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14 - 16 березня 2019 року в Київському
палаці дітей та юнацтва відбулася Десята між-
народна виставка «Сучасні заклади освіти -
2019» і Дев’ята міжнародна виставка освіти за
кордоном «World Edu», організатором якої є
компанія «Виставковий Світ» за підтримки й
участі Міністерства освіти і науки України,
Національної академії педагогічних наук Украї-
ни.

Привітання учасникам надіслав Голова
Верховної Ради України Андрій Парубій. У від-
критті виставки взяли участь перший заступник
голови Комітету Верховної Ради України з пи-
тань науки і освіти Олександр Співаковський,
народні депутати України Віталій Курило і Та-
рас Кремінь, президент Національної академії
педагогічних наук України Василь Кремень, ви-
конуючий обов’язки директора Державної нау-
кової установи «Інститут модернізації змісту
освіти» Юрій Завалевський.

Цьогоріч у роботі виставки взяли участь
750 учасників із 25 регіонів України, зі Словач-
чини, Польщі, Канади, США, Франції, Литви,
Латвії, Естонії, Грузії, Молдови, Ізраїлю,

Румунії.
У рамках Десятої міжнародної виставки

«Сучасні заклади освіти – 2019» відбулося на-
городження переможців рейтингового вистав-
кового конкурсу з врученням Гран-Прі лідерів
вищої, післядипломної, професійної (професій-
но-технічної) освіти України.

Професійну освіту Запорізької області
на виставці представили 16 закладів професій-
ної (професійно-технічної) освіти і НМЦ ПТО
у Запорізькій області, які презентували мето-
дичні напрацювання.

Приємно відзначити, що всі учасники
отримали нагороди: медалі й дипломи у кон-
курсі з тематичних номінацій.

Гран-Прі «Лідер професійної (про-
фесійно-технічної) освіти України» - ДНЗ «За-
порізький політехнічний центр професійно-
технічної освіти»;

золоті медалі:
Науково-методичний центр професійно-

технічної освіти у Запорізькій області;
ДНЗ «Дніпрорудненський професійний

ліцей»;
ДНЗ «Мелітопольський багатопрофіль-

ний центр професійно-технічної освіти»;
ДНЗ «Мелітопольське вище професійне

училище»;
ДНЗ «Василівський професійний ліцей»;
ДНЗ «Багатопрофільний центр профе-

сійно-технічної освіти»;
срібні медалі:
ДНЗ «Запорізьке вище професійне учи-

лище «Моторобудівник»;

ДЕСЯТА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ - 2019»
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ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
залізничного транспорту»;

дипломом учасника відзначені:
ДНЗ «Запорізький центр професійно-

технічної освіти водного транспорту»;
ДНЗ «Запорізьке вище професійне учи-

лище»;
ДНЗ «Мелітопольський професійний аг-

рарний ліцей»;
ДНЗ «Вільнянський професійний ліцей»;
ДНЗ «Бердянський центр професійно-

технічної освіти»;
ДНЗ «Запорізький професійний торгово-

кулінарний ліцей»;
ДНЗ «Михайлівське вище професійне

училище»;
Федорівський центр професійної освіти.
Відвідувачі виставки мали нагоду озна-

йомитися з методичними продуктами педаго-
гічних працівників закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти нашого регіону.

У рамках освітянського заходу проведені
науково-практичні конференції, експертні дис-
кусії, семінари, круглі столи, дискусійні панелі,
презентації, майстер-класи.

Представники НМЦ ПТО у Запорізькій
області були учасниками науково-практичної
конференції «Стандартизація професійної осві-
ти в умовах ринку праці», яку організували де-
партамент професійної освіти Міністерства
освіти і науки України; ДНУ «Інститут модер-
нізації змісту освіти»; Інститут професійно-
технічної освіти НАПН України.

Вітаємо всіх учасників, призерів міжна-
родної виставки, бажаємо наснаги, творчих
успіхів, нових досягнень!



Постановка проблеми ХХІ століття - це
час переходу до високотехнологічного інфор-
маційного суспільства, у якому якість людсько-
го потенціалу, рівень освіченості й культури
всього населення набувають вирішального зна-
чення для економічного і соціального поступу
країни. Освіта ХХІ століття - це освіта для лю-
дини. Її стрижень - розвиваюча, культуротворча
домінанта, виховання відповідальної особисто-
сті, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку,
особистість, яка вміє критично мислити,
опрацьовувати різноманітну інформацію, вико-
ристовувати набуті знання і вміння для творчо-
го розв’язання проблеми.

Перехід України до ринкової економіки
привів до того, що у значної частини молоді
недостатній рівень сформованості ділової та
соціальної активності, відсутні ряд якостей, що
не дозволяє успішно працювати у колективі в
нових економічних умовах. Через зростання
конкуренції на ринку праці пред’являються до
всіх працівників незалежно від сфери їх діяль-
ності специфічні вимоги: свободи дій, запо-
взятливості, самостійності, напруги його твор-
чих здібностей, ділової активності. Особливого
значення сьогодні набувають такі якості робіт-
ників: професіоналізм, компетентність, творча
активність, здатність навчатися протягом усього
життя. У зв’язку з цим в освіті впроваджуються
і дедалі розвиваються нові інноваційні педаго-

гічні технології, які створюють умови форму-
вання всебічно розвинутої людини. Освітній
процес посилюється використанням активних
та інтерактивних методів навчання, направле-
них на розвиток творчого мислення, формуван-
ня відчуття самостійності, рішучості, відпові-
дальності, вміння гнучко адаптуватися у змін-
них життєвих ситуаціях, самостійно критично
мислити, бути комунікабельним, працювати в
колективі.

Освіта, яка покликана бути важелем
трансформації суспільства, відіграє важливу
роль. Гуманізація у поєднанні з бурхливим нау-
ково-технічним розвитком зумовлюють необ-
хідність перегляду всіх компонентів освітнього
процесу в професійній освіті, вимагають зміни
стосунків педагогів та учнів, передбачають
взаєморозуміння й довіру в усіх видах їх су-
спільної діяльності.

Головне завдання професійної (про-
фесійно-технічної) освіти полягає у допомозі
учневі пройти шлях самореалізації. На сьогодні
спостерігається така потужна тенденція, як
суб’єктивізація професійної (професійно-тех-
нічної) освіти. Однак орієнтація професійної
освіти на світ праці, як і раніше, залишається в
силі, оскільки найважливіша частина саморе-
алізації людини здійснюється в трудовій діяль-
ності.

Педагогічний процес у закладі освіти
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ІННОВАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ
РОБІТНИКІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Сергій Осипенко, директор Державного на-

вчального закладу «Дніпрорудненський професій-

ний ліцей»

Софія Суєтова, методист Державного навчаль-

ного закладу «Дніпрорудненський професійний лі-

цей»
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вибудовується за різними принципами та кон-
цепціями. Саме концепція гуманізму - це основ-
на засада освітянської політики, а виявлення
творчих здібностей учнів - провідний аспект гу-
манізації.

Тенденції розвитку сучасних інновацій-
них технологій освіти пов’язані з гуманізацією
освіти, яка сприяє самоактуалізації й саморе-
алізації особи.

В умовах реформування професійної
(професійно-технічної) освіти значне місце
займає пошук та застосування ефективних ме-
тодів і засобів навчання, розробка методичних
систем, технологій викладання, підвищення
дієвості навчання в цілому.

Зміни у професійній освіті необхідно
розглядати як складову державної регіональної
політики у взаємозв’язку із прийнятою модел-
лю побудови держави і відповідних трансфор-
маційних процесів у суспільстві, тобто, не
можна розглядати освітню політику, відірвану
від проблем людини, тільки як державну полі-
тику. У співвідношенні понять «прогрес-люди-
на» світова думка схиляється до того, що про-
грес повинен слугувати людині, а не навпаки.
Для нашої країни це є важливою світоглядною
основою, оскільки останні сто років ми жили в
парадигмі людського розвитку, направленого на
розвиток прогресу, коли формувалася суспільна
думка про пріоритет суспільних інтересів над
особистими. В той же час, формування, викори-
стання, розвиток людських здібностей, цінніс-
них мотивацій у процесі інформатизації су-
спільства, переходу до економіки знань набуває
пріоритетного характеру перед матеріальними і
фінансовими ресурсами. Тому всі структурні
перетворення в державі, що націлені на людину,
потрібно розглядати з двох позицій: рівня роз-
витку і використання людського потенціалу.

Актуальність
Актуальність теми дослідження обумов-

лена модернізацією сучасної освіти, реалі-
зацією поступальної інноваційної політики
України в галузі освіти, яка можлива за умов
взаємодії інноваційних процесів із національ-
ними традиціями освіти і світовими освітніми
тенденціями. Нові концептуальні основи педа-
гогічного процесу, нова законодавча база потре-

бують ґрунтовного осмислення, опрацювання,
створення умов для практичного застосування
на всіх рівнях управління освітою. Освітні но-
вовведення визначаються на державному рівні,
але впроваджуються в конкретному закладі
освіти.

Реформування професійної (професійно-
технічної) освіти вимагає зміни парадигми,
передусім, у напрямі сучасного управлінського
мислення усіх причетних до освітнього проце-
су.

Випускники закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти повинні бути під-
приємливі, конкурентоспроможні робітники з
високим рівнем кваліфікації, професійної
компетентності, мобільності, здатності до
швидкої адаптації в умовах сучасного вироб-
ництва.

Такий підхід вимагає впровадження су-
часних принципів, пошуку інноваційних техно-
логій, методик професійного, практичного
навчання. Такий стратегічний орієнтир перед-
бачає впровадження інноваційних технологій
для реалізації учасниками освітнього процесу
власної професійно-освітньої траєкторії, визна-
ченої можливостями, запитами, інтересами і
здібностями.

Виведення освіти в Україні на рівень
розвинутих країн світу можливо лише за умови
впровадження у навчання інновацій. Перехід на
інноваційний характер навчання передбачає
серйозну роботу над створенням науково об-
ґрунтованої педагогічної системи, вимагає спе-
ціальних досліджень, координації зусиль ди-
дактів, методистів, педагогів, психологів, а та-
кож напруженої праці педагогів-практиків.

Донедавна терміни «інновація», «інно-
ваційний процес» у вітчизняній педагогічній
літературі майже не вживалися. Наразі ситуація
змінилася. І хоча трактування цих термінів у
різних авторів має суттєві відмінності, у прак-
тиці вони використовуються досить широко, що
свідчить про становлення нового напряму в пе-
дагогічній науці й практиці – педагогічної інно-
ватики.

Якщо новація - це потенційно можлива
зміна, то інновація - це зміна реалізована, така,
яка з можливості стала реальністю.



8

Новація більшістю дослідників розгля-
дається як зміна, що здійснюється цілеспрямо-
вано і має прогресивну спрямованість на під-
вищення ефективності освіти. Часто новації
пов’язуються з модернізацією. Деякі автори
визначають педагогічні інновації як специфічну
форму передового досвіду, що має радикальний
характер, містить нові рішення актуальної
проблеми, дає якісно нові результати, що поши-
рюються на інші компоненти освітньої систе-
ми.

Сьогодні більшість закладів системи
професійної (професійно-технічної) освіти пра-
цюють в інноваційному режимі.

Використання інноваційних методів у
педагогічній діяльності має цілий ряд переваг,
вивчаючи які можна виділити основні: вони да-
ють можливість оволодіти більш високим рів-
нем особистої соціальної активності; допомага-
ють навчити учнів активним способам отри-
мання нових знань; створюють такі умови на-
вчання, за яких учні не можуть не навчитися;
стимулюють творчі здібності; допомагають на-
близити навчання до практики у повсякденному
житті, формують не тільки знання, вміння та
навички з предмета, але й активну життєву по-
зицію.

Особливий інтерес викликають активні
методи навчання, оскільки вони сприяють:

- ефективному засвоєнню знань;
- дозволяють вирішувати завдання пере-

ходу від простого накопичення знань до ство-
рення механізмів самостійного пошуку і нави-
чок дослідницької діяльності;

- розвивають творчі здібності;
- формують навички практичних дослі-

джень, що дозволяють приймати професійні
рішення;

- формують ціннісні орієнтації особи-
стості;

- підвищують пізнавальну активність;
- створюють дидактичні та психологічні

умови, що сприяють прояву активності учнів.
Як ніколи зросла соціальна потреба в не-

стандартно мислячих, творчих особистостях са-
ме на сучасному етапі розвитку нашого су-
спільства. Потреба в творчій активності фахів-
ця і розвиненому мисленні, в умінні конструю-

вати, оцінювати, раціоналізувати швидко
зростає. Вирішення цих проблем багато в чому
залежить від змісту і методики навчання май-
бутніх кваліфікованих робітників.

Підготовка кваліфікованого робітника,
здатного до ефективної професійної роботи за
фахом та конкурентного на ринку праці, є
основною метою професійної (професійно-тех-
нічної) освіти.

Загальноприйнята підготовка кваліфіко-
ваних робітників, орієнтована на формування
знань, умінь і навичок у предметній області, все
більше відстає від сучасних вимог. Не стільки
навчальні дисципліни, скільки способи мис-
лення і діяльності повинні стати основою ос-
віти. Необхідно не тільки випустити робітника,
який отримав підготовку високого рівня, але і
включити його вже на стадії навчання в розроб-
ку нових технологій, адаптувати до умов конк-
ретного виробничого середовища, зробити
провідником нових рішень.

