися повторити деякі злочини, побачені колись на екрані телевізора. 

2) Прояв девіантної поведінки: алкоголізм – це зловживання алкоголем. 
По даним опитування спиртні напої у восьмому класі вживали приблизно 
75%, в дев’ятому  80%, в десятому  95% хлопчиків. Це, звичайно, не 
пияцтво, але чим раніше підліток долучається до алкоголю, тим сильніше й 
стійкіше буде його потреба в ньому. 

3) Наркоманія  хвороблива залежність людського організму від 
постійного прийому наркотичних засобів. Виникненню наркоманії сприяють: 

пре і постнатальна патологія; 
черепномозкові травми, важкі й тривалі соматичні захворювання; 
резидуальне (залишкове) органічне ураження головного мозку; 
затримка статевого дозрівання, що найчастіше пов'язана з 

конституціональною затримкою розвитку, має психологічні наслідки; 
виховання в неповній родині; 
постійна зайнятість одного з батьків; 
хворий – єдина дитина в родині; 
алкоголізм або наркоманія когось із близьких; 
психічні захворювання, патологічний характер поведінки близьких 

родичів; 
раннє (до 1213 років) вживання алкоголю або зловживання летючими 

наркотично діючими речовинами . 
4) Суїцид – є свідоме, самостійне позбавлення себе життя. Самогубство 

розглядається як феномен соціальнопсихологічної дезадаптації особистості в 
умовах мікросоціальних конфліктів. Суїцидальна поведінка – це різні форми 
людської активності, обумовлені прагненням позбавити себе життя і служать 
засобом вирішення особистісної кризи, що виникли при зіткненні особистості 
з перешкодою на шляху задоволення її найважливіших потреб. Суїцидальна 
поведінка має внутрішні й зовнішні форми свого прояву. 

Внутрішні форми: 
 антивітальні уявлення (тобто міркування про відсутність цінності 

життя); 
 пасивні суїцидальні думки (міркування на тему своєї смерті при 

відсутності чіткого задуму на самовільне позбавлення себе життя: „добре б 
умерти” і т.д.); 

 суїцидальні задуми (розробка плану самогубства, продумування його 
деталей); 
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 суїцидальні наміри (ухвалення рішення про самогубство). 
Зовнішні форми: 
 суїцидальні висловлення; 
 суїцидальні спроби (цілеспрямоване оперування засобами 

позбавлення себе життя, що не закінчилося смертю); 
 завершений суїцид. 
Усвідомлення неминучості відхилень в поведінці частини людей не 

виключає необхідності постійної боротьби суспільства з різними формами 
соціальної патології. Під соціальним контролем у широкому соціологічному 
змісті розуміється вся сукупність засобів і методів впливу суспільства на 
небажані форми поведінки з метою їх елімінування чи мінімізації. 
Позитивний ефект дає робота в напрямках: 

1. Відмова від карного чи адміністративного переслідування „злочинців 
без жертв” (проституція, бродяжництво, наркоманія, гомосексуалізм і ін.), 
маючи на увазі, що тільки соціальні заходи дозволяють зняти чи 
нейтралізувати дані форми соціальної патології. 

2. Створення системи служб соціальної допомоги: суїцидологічна, 
наркологічна, специфічно вікова (геронтологічна, підліткова), допомога 
соціальної реадаптації. 

Позитивна поведінка, яка відхиляється, часто служить підставою, 
початком існування загальноприйнятих культурних норм. Без неї було б 
важко адаптувати культуру до зміни суспільних потреб. Разом з тим питання 
про те, якою мірою повинна бути поширена така поведінка, і які її види 
корисні і, більше того, терпимі для суспільства, дотепер практично не 
розв’язані. Проте переважна кількість соціальних відхилень відіграє 
деструктивну роль у розвитку суспільства. Тому однією з головних завдань 
психологів є розпізнавати корисні культурні зразки в поведінці індивідів і 
груп і надавати допомогу в подоланні негативних девіацій. 

