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Вступ 

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 відбулося 

заняття обласної школи передового педагогічного досвіду15 лютого 2018 року 

на базі у Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у 

Рівненській області. Заняття проходило  у форматі круглого столу, де кожен 

учасник мав змогу висловитися та розповісти про свої здобутки та досягнення. 

Розпочала заняття Марчук Т.М., викладач 

ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей», яка 

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). 

В рамках засідання круглого столу були 

заслухані та обговорені виступи педагогічних працівників ПТНЗ області, а 

саме: 

Савицького М.Д., викладача ДПТНЗ «Сарненський професійний 

аграрний ліцей»;  

Тутуки Є.О., викладача ВПУ №2 м. Сарни; 

Лаврушкіної М.Ф., викладача ДНЗ «Рівнеське вище професійне училище 

ресторанного сервісу та торгівлі»; 

Баранчук Л.О., викладача ДНЗ «Рівнеське вище професійне училище 

ресторанного сервісу та торгівлі»; 

Мельничук Л.О., викладача ДНЗ «Рівнеське вище професійне училище 

ресторанного сервісу та торгівлі»; 

Марковича Ю.А., викладача Радивилівського професійного ліцею; 

Шукалюк Г.П., викладача Рівненського професійного ліцею; 

Гоменюк Л.В., методиста ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей». 

Учасники круглого столу обмінялись думками щодо вдосконалення 

освітнього процесу у закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Пропонуємо вашій увазі 

матеріали з виступів членів обласної 

школи передового педагогічного 

досвіду. 
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Крок за кроком до педагогічної майстерності 

 

Тамара Марчук, 

викладач ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей»  

 

Хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися,  

досягнувши вершини, а підійматися вище 

Френсіс Бекон  

 

Шановні педагоги! Батьки, держава довірила нам найцінніший скарб 

світу – дитину, людину, свою надію, своє майбутнє. Ми навчаємо й виховуємо 

кілька поколінь учнів. А це вимагає постійної творчості, невтомної роботи 

думки, величезної душевної щедрості і, найголовніше, любові до дітей. Ми 

повинні виховати, всебічно розвинути, сформувати особистість, людину-

творця, господаря своєї долі, патріота і громадянина.  

Головні нормативно-правові документи Міністерства освіти України 

свідчать:  

«Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно 

підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну 

культуру».                                                          (Закон України «Про освіту») 

 

«Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників та 

професійне самовдосконалення — важлива умова модернізації освіти». 

(із Національної доктрини розвитку освіти). 

Досягнення висот педагогічної майстерності потребує максимальних 

особистих зусиль, енергії, природних нахилів і здібностей, величезної 

працездатності і, чи найголовніше безмежне бажання стати педагогом - 

майстром. 

Педагогічна майстерність - це високе мистецтво навчання і виховання, 

доступне кожному педагогові, що постійно вдосконалюється; це єдність знань, 

методичних умінь, мовної культури, педагогічної техніки, такту й оптимізму. 

Педагогічна майстерність – це право чи обов’язок учителя? 

Це право! Кожен учитель здатний розвивати свою майстерність і 

донести її до учнів. 

Це обов’язок! Адже без педагогічної майстерності неможливо виховати 

творчу, обдаровану особистість. 

Це талант! Це щохвилинна праця, це постійний творчий пошук, це 

бажання стати МАЙСТРОМ! 
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Незаперечним є факт, що майбутнє людства визначає не науково - 

технічний прогрес, а те, чого, як і хто вчить тих, хто здобуває знання. 

У педагога велика місія на землі. Він навчає, надихає, запалює, 

наповнює сенсом життя підростаюче  покоління.  

Педагог, який вірить в успіх справи, як правило, його досягає.  

 

Мої кроки до вершин педагогічної майстерності. 

Як зробити  кроки до вершин майстерності впевненими, 

необтяжливими, активними і бажаними, як досягти якомога кращих 

результатів роботи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крок 1.Пошук - шлях до успіху. 

Напевно, кожен з Вас задумувався, яким має бути життя.  Погодьтеся, 

достойна робота - це важлива його складова. Успішний старт - ап, власні  

досягнення  - звучить заманливо! Але є одна маленька 

деталь – для цього треба зробити ПЕРШИЙ крок, а щоб 

він був УСПІШНИЙ треба перейняти досвід від 

НАЙКРАЩИХ! 

На цьому етапі перевагу надаю таким компетенціям: 

✓ Вміння добувати інформацію (інтернет ресурс, 

друковані джерела, участь в семінатар, засіданнях 

методсекцій тощо) 

✓ Вміння обробляти інформацію. 

✓ Вміння застосовувати інформацію. 

(Власний досвід. Коментар) 
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Крок 2. Самоосвіта – джерело досконалості. 

,,Учитель як фахівець живе доти, доки вчиться”. (К.Д. Ушинський) 

Викладач - це не тільки той, хто навчає, а в першу чергу, той, хто 

вчиться сам. Той хто своїм прикладом привчає до творчого злету, до 

відповідальності за доручену справу день за днем, крок за кроком. 

Досягти успіхів у педагогічній роботі мені допомагає правильно 

організована самоосвітня діяльність. 

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та 

самовдосконалення педагога.  

Самоосвіта – це самостійно надбані знання, з 

урахуванням особистих інтересів і об’єктивних потреб 

закладу, в якому працюють, із різних джерел – 

додатково до тих, що отримані в навчальних закладах. 

Форми самоосвіти, що я використовую: 

✓ поглиблена підготовка до занять;  

✓ виконання  курсових та між курсових робіт;  

✓  курси підвищення кваліфікації; 

✓ стажування; 

✓  виступи на семінарах, тренінгах, інтернет-конференціях , засіданнях 

метод секцій з доповідями;  

✓ творчі десанти; 

✓ вивчення досвіду педагогів – новаторів вітчизняних та зарубіжних: 

В.О.Сухомлинського, А.С. Макаренка, К.Д.Ушинського, Ш.А. Амонашвілі та 

ін.. 

✓ вивчення передових освітніх технологій. 

✓ вивчення досвіду своїх колег, нововведень та методичних порад 

✓ вивчення наукової, методичної та навчальної літератури, 

нормативних документів фахових видань. 

✓ теоретична розробка і практична  апробація особистих матеріалів 

✓ науково-дослідницька робота за проблемою. 

Показником ефективності педагогічної самоосвіти – є  якість 

організованого педагогом навчально-виховного процесу та його професійно-

кваліфікаційне зростання.  

Важливо, щоб самоосвіта для педагога стала необхідністю, тому що 

тільки за такої умови він досягає поставленої мети, творчо зростає, а головне 

бачить і розвиває здібності учнів та вихованців. 

Крок 3. Компетентність  – основа професійної діяльності. 

«Учні вибачають вчителеві суворість і різкість, але не вибачають 

поганого знання своєї справи». А.С.Макаренко. 
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Зміст поняття «професійна компетентність». 

Професійна компетентність – це властивість особистості, що 

виявляється в здатності до професійної діяльності. 

Професійна компетентність – це єдність теоретичної й практичної 

готовності педагога до здійснення професійної діяльності. 

Професійна компетентність – це спроможність результативно діяти, 

ефективно розв’язувати стандартні та проблемні ситуації, що виникають у 

професійній діяльності. 

Професійна компетентність педагога включає: 

✓ знання науки, предмет якої він викладає 

✓ знання педагогіки 

✓ знання психології 

✓ знання методики викладання 

Основні компетенції сучасного вчителя: 

✓ Вміти вчитися разом зі своїми учнями, самостійно закриваючи 

свої «освітні дірки». 

✓ Вміти планувати і організовувати самостійну діяльність учнів 

(допомагати тим, що здобувають знання визначати цілі і освітні результати на 

мові умінь (компетенцій); 

✓ Вміти мотивувати учнів, включаючи їх в різноманітні види 

діяльності, що дозволяють  напрацювати їм необхідні компетенції; 

✓ Вміти інсценувати навчальний процес, використовуючи 

різноманітні форми організації діяльності і включаючи різних учнів в різні 

види роботи і діяльності, враховуючи їх схильності, індивідуальні особливості 

і інтереси; 

✓ Вміти займати експертну позицію щодо демонстрованих учням 

компетенцій в різних видах діяльності і оцінювати їх за допомогою 

відповідних критеріїв 

✓ Вміти помічати схильності учня і відповідно до них визначати 

найбільш відповідний для нього навчальний матеріал або діяльність. 

✓ Володіти проектним мисленням і вміти організувати і керувати 

груповою проектною діяльністю учнів. 

✓ Володіти дослідницьким мисленням, уміючи організувати 

дослідницьку роботу учнів і керувати нею. 

✓ Використовувати систему оцінювання, що дозволяє учням 

адекватно оцінювати свої досягнення і удосконалювати їх. 

✓ Вміти здійснювати рефлексію своєї діяльності і своєї поведінки  і 

вміти організувати її в учнів в процесі навчальних занять. 
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✓ Вміти вести заняття в режимі діалогу і дискусії, створюючи 

атмосферу, в якій учні хотіли б висловлювати свої сумніви, думки і точки зору 

на обговорюваний предмет, дискутуючи не тільки між собою, але і з вчителем, 

приймаючи, що своя власна точка зору може бути також взята під  сумнів і 

бути розкритикована. 