Соціально-економічна ситуація в сучас-
ному світі зумовила необхідність модернізації
освіти, переосмислення теоретичних підходів і
накопиченої практики роботи закладів освіти.

Реалізації таких пріоритетів освіти, як
доступність, якість та ефективність сприяють
педагогічній інновації. Інновації в освітній
діяльності - це використання нових знань,
прийомів, підходів, технологій для отримання
результату у вигляді освітніх послуг, що відріз-
няються соціальною та ринковою затребу-
ваністю. Більшість нововведень присвячені
розробці технологій.

Думку про технологізацію процесу на-
вчання висловлював ще Я.А. Коменський
майже 400 років тому. Він закликав зробити на-
вчання «технічним», тобто таким, щоб усе, чого
вчать, мало успіх.

У педагогічній практиці за останні деся-
тиліття почали широко застосовуватися різні
освітні технології. Перш за все в США, інтерес
до освітніх технологій виник у середині XX ст.,
коли з’явилися перші програми аудіовізуально-
го навчання, тобто навчання за допомогою тех-
нічних засобів. Термін «освітні технології», що
з’явився в 1960-х роках, означає побудову педа-
гогічного процесу з гарантованим результатом.
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Цілком очевидно, що оптимізація педа-
гогічного процесу шляхом удосконалення мето-
дів і засобів є необхідною, але не достатньою
умовою. Відбір методів, засобів і форм має
поєднуватися з реалізацією конкретної мети і
відпрацюванням системи контролю показників
навчання і виховання. Технологія в будь-якій
сфері - це діяльність, у максимальній мірі
відображає об’єктивні закони певної предмет-
ної сфери і тому забезпечує найбільшу для да-
них умов відповідність результатів діяльності
попередньо поставленим цілям.

Освітня технологія - системний метод
проектування, реалізації, оцінки, корекції й по-
дальшого відтворення освітнього процесу.

Характерна риса:
- діагностичне формулювання цілей;
- орієнтація всіх навчальних процедур на

гарантоване досягнення цілей;
- оперативний зворотній зв’язок, оцінка

поточних і підсумкових результатів;
- відтворюваність овітнього процесу.
З метою підвищення якості підготовки

фахівця, активізації пізнавальної діяльності
здобувачів освіти, розкриття творчого потенціа-
лу, організації освітнього процесу з високим
рівнем самостійності педагоги застосовують у
роботі наступні освітні технології: особистісно-
орієнтоване навчання, проблемне навчання,
тестові форми контролю знань, навчання у спів-
праці, різнорівневе навчання, елементи дуаль-
ної форми навчання.

Основна перевага застосування інно-
ваційних освітніх технологій - зміна функцій
викладача і здобувача освіти, викладач стає
консультантом-координатором, а здобувачу ос-
віти надається більша самостійність у виборі
шляхів засвоєння навчального матеріалу.

Таким чином, в умовах інноваційного
розвитку професійної (професійно-технічної)
освіти методична компетентність педагогів ви-
ступає вирішальним чинником реалізації інно-
ваційних методичних завдань і успішного
досягнення таких цілей, як якість навчання і
професійна підготовка учнів.

Технологія досвіду
Інноваційна діяльність педагога про-

фесійної школи пов’язана з проектуванням і ре-

алізацією інноваційних технологій. Вона буде
ефективною за умови наявності у нього систе-
ми прогностичних, проектувальних, конструк-
тивних, організаційних, комунікативних, реф-
лексивних, аналітичних та інших умінь.

Зважаючи на те, що до інноваційної тех-
нології входить система умінь, що забезпечує
проектування і реалізацію навчально-виховного
процесу, педагог професійної школи має ово-
лодіти вміннями організації кожного етапу про-
фесійно-педагогічної діяльності на основі
врахування низки чинників: пріоритетності
цілей професійної (професійно-технічної) осві-
ти, специфіки змісту навчання, вікового і освіт-
нього рівня учнів, фізичного стану, рівня на-
вчально-методичного та матеріально-техніч-
ного забезпечення.

Найбільш популярними у педагогів
професійної школи є такі педагогічні

технології:
Інформаційно-розвивальні, які перед-

бачають виклад педагогом теоретичних відомо-
стей під час проведення лекції або семінарсь-
кого заняття; організацію самостійної роботи
учнів з вивчення нових знань з теоретичних
джерел, інструкцій, комп’ютерних засобів на-
вчання.

Діяльнісні - спрямовані на підготовку
професіонала, здатного кваліфіковано розв’язу-
вати виробничі завдання. Ці технології перед-
бачають проведення аналізу виробничих ситуа-
цій, розв’язання ситуативних виробничих зав-
дань, ділові ігри, моделювання професійної
діяльності в навчальному процесі, організацію
професійно спрямованої дослідницько-пошуко-
вої роботи тощо.

Розвивальні - спрямовані на професій-
ний розвиток майбутнього фахівця, здатного
творчо працювати, самостійно визначати спо-
соби і засоби вирішення проблемних виробни-
чих ситуацій тощо. До цих технологій нале-
жать: проблемне навчання, проблемні лекції,
семінари, навчальні дискусії, лабораторно-
практичні роботи з елементами дослідництва,
діяльності, ігри.

Особистісно орієнтовані, метою яких
є формування активної, творчої особистості
майбутнього фахівця, здатного самостійно
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будувати і коригувати свою навчально-пізна-
вальну діяльність. До цих технологій входить
аудиторна (незначна) і позааудиторна самостій-
на діяльність учнів, робота за індивідуальним
планом, дослідницька робота, метод проектів
тощо.

Значна кількість основних методичних
інновацій пов’язана сьогодні із застосуванням
інтерактивних методів навчання. Інтерактивне
навчання – це, перш за все, діалогове навчання,
в ході якого здійснюється взаємодія викладача і
учня. Суть його полягає в тому, що навчальний
процес організований таким чином, що прак-
тично всі учні беруть участь у процесі пізнан-
ня, вони мають змогу розуміти і рефлектувати з
приводу того, що вони знають і думають.

У своїй практичній діяльності викладачі
повинні віддавати перевагу колективній мето-
диці взаємонавчання. Частіше використовувати
методики колективного взаємонавчання «Взає-
мообмін темами» і «Взаємообмін завданнями».
Ці методики дають змогу відпрацьовувати як
теоретичний, так і практичний матеріал. Кожен
учень уже на уроці не тільки отримує певні тео-
ретичні знання, а й запам’ятовує їх і передає ці
знання іншому учню.

Отже, якісні зміни у підготовці ква-
ліфікованих робітників зумовлюють необхід-
ність інноваційного розвитку освітнього проце-
су закладу освіти.
Основними принципами інноваційного

розвитку освітнього процесу є:
- принцип системності інноваційного

розвитку, що передбачає врахування розмірнос-
ті всього комплексу змін освітнього процесу;

- принцип досягнутого результату, що
відображає залежність наступних нововведень
від рівня культурного засвоєння попередніх;

- принцип модульної побудови інно-
ваційних структур освітнього процесу.

До основних завдань інноваційного роз-
витку освітнього процесу закладу освіти слід
віднести:

- моделювання інноваційної професійної
діяльності майбутніх фахівців;

- створення єдиної інноваційної системи
професійного навчання учнів, адаптованої до
динаміки розвитку сучасного виробництва;

- розробку інноваційних технологій на-
вчання та їх упровадження в освітній процес
закладу освіти.

Отже, нині необхідний комплексний
підхід до інноваційної освітньої стратегії зак-
ладу освіти, що відображає головну спрямо-
ваність, - якість оновлення всієї системи про-
фесійної підготовки кадрів.

Формування професійно-педагогічної
інноваційної діяльності педагогів закладу
освіти як основа розвитку творчого потенціалу
суб’єктів освітнього процесу сприятиме по-
дальшому удосконаленню професійно-педаго-
гічних умінь, позитивній мотивації учня як
суб’єкта навчання, якщо у роботі з упрова-
дження дотримуватися таких етапів:

- діагностика готовності педагогів зак-
ладу освіти до формування професійно-педаго-
гічної інноваційної діяльності;

- використання нової парадигми освіти -
педагог та учень перебувають на рівних по-
зиціях (суб’єкт - суб’єкт);

- зміна на цій основі їх мотивації до
освітнього процесу;

- опанування теоретичних знань щодо
інноваційної діяльності закладу освіти;

- формування професійно-педагогічних
умінь інноваційної діяльності, враховуючи ка-
тегорію, стаж роботи, кваліфікацію педагога.

Практичне значення мають обґрунтовані
для певних категорій педагогічних працівників
форми інноваційної діяльності, які впливають
на розвиток творчої особистості в освітньому
процесі, підготовка програм, розробка реко-
мендацій для самостійної роботи педагогів з
інноваційної діяльності.

Отже, діяльність педагогічного колекти-
ву закладу освіти повинна спрямовуватися на
результат саморефлексії спільної діяльності пе-
дагога і учнів, підвищення рівня навченості уч-
нів і самоорганізації педагогів.

Складові інноваційної діяльності
педагога:

- мотиваційна сфера діяльності;
- упровадження інноваційних освітніх

технологій у навчально-виховний процес;
- педагогічний самоаналіз та самооцінка

педагога;
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- створення психологічного комфорту
під час використання інноваційних технологій;

- використання нових інноваційних тех-
нологій;

- диференціація науково-методичної ро-
боти з педагогічними кадрами;

- громадська активність;
- ведення документації.
У зв’язку із упровадженням інновацій-

них технологій навчання, системного, опти-
мального конструювання форм і типів уроків
постає проблема розробки чітких характерис-
тик освітнього, виховного і розвиваючого по-
тенціалу кожного типу уроку і методичних
умов, дотримання яких обов’язкове для його
ефективного використання. Особливе місце при
реалізації педагогічного підходу приділяється
діагностиці процесу навчання. З цієї діагности-
ки починається планування процесу викладан-
ня, перевірки й обліку знань. Діагностика
проводиться в ході навчання, обов’язково дослі-
джуються результати навчальної діяльності.
При цьому діагностика передбачає відстеження
досягнень учнів як щодо оволодіння знаннями,
так і на рівні розвитку їхніх здібностей на
основі чітких параметрів результативності на-
вчання.

Різноманітність інноваційних технологій
робить процес навчання дійсно творчим, збу-
джує зацікавленість учнів, поліпшує розуміння
і засвоєння матеріалу.

Методичні форми роботи дають
такі відсотки засвоєння:

- лекція - 5 %;
- індивідуальне або групове читання -

10 %;
- аудіовізуальний метод - 20 %;
- демонстрування - 30 %;
- групові дискусії - 50 %;
- активне навчання (рольові ігри, розі-

грування ситуацій) - 70 % засвоєння;
- навчання інших - 90 % засвоєння.
Інформатизація є необхідною умовою

удосконалення освітнього процесу, тому що з її
розвитком відбувається відновлення змісту і
форм навчальної діяльності як педагогічних
працівників, так і учнів.

Інформатизація передбачає використан-

ня в навчальному процесі різноманітних
комп’ютерних технологій, які є інноваційними.

Комп’ютерні технології є ефективним
інструментом для розвитку нових форм і мето-
дів навчання, що підвищують якість освітніх
послуг.

З упровадженням інноваційних техноло-
гій і нововведень в організації праці відбулися
значні зміни. Це і комп’ютеризація виробницт-
ва, зменшення числа робочих місць, встанов-
лення нового сучасного обладнання. У зв’язку з
цим змінилися і вимоги до робітників. Вони
мають бути здатними до швидкого освоєння
професії на виробництві та адаптації до техно-
логічних і організаційних нововведень.

Професійна підготовка такого робітника
потребує нових підходів до організації навчан-
ня, зміни процесу професійної підготовки, за-
стосування сучасних і ефективних технологій
навчання, головним результатом яких є здат-
ність робітника до самовдосконалення, швидка
адаптація до змін на виробництві.

Основними напрямками діяльності
навчального закладу освіти є:
- вивчення та впровадження передового

досвіду з професійної підготовки робітників;
- удосконалення організації виробничого

навчання учнів з метою освоєння ними новітніх
виробничих технологій;

- організація роботи з підвищення ква-
ліфікації педагогічних працівників закладу ос-
віти і відпрацювання технологій, набуття умінь
та навичок роботи на сучасних підприємствах
майстрами виробничого навчання;

- внесення пропозицій стосовно поліп-
шення підготовки та підвищення кваліфікації
майстрів виробничого навчання та викладачів
професійно-теоретичної підготовки закладів
освіти.

Впровадження гнучких програм про-
фесійного навчання вносить суттєві зміни в
систему професійної (професійно-технічної)
освіти. Запорукою успіху є оволодіння методи-
кою і досвідом управління навчальним проце-
сом за модульною технологією.

Навчання ділової активності набуває
все більш пріоритетного значення в багатьох
країнах світу. Уведення навчання діловій
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активності в закладах освіти - це один із шляхів
підвищення інформованості молоді про під-
приємництво і заповзятливість, а також розвит-
ку особистісних навичок, життєвої позиції і
поведінкових моделей.