В нашому навачальному закладі практичний психолог у співпраці з 
викладачами та майстрами виробничого навчання, батьками, працівниками 
соціальних служб постійно проводить профілактичну роботу з попередження 
проявів девіантної поведінки молоді та учнів «групи ризику».  Ця робота 
включає ряд компонентів: виховання, корекцію девіантної поведінки, 
проведення попереджувальнопросвітницької роботи, первинної 
профілактики, що надає можливість отримати інформацію про шкідливість 
вживання психоактивних речовин та вторинної профілактики  розпізнавання 
сигналів, як потенційно проблематичних, з метою реагування на них, щоб 
уникнути подальших проблем. У плані виховної роботи ліцею, включено 
багато виховних годин, присвячених шкоді здоров’ю від вживання алкоголю, 
наркотиків, тютюнопаління та інше, навчання молоді протистояти тиску 
однолітків і засобів масової інформації, що ініціюють вживання шкідливих 
речовин.Проводиться робота з формування  в учнів  навичок здорового 
способу життя , тривала та постійна профілактична робота з молодими 
людьми на усіх стадіях формування їх особистості. має мотивувати підлітка 
до змін у його стилі життя, характері поведінки, вплинути на особистість 
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учня, його свідомість з метою формування позитивних якостей характеру та 
корисних форм поведінки. 
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Профілактика суїцидальної поведінки підлітків 

 

 
Юлія  Яніцька, 
практичний психолог 
ДПТНЗ „Соснівський професійний 
ліцей” 

  
 

 
 

Життя — це безцінний дар,який дається людиніпри народженні  
і те, як: людинарозпорядиться ним,залежить від неї самої. 

Сократ 
 
Охорона дитинства в Україні – загальнонаціональний пріоритет, мета 

якого забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, 
соціальний захист та всебічний розвиток особистості. 

У сучасному світі збільшується кількість дітей, які потребують 
особливої уваги. Це діти, для яких характерні:  негативна поведінка;  
схильність до злочинності; відхилення у психічному розвитку; схильність до 
суїциду. 

Перше літературне джерело, де згадано про суїцид, давньоєгипетський 
твір, написаний ще в XXI ст. до н.е., „Полеміка людини з душею”. Весь твір 
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пронизаний замкненістю і самотністю, людина почувається одинокою у світі, 
де все для неї чуже і вороже. Смерть здається єдиним виходом із полону 
страждань. Самогубство засуджували давньогрецькі мислителі Сократ, 
Платон, Арістотель. Першим в історії церкви самогубство засудив Августин 
Блаженний. Він вважав це явище порушенням основної заповіді „Не вбий”. 

Визначення понять 
Суїцид (завершене самогубство) – навмисне самоушкодження зі 

смертельним результатом, позбавлення себе життя. 
Люди, які вчиняють суїцид, зазвичай страждають від сильного 

душевного болю й перебувають у стані стресу, а також переконані у 
неможливості впоратися зі своїми проблемами. 

Суїцидальна поведінка – це прояв суїцидальної активності, думки, 
наміри, висловлювання, погрози, спроби, замахи, дії. 

Суїцидальна поведінка трапляється як у психічно здорових людей, так і 
при психопатіях, акцентуаціях характеру. 

Суїцидент – особа, яка зробила спробу суїциду або демонструє 
суїцидальні схильності. 

Типологія суїцидів 
Суїциди поділяють на три основні групи: істині, демонстративні й 

приховані. 
Істинний суїцид – це правдиве бажання вмерти. Не буває спонтанним, 

хоча інколи виглядає досить несподіваним. Такому суїциду завжди передують 
пригнічений настрій, депресивний стан або просто думки про завершення 
життя. Причому оточення цього стану може і не зауважувати. Іншою 
особливістю істинного суїциду є розмірковування та переживання про сенс 
життя. 