✓ Володіти комп'ютерними технологіями і використовувати їх в 

навчальному процесі.       

(Власний досвід. Коментар) 

 

«Чим більше знаєш, тим більше вмієш». Е. Абу 

Крок 4. Духовність - основа гуманності 

Людина є не тільки мікрочастинкою космосу, але й велетенським, дуже 

складним, багато в чому ще невідомим нам світом. Внутрішній або духовний 

світ людини – це безмір найрізноманітніших почуттів і відчуттів, емоцій і 

настроїв, задумів та ідей, понять і образів, фантазій та ідеалів, цінностей та 

теорій. Тому пізнання внутрішнього світу людини не менш необхідне й 

важливе, ніж пізнання оточуючої дійсності.  

Духовність — фундамент поняття «особистість». Поняття «духовність» 

у педагогічному словнику тлумачиться, як індивідуальна вираженість 

особистості у системі двох фундаментальних потреб:  

✓ потреби пізнання світу, себе, сенсу й призначення свого життя; 

✓ соціальної потреби жити, діяти для інших (готовність прийти на 

допомогу, розділити радість і горе). 

Складовими духовної культури особистості (за П.Щербанем) є: 

✓ Інтелектуальна культура. 

✓ Моральна культура. 

✓ Культура спілкування. 

✓ Національна культура та національна самосвідомість. 

✓ Художньо-естетична культура. 

✓ Християнська морально-етична культура, релігійні заповіді та 

традиції. 

✓ Родинно-побутова культура. 

✓ Політична, правова культура. 

✓ Екологічна культура. 

У своїй роботі наслідую систему роботи та виховання  Ш.А. Амонашвілі 

– «Педагогіка цілісного життя дітей та дорослих». Вона будується на началах 

гуманності та віри в дитину, на основі виховання творчістю, співробітництва 

педагогів з дітьми. 
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Духовна людина завжди живе за законами Істини, Добра і Краси. 

Критерієм для оцінювання моральності та духовності людини є десять 

заповідей Закону Божого. У Книзі Життя — Біблії, що є словом Самого Бога 

до людини, викладено зміст духовних цінностей. Це — християнські чесноти: 

покора, щедрість, цнотливість доброзичливість, поміркованість, лагідність, 

працьовитість. Духовні цінності зумовлюють усі інші цінності і людини, і 

суспільства. Головні якості духовної людини: любов, радість, спокій, 

терплячість, доброта, милосердя, віра, стриманість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, я вважаю, що гуманність — це надзвичайно рідкісний дар, який 

треба берегти, бо маючи його, людина дійсно стає Людиною. 

Гуманність — це шанобливе, доброзичливе, співчутливе ставлення до 

людей, вміння бути стриманим в оцінці їхніх вчинків. 

Саме виховання є одним із факторів який формує духовність кожної 

особистості. Адже кожна особистість є людиною. Але не кожна людина є 

особистістю. Людиною народжуються, особистістю стають. 

Вважаю, що в закладах освіти фундаментальною основою виховання 

мають бути духовність, патріотизм, моральність і гуманність – це саме ці 

цінності, які закладені в основі формування особистості. На цих основах 

базується будь – яка позитивна культура. 

Крок 5. Комунікабельність- ключ до співпраці. 

Головним у роботі вчителя є спілкування.  

Спілкування – це різнобічні контакти між людьми, обумовлені 

потребами спільного життя і діяльності. 
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Спілкування – багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів 

між людьми, який передбачає обмін інформацією, певну тактику і стратегію 

взаємодії, сприймання і розуміння суб’єктами спілкування один одного. 

 Комунікабельність - уміння слухати і розуміти людей, здійснювати на 

них вплив, встановлювати з ними гарні особисті чи ділові стосунки.  

Комунікабельність проявляється:  

- в умінні правильно сприймати і оцінювати учнів, колег, а саме: 

індивідуальні характерологічні особливості, цілі, мотиви, наміри, стани; 

- в умінні правильно оцінювати життєві ситуації і діяти з їх 

урахуванням; 

- в умінні обирати такі стиль, засоби, прийоми спілкування, які б з 

мінімальними затратами приводили до бажаної мети спілкування; 

- в умінні співчувати людям; 

- у пластичності мислення, що допомагає у виборі ефективних засобів 

переконання і здійснення.      

(Власний досвід. Коментар).      

Професійні уміння комунікабельного  педагога: 

✓ Чіткість; 

✓ Лаконічність; 

✓ Доступність. 

Крок 6. Творчість та креативність – особливий дар. 

Р. Рейгер та Дж. Стенг вважають, що вчитель-професіонал повинен бути 

творчим, креативним, цікавим, допитливим, чуйним, дружелюбним та тяжко 

працювати, щоб бути ефективним на уроці; створювати таке навчальне 

середовище, яке б збільшувало та підсилювало бажання учнів учитися. В 

цьому ж контексті Г. Гайгет та Е. Стоунз стверджують, що хороший учитель – 

це людина з винятково широкою та сповненою життям інтелектуальною 

допитливістю. 

 
(Власний досвід. Коментар) 
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Крок 7. Інноваційність – вимога сучасності. 

Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики 

вивчення і впровадження нових методів навчання і виховання дітей. 

Інноваційність притаманна особливо для налаштованих на творчість 

креативність педагогів. 

Інновації в педагогіці пов´язані із загальними процесами у суспільстві, 

глобальними проблемами, інтеграцією (лат. integratio — відновлення, 

об´єднання в ціле окремих елементів) знань і форм соціального буття.  

Причини використання інновацій: 

✓ Наслідування  інших навчальних закладів; 

✓ Зростаючі запити тих, що здобувають знання та роботодавців; 

✓ Конкурентоспроможність; 

✓ Незадоволення своїми досягненнями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нині створюється нова педагогіка, характерною ознакою якої є 

інноваційність — здатність до оновлення, відкритість новому. 

Стосовно особистісного чинника педагогічної діяльності це означає: 

1) відкритість педагога до діалогу з вихованцями, яка передбачає 

рівність психологічних позицій обох сторін; 

2) відкритість культурі й суспільству, яка виявляється у прагненні 

педагога змінити дійсність, дослідити проблеми та обрати оптимальні способи 

їх розв´язання; 

3) відкритість свого «Я», власного внутрішнього світу, тобто організація 

такого педагогічного середовища, яке сприяло б формуванню і розвитку 

образу «Я».  

Одним із основних завдань підготовки вчителів в системі освіти Франції 

є не тільки формування професійних умінь та навичок, але, перш за все, 

виховання творчої особистості, яка здатна використовувати найновіші 
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досягнення педагогічної науки і практики, вільно орієнтуватися у стрімкому 

потоці наукової інформації, розуміти, використовувати і створювати 

інноваційні педагогічні технології.  

Інноваційність як принцип педагогіки забезпечує умови розвитку 

особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на 

особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку. 

Застосування комп’ютерних технологій – один із кроків інноваційності. 

Форми застосування комп’ютерних технологій: 

✓ Віртуальні екскурсії 

✓ Віртуальний магазин 

✓ Презентації 

✓ Тестування 

✓ Проектна діяльність 

Без інноватики я не вбачаю подальшого свого розвитку як педагога. 

 

Крок 8. Конкурентоспроможність – запорука самоутвердження. 

«Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має жодної 

цінності».                                                                                    Роберт Кіосакі. 

Конкурентоспроможний викладач – це людина, здатна творчо мислити 

й втілювати свої творчі ідеї. «Продуктом» конкурентоспроможного 

викладача є конкурентоспроможний учень. 

Щоб бути у руслі подій необхідно вдосконалюватися. 

 Напрямки  подальшого вдосконалення: 

✓ Не варто боятися помилок, варто швидко їх виправити. 

✓ Не варто боятися чогось нового, варто його застосовувати 

✓ Не варто боятися експериментувати, варто проводити експерименти 

✓ Не варто зупинятися на досягнутому, варто йти вперед  

✓ Не варто відмовлятися від старого, варто його не забувати! 

 

Крок 9. Досвід – скарбниця  педагогічної мудрості. 

Реалізація третього етапу заходів проекту Європейського Союзу 

В рамках проекту ЄС «Покращення 

системи підготовки кадрів для потреб 

економіки Волинського субрегіону» 

протягом 6-8 грудня 2016 року у Навчально-

практичному центрі «Хенкель Баутехнік 

(Україна)» Луцького вищого професійного 
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училища будівництва та архітектури проходив навчальний семінар для 

викладачів та майстрів виробничого навчання з професії «Столяр 

будівельний». 

Мета заходу:  підвищення якості 

підготовки кваліфікованих робітників з 

названої професії в професійно-технічних 

навчальних закладах Волинської та 

Рівненської областей.  

