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Повноцінними є тільки ті знання, які
дитина здобула власною активністю.
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Групи ключових компетенцій
• Координаційні уміння 
• Швидкість реакції 
• Ручна вправність
• Здібність до концентрації уваги та ін.

1. Психомоторні 
уміння

• Практичні уміння і навички для широкого кола 
діяльності в галузях: - вимірювальна техніка -
охорона праці - обслуговування машин -
технологічне планування - читання технічної 
документації та ін.

2. Загальнотрудові
якості

• Самостійність мислення - технічне мислення -
креативність - здібність до вирішення проблем -
оцінні здібності та ін.

3. Творчі  
здібності

• Надійність - прагнення до якісної роботи -
сумлінність - відповідальність - самостійність -
критичність - упевненість у собі - оптимізм -
спрямованість на конкретні досягнення і успіх в 
роботі

4. Персональні 
здібності



компетенції, які
мають чітке
визначення і
можливість
формування
в межах  окркмих
навчальних
предметів

відносяться до 
певного кола 
навчальних
предметів і
галузей освіти

відносяться до 
загального
(метапредметному) 
змісту освіти

Ключові

Загальнопредметі

Предметні

Структура навчальних
компетенцій



Охорона праці - це не тільки чітке 
дотримування вимог інструкцій та виробничої 
дисципліни, але й виховання у майбутнього 
працівника розуміння необхідності безпечного і 
здорового способу життя. Це важливо ще й тому, що 
працівник згодом стане керівником, забезпечуючи у 
кожній ланці виробничого кола «директор – керівник 
робіт – працівник» усвідомлення безпеки праці



Викладач

Учень

Учень

Учень

Інтерактивне навчання

Інтерактивний («inter» - взаємний, «act» - діяти) означає взаємодіяти 
або перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-ким. 

Це спеціальна форма організації пізнавальної й комунікативної 
діяльності, упродовж якої учні виявляються залученими в процес 
пізнання, мають можливість розуміти й рефлексувати з приводу того, що 
вони знають і над чим міркують.

Місце викладача зводиться до спрямування діяльності учнів на 
досягнення цілей уроку. Основними складовими інтерактивних уроків є 
інтерактивні вправи і завдання, що виконуються учнями. 



Різновиди інтерактивних
технологій



«Кейс - технологія»

Кейс (від англ. саsе – випадок) –
сукупність навчальних матеріалів, в яких
сформульовані практичні проблеми, які
передбачають колективний або
індивідуальний пошук їх вирішення.
Тобто, це використання конкретних
випадків (ситуацій, історій, тексти яких
називаються «кейсом») для спільного
аналізу, обговорення або вироблення
рішень



Суть метода

Походження терміну
відображає суть технології –
обдумування реальної життєвої
ситуації. Учні отримують від
викладача пакет документів
(кейс), за допомогою яких або
виявляють проблему та шляхи її
вирішення, або виробляють
варіанти виходу зі складної
ситуації, коли проблема
позначена



 дозволяє отримувати нові знання і навички практичної
роботи;
 допомагає отримати знання з дисциплін, де немає

однозначної відповіді на поставлене запитання, а є декілька
відповідей, які можуть суперечити за ступенем правдивості;
 принципово відрізняється від традиційних методик: учень

рівноправний з іншими учнями і викладачем у процесі
обговорення проблеми та пошуку істини;
 переборює класичний дефект навчання, пов’язаний з

«сухістю», не емоційністю викладання матеріалу: емоцій,
творчої конкуренції і навіть боротьби у цьому методі так
багато, що добре організоване обговорення кейсу може
нагадувати театральну дію…

Використання кейс – стаді:



Створення кейсу
Спочатку треба відповісти на три питання:

1. Для кого і навіщо пишеться кейс?

2. Чому повинні навчитися учні?

3. Які навички вони отримають?