Демонстративний суїцид не пов'язаний із бажанням умерти, а є 
способом звернути увагу на свої проблеми, покликати на допомогу, вести 
діалог. Це може бути і спроба своєрідного шантажу. Смертельний результат у 
такому випадку є наслідком фатальної випадковості. 

Прихований суїцид (непряме вбивство) – вид суїцидальної поведінки, 
що не відповідає її буквальному визначенню, але з тією ж спрямованістю і 
результатом. Це дії, що супроводжуються високою ймовірністю смерті. 
Більшою мірою це поведінка, націлена на ризик, на гру зі смертю, ніж на 
завершення життя. Це й ризиковане керування автомобілем, і захоплення 
екстремальними видами спорту, і вживання сильних наркотиків, самоізоляція. 

Мотиви самогубства 
Повідомлення про бажання вмерти з'являються без усякої зовнішньої 

провокації, зазвичай виявляються у вигляді погрози близьким. У таких 
випадках спроби самогубства роблять, коли дорослих немає поруч, потай від 
них.  

Молодь найвразливіша до соціальних негараздів у суспільстві. Сьогодні 
зростає кількість чинників, що схиляють молодь до самогубства. 

Десять основних мотивів суїцидальної поведінки серед молоді: 
1. Переживання образи, одинокості, відчуженості. 
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2. Реальна або уявна втрата батьківської любові, нерозділене кохання, 
ревнощі. 

3. Переживання, пов'язані зі смертю одного з батьків, розлучення 
батьків. 

4. Почуття провини, сорому, образи, незадоволення собою. 
5. Страх перед ганьбою, глузуванням, приниженням. 
6. Страх перед покаранням. 
7. Любовні невдачі, вагітність. 
8. Почуття помсти, шантажу. 
9. Бажання привернути до себе увагу, викликати жаль, співчуття. 
10. Співчуття або наслідування приятелів, героїв книг. 
 
Можливі мотиви 
Пошук допомоги – більшість  людей, які думають про самогубство, не 

хочуть помирати. Самогубство розглядається як спосіб щось одержати (увагу, 
любов, звільнення від проблем, від безнадії). 

Безнадія – життя безглузде, а на майбутнє розраховувати не варто. 
Немає сподівання змінити життя на краще. 

Численні проблеми – всі проблеми настільки глобальні й нерозв'язні, 
що людина не може сконцентруватися, щоб вирішувати їх по одній. 

Спроба зробити комусь боляче – „Вони ще пошкодують!”. Інколи 
людина вважає, що, вкоротивши собі віку, забере із собою проблему й 
полегшить життя своїй родині. 

Спосіб розв'язати проблему – людина розглядає самогубство як 
свідчення мужності й сили. 

 
Причинами суїцидів у підлітковому віці можуть бути: 
Несформоване розуміння смерті. У свідомості підлітка смерть не 

означає безповоротного припинення життя. Він думає, що все можна буде 
повернути назад. У підлітків розуміння й усвідомлення страху смерті 
формується не раніше 18 років. 

Раннє статеве життя призводить до ранніх розчарувань. У певний 
момент ситуація, після якої, на думку підлітка, „жити далі просто неможливо” 
(розрив із коханим/коханою, небажана вагітність тощо), тобто відбувається 
втрата мети. Суїцидальна поведінка в підлітків часто пояснюється тим, що 
молоді люди, не маючи життєвого досвіду, не можуть правильно визначити 
мету свого життя і шляхи її досягнення. 

Дисгармонія в родині. 
Саморуйнівна поведінка (алкоголізм, наркоманія, криміналізація). 
У переважній більшості випадків суїцидальна поведінка у підлітковому 

віці пов'язана з реакцією протесту, особливо частим джерелом якого є 
порушені внутрішньосімейні, внутрішньоучилищні або внутрішньогрупові 
взаємини. 70 % підлітків приводом, що штовхнув їх на спробу суїциду, 
називали різноманітні навчальні конфлікти. Але причиною є, як правило, 
проблеми в родині. Однак вони зазвичай не зовнішні, а глибокі, неявні: 
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порушені стосунки батьків і дітей. „Останньою краплею” стають навчальні 
ситуації, оскільки навчальний заклад – це місце, де учень проводить значну 
частину свого часу. 