В рамках семінару був відвіданий 

майстер-клас з опорядження деревини, навчально-практичні заняття щодо 

виділення основних компетенцій фахівців даної професії, удосконалення 

кваліфікації персоналу, матеріально-технічного забезпечення, маркетингу, 

розроблення електронних засобів навчання, 

тощо. 

Результатом комунікації стало  

внесення конструктивних змін у робочі 

навчальні програми виробничого навчання з 

професії «Столяр будівельний» та розробка 

стандарту за компетенціями з професії 

столяр. 

 

 

Крок 10. Майстерність – мірило професіоналізму. 

Майстерність – 

✓ Це гармонія 

✓ Це свідома поведінка 

✓ Це уміння спрямовувати активність особистості на її розвиток 

✓ Це передбачення і точний розрахунок 

✓ Це найкраще досягнення результату 

Будьте особистістю із багатогранними інтересами здатною постійно 

вчитися, розвиватися, отримувати задоволення від власної діяльності.  

 

Десять педагогічних істин, які я наслідую: 

1. Вивчайте можливості кожного учня. Без знання стану здоров’я 

неможливе правильне навчання і виховання 

2. Не будьте зверхніми у стосунках з учнями, адже навіть малюк прагне 

до незалежності. Поважайте особистість учня 

3. Частіше посміхайтеся. Ваша посмішка до учнів свідчить про те, що 

зустріч з учнями вам приємна, усмішка створює позитивний настрій 
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4. Плануйте свою роботу на уроці, обдумуйте всі структурні частини 

уроку, готуйте запитання, роздатковий матеріал, відповідну комп’ютерну 

техніку  

5. Завантажуйте учнів цікавою та корисною роботою, адже в 

протилежному випадку на уроці буде відбуватися безлад, а інтерес до 

предмету буде стрімко падати 

6. Вчіться вислуховувати учня до кінця. Кожен учень повинен бути 

впевнений у тому, що він буде почутий 

7. Основне завдання оцінки – правильно визначити не результат 

навчання учня, а його навчальні досягнення, динаміку успішності 

8. Будьте вимогливими і послідовними. Учень повинен знати, що все 

сказане вами буде виконане і доведене до завершення 

9. Систематично аналізуйте свої уроки, виховну роботу, проведені 

позаурочні заходи, працюйте над поглибленням своїх знань та професійних 

вмінь 

10.  Не затримуйте учнів після дзвінка 

Кожен урок  не повинен бути схожим на попередній! 

Висновок: Скільки  б  не  працювала,  труднощі  в  моїй  роботі  не  

зникають,  лише  змінюється їх  характер. Намагаюся   й  надалі 

перетворювати  клас  у  справжню робочу  майстерню. Продовжую  

працювати  під  девізом : ,,На  старті  пошуку ”,  вивчаю із  задоволенням  інші  

передові  досвіди  із  педагогічних  друкованих видань, Інтернет ресурсу,  

вибираю  ,,родзинку”  для  душі  і  впроваджую  у  свою  роботу ,   проводячи  

спостереження  та  дослідження  в  групах,  аналізуючи  досвід  попередніх 

років,  роблю  висновки,  які  допомагають  почуватися  впевнено  в  різних  

життєвих ситуаціях. 

Педагогічні прийоми, форми роботи це лише цеглинки великої споруди 

педагогічного досвіду, яка будується все життя. І тільки від педагога залежить, 

що будувати: казковий палац чи благеньку хатинку. 

«Учитись важко, а учить ще важче, але не мусиш зупинятись ти, як 

дітям віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти». 

 П. Сингаївський 
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Самоосвіта – шлях до педагогічної майстерності 
 

 Ліана Гоменюк,  

методист ДПТНЗ «Соснівський  

професійний ліцей»  

 

«Ти лише до тих пір здатний сприяти освіті інших, 

 поки продовжуєш працювати над власною освітою» 

Дістерверг  

 

Приємно, коли про людину кажуть: «Майстер своєї справи».  У ці слова 

вкладено  повагу  до майстерності і професіоналізму, визнання і пошану. 

Тільки стати таким професіоналом непросто, адже майстерність 

приходить лише із часом, набувається завдяки невтомній праці, помилкам та 

досвіду. Тоді і стає можливим підкорення професійних вершин завдяки 

власній майстерності.  

Я дозволю собі зробити ліричний відступ і розкажу про одного з таких 

майстрів. 

Якось у Канаді проводився світовий чемпіонат із рубки лісу. Після 

важких і довгих змагань у фінал вийшли двоє славетних  лісорубів.  Для 

того,щоб визначити остаточного переможця, було вирішено так: кожному з 

претендентів відводилася певна ділянка лісу. Переможцем ставав той, хто 

зміг повалити найбільшу кількість дерев протягом робочого дня. 

Рівно о 7-й ранку пролунав сигнал і лісоруби розпочали роботу.  Вони 

рубали дерево за деревом, не відстаючи один від одного. Щойно падало дерево 

на ділянці одного лісоруба, як чувся тріск зрубленого дерева в іншого. Та 

згодом стукіт сокири на одній з ділянок на деякий час припинився. Здивований 

і зраділий лісоруб з іншої  ділянки подвоїв зусилля, щоб якомога більше 

зрубати дерев і вирватися вперед, поки його конкурент перепочине.  Через 

якийсь час ситуація повторилась. І знову перший лісоруб прискорив роботу, 

бажаючи скористатися слабкістю противника, який знову зупинився. Так 

тривало весь день. Щогодини другий лісоруб зупинявся на десять хвилин, а 

перший працював не покладаючи рук, та не даючи собі ніякого передиху. Ще б 

пак, адже перемога майже вже в нього в кишені. Недаремно ж він не робив 

собі поблажок, у той час як конкурент улаштовував собі перепочинки. 

Тож коли пролунав сигнал про завершення змагання, перший лісоруб був 

абсолютно впевнений у своїй беззаперечній  перемозі. 

Але яким же гірким було його здивування, коли після підрахунку 

повалених дерев  виявилося, що він програв, причому з досить великим 
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відривом. 

- Але як це вийшло? Хіба таке можливо?!- запитав він переможця. - Я 

ж на власні вуха чув, як ти кидав роботу і щогодини перепочивав. Це помилка! 

- Це не помилка. Усе просто: я дійсно зупинявся , але не на перепочинок. 

У той час як ти продовжував рубати, я точив свою сокиру... 

 

Інструментом у професійній діяльності вчителя є його знання та вміння 

застосовувати сучасні педагогічні технології, впроваджувати різні форми і 

методи роботи на уроці, знаходити порозуміння з учнями, вирішувати складні 

педагогічні ситуації. І ми, педагоги, повинні дбати про «свої інструменти», 

тобто постійно  вдосконалювати професійні знання, уміння та навички. 

Навчання впродовж життя – це  вимога, яку ставить перед кожним з нас 

професія. Залишитися із знаннями, які були здобуті багато років тому - 

означає припинити професійний розвиток. Фундамент при цьому, звісно ж, 

залишиться міцний і надійний, проте  високої вежі з нього уже не зведеш. А 

щоб завжди залишатися «на висоті» – потрібно постійно працювати над 

собою, над  розширенням знань і збагаченням досвіду. 

В умовах реформування освітнього середовища, сучасний педагог має 

бути готовим до змін, а тому доволі актуальною є проблема неперервної 

освіти, спрямованої на професійне становлення, вдосконалення педагогічної 

майстерності й підвищення кваліфікації. 

Сучасні вимоги до педагога на перше місце ставлять систематичну 

самостійну роботу з розвитку професійної компетентності, поглиблення його 

теоретичних знань та практичних умінь. Отже, проблема самоосвіти стає все 

більш актуальною. Завдання методичної служби  полягає у максимальному 

використанні творчого потенціалу педагогів, яких, на думку фахівців, сьогодні 

треба повернути від виконавчої дисципліни до дисципліни самостійного 

творчого мислення.  

Ставлення педагогів до методичної роботи взагалі, й до самоосвіти 

зокрема, неоднозначне, а тому я  як методист головним завданням методичної 

служби вбачаю створення стійкої мотивації професійного самовдосконалення. 

Адже, як вважає  К.Д. Ушинський, «Учитель живе до тих пір, поки він 

вчиться, коли він перестає вчитися, у ньому вмирає вчитель».  

Мене, як методиста, турбує питання: як спонукати педагогів  до 

систематичної самоосвітньої діяльності, і як підтримувати світоч творчості, 

щоб він  не згасав і давав плоди, щоб кожен викладач, майстер виробничого 

навчання, вихователь міг самореалізуватися у професійній діяльності і сягнути 

вершин педагогічної майстерності. І сьогодні на нашому засіданні я хотіла б 

акцентувати увагу на основних аспектах самоосвіти педагога та спрямувати 
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вас до певних  напрямків цієї діяльності. 