Нинішній ринок праці, який постійно
змінюється, означає, що молоді люди, ймовір-
но, не матимуть одне місце роботи протягом
усього трудового життя. Молоді доведеться
неодноразово змінювати роботу і кваліфікацію.
Крім того, у пошуках роботи, можливо, знадо-
биться переїхати в інше місто. Тому треба допо-
могти молодим людям виробити здатність
справлятися з такою гнучкою кон’юнктурою
ринку праці. Необхідно також розвинути навич-
ки, що дозволять більш ефективно працювати в
малому чи середньому бізнесі. Молодим людям
потрібні і такі навички, як здатність організува-
ти і вести власну справу сьогодні чи у майбут-
ньому, тому що саме в цьому напрямку іде
розвиток національної економіки.

Систематична робота учнів за певною
методичною системою опрацювання теоретич-
ного і практичного навчального матеріалу, за-
безпечує постійний зворотній зв’язок та засто-
сування навчального матеріалу. Це сприяє фор-
муванню навичок самостійної навчальної діяль-
ності учнів.

Зміни, що відбуваються нині в Україні,
потребують нових підходів до викладання
навчальних дисциплін. В умовах ущільнення
матеріалу, який вивчається, використання інно-
ваційних технологій є найефективнішим спосо-
бом навчання, бо створює умови для диферен-
ційованого та індивідуального підходу до кож-
ного учня, дає йому цілісне бачення світу та
знаходження власного місця в ньому. Врешті
учень напрацьовує не лише інструментальний
розум, але й комунікативний.

Протягом останніх років викладачі ши-
роко впроваджують у практику нові освітні тех-
нології, зокрема: при викладанні української
мови та літератури продуктивно застосовують
методику інтерактивних технологій. Під час ін-
терактивного навчання учні стають більш ко-
мунікабельними, демократичними у спілкуван-
ні, вчаться критично мислити, приймають про-
думані рішення.

Практика засвідчила, що таке навчання
через кооперацію учнів підвищує можливості
співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу оп-
тимально реалізувати прагнення кожної люди-
ни до спілкування, сприяє досягненню вищих
результатів щодо засвоєння знань і формування
умінь.

Формується також:
- спільна мета;
- поділ праці, функцій і обов’язків;
- співпраця і товариська допомога;
- суспільно корисна діяльність усіх і

кожного члена зокрема;
- обсяг роботи, що її виконала група,

завжди більший за обсяг роботи, виконаної
кожним її членом чи частиною групи зокрема.

Завдяки об’єднанню зусиль, взаємодо-
помозі, співробітництву, а також виявленню ін-
дивідуальних можливостей кожного члена
групи ця форма роботи є досить перспектив-
ною та ефективною.

Свідченням того, що групова форма на-
вчання як засіб упровадження інноваційних
технологій набуває пріоритетного значення, є
не лише значна кількість наукових досліджень
та методичних розробок, а й факт все частішого
застосування викладачами-практиками цієї
форми навчання на уроках як гуманітарного,
так і природничого циклу.

Інноваційні технології навчання - шлях
до підвищення якості професійної освіти, заці-
кавленості учнів у навчанні. Вони дають змогу
диференціювати та індивідуалізувати процес
навчання. Формують внутрішню мотивацію до
активного сприйняття, засвоювання та передачі
інформації. Сприяють формуванню комуніка-
тивних якостей учнів, активізують розумову
діяльність. За інноваційними технологіями на-
вчання майбутнє професійної (професійно-тех-
нічної) освіти.

Компетентності учнів у ліцеї формуєть-
ся засобами методу проектів, проблемного на-
вчання, моделювання професійної діяльності,
кейс-методу, інформаційно-комунікативних
технологій тощо. Іншими словами, акценти по-
ставлені на інноваційних педагогічних техно-
логіях.

Заслуговує на увагу технологічний
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підхід до організації освітнього процесу в ліцеї,
який ґрунтується на інформаційно-комунікацій-
них технологіях. Для ефективної навчальної ро-
боти учнів, покращення методичного забезпе-
чення освітнього процесу педагогічні працівни-
ки ліцею створюють електронні словники по-
нять і термінів, історико-хрестоматійний ма-
теріал. Продуктивними засобами навчання, що
допомагають майбутнім кваліфікованим робіт-
никам ефективно здобувати професійні знання
в ліцеї, є: електронні підручники, посібники,
конструктори уроків, конструктори тестових
завдань, цифрові лабораторії, віртуальні лабо-
раторії, програвачі уроків, тестові завдання (вся
продукція ліцензована). Вказані електронні за-
соби навчання використовують під час прове-
дення уроків викладачі фізики, математики,
біології, географії, хімії.

Важливим є те, що педагогічні працівни-
ки ліцею залучають учнів до створення сучас-
них засобів навчання (наприклад, презентацій).
Ця форма самостійної роботи дає позитивні ре-
зультати як учням, так і педагогічним працівни-
кам. Викладачем фізики та астрономії були
створені опорні конспекти та структурно-логіч-
ні схеми з усіх тем предметів. Викладачем
спецдисциплін розроблений збірник контроль-
них матеріалів з предмета «Технології приготу-
вання їжі з основами товарознавства» з про-
фесії «Кухар; кондитер 3 розряду». Викладачі
спецдисциплін вдало поєднали лекції з інфор-
маційно-комунікаційними технологіями і ство-
рили умови для самостійного вивчення певної
частини нового матеріалу, розширили його об-
сяг і доступність. Матеріал розташований у ви-
гляді спеціальних файлів і використовується
учнями ліцею в мережі Інтернет. Вони зручні
тим, що мають невеликий обсяг і надають мож-
ливість вмонтування в текст мультимедійних
вставок (тексти, зображення, відеоролики).

Цілеспрямовано, систематично підви-
щується педагогічна майстерність викладачів та
майстрів виробничого навчання за рахунок про-
ведення семінарів-практикумів, майстер-класів,
тренінгів, науково-практичних конференцій,
вебінарів. Крім того, підвищенню рівня про-
фесіоналізму педагогів сприяють конкурси про-
фесійної майстерності, участь у Всеукраїнських

проектах, конкурсах професійної майстернос-
ті.

Спрямованою на самоосвітню діяльність
учнів ліцею є практика використання майстра-
ми виробничого навчання аналізу конкретної
виробничої ситуації, проектів, технологій роз-
в’язання творчих завдань (евристичні методи,
алгоритм розв’язання винахідницьких завдань,
метод проб і помилок, метод контрольних запи-
тань тощо).

Із вересня 2018 року розпочато експери-
мент з упровадження елементів дуальної форми
навчання з професій: «Кухар; кондитер», «Ма-
шиніст електровоза. Електрослюсар (слюсар)
черговий та з ремонту устаткування», «Елект-
рогазозварник. Слюсар з ремонту реакторно-
турбінного устаткування», який вніс такі зміни
в організацію освітнього процесу:

- зміна співвідношення навчального ча-
су: теоретичне навчання - 30%, виробниче на-
вчання та виробнича практика - 70%;

- упровадження блочно-модульної побу-
дови навчального процесу: опанування базово-
го модуля на базі закладу освіти, а потім
чергування: модуль теорії (1 -2 тижні) на базі
закладу професійної (професійно-технічної)
освіти/модуль практики (4-8 тижнів) на базі
підприємств, установ, організацій;

- оцінювання результатів навчання - від-
повідно до реальних показників професійної
підготовки, підтвердженої в умовах виробницт-
ва.

Дуальна система професійної підготовки
будується на взаємодії двох самостійних в ор-
ганізаційному і правовому відносинах сфер. Ця
система включає два різні навчально-виробничі
середовища - підприємство і заклад освіти, ко-
ли теорія читається в ліцеї, а практика прово-
диться на робочих місцях у цехах під керів-
ництвом досвідченого наставника, який несе
повну відповідальність за якість практичного
навчання учнів.

У сучасних соціально-економічних умо-
вах діяльність освітніх установ, що здійснюють
підготовку робітничих кадрів для провідних га-
лузей економіки, пов’язана з вирішенням цілої
низки проблем. Подолання труднощів можливо
на основі інтеграції професійної освіти і
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виробництва, включаючи дуальну форму підго-
товки кваліфікованих робітників.

На базі закладу освіти були проведені
зустрічі у форматі круглого столу «Соціальне
партнерство», «Впровадження елементів дуаль-
ної форми навчання у професійну підготовку
майбутніх кваліфікованих робітників» за участі
представників роботодавців ПрАТ «ЗЗРК» та
ВП «Запорізька атомна електростанція», а та-
кож науково-практичного семінару «Дуальна
форма навчання - запорука якісної підготовки
сучасного кваліфікованого робітника» за участі
зав. лабораторії професійного навчання Інсти-
туту професійно-технічної освіти НАПН
України, доцента Кулалаєвої Н.В.

Під час зустрічей були обговорені пере-
ваги та недоліки впровадження елементів ду-
альної форми навчання як для представників
закладу освіти, так і для підприємств-замов-
ників кадрів.

Одним із необхідних елементів індивіду-
ального підходу в дуальному навчанні, на нашу
думку, є педагогічна супервізія як ефективна
колегіальна форма професійного розвитку фа-
хівців-початківців, за якої більш досвідчені на-
ставники діляться з ними своїми знаннями та
досвідом упродовж певного періоду часу. Зазви-
чай, наставництво здійснюється висококваліфі-
кованим фахівцем, який виступає у ролі актив-
ного слухача/спостерігача та виконує такі
функції: слідкує за роботою колеги-початківця,
спрямовує його діяльність, ділиться інфор-
мацією, відповідає на питання, робить заува-
ження та надає поради і ресурси, які допомага-
ють фахівцю-початківцю професійно зростати,
осмислювати свою діяльність.
Організація навчально-виробничого процесу
при використанні елементів дуальної форми

навчання

Важливим є те, що до проведення
кваліфікаційного іспиту, який включає в себе
практичну кваліфікаційну роботу і перевірку
теоретичних знань, залучаються представники
цехів підприємств.

Таким чином, побудова системи дуаль-
ної цільової підготовки майбутніх кваліфікова-
них робітників, орієнтованої на реальні по-
треби ринку праці, конкретних підприємств,
дозволить на якісно новій основі забезпечити
взаємодію закладів професійної освіти та під-
приємств, і тим самим забезпечити сучасну
якість підготовки робітничих кадрів.

Досвід упровадження елементів дуаль-
ного навчання показує, що застосування такого
навчання дозволяє подолати відставання в
якості підготовки робітничих кадрів від реаль-
них вимог сучасного виробництва.

Аналіз результатів застосування елемен-
тів дуального навчання показує, що:

- закріпленість випускників на під-
приємствах зростає (близько 75,3 % випуск-
ників залишаються працювати на підпри-
ємствах);

- випускники швидше адаптуються до
нових трудових умов.

Роботодавець має можливість «втрути-
тися» в процес навчання, доповнюючи зміст
навчання колом специфічних проблем для да-
ного виробництва, тому професійна підготовка
випускників відповідає запитам конкретного
підприємства.

Новий підхід до системи професійної
(професійно-технічної) освіти дозволить забез-
печити якісну підготовку висококваліфікованих
фахівців майбутнього. Саме тому необхідно
сприяти подальшому розвитку експорту еле-
ментів дуальної форми підготовки кваліфікова-
них кадрів.

Переваги дуальної форми навчання
для учнів:
- отримують оплату за роботу в період

навчання;
- навчаються в реальних умовах вироб-

ництва;
- ідентифікують себе з виробництвом;
- отримують професійні навички і умін-

ня для подальшої професійної кар’єри;
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- понад 60 % учнів працюють за отрима-
ною спеціальністю;

для роботодавців:
- беруть участь у розробленні стандар-

тів;
- отримують компетентних випускників,

які відповідають їхнім вимогам;
- підвищують продуктивність;
- економлять на витратах щодо підбору

персоналу;
- контролюють виробниче навчання;
- входять до складу екзаменаційних ко-

місій;
- узгоджують із профспілками оплату ро-

боти учнів;
для держави:
- зменшення витрат на підготовку;
- забезпечується якість розроблення

стандартів;
- фінансує, контролює, перевіряє систе-

му підготовки кадрів;
- бере участь у профорієнтації;
- підтримує людей з обмеженими мож-

ливостями.
- здійснює незалежне оцінювання знань;
- високий рівень зайнятості населення;
- прогнозує випуск фахівців в умовах не-

сприятливої демографічної ситуації.
Колектив закладу освіти у своїй діяль-

ності керується таким принципом: становлення
людини - це постійна праця душі, а також прин-
ципом: «випускник сучасного закладу про-
фесійної (професійно-технічної) освіти - це
кваліфікований, конкурентоспроможний робіт-
ник».

- реалізацію освітньої стратегії, що доз-
воляє створювати умови для розвитку адап-
таційних механізмів учасників освітнього про-
цесу в динамічному інформаційному суспіль-
стві;

- формування цілісної системи знань, що
визначає світогляд нового типу і забезпечує
успішне орієнтування учнів і викладачів у
складних життєвих ситуаціях, максимальний
розвиток їх здібностей і самореалізації;

- особистісно-орієнтоване навчання і ви-
ховання ліцеїстів з використанням ІКТ, спрямо-
ване на відродження української культури,

моральності, духовності;
- безперервне навчання педагогічних та

управлінських кадрів ліцею в сфері нових
освітніх технологій;

- системну інтеграцію ліцею в освітнє
співтовариство.