Депресія – також одна з причин, що підводять підлітка до суїцидальної 
поведінки. 

Причини депресії часто пов'язані із втратою друзів або близьких, 
здоров'я чи певних звичних речей (наприклад, місця проживання).  

Не існує якоїсь однієї причини самогубства. З особливою пильністю 
слід ставитися до поєднання небезпечних сигналів, якщо вони зберігаються 
протягом певного часу. 

Як педагоги маємо мати уявлення про ранні ознаки суїцидальних 
намірів та вміти їхрозрізняти: 

Попередня спроба самогубства: уу багатьох молодих людей, котрі 
закінчують життя самогубством, була спроба суїциду раніше. 

Усні загрози: деякі суїциданти досить чітко говорять про свої наміри. 
Існують прямі твердження: „Я не можу цього витримати”, „Я не хочу більше 
житии”, „Я хочу покінчити із собою”. Часто вислови можуть бути 
замасковані: „Ви не повинні за мене турбуватись”, „Я не хочу створювати вам 
проблем”, „Скоро, дуже скоро цей біль буде позаду”, „Вони дуже скоро 
пожалкують, коли я їх залишу” і т. п. Всі загрози повинні сприйматись 
серйозно. 

Зміна в поведінці: наприклад, активні люди можуть стати замкнутими і 
заглибитись у себе; нерішучі люди здійснювати надзвичайно ризиковані 
вчинки. 

Токсикоманія, наркоманія, алкоголізм. Незвичні покупки: людина може 
прагнути купити зброю, мотузку та інші речі, які можуть викликати у вас 
підозру. 

Відмова від власності: той, хто вирішив здійснити самогубство, може 
роздавати власні речі. 

Ознаки депросії: це можуть бути зміни у вживанні їжі, порушення сну, 
тривожність, неврівноваженість, втрата інтересу до діяльності. 

Проблеми в навчальному закладі: пропуски уроків, емоційні вибухи або 
інша поведінка не властива даному учню. 

Теми смерті: бажання закінчити своє життя може проявлятися в 
малюнках, в поезії, записах в зошитах, щоденниках і т.п. 

Раптові (неочікувані) стани ейфорії: людина має щасливий вигляд 
після тривалого депресивного стану — це означає, що вона відчуває 
полегшення від остаточного прийняття рішення про скоєння самогубства. 

Інші ознаки: часті інциденти, скарги та фізичний стан організму, 
гіперактивність, агресивність, неадекватна поведінка з метою привернення 
уваги або досить тривале переживання горя після втрати когось. 

Фахівці пишуть про те, що в 10 % випадків суїциденти справді хочуть 
накласти на себе руки, і в 90 % —це привернення до себе уваги. 

Будьмо уважні до своїх учнів, і ми зможемо їм допомогти. 
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ПОЗАУРОЧНЕ ЖИТТЯ 
 

„Краяночка” збирає вокальні таланти 

 
Анатолій Гнітецький, 
методист ДПТНЗ „Сарненський 
професійний аграрний ліцей” 

 
 
 
 

 
Важко переоцінити роль художньої самодіяльності в навчально – 

виховному процесі навчального закладу. Адже, працюючи в аматорському 
гуртку, молода людина має реальні шляхи для самореалізації, а мистецькі 
заходи – це невичерпне джерело для її духовного життя. Саме ці заходи 
акумулюють, очищають, утверджують і возвеличують духовність як окремої 
людини так і народу в цілому. 