Самоосвіта... Потрібно чи не потрібно? Повинен чи не повинен? Таких 

запитань навіть не повинно виникати у сучасного вчителя. Адже в законі 

України «Про освіту» зазначено: «Педагогічні та науково-педагогічні 

працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний та 

загальнокультурний рівень і педагогічну майстерність”    (Закон України “Про 

освіту”, ст.54) 

Крім того, у новому Законі про освіту введено нове поняття  - 

інформальна освіта (самоосвіта) - це освіта, яка передбачає самоорганізоване 

здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної 

діяльності, пов’язаною з професійною, громадською або іншою діяльністю чи 

дозвіллям.( Закон України “Про освіту”, ст.8) 

Отже, для того, щоб навчати, вчителю самому необхідно постійно навчатись. 

Прагнення до знань, психологічна готовність педагога до потреби 

навчатись,  є безперечним гарантом його професійного росту.  Загальновідома 

істина: досягнути  успіху може лише той вчитель, який  постійно знаходиться 

на сучасному рівні знань, вільно адаптується до нових тенденцій життя.  

Поняття «самоосвіти» трактується вченими по-різному. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Систему самоосвіти вчителя можна розглядати як сукупність 

складових: 

➢ Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості; 

➢ Самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей; 

➢ Самовизначення – вміння вибрати своє місце в житті, суспільстві, 

вміння усвідомлювати свої інтереси; 

➢ Самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватності 

своїм можливостям, форми самоосвіти, планувати, організувати робоче місце 

та діяльність; 

➢ Самореалізація – реалізація особистістю своїх можливостей; 

➢ Самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки 

васної роботи; 

➢ Саморозвиток – результат самоосвіти. 

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та 

самовдосконалення. 

Самоосвіта - процес самостійної свідомої  пізнавальної діяльності.  
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Основними завданнями самоосвітньої діяльності педагога є: 

➢ вдосконалення теоретичних знань, професійної компетентності 

вчителя; 

➢ оволодіння новими формами, прийомами навчання й виховання; 

➢ вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного 

досвіду, новітніх досягнень педагогіки та психології , нових педагогічних 

технологій; 

➢ розвиток особистісних здібностей, професійних компетентностей. 

У сучасному суспільстві постійна самоосвіта стає умовою успіху в 

професійній діяльності, крім того , і це особливо важливо – вона захищає 

педагога  від інтелектуального зубожіння.  

 Специфіка педагогічної діяльності така, що для ефективної її 

організації, кожен вчитель чи майстер виробничого навчання повинен 

володіти ґрунтовними знаннями з предмета чи професії, педагогіки та 

психології,  методикою викладання, мати загальний високий рівень культури, 

ерудиції. Цей перелік далеко не повний, але без цих знань та навичок педагог 

не зможе ефективно навчати та виховувати.  

Хочу звернути вашу увагу на основні напрямки  самоосвіти 

педагогічних працівників: 

➢  професійний  (предмет викладання або професія)  

➢  психолого-педагогічний (знання педагогіки та психології) 

➢  методичний (методика викладання предмета, педагогічні технології, 

прийоми) 

➢  правовий (законодавча база, нормативні документи) 

➢  етичний, естетичний (етичні норми, знання правил етикету) 

➢  інформаційно-комп’ютерні технології (навики роботи з ПК, 

комп’ютерне програмування) 

➢  інтереси та хобі (сприяють інтелектуальному розвитку та 

особистісному зростанню) 

 Ці напрямки є обов’язковим переліком, складеним на основі посадових 

обов’язків педагогічних працівників. Кожен креативний вчитель здатний 

доповнити його власними напрямками.  

 

Інтерактивна вправа «Коло думок» 

Учасники отримують аркуші із словом «САМООСВІТА» і добирають до 

кожної літери асоціації 
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З позиції креативного підходу до самоосвітнього процесу, його можна 

розглядати таким чином: 

С - самовдосконалення 

А - аналіз 

М - можливості 

О - організованість 

О - оптимізм 

С - самореалізація 

В - впевненість 

І - інтерес 

Т - творчість 

А - активність 

 

Якщо уявити діяльність вчителя в галузі самоосвіти списком дієслів, то 

вийде: читати, вивчати, спостерігати, апробувати, аналізувати, узагальнювати, 

писати і т.д., одним словом – ДІЯТИ. 

Види діяльності, що сприяють самоосвіті  вчителя: 

➢ читання художньої, методичної, педагогічної літератури; фахових 

періодичних видань; 

➢ перегляд  пізнавальних телепередач, документальних та наукових 

фільмів; 

➢ спілкування з колегами;  

➢ відвідування  уроків (занять) у  колег і  участь в їх обговоренні; 

➢ проведення відкритих уроків та позаурочних заходів; 

➢ участь у методичних заходах ПТНЗ та області (вебінарах, семінарах, 

круглих столах, нарадах, тренінгах, конференціях,  тощо) 

➢ робота з Інтернет-ресурсами (освітні сайти, портали, блоги, соціальні 

мережі), спілкування з колегами в он-лайн режимі ; 

➢ організація гурткової та позаурочної роботи; 

➢ участь у фахових конкурсах, фестивалях, виставках тощо; 

➢ презентація власних методичних напрацювань (друк у періодичних 

виданнях,публічні виступи, висвітлення на освітніх сайтах та порталах) 

➢ проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування; 

➢ відвідування музеїв, театрів, виставок; подорожі. 

Кожна діяльність безглузда, якщо в її результаті не створюється певний 

продукт чи немає яких-небудь досягнень.  
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Результатами самоосвітньої діяльності можуть бути:  підвищення 

якості викладання предмета,  розроблені або видані методичні посібники, 

статті, підручники, програми, сценарії, дослідження; розробка нових форм, 

методів і прийомів навчання;  оформлення дидактичних матеріалів, тестів, 

наочностей;  вироблення методичних рекомендацій по застосуванню нової  

технології;  розробка та проведення відкритих уроків за власними, 

новаторськими технологіями;  проведення тренінгів, семінарів, конференцій, 

майстер-класів, узагальнення досвіду з досліджуваної проблеми (теми) тощо. 

Лише за умови наявності результатів роботи, ми можемо говорити про її 

ефективність. Тому дуже важливо, щоб кожен з нас зумів правильно і 

об’єктивно оцінити результат своєї роботи. Самовдосконалюватись, 

розвиватися – значить іти вперед, значить показати певний результат. 

Найбільш ефективною формою зарекомендувала себе система самоосвіти, 

яка дозволяє педагогу проявити  творчість, креативність, майстерність. Варто 

зауважити також, що самоосвіта сприяє підтримці та розвитку найважливіших 

психічних процесів - уваги, пам'яті, розвиває критичне та аналітичне 

мислення. 

Однак, якою б високою  не була здатність вчителя до самоосвіти, не 

завжди цей процес реалізується на практиці. Причини, які найчастіше 

називають вчителі, це відсутність часу, брак джерел інформації, відсутність 

стимулів та інші. Насправді ж, це лише прояв інертності мислення та лінощів 

розуму, оскільки самовдосконалення має бути потребою кожного педагога. 

Не бійтесь експериментувати, будьте активними, старанно працюйте над 

собою,  проявіть творчість та креативність – і ви досягнете вершин педагогічної 

майстерності. Успіхів вам, шановні колеги! 
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 Знайомтеся і спілкуйтеся з авторитетними, відомими, 

досвідченими фахівцями у вашій справі. 

 Регулярно читайте нову фахову літературу. 

 Зробіть підписку на періодичні фахові 

видання. 

 Створіть власну бібліотечку, в якій були б зібрані найнеобхідніші 

та цікаві матеріали, що стосуються вашої професії. 

 Спілкуйтеся з колегами на професійних Інтернет-ресурсах - 

форумах, блогах, соціальних мережах. 

 Приймайте активну участь у всіх методичних заходах, 

практикуйте публічні виступи. 

 Беріть участь у фахових конкурсах. Навіть якщо ви не переможето, 

то все одно здобудете певний досвід. 

 Не втрачайте можливості презентувати свої власні напрацювання 

(проводьте відкриті заняття, виставки розробок, висвітлюйте матеріали в 

періодиці та освітніх Інтернет-ресурсах) 

 Розширте коло особистих інтересів; знаходьте час для подорожей, 

екскурсій, відвідуйте виставки, музеї, театри 

 Не лінуйтесь, працюйте, самовдосконалюйтесь щодня. 

 

 

 

 

 

  

“Це невелике слово грандіозне за своїм значенням. Це "сезам, відчини" 

для будь-яких воріт, філософський камінь, який перетворює весь 

неблагородний метал людства в золото. Дурного воно робить розумним, 

розумного - блискучим, блискучого наполегливим і урівноваженим. Хлопцям - 

приносить надію, зрілим мужам - упевненість, немолодим - відпочинок. Це не 

тільки пробний камінь прогресу, але і міра успіхів в повсякденному житті.  

Це слово - ПРАЦЯ.” 

                                                                                                                       Уільям Ослер 
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ШШлляяххии  ффооррммуувваанннняя  ккллююччооввиихх  ккооммппееттееннттннооссттеейй  ннаа  ууррооккаахх  

ххііммііїї  ((зз  ддооссввііддуу  ррооббооттии))  

  

  

Євгенія Тутука,  

викладач хімії Вищого професійного 

 училища № 22 м. Сарни  

  

  

  

 

Поняття «компетентнісний підхід» одержало поширення на початку ХХІ 

століття у зв’язку з дискусіями про проблеми і шляхи модернізації освіти. 