Важливою частиною розвитку інно-
ваційних процесів у ліцеї є безперервне
навчання педагогічного колективу, яке вклю-
чає:

- проведення індивідуальних консульта-
цій;

- спільна проектна діяльність;
- формування навичок самоосвіти ви-

кладачів у професійній діяльності з викори-
станням можливостей Інтернету;

- удосконалення різноманіття форм про-
ведення заходів (педагогічні ради, майстерні,
робота творчих груп, участь у конкурсах педа-
гогічної майстерності різного рівня).

Ефективність інноваційних процесів у
ліцеї багато в чому залежить від інноваційності
освітнього середовища. Слід підкреслити важ-
ливість забезпечення якісної діяльності про-
сторово–предметного середовища - це оточу-
юче середовище, яке впливає на емоційний
фон, працездатність усіх учасників освітнього
процесу та несе важливе соціально-психологіч-
не смислове навантаження. До просторово-
предметного середовища ліцею відносяться: 1 5
навчальних кабінетів, 2 кабінети інформатики,
спортивний та актовий зали, 5 майстерень, 5
лабораторій.

Зелені насадження, що оточують ліцей,
створюють приємний естетичний вигляд усього
приміщення та навколишнього середовища.
Щороку учнівська рада проводить заходи щодо
озеленення території ліцею: навесні 2018 року
посаджено 40 дерев, кущі, квіти.

Ліцей має власний стадіон, який є пло-
щадкою проведення спортивних заходів, Дня
здоров’я, загальноліцейних свят, Дня Землі
тощо. Внутріліцейні приміщення також мають
привабливий вигляд: коридори, кабінети озеле-
нені, естетично оформлені. До складу просто-
рово-предметного компоненту відносяться
елементи, які несуть важливий смисловий
зміст: ліцей має свою атрибутику: герб, гімн.
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Велике значення щодо виховання мають ди-
намічні стенди, які постійно оновлюються та
відображають усі сторони життя ліцеїстів. Ін-
формаційні стенди «Цікаві сторінки календа-
ря», «Робочі будні учнівської ради», «Наше
життя - крок за кроком», «Наші гуртки» забез-
печують тонкий соціально-психологічний
вплив на учнів. Організована тематична фото-
виставка талановитого молодого фотографа Ва-
лерія Давиденка «Яскраве життя».

Своє місце у цьому просторі займає га-
зета «ДПЛ-news» - щомісячні випуски газети
виконують свою пряму функцію – повідомля-
ють колектив про всі важливі події, факти, свя-
та; крім того, газета створює і ситуацію успіху
для учнів, акцентуючи увагу на їхніх досягнен-
нях та перемогах, вона також несе позитивний
образ ліцею для батьків, соціального оточення,
відвідувачів ліцею.

У закладі освіти діє музей, який дає
можливість ознайомитися з історією ліцею та
м. Дніпрорудне, почути подих давнини.
Справжнім центром культури та художньої
творчості є бібліотека: її двері розчинені для
учнів і педпрацівників, фонди налічують 28
тисяч примірників навчальної, методичної,
художньої літератури.

Велике значення щодо соціалізації учнів
та їхнього особистісного розвитку має гуртожи-
ток. Ліцей об’єднує та дозволяє отримувати
професійну освіту учням Запорізької, Херсон-
ської, Хмельницької, Київської, Чернігівської та
інших областей України.

Таким чином, просторово-предметне се-
редовище ліцею створює всі умови щодо все-
бічного розвитку особистості, реалізації ін-
телектуального потенціалу, творчих здібностей
учнів, розвитку їх професійних компетентно-
стей, оволодіння практичними уміннями та на-
вичками.

Суб’єктно-соціальний компонент перед-
бачає налагодження партнерських стосунків
між усіма учасниками освітнього процесу. Саме
соціальний компонент забезпечує можливості
задоволення та розвитку потреб суб’єктів освіт-
нього процесу у відчутті безпеки, у збереженні
та покращенні самооцінки, у самоактуалізації -
тобто у комплексі соціально орієнтованих по-

треб. Досягнення продуктивного стилю взає-
модії, створення позитивного настрою та спри-
ятливого соціально-психологічного клімату в
ліцеї передбачає створення виховної системи,
яка забезпечує організацію різноманітної су-
місної діяльності та взаємодії всіх суб’єктів
освітнього процесу.

Інноваційне освітнє середовище у ліцеї
відзначається різноманітністю заходів, які за-
безпечують ефективну взаємодію та співпрацю,
стимулюють встановлення більш тісних сто-
сунків між всіма його учасниками.

Слід відзначити інтегруючу роль що-
тижневих тематичних загальноліцейних ліні-
йок. Технологія організації цих ранкових зу-
стрічей передбачає наступний алгоритм: при-
вітання, календар, підсумок тижня, подяка,
історія, тема морального змісту для роздуму.

Проведення тематичних ранкових зу-
стрічей створює соціально-культурний простір
для розвитку і прояву відчуття спільноти, спри-
яє розвитку соціальних навичок, це один із ме-
тодів, орієнтованих на виховання толерантної
людини. На лінійках підводяться підсумки що-
до результатів навчання, участі у суспільному
житті та визначаються переможці, які отрима-
ють перехідний кубок, проходить нагородження
грамотами, заохочення учнів за особисті досяг-
нення. На ранкових зустрічах приділяється ува-
га важливим знаменним датам. Ще один
напрямок - це розповідь життєвих історій, які
мають моральний зміст і можуть впливати на
ціннісні установки учнів.

Велике значення у патріотичному вихо-
ванні, прищепленні любові до рідного краю має
краєзнавчий музей, який створено у ліцеї.
Діяльність музею передбачає організацію та
проведення екскурсій, у тому числі для відвіду-
вачів з інших міст. Актив музею об’єднує учнів,
які зацікавлені в історії, вони підготували до-
повіді про експонати музею, і, наприклад, у
цьому навчальному році провели екскурсії для
учнів шкіл м. Дніпрорудне.

Художня діяльність здійснюється за всі-
ма напрямками. Кожен день заповнений яскра-
вими та різноманітними подіями. Серед тра-
дицій, які зберігаються та передаються новим
поколінням ліцеїстів, - свята «День ліцеїста»,
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«День пам’яті та скорботи», «День захисника
Вітчизни»; поетичні вечори, Шевченківське
свято, осінній бал, новорічне свято тощо.

Учні щорічно беруть участь у Всеукраїн-
ському конкурсі «Таланти твої, Україно!» і ста-
ють переможцями цього конкурсу на обласному
рівні. Ліцей пишається своєї агітбригадою «Гір-
ник», яка два роки поспіль стає переможцем об-
ласного конкурсу агітбригад. Кожен учень може
знайти заняття за своїми інтересами та бажан-
нями: художньому розвитку сприяють вокаль-
ний гурток «Трембіта», танцювальний гур-
ток «Рух». У гуртожитку проводяться різно-
манітні заходи: конкурси на кращу кімнату,
День сміху, День Святого Валентина, на кращу
газету до свят, День іменинника, зустрічі з
бібліотекарем; щомісячно проводиться День
гуртожитку. Всі ці заходи передбачають актив-
ну співпрацю учнів та педагогів, Викладачі,
майстри виробничого навчання завжди поруч з
учнями, вони підтримують та надихають, допо-
магають їм повірити у свою неповторність і
розкрити власний талант.

Організація трудової діяльності є необ-
хідною складовою виховання відповідальності
та працездатності майбутніх робітників, саме
тому в ліцеї значна увага приділяється заходам,
які підкреслюють важливість праці на благо
людей. Викладачі, майстри виробничого на-
вчання організовують діяльність щодо покра-
щення стану навколишнього природного сере-
довища, благоустрою та озеленення території
ліцею.

Головним напрямком організації освіт-
нього процесу в професійному ліцеї є забезпе-
чення професійного становлення майбутнього
спеціаліста. Випускник ліцею повинен усвідом-
лювати суспільне значення обраної професії,
творчо відноситися до професійної діяльності,
володіти навичками професійної поведінки на
основі розуміння правил професійної етики. У
першу чергу професійне становлення майбут-
ніх робітників, оволодіння азами професії від-
бувається на уроках виробничого навчання та
під час проходження виробничої практики під
безпосереднім керівництвом майстрів виробни-
чого навчання.

Професійна компетентність викладачів і

майстрів виробничого навчання при організації
освітньо-виробничого процесу з особистісно-
розвивальних позицій передбачає володіння су-
часними педагогічними технологіями - інфор-
маційно-комунікативними, методами проект-
ного, проблемного, розвивального навчання
тощо. При цьому процес навчання та виховання
майбутніх спеціалістів не обмежується уроками
та виробничою практикою: у ліцеї склалася
система позакласної роботи у цьому напрямку.
Перш за все, - це цикл виховних годин «Схо-
динки до професійної кар’єри» для учнів І, ІІ
курсу. Метою цього циклу є забезпечення умов
щодо соціальної адаптації першокурсників до
освітнього середовища ліцею та створення
умов щодо подальшого соціально-професійного
самовизначення учнів, побудови ними етапів
свого професійного зростання.

Велике значення у професійному ста-
новленні учнів мають конкурси «Кращий з
професії». Кожен конкурс - це ситуація успіху
для майбутніх робітників: бо вони мають мож-
ливість продемонструвати теоретичну та прак-
тичну підготовку на певному етапі навчання,
проявити творчість та набуті професійні умін-
ня. Майстри виробничого навчання відмічають,
що саме процес підготовки учнів до участі у
конкурсах впливає на розвиток почуття гор-
дості за свій вибір та відповідального відно-
шення до праці.

Суспільно-політичний напрямок у вихо-
ванні реалізується під час організації діяльності
учнівського самоврядування. У ліцеї працює
учнівська Рада і 3 комісії, які очолюють радни-
ки - майстри виробничого навчання тощо.
Щомісячно проводяться засідання Школи акти-
ву, оформлено стенд «Учнівська Рада ліцею», в
якому висвітлюються плани роботи комісій УР,
підсумки проведеної роботи, газети, звіти.

Значна увага приділяється патріотич-
ному вихованню та фізичному розвитку ліце-
їстів. Відроджуючи військово-патріотичні тра-
диції, ми виховуємо майбутнє - молодих захис-
ників Вітчизни. Саме тому в ліцеї стало доброю
традицією відзначати День захисника Вітчизни
конкурсом між юнаками – представниками різ-
них груп. Такі конкурси ефективно доповню-
ють теорію предмета «Захист Вітчизни» та
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сприяють вихованню поваги до Збройних Сил,
бажання служити в армії, мужність та сприт-
ність юнаків.

У ліцеї діють спортивні секції з волейбо-
лу, тенісу. Спортивні команди ліцеїстів - одні з
найкращих у м. Дніпрорудне та області, вони
беруть участь у змаганнях з футболу. волейбо-
лу, тенісу і стають переможцями. Команда лі-
цею – щорічний переможець міської спарта-
кіади учнівської молоді. Двічі на рік відбуваєть-
ся яскраве спортивне свято «День здоров’я» та
спортивні змагання між командою викладачів
та учнів.

Таким чином, дія суб’єктно-соціального
компоненту освітнього середовища ліцею спря-
мована на узгоджену спільну діяльність усіх
суб’єктів освітнього процесу, породжує гу-
маністичні міжособистісні стосунки та дозво-
ляє реалізувати головні закони виховання -
закон паралельної педагогічної дії та закон єд-
ності життя та виховання. Саме така орга-
нізація дозволяє відійти від уніфікації та стан-
дартизації освітнього процесу, сприяти пра-
вильній соціальній орієнтації учнів та забезпе-
чити їх професійне становлення.

У той же час особлива увага приділяєть-
ся створенню умов для збереження в структурі
інноваційного освітнього простору ліцею сис-
теми відносин різноманіття, демократичності,
що зберігає стійкість відносин і високі темпи
розвитку установи. В цей період з метою ство-
рення оптимальних умов для здійснення ефек-
тивного освітнього процесу в ліцеї остаточно
сформована кафедральна структура управління
та визначені основні форми взаємодії управлін-
ських структур. Організовано нормативно-пра-
вове оформлення сформованої структури
управління ліцеєм, що створило необхідні ор-
ганізаційно-змістовні умови для професійного
та особистісного зростання педагогів, сприяло
створенню системи безперервної освіти лі-
цеїстів та забезпечення їх стабільної успіш-
ності, зміцненню зв’язків з установами освіти і
науки (таб. 1 ).

Таблиця 1
Організаційно-педагогічна модель
процесу перекладу освітньої системи
ліцею в режим самоорганізації

Ефективні організаційні зміни в ліцеї
стали можливі при умові, що лідери розуміють



19

принципи перетвореннями. До таких принципів
ми відносимо:

- наявність ефективних лідерів (керів-
ників тимчасових творчих колективів), які ста-
ють ініціаторами успішних перетворень у
колективі;

- забезпечення балансу між адміністра-
цією, педагогічним колективом, ліцеїстами,
батьками, представниками вищих управлінсь-
ких структур і громадськістю;

- можливість збереження і перетворення
енергії творчого пошуку педагогів, управління
системою організаційного знання, вивільнення
енергії людських ресурсів для формування но-
вих поведінкових моделей і організаційних
перетворень;

- виявлення ключових областей, зміни в
яких повинні дати мультиплікаційний ефект
для всього ліцею;

- принцип демократичного коригування
програми перетворень на основі системи
управління зі зворотним зв’язком дозволяє ко-
ригувати «вхідні параметри» і своєчасно гнуч-
кими відповідними діями покращувати резуль-
тати та вивільняти і направляти енергію колек-
тиву ліцею на «вузлові точки» зростання.