Розпочався 20172018 навчальний рік і за традицією в навчальних 
закладах запрацювали гуртки художньої самодіяльності, які відвідує чимало 
молоді. Працюють такі гуртки і в Державному професійнотехнічному закладі 
„Сарненський професійний аграрний ліцей”. Один з них – вокальний гурток 
„Краяночка”. З  2013 року його незмінним керівником є  Лариса Василівна 
Олещук, акомпаніатором   В’ячеслав Аврамишин. До колективу його 
керівник приймає усіх бажаючих, учнів 1 – 3 курсів. При зарахуванні до 
гуртка перевіряє у кожного музичний слух, голос, відчуття ритму, музичну 
пам'ять. Наголошує учням, що почати співати й удосконалювати свій спів 
ніколи не пізно, а заняття в вокальному гуртку сприяють розвитку слуху та 
пам'яті, допомагають досягти успіхів у 
навчанні, що мовний тренінг підвищує 
загальну культуру мовлення, а співоче 
дихання покращує здоров'я легенів, 
комунікативні ж навички прискорюють 
адаптацію в колективі, публічні виступи і 
навики акторської майстерності 
допомагають виявляти психологічну 
стійкість, а творча реалізація сприяє 
життєвому успіху.  

Працюючи з кожним гуртківцем Лариса Василівна вкладає в них усю 
свою душу, тому не дивно, що в позаурочний час біля неї багато учнів,  
розкриваються і розквітають їх таланти.  

Під час занять гуртка його керівник  знайомить учнів з кращими 
вокальними творами сучасної музики, авторською, народною музикою, 
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сучасною естрадною піснею. Розвиває  навички  співу a capella; спів в 
ансамблі (злагоджено, врівноважено). Працює керівник і індивідуально з 
учнями, розширює Їх співочий  діапазон, вирішує творчі завдання, що 
виникають в процесі роботи над репертуаром таких, як 

  підбір репертуару відповідно до типу голосу і манері виконання; 
  відпрацювання складних вокальних мелізмів у пісні; 
  усунення співочих неточностей під час виконання; 
  відпрацювання сольних фрагментів і розвиток артистичних та інших 

навичок.  
Лариса Василівна  підбирає репертуар  для гуртківців, який визначає їх 

творче обличчя. 
На заняттях гуртка його учасники вчаться емоційно переводити зміст 

тексту пісні у відповідні форми виразності, працюють над сценічним їх 
оформленням. Для цього  використовують пластику (танець або його 
елементи), світло, театралізовану дію тощо. Розуміють, що важливе значення 
у сприйнятті виконавця глядачами має його зовнішній вигляд, тому 
знайомляться з історією костюму, зокрема, сценічного, визначають 
відмінність його від побутового та святкового, з декоративною косметикою.  

Учасники гуртка  активну участь беруть практично у всіх ліцейних  
заходах і концертах, міських та обласних конкурсах і фестивалях, є 
активними учасниками благодійних акцій. Їх зворушливі виступи дарують 
глядачам багато приємних емоцій, а для Їх самих є джерелом радості й 
натхнення. 

Досягненнями гуртківців є  призові місця  у різного роду конкурсах, 
фестивалях. Так соліст гуртка Вадим Лех здобув друге місце у 
Всеукраїнському студентському фестивалі естрадної пісні „Пісня буде поміж 
нас”. Гуртківці „Краяночка” неодноразово ставали призерами обласного 
відкритого фестивалю вокальнохорового мистецтва „Поліський краю 
дорогий”, обласного фестивалюконкурсу патріотичної пісні „Поліська січ”, 
обласного етнофестивалю 
,,Вифлеємська зірка,,.у міському 
фестиваліконкурсі  молодіжного 
мистецтва „Спалах талантів”. А 
нещодавно вокальному ансамблю 
„Краяночка”  присвоєно почесне 
звання „Зразковий художній 
коллектив”. 

Бажаємо  вокальному 
коллективу „Краяночка” та їхньому 
керівнику подальших творчих успіхів 
та перемог.  

 
 