Педагогічна наука показала, що вона не стоїть осторонь від суспільно-

політичних процесів, які відбуваються в державі. Саме тоді з’явилися такі 

поняття як «особистісний підхід», «компетентнісний підхід», «інтерактивні 

(або інноваційні) технології навчання».  

Для довідки. 

Фундаментальні цілі освіти, сформовані в документах ЮНЕСКО:  

‒ навчити одержувати знання /вчись вчитися/; 

‒ навчити працювати і заробляти /вчення для праці/; 

‒ навчити жити /вчення для існування/; 

‒ навчити жити разом /вчення для спільного життя/. 

Якщо «вчись вчитись» у нас було ‒ вчитель, крім знань з предмета 

навчав учнів, як самим добувати знання, що для цього потрібно робити, які 

джерела інформації використовувати тощо, то наступні три цілі освіти 

радянська, а потім українська школа не вирішували зовсім. Перед школою не 

ставилось завдання навчити працювати і заробляти гроші, навчити жити, 

навчити жити разом. 

Компетентнісний підхід передбачає не засвоєння учнями окремих один 

від одного знань і вмінь, а оволодіння ними в комплексі. У зв’язку з цим по-

іншому визначається система методів навчання. 

При цьому навчальний процес відбувається за умови постійної активної 

взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, де всі учні і вчитель є 

рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Педагог виступає лише в 

ролі організатора процесу, лідера групи. Таке навчання передбачає 

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 

розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь, навичок і 

цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Оскільки світ 
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стає дедалі складнішим, молодь потребує вміння розв’язувати складні 

проблеми, приймати зважені рішення. 

Програма із загальноосвітньої підготовки не в стані сформувати рівень 

компетентності учнів, достатній для ефективного вирішення проблем в усіх 

сферах діяльності і в усіх окремих ситуаціях. Основна мета ‒ формування 

ключових компетентностей. 

Основні групи компетентностей можна охарактеризувати таким чином: 

‒ соціальні (характеризують вміння людини повноцінно жити в 

суспільстві: брати на себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір, 

безконфліктно виходити з життєвих ситуацій); 

‒ полікультурні ‒ не тільки оволодіння досягненнями культури, але 

й розуміння та повага до людей інших національностей, релігій, культур, мов, 

рас, політичних уподобань та соціального становища; 

‒ комунікативні ‒ вміння спілкуватися усно та писемно рідною та 

іноземними мовами; 

‒ інформаційні ‒ вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та 

використовувати інформацію з різних джерел; 

‒ саморозвитку і самоосвіти ‒ мати потребу і готовність постійно 

навчатися протягом усього життя; 

‒ продуктивної творчої діяльності. 

Внутрішня структура компетентності: 

‒ знання; 

‒ пізнавальні навички; 

‒ практичні навички; 

‒ відношення; 

‒ емоції; 

‒ цінності та етика; 

‒ мотивація. 

Слідом за структурою йде сукупність ключових компетентностей як 

перелік певних дій чи вмінь: 

‒ вивчати; 

‒ шукати; 

‒ думати; 

‒ співробітничати; 

‒ братися за діло; 

‒ адаптуватися. 

Вивчати: 

‒ вміти вирішувати проблеми; 

‒ вміти використовувати власний досвід; 



25 

‒ самостійно займатися власною освітою. 

Шукати: 

‒ добувати інформацію; 

‒ вміти працювати з документами та класифікувати їх; 

‒ консультуватися у експерта; 

‒ працювати з різними базами даних. 

Думати: 

‒ критично мислити; 

‒ мати власну позицію та формувати власну думку; 

‒ оцінювати соціальні звички, пов’язані зі здоров’ям, споживанням, 

оточуючим середовищем; 

‒ вміти оцінювати твори літератури та мистецтва. 

Співробітничати: 

‒ вміти співробітничати та працювати в групі; 

‒ приймати рішення; 

‒ вміти домовлятися; 

‒ улагоджувати суперечки та конфлікти. 

Братися за діло та адаптуватися: 

‒ нести відповідальність; 

‒ вміти організовувати свою роботу; 

‒ вміти знаходити нові рішення; 

‒ довести гнучкість реагування на зміни в житті; 

‒ бути стійкими перед труднощами. 

Спрямованість ккооммппееттееннцціійй::  

1. Формування критичного мислення. 

2. Рефлексія. 

3. Визначення власної позиції. 

4. Прояв у конкретній ситуації. 

5. Поєднання потреб особистості та соціуму. 

6. Опанування сукупністю способів діяльності. 

Дидактичні принципи, на яких базується ккооммппееттееннттннііссннее  ннааввччаанннняя,,  

ввккллююччааююттьь::  

ННааууккооввііссттьь  ‒‒  ввііддппооввііддннііссттьь  ззммііссттуу  ооссввііттии  ррііввннюю  ррооззввииттккуу  ннааууккии  вв  ппееввнниийй  

ііссттооррииччнниийй  ппееррііоодд..  

Гуманізм ‒ звернення до особистості, забезпечення умов для навчання, 

розвиток здібностей. 

Гнучкість ‒ врахування специфіки регіону, навчального закладу, умов, 

що змінюються. 
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Уніфікація ‒ використання державних стандартів, єдиних навчальних 

планів і програм. 

Діяльнісна спрямованість ‒ націлення навчального процесу на 

формування вмінь і навичок шляхом організації діяльності учнів. 

Технології компетентнісної освіти: 

1. Навчання в групах. 

2. Фронтальні технології. 

3. Навчання у грі. 

4. Навчальні дискусії. 

Пріоритетні методи формування компетенцій: 

1. Частково-пошуковий. 

2. Портфоліо. 

3. Метод проектів. 

4. Дослідницький. 

5. Проблемний. 

Організація навчальної діяльності за компетентнісного підходу ‒ 

нестандартність, проблемні ситуації, рольові ігри, уроки-виставки, інтегровані 

уроки тощо. 

Щоб забезпечити формування ключових компетентностей на уроці, 

вчитель сам повинен бути компетентним в багатьох питаннях, крім знання 

свого предмета. Тому недарма у вузах вивчається дуже багато самих 

різноманітних предметів, які, на перший погляд, не мають навіть точки дотику 

з обраною професією. 

Однією з умов, що забезпечують успішну підготовку кваліфікованих 

робітників з середньою освітою, є достатньо високий рівень знань 

загальноосвітніх предметів. Якість підготовки кваліфікованих робітників у 

ПТНЗ у величезній мірі залежить від того, наскільки професійна і 

загальноосвітня підготовка учнів представляє єдиний взаємозв’язаний і 

взаємообумовлений процес. 

Викладання предметів загальноосвітнього циклу (фізики, хімії, 

математики та ін.) повинно бути достатньо високого наукового рівня і мати 

професійну спрямованість. Необхідно показати учням роль і місце даної науки 

в техніці і технології конкретного виробництва, перспективи його розвитку на 

основі новітніх досягнень тієї або іншої галузі науки, техніки і технології 

промислового або сільськогосподарського виробництва. 

В профтехучилищі викладач має можливість здійснювати міжпредметні 

зв’язки не тільки з предметами шкільного циклу, але і з предметами 

професійного циклу, що сприяє виробленню в учнів зацікавленості до 

вивчення даного предмета. Для цього необхідно ознайомитись і 
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проаналізувати програми предметів професійного циклу, зпівставити їх з 

програмою свого предмета, наприклад хімії, вибрати ті питання, які 

вивчаються на уроках хімії і одночасно є важливими для тієї чи іншої 

професії. Далі під час навчання акцентувати увагу учнів на важливості 

вивчення даного матеріалу, оскільки він має безпосереднє відношення до 

обраної ними професії. 

Практика свідчить, що поряд із професійними знаннями випускник 

училища повинен мати повноцінну середню освіту і вміти застосовувати 

набуті знання із загальноосвітніх дисциплін у своїй професійній діяльності. 

Тому на уроках ми повинні пробудити в учнів позитивне ставлення до 

вивчення предмета, постійно розв’язувати і наочно демонструвати 

актуальність того матеріалу, що вивчається і як він пов’язаний з їх 

майбутньою професією. 

На конкретних прикладах розглянемо сукупність ключових 

компетентностей як перелік певних дій чи вмінь. 

Вивчаючи тему «Нафта, нафтопродукти», пропоную учням розв’язати 

проблему «бензинової кризи» або чим можна замінити дорогий бензин. Якщо 

раніше звучали відповіді «технічним спиртом», говорили про електромобілі, 

то тепер можна почути відповідь про автомобілі, які працюють на воді. Суть 

методу: проводиться електроліз води з подальшим згорянням водню у кисні з 

виділенням величезної кількості енергії. Складність полягає в безпечності 

цього виду транспорту.  