Для ліцеїста, який опинився в середо-
вищі, що сприяє і заохочує творчість у всіх її
розумних проявах, створюється оптимальне
поєднання умов, достатніх для самоактуалізації
дитини як творця. В ході роботи було підтвер-
джено, що, чим більше ліцеїст залучений у
спільну освітню діяльність, тим швидше розви-
ваються його творчі здібності. Подальший роз-
виток ліцею з позиції теорії самоорганізації за-
безпечує нові можливості для створення такої
системи навчання і виховання в рамках якої
здійснюється активна взаємодія освіти, науки,
економіки і суспільства, формування інфор-
маційної культури всіх учасників освітнього
процесу, що дозволяє суб’єктам освітнього про-
цесу адаптуватися до мінливих соціокультур-
них умов розвинутого інформаційного су-
спільства.

Результативність досвіду
Результативність роботи педагогічного

колективу щодо створення освітнього середови-
ща на засадах інноваційних технологій навчан-

ня відслідковується за наступними інтегро-
ваними показниками:

Основні результати
інноваційної діяльності ліцею з переведення

освітньої системи в режим розвитку:
2014 рік - лауреати І ступеня Шостого

Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній
освіті» у номінації «Інноваційні технології
компетентнісного становлення майбутнього
робітника».

2015 рік - золота медаль у VІ Міжна-
родній виставці «Сучасні заклади освіти –
2015» у номінації «Діяльність професійно-тех-
нічного навчального закладу з підвищення
якості підготовки кваліфікованих робітників».
Лауреати І ступеня Сьомого Міжнародного фо-
руму «Інноватика в сучасній освіті» у номінації
«Вектори інноваційного розвитку системи про-
фесійно-технічної освіти». І місце в обласному
конкурсі методичних кабінетів професійно-тех-
нічних навчальних закладів на кращу орга-
нізацію методичної роботи з педагогічними
кадрами.

2016 рік - Гран-прі «Лідер професійно-
технічної освіти» у VІІ Міжнародній виставці
«Сучасні заклади освіти - 2016». Обласна
виставка декоративно-прикладного мистецтва
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«Знай і люби свій край»: 1 місце у номінації
«Вишивка бісером»; 2 місце у номінації «Гон-
чарне виробництво». Диплом ІІ ступеня в об-
ласному конкурсі патріотичної пісні «Україна -
це ми».

2017 рік - Срібна медаль у VІІІ Міжна-
родній виставці «Сучасні заклади освіти -
2017». Дипломи Міністерства освіти і науки
України за «Творчу працю з підвищення якості
національної освіти» та «Активне впроваджен-
ня інноваційних технологій у процес навчання і
виховання». Участь у ІX Міжнародній виставці
«Інноватика в сучасній освіті - 2017» та VI
Міжнародній виставці освіти за кордоном
«World Edu» (доповідь директора С.М. Осипен-
ко «Проектні технології навчання у професій-
ній підготовці майбутніх кваліфікованих
робітників»). Участь у Всеукраїнській конфе-
ренції «Управління розвитком професійної
освіти в сучасних умовах». Рецензенти підруч-
ника для учнів професійних навчальних за-
кладів гірничого профілю «Основи гірничої
справи». Восьме місце у Міжнародному кон-
курсі зварників «Worldsкills». Провели облас-
ний науково-практичний семінар за темою:
«Управління проектною діяльністю професій-
ного навчального закладу освіти на засадах
компетентнісного підходу» за участю Кула-
лаєвої Наталі Валеріївни, завідувача лабора-
торії професійного навчання Інституту
професійно-технічної освіти НАПН України,
кандидата хімічних наук, доцента.

2018 рік - золота медаль у ІX Міжнарод-
ній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018».
Проведений майстер-клас для молодих педаго-
гів ЗП(ПТ)О Запорізької області за темою
«Проект як один із методів формування про-
фесійних компетенцій учнів» (Суєтова С.В.,
Нікітіна Є.Л., Василенко Ж.О.). Обласна ви-
ставка декоративно-прикладного мистецтва
«Знай і люби свій край»: 1 місце у номінації
«Папіропластика», 2 місце у номінації «Гончар-
не мистецтво», 3 місце у номінації «Вишивка
бісером». Обласний фестиваль пісенної твор-
чості «Ти будеш жити вічно, Україно» - 3 місце;
2 місце у районному фестивалі «Зорепад -
2018». Провели Всеукраїнський науково-прак-
тичний вебінар «Управління освітньо-розви-

вальним середовищем закладу професійної
освіти», обласну науково-практичну конферен-
цію «Управління проектною діяльністю про-
фесійного навчального закладу освіти на
засадах компетентнісного підходу», науково-
практичний семінар за темою: «Дуальна форма
навчання - запорука якісної підготовки сучас-
ного кваліфікованого робітника» за участі
представника Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України, Кулалаєвої Н.В.
Майстер виробничого навчання Торохтій О.С.
та викладач спецдисциплін Василенко Ж.О.
розробили три методичні посібника зі спецтех-
нологій для професій: «Електрослюсар (слю-
сар) черговий та з ремонту устаткування»,
«Електромонтер з ремонту та обслуговуванню
електроустаткування», «Машиніст електрово-
за» для використання в роботі. Викладач спец-
дисциплін Кононенко А.А. провела обласний
вебінар за темою: «Застосування кейс-методу
під час викладання уроків спецдисциплін».

З вересня 2018 року організована робота
педагогічного колективу щодо впровадження
елементів дуальної форми навчання у про-
фесійну підготовку кваліфікованих робітників з
професій: «Кухар; кондитер», «Машиніст елек-
тровоза. Електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування», «Електрогазозварник.
Слюсар з ремонту реакторно-турбінного устат-
кування».
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських

науково-практичних конференціях:
- у Всеукраїнській науково-практичній

конференції Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України «Управління розвитком
професійної освіти в сучасних умовах» (наукові
тези Осипенка С.М. «Управління розвивальним
середовищем для підготовки кваліфікованих
робітників»);

- у ІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Професійна освіта в умовах ста-
лого розвитку суспільства» (доповідь директора
С.М. Осипенка «Соціальне партнерство у про-
фесійно-технічній освіті – вимога часу»);

- у Всеукраїнській науково-практичній
веб-конференції Інституту професійно-техніч-
ної освіти НАПН України (доповідь дирек-
тора С.М. Осипенка «Проектні технології у
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створенні іміджу закладу професійної (про-
фесійно-технічної) освіти»).
Розміщення статей у фахових журналах:

- стаття Осипенка С.М. «Модель розвит-
ку самоосвітньої компетентності майбутніх
кваліфікованих робітників машинобудівної га-
лузі у фаховій підготовці» та методиста
Нікітіної Є.Л. «Застосування методу проектів
на уроках математики в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти у журналі «Нові
технології навчання» (березень, 2018);

- стаття Осипенка С.М. «Зміст та струк-
тура самоосвітньої компетентності майбутніх
кваліфікованих робітників» у Міжнародному
журналі «ScienceRise» (червень, 2018);

- стаття Суєтової С.В. «Дуальна форма
навчання - запорука якісної підготовки сучасно-
го кваліфікованого робітника» в інформаційно-
методичному віснику «Професійна освіта
Запоріжжя» (жовтень, 2018);

- стаття Осипенка С.М. «Розвиток само-
освітньої діяльності учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти» у журналі
«Професійно-технічна освіта» (грудень, 2018).

Впровадження інновацій у галузі про-
фесійної (професійно-технічної) освіти сприяє
не лише істотному підвищенню рівня підготов-
ки кваліфікованих фахівців, а й переорієнтації
закладів освіти на особистість, оскільки інно-
вації передбачають урахування здібностей, ін-
тересів і нахилів учнів в освітньому процесі,
його змісті та структурі; моделювання ор-
ганізаційних, методичних і змістових компо-
нентів навчально-виробничого процесу з
урахуванням досвіду взаємодії учнів із навко-
лишнім світом, індивідуальних відмінностей
між учнями; варіативність та особистісно-
орієнтовану спрямованість освітнього процесу,
внаслідок чого знання, уміння й навички пере-
творюються на засіб розвитку пізнавальних і
особистісних якостей учнів. Конкуренція на
ринку праці та підвищення якості продуктив-
ності праці вимагає від робітника високих про-
фесійних знань, технічної грамотності та рівня
культури праці.

Заклад освіти повинен гарантувати
рівень підготовки, який відповідає міжнарод-
ним вимогам, інтересам розвитку України і

регіональним потребам. На вирішення зазначе-
них проблем спрямована діяльність викладачів
та майстрів виробничого навчання.

Життя вимагає від випускників закладів
освіти інтелектуального і морального розвитку,
формування критичного і творчого мислення,
вміння працювати з інформацією, відповідаль-
ності, ініціативності, комунікативності, само-
стійності мислення. Під час навчання із
застосуванням інноваційних методів учень стає
не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває
себе активним учасником подій і власної освіти
та розвитку. Це забезпечує внутрішню моти-
вацію навчання, що сприяє його ефективності.
Завдяки ефекту новизни та оригінальності ін-
терактивних методів при правильній їх ор-
ганізації зростає цікавість до процесу навчання.
Інтегрування звичайного уроку з інноваційни-
ми методами навчання дозволяє зробити процес
навчання більш цікавим та різноманітним. На
тих уроках, де використовуються мультимедій-
ні презентації, схеми, таблиці різного змісту,
інструкційні та технологічні карти, зразки ви-
робів, індивідуальні картки-завдання різних
рівнів складності, навчальні та наочні посібни-
ки - кінцевий результат набагато кращий.

Ми на власному досвіді переконалися:
при впровадженні інноваційних форм і методів
навчання у навчально-виробничий процес знач-
но зросли:

- рівень технічного і творчого мислення
учнів;

- зацікавленість майбутньою професією;
- рівень розвитку мислення і здібностей

учнів (застосування знань у проблемних
ситуаціях);

- самостійність учнів (уміння працювати
з інструкційно-технологічними картами,
вирішення продуктивних завдань).

Використання інноваційних технологій
допомагає викладачу краще оцінити здібності й
знання учня, зрозуміти його, спонукає шукати
нові форми і методи навчання, стимулює про-
фесійний ріст і подальше освоєння нових мето-
дів.

Інноваційні технології навчання перед-
бачають не просто отримання знань, а творче
відношення до них, сприяють формуванню і
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вихованню освіченого, творчого, професійно
здібного кваліфікованого робітника, розвитку в
учнів підприємницьких моделей поведінки, ак-
тивної життєвої позиції, цілеспрямованості,
впевненості в собі, навичок раціонального ви-
користання часу та своїх внутрішніх ресурсів.

Таким чином, безумовно, інноваційні
технології навчання - шлях до підвищення
якості професійної освіти, зацікавленості учнів
у навчанні. Вони дають змогу диференціювати
та індивідуалізувати процес навчання. Форму-
ють внутрішню мотивацію до активного сприй-
няття, засвоювання та передачі інформації.
Сприяють формуванню комунікативних яко-
стей учнів, активізують розумову діяльність.

Таким чином, проектуючи різноманітні
форми інноваційної діяльності, вдалося отрима-
ти насичене освітнє, самоорганізуюче середо-
вище, в якому іде саморозвиток як ліцеїстів, так
і педагогічних працівників.

Серед основних результатів слід відзна-
чити суттєве збільшення різноманітних форм
освітньої та інноваційної діяльності, взаємодії з
іншими освітніми і науковими установами,
урізноманітнення форм загальноліцейної діяль-
ності.

Наведені дані свідчать:
- план набору на навчання у ліцеї вико-

нується, кількість контингенту є стабільною,
відраховування з ліцею протягом навчального
року носить одиничний характер;

- за останні три роки значно підвищила-
ся якість знань учнів з професійно-теоретичної
підготовки.

Аналіз ситуації працевлаштування пока-
зує: щороку загальна зайнятість випускників
складає 85%: з них до 70% випускників праце-
влаштовані на робочих місцях підприємств, ор-
ганізацій, установ; 2-3% учнів призвані на
строкову службу до Збройних Сил України;
8-10% продовжують навчатися у ЗВО різних
рівнів акредитації. Деяка частина учнів не пра-
цевлаштована у зв’язку з декретною від-
пусткою та зміною місця проживання.