Після цього процес створення кейсу буде мати вигляд:

Ціль 
навчання

Структурування 
навчального матеріалу

Вибір організаційних 
форм, методів та 
засобів навчання



Обов’язкові складові кейсу: 

назва кейсу; 
опис основної ідеї кейсу; 
мета кейсу; 
місце кейса в навчальному плані (для самостійного 
планування навчального процесу); 
формулювання проблеми та план вивчення матеріалів кейса; 
поетапне завдання для виконання; 
питання для обговорення; 
вимоги до оформлення результатів роботи з кейсом; 
опис ситуації; 
довідкові матеріали; 
посилання на додаткові інформаційні ресурси (для 
самостійного вивчення).



Дії викладача: 
 створення кейса або використання вже наявного;
 розподіл учнів по малих групах (4-6 чоловік);
 знайомство учнів з ситуацією, системою оцінювання рішень 

проблеми, термінами виконання завдань;
 організація роботи учнів у малих групах, 
 визначення доповідачів;
 робота з кейсом;
 організація презентації рішень в малих групах;
 організація загальної дискусії;
 узагальнюючий виступ викладача, його аналіз ситуації;
 оцінювання учнів викладачем.



Метод кейс-стаді передбачає:

1
• підготовлений в друкованому вигляді 

приклад кейса (можливий мультимедіа -
кейс, відео-ситуація)

2
• самостійне вивчення і обговорення кейсу 

учнями

3
• спільне обговорення кейса в аудиторії під 

керівництвом викладача

4
• слідування принципу "процес 

обговорення важливіше самого 
рішення"



Робота учнів над кейсом 
передбачає:

1. Знайомство з конкретним випадком.

2. Пошук: оцінка інформації, отриманої 
з матеріалів завдання, і самостійно 
залученої.

3. Обговорення: обговорення
можливостей альтернативних рішень.

4. Резолюція: знаходження рішення в 
групах.

5. Диспут: окремі групи захищають 
своє рішення.

6. Зіставлення підсумків: порівняння 
рішень, прийнятих у групах.



Існує 3 можливі стратегії поведінки
викладача впродовж роботи з кейсом:

Викладач буде давати ключі до розгадки
у формі додаткових питань або (додаткової) інформації

У певних умовах викладач буде сам давати відповідь

Викладач може нічого не робити (залишатися   
мовчазним), поки хтось працює над проблемою



КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ Й ОЦІНКИ РОЗВИТКУ 
В УЧНІВ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

______________________________________________ П.І.П.

____________Спеціальність ______ Курс _______ Дата

Ключові компетенції
Оцінка в часі

Вихідни
й стан 

Через 
півроку

Через
1 рік

Через
1,5 року

Через 
2 роки

Через
2,5 роки

Здатність до системного мислення

Здатність до самостійних дій в умовах невизначеності

Готовність проявляти відповідальність за виконувану
роботу

Здатність самостійно й ефективно вирішувати
проблеми в області професійної діяльності

Готовність до позитивної взаємодії й
співробітництва з товаришами

Готовність до постійного професійного росту, 
придбанню нових знань

Стійке прагнення до самовдосконалення
(самопізнанню, самоконтролю, самооцінці й
саморозвитку); прагнення до творчої самореалізації

Готовність вести здоровий спосіб життя



Що дає кейс-метод?
Застосування викладачем кейс-методу з одного боку

стимулює індивідуальну активність учнів, формує
позитивну мотивацію до навчання, зменшує кількість
«пасивних» і невпевнених у собі учнів, забезпечує високу
ефективність навчання і розвитку майбутніх фахівців,
формує певні особистісні якості і компетенції, а з іншого
дає можливість самому вчителю: самовдосконалюватись,
по-іншому мислити й діяти та оновлювати власний творчий
потенціал.



Кабінет охорони праці – осередок
формування в учнів ключових компетенцій



Лабораторія кабінету
охорони праці



Компетентність майбутнього робітника 
має бути кінцевим результатом навчання, і 
це зумовлює необхідність цілеспрямованої 
діяльності усього педагогічного колективу 
училища щодо її формування

Висновки
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