Вивчаючи тему «Естери», зазначаю, що це рідини з приємним 

фруктовим запахом, які використовуються в харчовій промисловості, як 

ароматизатори. Пропоную учням із власного досвіду зазначити, що 

ароматизують (креми, напої, тістечка). 

Учням, які пропустили багато уроків по хворобі, пропонується 

опрацювати пропущений матеріал самостійно, а в разі потреби звертатись за 

консультацією до викладача.  

Вивчаючи тему «Бензен, будова молекули», на уроці пропоную двом 

учням ознайомитись з фізичними властивостями даної речовини, для цього 

кожному з них даю по декілька джерел наукової літератури. Учні протягом 

певного часу добувають потрібну інформацію, а потім на дошці у формі гри  

«Дуель» записують по-черзі всі фізичні властивості бензену. Виграв той, хто 

більше назвав фізичних властивостей. 

Написання рефератів на ту чи іншу тему також вимагає від учнів вміння 

працювати з різними джерелами інформації. Однак, останнім часом учні все 

частіше як джерело інформації використовують Інтернет, тому що це зручно, 
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швидко і легко, не розуміючи того, що для цього потрібно мати глибокі 

фундаментальні знання з предмета, щоб «відсіяти зерно від полови». 

Вивчаючи тему «Харчові добавки. Е-числа», заздалегідь в групі кухар-

кондитер даю кільком учням завдання отримати консультацію по даному 

питанню у експерта ‒ вчителя спецпредметів. Детальніше поцікавитись, яке 

відношення мають харчові добавки до обраної професії, навести конкретні 

приклади. 

Проводжу уроки таким чином, щоб учні думали і робили правильні 

висновки самостійно. 

Наприклад, тема «Будова атома»: пропоную охарактеризувати частинку 

нейтрон за зарядом. Як правило, відповідь відсутня і лише після незначної 

підказки, що відповідь приховується у самому слові ‒ чути хорову відповідь 

«нейтральна». 

Під час уроків навчаю учнів мати власну позицію та формувати власну 

думку. Однак зауважую наступне, якщо це стосується уроку, то це добре, але 

якщо це стосується роботи, то це не дуже добре, тому що може зашкодити 

вашому подальшому кар’єрному росту.  

Після школи учні приходять в училище з дуже низьким рівнем знань з 

предмета. Навчаю учнів бути стійкими перед труднощами, не боятися їх, не 

опускати руки, а починати вчити. Не відразу все вийде, але із часом результат 

навчання буде помітним. 

Деяких нестриманих учнів навчаю «правилу світлофору»: червоний ‒ 

жовтий ‒ зелений кольори, що в перекладі на дії означає: зупинись ‒ подумай 

‒ дій. 

Однією з особливостей сучасної науки є її інтеграція, об’єднання 

теоретичних знань у цілісну систему, що відбиває об’єктивний світ в його 

єдності й розвитку. Інтеграція сучасних наукових знань як одна з 

найважливіших тенденцій розвитку науки має знайти відображення у 

професійному навчанні. 

Інтеграція ‒ поняття загальнонаукове. Під інтеграцією наукових знань 

розуміють процес взаємопроникнення структурних елементів різних галузей 

знань, що супроводжується збільшенням їх узагальненості й комплексності, 

ущільненості. 

У цьому розумінні варто згадати про інтегровані уроки. 

Останнім часом мною було проведено два уроки хімії, інтегровані з 

біологією, на тему: «Органічні сполуки і здоров’я людини», «Вітаміни». 

Викладач біології, присутній на цих уроках, знайомила учнів з роллю і 

значенням даних сполук в життєдіяльності живих організмів. 
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Особливо цікавим виявився урок хімії інтегрований із спецпредметом, 

проведений у групі автомеханіків на тему «Нафта, нафтопродукти». 

По тих запитаннях, які звучали в ході уроку від учнів, можна було 

зробити висновок, що вони компетентні в багатьох проблемах сучасного 

життя і намагаються їх якимось чином вирішувати. Під час уроку учні 

пригадали будову і роботу чотирьохтактного двигуна внутрішнього згоряння. 

Викладач професійного предмета розповів про процес детонації. Було також 

розглянуто питання детонаційної стійкості бензинів, октанове число. 

У ході уроку учні запитували:  

1. Чи відчуває детонацію водій, який сидить за кермом? 

2. Як детонаційні процеси позначаються на самому двигуні? 

3. Чи в державі є якісь установи, які перевіряють якість нафтопродуктів, 

що реалізуються на АЗС? 

4. Чи можна в домашніх умовах бензин з нижчим октановим числом 

перетворити в бензин з вищим октановим числом? 

5. Чи має газойль октанове число? 

Роблячи висновок, можна сказати, що впровадження компетентнісного 

підходу в практику роботи навчального закладу є необхідним, оскільки 

дозволяє вирішити найгостріші проблеми, які виникають в учнів при 

опануванні значного обсягу теоретичних знань, коли учні відчувають суттєві 

утруднення в діяльності для вирішення конкретних життєвих завдань, 

виявляються безпорадними при визначенні життєвих планів, організації 

власної самоосвіти. 

Компетентності формуються в процесі навчання і не тільки у 

навчальному закладі, але і під дією сім’ї, друзів, роботи, політики, релігії, 

культури тощо. У зв’язку з цим реалізація компетентнісного підходу залежить 

від всієї освітньо-культурної ситуації в цілому, в якій живе і розвивається 

учень (школяр, студент). 
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Позитивний підхід до вивчення охорони праці 

 

 

 

Галина Шукалюк,  

викладач охорони праці  

Рівненського професійного ліцею 

 

 

 

Сьогодні перед професійно-технічними навчальними закладами стоїть 

завдання задовольнити потреби економіки України у кваліфікованих 

робітниках з активною життєвою позицією, які були б готовими змінюватися 

самим і змінювати світ навколо. 

Для тривалого й успішного професійного життя здобувачі професійної 

(професійно-технічної) освіти повинні бути конкурентоспроможними на 

ринку праці. Тому педагоги ПТНЗ сприяють формуванню та ефективній 

реалізації особистого потенціалу кожного учня, застосовують найновіші 

освітні технології, розробляють власні методики. Для того, щоб майбутні 

кваліфіковані робітники впевнено почувалися в умовах постійних змін на 

ринку праці, навчальна, виховна, методична і організаційна робота 

педагогічного колективу націлена на всебічний розвиток здобувача освіти та 

формування його ключових, загальнопрофесійних та професійних 

компетентностей, орієнтованості на здоровий спосіб життя. Свідоме ставлення 

учня до свого здоров’я є однією з умов його успішного навчання, а згодом — 

тривалої і продуктивної професійної діяльності. 

Безпечна праці та підтримання високого рівня працездатності 

кваліфікованого робітника забезпечуються сформованістю у нього ціннісного 

ставлення до життя і здоров’я людини. Тому в умовах навчальних закладах, де 

учні здобувають професійну (професійно-технічну) освіту, багато уваги 

приділяється формуванню здоров’язбережувальної компетентності в процесі 

вивчення охорони праці. 

На уроках охорони праці учні здобувають системні знання щодо безпеки 

праці за обраною професією, засвоюють вимоги виробничої санітарії та гігієни 

праці,  пожежної безпеки та електробезпеки, вивчають правові та 

організаційні основи охорони праці й набувають навичок надання домедичної 

допомоги. При оцінюванні навчальних досягнень учнів з дисципліни 

«Охорона праці» береться до уваги їх здатність визначати потенційні 

небезпеки та пропонувати запобіжні заходи. Тому в процесі викладання 

охорони праці педагоги активно реалізовують міжпредметні зв’язки для 
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аналізу умов праці, виробничого обладнання й інструменту, речовин та 

матеріалів, що використовуються у роботі.  

Результатом є розвиток в учнів ціннісного ставлення до людського 

життя і здоров’я. Майбутні кваліфіковані робітники розуміють, що їх успішна 

самореалізація, професійний розвиток, матеріальний добробут і психологічний 

комфорт, конкурентоспроможність на ринку праці мають обов’язкову 

передумову — здоров’я, безпечну працю, акуратність, уважність, свідоме 

дотримання вимог охорони праці. 

Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони здоров’я називає 

здоровий розвиток дитини чинником першорядної важливості, а здатність 

жити гармонійно в мінливих умовах середовища — основною умовою такого 

розвитку. Здоров'я — це не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів; 

воно є станом повного фізичного, душевного і соціального благополуччя [1, 

с.1]. Таке розуміння поняття «здоров’я» робить очевидним той факт, що 

сучасні наукові підходи до формування особистості учня  немислимі без 

урахування психології і все активніше використовують її досягнення.  

Позитивна психологія — галузь психології, яка займається 

дослідженням позитивних аспектів психіки людини. Таких аспектів є чимало: 

чесність, доброта, креативність, лідерство, соціальний інтелект, критичне 

мислення та ін. В момент переживання позитивних емоцій люди схильні 

мислити глобально, бачать цілісну картину [2, с. 332]. 