Ліцей створює необхідні умови:
- для інтелектуального, емоційного і мо-

рального розвитку ліцеїста як індивідуальності
у відповідності з його інтересами, потребами і

здібностями;
- для оновлення змісту освітнього про-

цесу у відповідності з прогресивними наукови-
ми досягненнями і сучасним інформаційним
забезпеченням;

- для розвитку відносин взаємної поваги
всіх учасників освітнього процесу на основі
моральних цінностей, а саме: толерантності,
поваги до праці викладача та інших працівників
ліцею, використання права брати участь в обго-
воренні та прийнятті рішень щодо питань уч-
нівського самоврядування;

- для формування потреби здорового
способу життя, системно зберігаючи і зміцню-
ючи здоров’я ліцеїстів і педагогічних праців-
ників.
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В Україні нині відбувається масштабна
реформа системи освіти, яка повинна змінити
основні принципи існування системи в цілому:
від схеми передачі накопичених знань майбут-
нім поколінням до принципів формування ком-
петентностей, які будуть затребувані у ХХІ
столітті.

Ці зміни передбачають глибинні транс-
формації не лише форм і методів роботи осві-
тян, а й системи професійного мислення,
усвідомлення нового кола функціональних
обов’язків, ролі (від ретранслятора знань до ор-
ганізатора освітньої діяльності), нових цілей та
завдань щодо їх досягнення.

Гостро стоїть питання розбудови все-
охоплюючої системи підготовки педагогічних
кадрів до сприйняття нової реальності, форму-
вання нових компетентностей (зокрема інфор-
маційної, цифрової, екологічної, соціальної,
економічної, медійної, правової, багатьох ін-
ших), системи, яка дозволить переважну біль-
шість освітян зробити прихильниками та свідо-
мими агентами змін, - головної умови успіш-
ності реформ.

Елементами такої системи, окрім за-
кладів післядипломної педагогічної освіти, за-
кладів вищої освіти, які організовують і
проводять курси підвищення кваліфікації, по-
винні стати методичні служби закладів про-
фесійної (професійно-технічної) освіти, мето-
дичні об’єднання педагогічних працівників від-
повідного профілю, відкритий доступ до кра-

щих педагогічних практик. Одними із про-
гресивних у цьому напрямку елементів рефор-
ми повинні стати передбачені проектом кон-
цепції реалізації державної політики у сфері
професійної освіти «Сучасна професійна осві-
та» на період до 2027 року, іншими програмни-
ми документами в сфері професійної (про-
фесійно-технічної) освіти, центри професійної
досконалості - інкубатори інноваційних рішень
в напрямку розвитку закладів професійної осві-
ти. А головним принципом на сьогодні повинна
стати політика відкритості локальних освітніх
систем як на регіональному (місто, область),
так і глобальному рівні (країна, міждержавні
зв’язки). Відкритість, доступність, співробіт-
ництво можливо забезпечити завдяки сучасним
цифровим технологіям. В Україні вже є досвід
розв’язання локальних та глобальних проблем
завдяки залученню широких суспільних шарів
через соціальні мережі - згадаймо волонтерсь-
кий рух, який виник у буремний 2014 під час
Революції Гідності, війни на сході.

Перевага сучасних технологій у тому,
що вони не просто служать окремим здобува-
чам освіти і педпрацівникам, а й творять освіт-
ню систему, засновану на співробітництві.
Проблема наразі в тому, що рівень обізнаності
стосовно можливостей застосування цих пере-
ваг (інформаційна, цифрова компетентність пе-
дагогів) ще не відповідає умовам вільного
володіння і широкого застосування сучасних
технологій.
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Нинішні реформи в освіті (на відміну
від попередніх, забарвлених змінами в політич-
ній кон’юнктурі України) спричинені глобаль-
ними перетвореннями в світовій економіці, поя-

вою технологій, які прийнято називати зміною
технологічного укладу, або 4-ю промисловою
революцією.

Свідоме чи неусвідомлене ігнорування
цієї нової реальності ставить систему освіти,
особливо професійної освіти, на межу вижи-
вання. Аналіз зовнішніх факторів, які диктують
потребу в кардинальних змінах, пошуки шляхів
інноваційного розвитку закладів професійної
(професійно-технічної) освіти в нових умовах
представлені у цьому дослідженні.

Професійна освіта в епоху зміни
технологічного укладу, пошук шляхів

оновлення
Четверта промислова революція, про яку

все частіше заявляють провідні світові еко-
номісти та бізнесмени, визначить у недалекому
майбутньому зміни не лише у виробничому
секторі, а й у суспільному і соціальному устрої,
накладе відбиток на системи освіти, медицини,
торкнеться глибинних питань міжособистісних
відносин, моралі, світогляду. На цьому наголо-
шує засновник та голова Всесвітнього еко-
номічного форуму Клаус Шваб (Klaus Schwab):
«Швидкість сучасних проривів не має історич-
ного прецеденту. У порівнянні з попередніми
промисловими революціями, Четверта розви-
вається швидше за експоненціальною, а не
лінійною траєкторією. Більше того, вона втру-
чається та змінює практично кожну галузь у
кожній країні». Усвідомлення необхідності
своєчасної реакції на прийдешні зміни, завчас-
ної готовності до викликів майбутнього стає за-
порукою успіху як у масштабах країни, так і
особистісного професійного розвитку кожного.
В нещодавно опублікованому аналітичному
прогнозі WEF щодо майбутніх трендів у роз-
поділі робочої сили «The Future of Jobs Report
2018», розділі «Workforce Trends and Strategies
for the Fourth Industrial Revolution» («Тенденції
та стратегії робочої сили для четвертої проми-
слової революції») зазначено: «Для того, щоб
використовувати трансформаційний потенціал
Четвертої промислової революції, лідери бізне-

су в усіх галузях промисловості та регіонах ви-
мушені будуть змінювати загальну стратегію
робочої сили, повинні бути готовими вирішува-
ти проблеми цієї нової ери прискорення змін та
інновацій. Політики, педагоги, профспілки та
окремі працівники також мають велику перева-
гу від глибшого розуміння нового ринку праці
та активної підготовки до змін, що відбувають-
ся. Основні чинники, які слід враховувати,
включають: відображення масштабу професій-
них змін; фіксацію нових видів робочих місць
та таких, що скорочуються; висвітлення мож-
ливостей використання нових технологій для
росту ефективності праці, підвищення якості
умов праці; відстеження еволюції професійних
компетенцій; і, нарешті, формування дорожніх
карт та бізнес планів для інвестицій у перепід-
готовку, підвищення кваліфікації та трансфор-
мацію робочої сили».

Як зазначено у доповіді WEF «The
Future of Jobs Report 2018», «глобальні ринки
праці, ймовірно, зазнають суттєвих перетво-
рень. Такі трансформації, якщо керувати ними
розумно, можуть призвести до появи нових ро-
бочих місць та поліпшення якості життя, але,
якщо процесом не керувати, існує ймовірність
ризику збільшення розривів у навичках (компе-
тентностях), більшої нерівності та поляризації
суспільства. Вже зараз настав час формувати
майбутні робочі місця».

Таким чином, як уже зазначалося, попри
всі негаразди та проблеми, з якими сьогодні
стикаються заклади професійної освіти, свідо-
ме чи неусвідомлене ігнорування зазначених
глобальних тенденцій в ході визначення шляхів
реформування, якими найближчим часом бу-
дуть рухатися кожен педагогічний колектив та
система професійної (професійно-технічної)
освіти в цілому, може мати непоправні наслідки
для ринку праці, економіки та суспільства
України.

Перша промислова революція забезпе-
чила формування системи «індустріальної» ос-
віти, яка досі зберігає своє позиції. Її суть - в
уніфікації підготовки за єдиною програмою
різних за здібностями, нахилами, психофізіоло-
гічними властивостями людей до одноманітної
професійної діяльності в більш-менш постійних
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умовах праці. Цей своєрідний освітній «кон-
веєр» не здатен підготувати учня до діяльності
у сучасному мінливому світі. Успішно опано-
вані знання і досвід попередніх поколінь уже не
є гарантією успішності у теперішньому, і тим
більше - у майбутньому.

Тобто, з часів появи та розповсюдження
класно-урочної системи, запропонованої Яном
Амосом Коменським, що стала педагогічною
нормою масової освіти індустріального сус-
пільства, мало що змінилося. Як уже зазначало-
ся, ця система освіти нагадує індустріальний
конвеєр, в якому учні отримують однотипні
знання, просуваючись лінійним освітнім пла-
ном. І хоча з появою ідеї прагматичної освіти та
експериментальних методів навчання, запропо-
нованих Дж. Дьюї, виникають активні, інно-
ваційні методи навчання, це лише означає
деяку умовну свободу вибору. Досі вважалося,
що набір компетентностей, необхідних для ви-
конання конкретної роботи, - величина статич-
на та вимірювальна. Лише іноді, з періодич-
ністю приблизно п’ять років, працівнику до-
статньо було пройти підвищення кваліфікації
для отримання більш «просунутих» навиків.

Але така система не підходить під освіт-
ні завдання XXI століття. Потрібен абсолютно
новий підхід до формування компетентностей.

У педагогічній науці, наряду з «тверди-
ми», сьогодні все частіше говорять про так
звані «гнучкі» компетентності.

Під твердими (іноді можна зустріти тер-
мін «жорсткими») компетентностями розумі-
ють здатність працювати з технікою і виконува-
ти конкретну роботу, результат якої можна
перевірити і виміряти. До гнучких (у деяких
наукових працях - «м’яких») відносяться ком-
петентності, прояв яких складно відстежити,
перевірити і наочно продемонструвати, напри-
клад, управління часом і здатність ефективно
взаємодіяти з людьми. На відміну від твердих
компетентностей, з їх вузькою сферою застосу-
вання, м’які компетентності можуть бути засто-
совані в широкому контексті і не обмежуються
професійною діяльністю.

У доповіді Mc Kinsey Global Institute
«Skill shift automation and the future of the work-
force» компетентності розподілено на п’ять ка-

тегорій:
- фізичні та ручні;
- основні когнітивні;
- вищі пізнавальні;
- соціальні та емоційні;
- технологічні.
Компетентності першої групи включа-

ють завдання, які можуть бути виконані від-
носно некваліфікованою робочою силою (на-
приклад, це працівники конвеєрної лінії), а та-
кож кваліфікованими робітниками. Когнітивні
здібності, такі як базовий рівень грамотності та
читання, потрібні, наприклад, касирам, спів-
робітникам служби обслуговування клієнтів та
працівникам, які займаються введенням та об-
робкою нескладних даних. У доповіді зазначе-
но, що до 2030 року, у порівнянні з 2016, вна-
слідок глобальної автоматизації прогнозується
зменшення попиту на компетентності першої
групи відповідно з 31% до 26%, другої групи –
з 18% до 15% . Тобто, найбільше буде втрачено
робочих місць саме з цими двома наборами
компетентностей, хоча і не у всіх професіях.
«Зміна навиків буде відрізнятися по різних га-
лузях», зазначається в доповіді. «Охорона здо-
ров’я, наприклад, побачить зростаючу потребу
у фізичних навичках, навіть якщо попит на них
знижується у виробництві та інших секто-
рах».

Ілюстрація Mc Kinsey Global Institute

«Skill shift automation and the future of the workforce»

щодо прогнозу змін у компетентностях до 2030 року

У більшості існуючих на сьогодні ос-
вітніх програм основний акцент робиться на
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тверді компетентності, а м’які компетентності
лише доповнюють основну програму. Така си-
туація є наслідком класно-урочної системи ос-
віти. Наявність же і перевага в освітніх програ-
мах «гнучких» компетеностей буде з часом
більш актуальною.

В умовах Четвертої промислової рево-
люції відбувається накопичення критичної маси
нових технологій та методів діяльності, що сут-
тєво активізує роль «людського капіталу». Саме
людина з різносторонніми соціальними та ін-
телектуальними можливостями, якостями, по-
требами є системоутворюючим елементом
нового укладу. Все частіше з’являється поняття
«людський капітал».

У новому складному світі буде все мен-
ше фіксованих професій і все більше ситуатив-
них ролей, які людина стане займати в процесі
реалізації колективних та індивідуальних цілей.
Робоче середовище буде постійно змінюватися.
За прогнозами IFTF (Institute for the Future) до
2030 року з’являться нові професії, 85 % з яких
на сьогодні навіть ще не мають назви.

Професійна освіта вже сьогодні зіткну-
лася з ситуацією, коли в ряді сфер компетент-
ності застарівають швидше, ніж закінчується
нормативний термін навчання. Тому потрібен
абсолютно новий підхід до формування компе-
тентностей. Настає епоха радикальних змін у
професійній освіті.

Та основним витоком цих змін, як можна
спостерігати, є не сама система освіти, - най-
більш консервативна галузь людської діяль-
ності, а суміжні з нею виробничі галузі й техно-
логії. Індивідуалізоване, роботизоване вироб-
ництво вже не залежить від ринків збиту, - воно
само формує ринки праці; відбувається відхід
від ієрархічних до розподільчо-сітьових (техно-
логії блокчейн) принципів у комунікаціях, ло-
гістиці, торгівлі, фінансах; спостерігаються
різкі зміни структури ресурсів (на користь від-
новлюваних). Все це та багато інших ознак но-
вого технологічного укладу вимагатимуть кар-
динальних змін у системі професійної освіти.

Нова промислова революція, технології
епохи глобалізації, суцільної дігіталізації (циф-
ровізації), штучного інтелекту дозволяють ре-
алізувати принципи індивідуалізації продукту.

Відхід від традиційного конвеєра у виробницт-
ві, роботизація рутинних операцій потребують
від людини абсолютно інакшого набору на-
виків, компетентностей. На перший план вихо-
дять вже не когнітивні, а соціальні, емоційні
навички, творчі здібності, здатність критично
сприймати інформацію, уміння ефективно діяти
в умовах, що постійно змінюються, спромож-
ність учитися і переучуватися протягом життя,
схильність до індивідуальної відповідальності
й командної співпраці, здатність продукувати
оригінальні ідеї, нестандартні технологічні
рішення. Система освіти повинна забезпечити
індивідуальні умови кожній особистості для
формування цих компетентностей.

Ані відповідного досвіду, ані масової
апробації підходів, технологій, методів і форм
роботи в нових умовах поки не існує. Якщо
система професійної освіти не зможе забезпе-
чити кардинальні перетворення у найближчій
перспективі, вона виявиться непотрібною у то-
му форматі, до якого всі звикли.

У доповіді «Навички майбутнього. Що
потрібно знати і вміти в новому складному
світі» зокрема зазначається: «На часі станов-
лення нової освітньої парадигми, яка сприяти-
ме переходу суспільства до нового соціального
і економічного укладу. Мова йде про перехід до
інтегральної освіти, що дозволяє в повній
мірі розкрити індивідуальний потенціал кожної
людини і колективний потенціал людст-
ва».

Уже сьогодні з’являються приклади зак-
ладів професійної освіти, які виникають поза
рамками національних освітніх систем. На
передній план виходять короткі навчальні про-
грами для швидкого засвоєння нових компе-
тентностей. Такий формат навчання породив
особливу групу фахівців, якої не існувало ра-
ніше. Глава IBM Джіні Рометті (Ginni Rometty)
називає їх «нові комірці». До цієї категорії, на
думку Рометті, відносяться в основному пра-
цівники з розвиненими технічними навичками,
що представляють цінність для цифрової еко-
номіки, наприклад, спеціалісти з хмарних об-
числень. Багато з них не отримують формаль-
ної вищої освіти і влаштовуються на роботу, не
маючи диплома. «Ці технології розвиваються
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швидше, ніж розвиток компетентностей. Ось це
і призведе до кризи компетентностей», - зазна-
чає глава американської корпорації. Спе-
ціально для «нових комірців» IBM кілька років
тому ввела інноваційні навчальні програми та
стажування, такі як фірмові профтехучилища
P-TECH. За час навчання студенти не тільки
«освоюють спеціальність», але ще й паралель-
но проходять стажування на партнерських під-
приємствах. На даний момент IBM відкрила
вже 100 подібних закладів в 13 країнах і під-
ключила до програми 500 компаній. Рометті
вважає, що такої тактики повинні дотримувати-
ся всі приватні підприємства. Якщо не вклада-
тися в освіту прямо зараз, то з часом бізнесу
доведеться мати справу з «кризою компетент-
ностей». Знайти фахівців стане вкрай важко,
оскільки більшість з них просто не буде від-
повідати сучасним вимогам. Рометті не самотня
в своїх побоюваннях. Так, на проблему старін-
ня традиційного професійної освіти вказує і
глава біржі фрілансерів Upwork Стефан Кесріел
(Stephane Kasriel): «За п’ять років компетент-
ності проходять половину свого «життєвого
циклу» (період напіврозпаду компетентності).
Іншими словами, через п’ять років, поки люди-
на навчається, цінність його освіти вже зни-
зиться на 50%».

«Незнання законів не звільняє від від-
повідальності», - відома фраза, яка влучно де-
монструє сучасний стан професійної освіти
України. Нерозуміння глобальних викликів, на
жаль, не убереже систему професійної освіти
від руйнування, якщо вже сьогодні не здійсню-
вати системні перетворення в цій галузі, не
формувати свідоме ставлення адміністративних
та педагогічних кадрів до глобальних перетво-
рень, реформ.

Отже, інформування широкого загалу
освітян, роз’яснювальна робота, розвиток ін-
формаційної компетентності, а відтак і спро-
можності не лише сприймати, а й перетворю-
вати, використовувати інформацію за допомо-
гою сучасних технологій повинні вийти на
передній план у діяльності методичних служб
усіх рівнів, закладів післядипломної освіти, ін-
ших структурних елементів, на які покладають-
ся обов’язки з системної підготовки педагогіч-

них кадрів до нових умов.
Інформаційна компетентність

педагогічних працівників як складова
готовності до інноваційного розвитку

закладу професійної (професійно-технічної)
освіти

Розглянемо окремі аспекти розвитку ін-
формаційної компетентності педагогічних пра-
цівників закладів професійної (професійно-
технічної) освіти як запоруки свідомого став-
лення до зазначених глобальних тенденцій,
способу формування якісного інструменту в
професійній діяльності педагога, що допоможе
сформувати в учнів не лише так звані «тверді»,
а й «гнучкі компетентності» - гарантію про-
фесійного успіху в епоху Четвертої промисло-
вої революції. Високий рівень сформованості
інформаційної компетентності стає ключовим
фактором, що свідчить про готовність педаго-
гічного працівника до глибинних трансфор-
мацій системи професійної освіти, спонукає
активно долучатися до процесу інноваційного
розвитку закладу професійної (професійно-тех-
нічної) освіти.

Проблемам розвитку інформаційної ком-
петентності приділяли увагу провідні вчені та
дослідники: Н.В. Баловсяк, П.В. Беспалов,
М.С. Головань, О.Д. Гуменний, В.М. Жукова,
Л.Г. Карпова, О.В. Матвієнко, О.В. Нікулочкіна,
Л.М. Петренко, Л.Є. Пєтухова, С.В. Тришина та
багато інших.

Поява широкого спектру нових ІТ, хмар-
них сервісів, мобільних додатків для освіти,
популяризація STEM-освіти, перспектива вико-
ристання в освітньому процесі надсучасних
технологій доповненої, розширеної, віртуальної
реальності, дуальна професійна освіта, з одного
боку, та підвищені вимоги до загальної інфор-
маційної обізнаності щодо тенденцій у галузі
підготовки кадрів, компетенцій, які будуть за-
требувані у недалекому майбутньому, напрям-
ків реформування професійної освіти з іншого
боку, окреслили нові аспекти в дослідженні по-
няття інформаційної компетентності педагогіч-
них працівників закладів професійної (профе-
сійно-технічної) освіти.

По-перше, в ході дослідження науко-
вої періодики виникла потреба в чіткому
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подальшому розмежуванні понять інформацій-
ної та інформаційно-комунікаційної компетент-
ності (в сучасних публікаціях - ІТ компетент-
ність, цифрова). Тобто, не дивлячись на схо-
жість, співзвучність, етимологія понять та
смислове навантаження зовсім різні.

Зазначимо, що подібна ситуація, до речі,
складається і з поняттями Четверта промислова
революція («4-та промислова революція») та
Індустрія 4.0 («Industry 4.0»). Так, на думку ав-
торів, доречним є напрямок дослідження понят-
тя «інформаційна компетентність» в умовах
глобальних перетворень епохи Четвертої про-
мислової революції. Для напрямку Індустрія 4.0
більш логічними є поняття ІТ, цифрової компе-
тентності. Це пов’язано зі змістовим наповнен-
ням явищ. З метою запобігання лінгвістичної
плутанини розглянемо основні відмінності між
поняттями «4-та промислова революція» та
«Industry 4.0».

Термін «Industry 4.0» прийнято вживати,
коли мова йде про програми, аналогічні ініціа-
тиви німецького уряду про хай-тек стратегії до
2020. Це була скоординована, державна ініціа-
тива щодо мобілізації всіх національних ресур-
сів з метою прискорення технологічних змін та
утримання лідерства в світовій конкуренції.
Аналогічні програми, до речі, існують не лише
у Німеччині. Але саме «Industry 4.0» має
найбільш узагальнені ознаки явища.

Що цікаво, проникнення цифрових тех-
нологій, автоматизації та ІТ на всі рівні життя,
економіки (діджиталізація) почалися ще у ми-
нулому столітті й отримали назву технологічно-
го укладу 3.0. Але те, що останніми роками
передові бізнес структури привнесли абсолют-
но нового - це певне переосмислення, зміну біз-
нес-моделей: горизонтальна та вертикальна ін-
теграція ІТ, поєднання різних технологій, ство-
рення нових кібер-систем та штучного інтелек-
ту, відмова від конвеєрного типу будови вироб-
ничого процесу тощо. А оскільки нові техноло-
гії застосовують не лише у виробництві, то з
часом термін «Industry 4.0» стає більш узагаль-
неним. Кардинальні зміни і трансформації від-
буваються у сфері міської та побутової інфра-
структури (Smart City, «розумний будинок»),
освіти, охорони здоров’я. До спектру техноло-

гій додались також кібербезпека, нано-, біо-, та
нові енергоефективні технології, 3D-друк тощо.
Як зазначає генеральний директор АППАУ
О.В. Юрчак, «поняття «4-та промислова рево-
люція» охоплює всі сфери життя, куди прони-
кають нові технології. Нові технології поро-
джують кардинальні зміни, які, в свою чергу,
породжують новий етап розвитку суспільства.
Під терміном же «Industry 4.0» слід розуміти
нові технології та моделі виробництва саме в
промисловості, або цим терміном найчастіше
називають програми, подібні німецькій плат-
формі».

Отже, надалі поняття «інформаційна
компетентність», уточнення визначення «ін-
формаційна компетентність педагогічних пра-
цівників закладів П(ПТ)О» необхідно здійсню-
вати саме на тлі глобальних перетворень, які
отримали назву «Четверта промислова рево-
люція».

По друге, рівень сформованості інфор-
маційної компетентності педагогічних праців-
ників закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти визначають, не в останню чергу,
доступність сучасних ІТ, засобів комунікацій,
наявність мультимедійного обладнання, засобів
візуалізації освітнього контенту, безперебійний
доступ до мережі Інтернет, тобто цифровізація
(застосовують також термін дігіталізація) ос-
вітнього процесу. Це суттєве підґрунтя для бу-
дови сучасного уроку теоретичного та вироб-
ничого навчання, для застосування інтерактив-
них освітніх технологій, які забезпечують не
лише навчальну мету, а й дають можливість
розвивати наряду з «твердими» і «гнучкі»
компетентності.

Інформаційна компетентність є важли-
вою складовою успішного навчання впродовж
життя, подальшого професійного розвитку пе-
дагогічних працівників, ефективного управлін-
ня навчальним процесом і застосування можли-
востей ІТ технологій у навчально-виробничій
діяльності закладів професійної (професійно-
технічної) освіти в умовах формування сучас-
ного інформаційного суспільства. Ключовим
фактором успішності викладача стає його умін-
ня працювати в сучасному інформаційному
просторі, реалізовувати роль провідника для
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здобувачів освіти в системі професійно-зорієн-
тованих програмних продуктів і програмованих
засобів, лабіринті ІТ технологій, хмарних серві-
сів. Тому украй важливим є питання опануван-
ня та впровадження у навчальний процес при
підготовці кваліфікованих робітників сучасних
ІТ технологій, прикладних комп’ютерних про-
грам, хмарних сервісів, що виводять системи
комунікації, процедуру отримання і обробки ін-
формації на новий якісний рівень. На перший
план виходять проблеми спроможності з боку
педагогічних працівників пошуку, опрацювання
та адекватного представлення нової інформації
в умовах постійного розвитку виробничих тех-
нологій, будови нових форм виробничої діяль-
ності і відносин. Отже, інформаційна компе-
тентність на сьогодні стає однією з базових у
діяльності педагогічного працівника закладу
професійної (професійно-технічної) освіти.

Випускники закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти починають або про-
довжують трудову діяльність в умовах вироб-
ництва, що реформується значно швидше, ніж
змінюються стандарти професійної (професій-
но-технічної) освіти. Кваліфіковані робітники
вже сьогодні мають справу з новими знаннями і
виробничими технологіями, інструментами і
матеріалами, новими вимогами до якості вироб-
ничої діяльності, засобами передачі й отриман-
ня професійної інформації, що постійно онов-
люються. Виробнича сфера в епоху формуван-
ня інформаційного суспільства вимагає від сис-
теми професійної (професійно-технічної) осві-
ти підготовки фахівців, які досягли не лише
певного рівня фахової, а й інформаційної ком-
петентності, кваліфікованих робітників, здат-
них до інтеграції в професійну діяльність усе
нових і нових інформаційних продуктів, про-
фесійно-орієнтованих програмованих засобів,
які піднімають навіть традиційні робочі опе-
рації на новий рівень механізації, автоматизації,
інформаційного супроводу і обліку робочих
процесів. Формування і розвиток інформацій-
ної компетентності в здобувачів освіти, стійкої
здатності до самостійного пошуку, аналізу, від-
бору і застосування професійної інформації
спроможні забезпечити лише педагогічні пра-
цівники, які досягли певних рівнів розвитку

власної інформаційної компетентності.
В якості наступного аспекту проблеми

зазначимо, що для занять практичного вироб-
ничого навчання, окрім уже зазначених засобів
цифровізації освіти, є потреба в оволодінні
майстрами виробничого навчання та викори-
станні на уроках обладнання, інструментів, за-
собів автоматизації, що не лише відповідали б
досягненню технологій у тій чи іншій галузі, а
працювали б «на випередження». На жаль, ре-
алії такі, що наявне обладнання, на якому здійс-
нюється підготовка здобувачів освіти ЗП(ПТ)О
сьогодні, морально та технологічно застаріло.