Педагоги, які прагнуть впроваджувати у свою щоденну практику 

досягнення позитивної психології, розуміють, що просто педагогічної освіти 

може бути недостатньо для коректного застосування у навчально-виховному 

процесі прийомів позитивної психології. Тому доцільним є спеціальне 

навчання, наприклад, онлайн-курс Вищої школи освіти Relay (США) 

«Teaching Character and Creating Positive Classrooms» на платформі Coursera. 

Охорона праці — дисципліна, у якій позитивний підхід вкрай важливий, 

адже в процесі навчання ми оперуємо поняттями «шкідливий виробничий 

фактор», «нещасний випадок», «пожежа», «травма».  Тому важливо мати в 

арсеналі методи навчання, які дозволяють розвивати в учнів впевненість у 

власній здатності безпечно працювати, позитивно оцінювати свій вибір 

професії. 

Отак виявляється, що охорона праці — це не тільки про заземлення, 

протигази і вогнегасники. Охорона праці — це про цінності: збереження 

здоров’я, довге і продуктивне життя. Тому в процесі формування 

здоров’язбережувальної компетентності учнів ПТНЗ на уроках охорони праці 

доцільно розвивати їх навички рефлексії, звертати увагу на зв'язок особистих 

якостей людини з її ставленням до безпеки праці та почуттям власної 

відповідальності за своє здоров’я. Кожна людина — унікальна, і має свій 

неповторний набір психологічних характеристик. Тому у одній і тій же 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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виробничій ситуації люди діють по-різному. Варто пояснити учням, що 

незалежно від особливостей їхньої психіки, вони здатні виконувати вимоги 

охорони праці та адекватно реагувати на можливі позаштатні ситуації. Аби 

переконати кожного, що він здатний правильно діяти в нестандартних умовах, 

можна запропонувати учням самостійно проаналізувати риси свого характеру і 

визначити, які з них сприятимуть адекватній поведінці в критичній ситуації. 

Кожен опинявся у ситуації, коли він швидко зреагував, правильно діяв в 

критичних умовах. Такі вчинки не обов’язково мають бути масштабні та 

значущі. Головне — віднайти позитивний досвід розв’язання проблеми. Щоб 

зміцнити впевненість учнів у власних силах, доцільно акцентувати їх увагу на 

тому, що вони можуть оцінювати ситуацію, розв’язувати проблеми, приймати 

рішення і раціонально діяти.  [3, с.42]. 

Необхідною умовою здатності педагога формувати 

здоров’язбережувальну компетентність учнів є база знань із проблеми 

здоров’язбереження відповідно до специфіки професій, за якими здійснюється 

підготовка у конкретному ПТНЗ, а також відповідні вміння й навички, 

необхідні для здійснення здоров’язбережувальної діяльності. Здоровий спосіб 

життя повинен бути для педагога життєвим пріоритетом, тоді сам педагог 

зможе стати для своїх учнів взірцем [4, с.23]. 

Таким чином, застосування досягнень позитивної психології у поєднанні 

з особистісно орієнтованими технологіями навчання сприяють розвитку 

здоров’язбережувальної компетентності учня, дозволяють виявити, задіяти і 

збагатити його суб'єктивний досвід здоров’язбереження.  У процесі вивчення 

охорони праці в майбутнього кваліфікованого робітника формується культура 

безпеки праці, розвивається ціннісне ставлення до здоров’я та позитивна 

налаштованість на успішну роботу за обраним фахом. 

 

Використані джерела: 

1. Constitution of The World Health Organization, на офіційному сайті 

ВООЗ: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf 

2. Fredrickson, B. L. (2003). The value of positive emotions. American 

Scientist, 91, р. 330–335. 

3. Шукалюк Г. П. 8 порад, як ефективно навчити працівників 

прийомам домедичної допомоги // Довідник спеціаліста з охорони праці: 

журнал. — 2018. — №1. — С. 41–43. 

4. Шукалюк Г. П. Готовність педагогів ПТНЗ до розвитку 

здоров’язбережувальної компетентності учнів // Методичний вісник: 

Інформаційно-методичний збірник. Рівне: НМЦ ПТО, 2018. — №1. — С.22–

25. 

  

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
http://www.americanscientist.org/template/AssetDetail/assetid/21534
http://www.americanscientist.org/template/AssetDetail/assetid/21534


33 

Предметний диктант як інтерактивна вправа та ефективна 

форма письмового контролю знань 

 

 

 

 

Марія Лаврушкіна, 

викладач спецдисциплін  

ДНЗ «Рівненське вище професійне училище  

ресторанного сервісу і торгівлі» 

 

 

 

Контроль рівня навчальних досягнень учнів є важливою частиною 

процесу навчання. Проводити контроль можна у різних формах. З усіх форм 

контролю знань учнів виділяють усну, письмову та автоматизовану.                   

Письмова форма контролю знань містить такі основні методи: контрольну 

роботу, самостійну роботу, диктант, тестування. В організації навчальної 

роботи доцільно використовувати форму письмового контролю знань і умінь, 

як предметний диктант( у різних формах). Ця форма контролю стимулює 

учнів ретельно готуватися до кожного уроку. 

Диктант, якщо вміло проводити і застосовувати різні їх види, є одним із 

засобів боротьби за культуру писемної мови, вони виконують організуючу і 

виховну роль, допомагають сформувати професійні навики регламентованої 

роботи, вміння дотримуватись встановленого порядку і ритму. У той же час 

сама передача на письмі вимагає напруження і зосередження уваги. Отже, це 

один із засобів виховання уваги, дисциплінованості, організованості, точності 

та акуратності в навчальній діяльності, вміння включатись в розумову роботу і 

виконувати завдання в даний момент. Це непростий і нелегкий вид навчальної 

роботи. 

Диктант – це  фронтальна письмова робота, розрахована на 5-10хв. Він 

являє собою перелік запитань, на які учні повинні дати негайні й короткі 

відповіді. Диктанти бажано застосовувати під час вивчення кожного розділу 

або великої за обсягом теми. Не бажано надавати перевагу одному типу 

предметних диктантів, ефективніше чергувати їх і постійно 

урізноманітнювати. Переваги диктантів над усним опитуванням: не займають 

багато часу на уроці, викладач опитує не 1-5 учнів , а всіх учнів у групі. Тому 

диктанти належать до фронтальної письмової форми контролю перевірки 

знань. 
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Диктанти можна використовувати на таких етапах заняття: 

- перед поясненням нового матеріалу з метою актуалізації опорних 

знань(під час перевірки домашнього завдання); 

- після пояснення нового матеріалу  з метою його осмислення  та 

систематизації ( під час перевірки засвоєння нового матеріалу). 

Диктанти бувають різних видів, кожен з яких має свої характерні 

особливості. 

 

Відповідно до теми диктанти поділяються на: 

- тренувальні; 

- контрольні; 

- закріплювальні; 

- систематизовані. 

 

За формою написання предметні диктанти поділяються: 

- вибіркові; 

- фразеологічні; 

- логічні; 

- термінологічні; 

- шифровані; 

- графічні; 

- цифрові; 

- стехіометричні. 

 

Отже, саме за допомогою контролю рівня навчальних досягнень учнів, 

викладач визначає чи досягнута мета навчання. 

Не слід забувати правило: «Задаєш – перевіряй, не перевіряєш – не 

задавай!». 
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Сучасні методи теплової обробки їжі. Метод «Sous Vide» 

 

Людмила Баранчук,  

викладач спецдисциплін  

ДНЗ «Рівненське вище професійне училище  

ресторанного сервісу і торгівлі» 

 

 

Сьогодні все частіше можна почути кулінарний термін «Sous Vide». Не 

кожному шеф-кухарю, який звик працювати «по-старому» подобається це 

слово, оскільки він з ним не знайомий. А між тим дана технологія з кожним 

днем стає все більш популярною,оскільки дозволяє готувати їжу при не 

високих температурах і при цьому зберігати її структуру. Таким чином ми 

отримуємо екологічно чисту їжу, в якій збережено всі її вітаміни і корисні 

речовини. 

Суть методу дуже проста: продукти запаковуються в спеціальний 

пластиковий пакет, з якого відкачується повітря, після чого готується у воді, 

температура якої зазвичай не перевищує 70 градусів. Така температура води і 

водночас відсутність її взаємодії з продуктами зберігає всі корисні речовини і 

робить страву надзвичайно ніжною і соковитою.   

Інноваційний спосіб приготування методом «Sous Vide» передбачає 

застосування вакуумної пакувальної машини – спеціального устаткування.  

Спосіб вакуумування пов’язаний як з приготуванням страв, так і з їх 

зберіганням. Вся суть технології зводиться до наступного: свіжий продукт 

упаковують у вакуумний пакет для варіння з допомогою спеціального 

пакувального вакуумного апарата.  

Потім пакет опускають в посуд з теплою водою і готують при певній 

температурі певний час. А потім вакуумний продукт піддають шоковому 

заморожуванню. У камері холодильника подібна заготівля може зберігатися 

на протязі довгого часу. При приготуванні в вакуумній упаковці зберігаються 

всі смаки і аромати, які в звичайних умовах втрачаються в процесі. 

Температура приготування су-від становить 50-70 градусів. При 

низькотемпературній обробці клітинні мембрани не руйнуються – це означає, 

що такі страви вийдуть набагато більш соковитими. При  запіканні  м’яса 

температура  зазвичай  не нижче  180 градусів,  хоча  для готовності досить 

55-65 градусів для яловичини, баранини, дичини, не більше 80 градусів для 

свинини. 
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Перед тим, як подавати на стіл, м'ясні страви можна трохи обсмажити на 

грилі або розігрітій сковороді для підсилення аромату і появи золотистої 

скоринки. 

Для цього методу підійдуть абсолютно всі продукти, але краще всього 

така технологія підходить для приготування м’яса, морепродуктів і риби. 

Отже приготування страв за технологією sous-vide передбачає наступні 

етапи:  

• підготовка сировини (очищення, комбінування, при необхідності 

попередня обробка на грилі); 

• вакуумна упаковка за допомогою вакуум-пакувальної машини; 

• приготування в спеціальній печі при температурі від 20оС до 95оС; 

• подача страв клієнту або швидка заморозка.  

 

У результаті досліджень встановлено, переваги використання «Sous 

Vide» технології у закладах ресторанного господарства: покращення 

органолептичних показників, зниження втрат у вазі (збільшення виходу); 

попередження мікробіологічного забруднення, подовження терміну зберігання 

напівфабрикатів, скорочення тривалості приготування страв з 

напівфабрикатів; підвищення харчової і біологічної цінності страв. 

Впровадження «Sous Vide» технології у сучасні заклади ресторанного 

господарства дозволяє розширити асортимент страв, забезпечити високий 

рівень організації технологічного процесу та знизити виробничі втрати, а 

страви приготовлені за умови низькотемпературного процесу сприятимуть 

розширенню контингенту споживачів.   
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Використання електронного засобу навчального 

призначення з предмета «Технологія приготування 

борошняних кондитерських виробів з основами 

товарознавства» для професії "Кондитер". 

 

 

Людмила Мельничук,  

викладач спецдисциплін  

ДНЗ «Рівненське вище професійне училище  

ресторанного сервісу і торгівлі» 

 

Посібник призначений для викладачів, майстрів виробничого навчання 

та учнів за професією «Кондитер», а також для всіх любителів кондитерської 

справи.  

Посібник створено за Робочою навчальною програмою, що складена на 

основі типових навчальних програм «Державних стандартів ПТО», 

затверджених наказом МОН України № 1032 від 08.10.2015р.  для учнів за 

професією  7412  «Кондитер» з предмета «Технологія приготування 

борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства»: 

загальна кількість годин за робочим навчальним планом               287 

                                                                          з них: теоретичних           195 

                                                                      лабораторно-практичних      92 

Посібник містить основний матеріал за державною програмою та 

додаткову корисну інформацію з технології приготування борошняних 

кондитерських виробів. 

 

Електронний засіб навчального призначення (ЕЗНП) надає уроку 

специфічну новизну, яка за своїм змістом і формою викладення має 

можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, а також 

подати його в незвичному аспекті, викликати в учнів нові образи, деталізувати 

нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання. 

Використання даного ЕЗНП на уроках дає низку переваг: учнями краще 

сприймається матеріал, зростає зацікавленість, індивідуалізація навчання, 

розвиток творчих здібностей, скорочення видів роботи, що стомлюють учня, 

використання різних аудіовізуальних засобів (музики, відео матеріалу, 

презентацій) для збагачення і мотивації навчання, динамічного подання 

матеріалу, формування самооцінки учня та створення умов для самостійної 

роботи.  
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Використання ЕЗНП дає учням можливість змістовно ознайомитися з 

темою і отримати відповіді на запитання, що виникають, а при подальшому 

самостійному вивчені теми за допомогою презентації засвоїти практичні 

прийоми створення запитів і, нарешті, спробувати свої власні сили. Тобто, 

використання мультимедійних технологій забезпечує наочне подання 

інформації, яка в такому випадку краще засвоюється і перетворює процес 

навчання на цікавий інтерактивний діалог. 

Завдяки використанню ЕЗНП на уроках спецтехнології реалізується не 

тільки інформаційна функція, але й забезпечується засвоєння учнями змісту 

навчального предмета в більшому обсязі. Крім того сприяє мотивації 

навчальної діяльності учнів. 

Кожен творчий викладач застосовує свої оригінальні підходи до 

побудови структури й організації уроку, спрямовані на застосування 

адаптованих до себе й до особливостей навчальної групи методів навчання і 

прийомів: стимулювання довільної уваги і формування мотивації; організації 

й здійснення навчальної діяльності; контролю й самоконтролю.  

 

Програмний засіб  виконує функції інструмента, який допомагає  

викладачу урізноманітнити форми і методи навчання, створює умови для 

використання інноваційних педагогічних технологій, а саме: технологію 

розвивального навчання, інтерактивні технології, проектні технології, 

інформаційні технології та технологію особистісно орієнтованого навчання. 

 

Матеріал розташований окремими блоками – темами. До тем програми 

включений як традиційний матеріал, так і додаткова інформація, якою 

викладач може скористатися на свій розсуд. 

Електронні засоби є ефективною допомогою викладачу для підготовки 

до уроку. Викладач має можливість формувати урок самостійно, доповнювати 

його своїм матеріалом або використовувати уже сформований та підбраний 

матеріал даного ЕЗНП.  

Комп’ютерна програма повинна відповідати тим же дидактичним 

вимогам, що і традиційні навчальні посібники, таким як:  систематичність, 

послідовність, доступність, зв'язок з практикою, наочність. 

Програма повинна функціонувати в умовах класно-урочної системи. 

Програмний засіб має задовольняти потреби  викладачів різної 

кваліфікації. 

Комп’ютерна програма є зрозумілою як викладачам, так і учням; 

інформація, що виноситься на екран, сприйматися однозначно; керування 

програмою є максимально просте. 



39 

Викладач має можливість компонувати матеріал за своїм розсудом і в 

процесі підготовки до уроку займатися творчістю, а не запам’ятовуванням 

того, у якому порядку буде подаватися інформація. 

ЕЗНП з предмета «Технологія приготування борошняних кондитерських 

виробів з основами товарознавства»  для професії «Кондитер» учні 

використовують, як: 

- електронний навчальний посібник(підручник), котрий можна 

перенести 

 на будь-який носій(ПК, мобільний телефон, диск, флеш-карту, 

планшет); 

- електронний конспект уроків; 

- матеріал для повторювання та закріплення пройденого матеріалу; 

- посібник для самостійної підготовки; 

- відеододаток до опорних конспектів; 

- джерело для власної творчості. 

Особливо зручно для тих учнів, які: 

- пропустили заняття; 

- не зрозуміли певні теми; 

- беруть участь у професійних конкурсах; 

- творчо підходять до опрацьовування матеріалу. 
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Навчально-методичне забезпечення уроків 

 

Оксана Довбета, Юрій Маркович, 

викладачі Радивилівського професійного ліцею 

 

У творчій співпраці викладачі Радивилівського професійного ліцею – 

викладач спецпредметів Марковиче Ю.А та викладач іноземної мови  Довбета 

О.Д. підготували навчально-методичний посібник «Ручний електрифікований 

інструмент». 

Метою написання посібника стало те, що 

сьогодні катастрофічно не вистачає нових 

підручників з технології столярних робіт. 

Навіть не те, що не вистачає, їх фактично 

немає. 

Навчально-методичний посібник 

укладено для учнів та викладачів з професій 

«Столяр будівельний. Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій», «Муляр. 

Штукатур. Лицювальник-плиточник», 

«Монтажник систем утеплення будівель». 

 

Посібник містить тематичний матеріал з 

призначення, будови та налаштування  ручного 

електрифікованого інструменту. Вказано принцип роботи  та техніка безпеки 

при роботі з тим чи іншим інструментом. Додатково після кожної теми є 

контрольні запитання. 

Весь матеріал поданий трьома шрифтами – напівжирним, курсивом і 

підкресленим. Викладач повинен ознайомитися з інформацією, що написана 

всіма трьома шрифтами. 

Інформація, яка має бути 

подана на уроці, або на яку 

потрібно звернути особливу увагу, 

написана курсивом. Інформація, 

яку потрібно законспектувати в 

зошит учневі, крім того, що 

написана курсивом, є ще й 

підкреслена. 

Таким чином, посібник  буде 

корисним для самостійного 
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опрацювання тем учнями та стане незамінним помічником для викладача при 

викладанні нового матеріалу. 

Дуже хорошим доповненням посібника є англо-український 

термінологічний словник, над яким працювала викладач іноземної мови 

Довбета О.Д.  

Знання основних термінів та 

конструктивних частин з 

електрифікованого інструменту 

стане в нагоді учням, які 

закінчивши професійно-технічний 

навчальний заклад змушені 

виїжджати працювати за кордон.  

В навчально-методичному 

посібнику міститься нова та 

актуальна на сьогоднішній день 

інформація, яку можна 

використовувати як на уроках 

спецдисциплін, так і при вивченні 

англійської мови. 

 