Нещодавно Кабінет міністрів України
ухвалив Концепцію підготовки фахівців за ду-
альною формою здобуття освіти. Під час пре-
зентації Концепції Міністр освіти і науки Ук-
раїни Лілія Гриневич зазначила, що впрова-
дження дуальної освіти допоможе подолати
проблему зношеності на 60-100% обладнання у
закладах вищої та професійної освіти, дасть
змогу роботодавцям включитися у процес під-
готовки, а не перенавчати випускників, а також
ефективніше використовувати часовий і фінан-
совий ресурс здобувачів освіти, закладів, робо-
тодавців.

Під «ефективнішим використанням ча-
сового і фінансового ресурсу» закладів про-
фесійної освіти, як правило, мається на увазі
скорочення часу на опанування теоретичними
знаннями та збільшення часу на практичне на-
вчання в умовах виробництва. Це дійсно раціо-
нальний крок в умовах, коли дуальну форму
навчання можна організувати на базі крупного
промислового підприємства, готового прийняти
одразу велику групу здобувачів освіти та забез-
печити їх робочими місцями чи надати необ-
хідні площі для організації виробничого на-
вчання. На жаль, не всі роботодавці, учасники
програми, мають такі можливості. Тоді перед
закладами освіти постає проблема забезпечення
більш гнучкого графіку освітнього процесу, на-
дання доступу до матеріалу теоретичного цик-
лу не лише офлайн (у навчальних приміщен-
нях), а й онлайн – через мережу Інтернет. Ви-
ходом із цієї ситуації може стати система елект-
ронних дистанційних навчальних курсів з
предметів теоретичного циклу, передбачених
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робочими навчальними планами з підготовки
кваліфікованих робітників. На сьогодні існує
декілька платформ, що надають закладам осві-
ти таку можливість. Найбільш розповсюджени-
ми є:

- навчальна платформа Moodle (акронім
від Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment - модульне об'єктно-орієнтоване
динамічне навчальне середовище);

- сервіс Google Classroom - сучасна ди-
намічна платформа. інтегрована з Google Docs,
Drive, Gmail, що входить у спеціалізований ос-
вітній пакет Google Apps for Education поряд з
календарем, електронною поштою та іншими
додатками;

- MS Azure - хмарна платформа та інфра-
структура корпорації Microsoft призначена для
хмарних обчислень.

Застосування зазначених технологій, та-
ким чином, є не лише ознакою розвиненості ін-
формаційної компетентності педагогічних пра-
цівників, а й обов’язковою умовою забезпечен-
ня якості освітнього процесу в умовах, що скла-
лися.

Ми вже зверталися до проблеми невід-
повідності рівня цифровізації освітнього проце-
су сучасним вимогам, застарілості, зношеності,
а подекуди і відсутності сучасного виробничого
обладнання в процесі підготовки робітничих
кадрів. Така ситуація, попри бажання педагогіч-
них працівників застосовувати сучасні освітні
та виробничі технології, вихолощує зусилля,
націлені на системний розвиток інформаційної
компетентності педагогічних працівників зак-
ладів П(ПТ)О.

Ситуація не зміниться, доки вітчизняні
роботодавці, замовники робітничих кадрів,
стейкхолдери не усвідомлять глибинні причини
кризових явищ, з якими вони, наче з вітряками,
намагаються боротися застарілими методами.

Десятиліттями відбувалося викривлення
уявлення про низьку престижність робітничих
професій, у суспільстві формувалися негативні
погляди на систему професійної освіти. Як за-
значила під час засідання Уряду, на якому було
ухвалено Концепцію підготовки фахівців за ду-
альною формою здобуття освіти, Міністр
освіти і науки України Лілія Гриневич, лише

20% наших випускників шкіл ідуть здобувати
професійну освіту, а 80% - вищу. При цьому,
більшість, 80% безробітних у нашій країні, - це
люди з вищою освітою. За її словами, в Європі
40% випускників навчаються в закладах про-
фесійної освіти. У Чехії, Австрії, Хорватії та
Фінляндії цей показник сягає 70%.

Але, навіть попри високі середньоєвро-
пейські показники в питаннях професійної ос-
віти, ці країни сьогодні відчувають нестачу ква-
ліфікованої робочої сили, яку поки що їм вда-
ється компенсувати за рахунок такого явища, як
робоча міграція. Не в останню чергу - за раху-
нок відтоку кваліфікованих робітників і з Ук-
раїни.

Досліджуючи перспективи ринку праці
будівельної галузі України, можна зустріти вра-
жаючі факти, що свідчать про глибинну кризу.
Так, за інформацією Конфедерації будівель-
ників України (КБУ), до 70% трудових мігран-
тів з України є представниками різних будівель-
них професій. У той же час, згідно з даними
Держстату, українська будівельна галузь сьо-
годні відчуває нестачу майже 5 тисяч (4,8) фа-
хівців різних напрямків. Тобто, за перше пів-
річчя 2018 року число вільних вакансій на буді-
вельному ринку зросла майже наполовину - на
43%, у порівнянні з показниками аналогічного
періоду, але роком раніше.

Зокрема, в країнах Балтії, які самі в ре-
зультаті трудової міграції були позбавлені міс-
цевих фахівців, у той час як інфраструктура
цих країн інтенсивно розвивається, сьогодні
представникам українських компаній та заро-
бітчанам платять у три-п’ять разів більше, ніж
середньоєвропейські показники.

Ще одним напрямком, яким європейські
країни покривають нестачу робочої сили, є
пільгові освітні програми для випускників
шкіл, студентів інших країн, у тому числі й
України. Показовими є якість освітніх послуг
та сучасне матеріально-технічне забезпечення
професійної освіти цих країн.

Система ж професійної освіти нашої
країни, на жаль, досі вимушена виживати у ролі
падчерки, з якої багато питають та мало дають
(особливо це стосується периферійних закладів
професійної (професійно-технічної) освіти.
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Трудова міграція має як позитивні, так і
негативні явища для країн акцепторів. Серед
найбільш згадуваних - втрата національної
ідентичності.

Пройде ще якийсь час, поки бізнес-
структури цих країн, у світлі глобальних тен-
денцій Індустрії 4.0, почнуть відмовлятися від
послуг трудових мігрантів на користь застосу-
вання штучного інтелекту, суцільної цифрові-
зації, автоматизації, роботизації рутинних про-
цесів, 3-D друку тощо. Цей процес уже відбу-
вається і надалі буде ширитися в геометричній
прогресії.

Перед бізнесовими структурами України
зараз постає дилема: або намагатися якнай-
швидше наздогнати європейські країни, не ми-
наючі всі камені спотикання, через які пройшли
їх ринки праці, повторюючи всі згини цього не-
простого шляху вирішення проблеми нестачі
продуктивної робочої сили, або перейти одразу
до інноваційних моделей, на кшталт бізнес-мо-
делей та платформ Індустрії 4.0.

На жаль, як показує практика, суспіль-
ство, економіка України, більшість роботодав-
ців, замовників кадрів, бізнес-структур ще дуже
далекі від розуміння важливості системного ру-
ху в напрямку Індустрії 4.0.

За оцінками International Data Corpora-
tion (IDC), в 2018 році інвестиції в цифрову
трансформацію перевищили $ 1 ,1 трлн., - це
майже 10 річних ВВП України. Такі значні
інвестиції в цифрову трансформацію викликані
глобальним зростанням конкуренції, причому
не скільки на локальних, скільки на глобально-
му ринку.

У той же час більшість виробничих під-
приємств України ще не розпочали процес циф-
рової трансформації. Згідно звіту UNIDO, дина-
міка промислового розвитку України протягом
п’яти останніх років (до 2018) є негативною: з
57-го місця ми перемістились на 65-те, а згідно
звітуWEF щодо готовності до 4-ої промислової
революції, Україна в 7-му десятку зі 100 країн.
Перед вітчизняними виробниками постане най-
ближчим часом дилема: або долучитися до сві-
тових процесів цифрової трансформації, або
продовжити функціонування на існуючому рів-
ні, допоки буде можливо отримувати прибутки.

Перший шлях буде означати зміну вимог
до кадрового складу: затребувані будуть абсо-
лютно нові компетентності, нові професії. А це
означатиме для системи професійної (про-
фесійно-технічної) освіти України вже у най-
ближчий час необхідність кардинальної транс-
формації, зміну підходів, схем, моделей функ-
ціонування і розвитку, які б могли забезпечити
підготовку кадрів в абсолютно нових умовах
для потреб нового технологічного укладу.

Скоріш за все більшість вітчизняних
підприємств зупиняться на другому варіанті
розвитку подій, але і в цьому випадку потреба в
реформуванні системи професійної освіти є не
менш гострою. Ми вже зазначали, що більшість
виробництв на фоні відтоку продуктивної ро-
бочої сили за кордон сьогодні відчувають брак
кваліфікованих кадрів та вживають заходи що-
до поліпшення ситуації. Власне цим і виклика-
но підвищення інтересу до випускників закла-
дів професійної (професійно-технічної) освіти.
Змінилася офіційна риторика щодо важливості
реформування всієї системи професійної осві-
ти, на розбудову якої направляються значні фі-
нансові кошти. Безумовно, це позитивні зру-
шення, які вимагатимуть у найближчий час від
педагогічних колективів ЗП(ПТ)О відпові-
дати запитам роботодавців: готувати кваліфіко-
вані кадри швидкими темпами у достатній
кількості. Ці вимоги є підґрунтям для модер-
нізації не лише матеріальної бази, а й системної
перепідготовки педагогічних працівників до
роботи в нових умовах.

Система професійної (професійно-тех-
нічної) освіти сьогодні традиційно орієнтується
на надання освітніх послуг в основному ви-
пускникам шкіл, тобто на первинну професійну
підготовку. Високий рівень безробіття серед
дорослого працездатного населення, потреба в
перекваліфікації, зміні роду діяльності, отри-
манні нових компетентностей потребує пере-
орієнтації ЗП(ПТ)О на надання освітніх послуг
зацікавленим групам здобувачів освіти різних
вікових категорій, орієнтацію на інклюзивність.
Слід також враховувати вимоги роботодавців
щодо скорочення часу підготовки кваліфікова-
них робітників. Все це та багато інших фак-
торів вимагатимуть мобільності освітніх планів
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і програм, відхід від традиційної будови на-
вчального року, впровадження моделей зміша-
ної форми освіти, що передбачає як звичні
форми взаємодії у класах, майстернях, на по-
лігонах між учасниками освітнього процесу, так
і самостійну роботу та виконання завдань у ре-
жимі online. А, отже, гостро постає проблема
спроможності педагогічних працівників ЗП
(ПТ)О забезпечити цифровізацію освітнього
процесу, питання їх інформаційної компетент-
ності.

З прийняттям Концепції «Розвитку циф-
рової економіки та суспільства України» у січні
2018 року окреслилися позитивні зміни в цьому
напрямку. 27 вересня 2018 р. відбулося вже дру-
ге засідання Координаційної ради «З розвитку
цифрової економіки та суспільства України», на
якому було вирішено підготувати повний пере-
лік проектів та оприлюднити його як інве-
стиційні проекти для залучення ресурсів і мож-
ливостей приватних компаній; розробити зако-
нопроект «Про цифрову економіку»; створення
цифрової інфраструктури вважати пріоритетом
для розвитку цифрової економіки та суспільст-
ва України.

Для системи професійної освіти особли-
ве значення має Проект концепції реалізації
державної політики у сфері професійної освіти
«Сучасна професійна освіта» на період до 2027
року, який нещодавно пройшов громадські об-
говорення.

У цьому документі особлива увага при-
діляється посиленню ролі педагогічних праців-
ників, закладено підґрунтя для стимулювання
особистого та професійного зростання педаго-
га. А однією з ключових компетентностей педа-
гогічного працівника визначено саме цифрову
компетентність (хоча, на думку авторів, мова
повинна йти про інформаційну, а не лише циф-
рову компетентність).
Розвиток інформаційної компетентності
педагогічних працівників в умовах
формування хмаро орієнтованого

освітнього середовища
Протягом 2016-2018 років у закладі ос-

віти здійснено ряд кроків щодо формування ін-
новаційного хмаро орієнтованого освітнього се-
редовища, яке б забезпечило, у тому числі,

реалізацію принципів інклюзії.
Розглянемо детальніше базові принципи

педагогічного експерименту та перші результа-
ти. На основі вивчення наукових праць та вра-
ховуючи власний досвід, було зроблено висно-
вок, що результатом широкого застосування
хмарних сервісів у процесі підготовки майбут-
ніх кваліфікованих робітників є інтенсифікація
та оптимізація освітнього процесу.

Під час проведення тижня професійної
майстерності викладач Височиненко Н.В. про-
вела серед здобувачів освіти з професії «Лицю-
вальник-плиточник» конкурс проектів у програ-
мі CeramicWEB.

Приклади проектів у програмі CeramicWEB,

виконаних здобувачами освіти з професії

«Лицювальник-плиточник»

Заклади професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на сьогодні ще не мають у до-
статній кількості мультимедійного обладнання,
інтерактивних дошок тощо. Вихід з цієї ситу-
ації - застосування, наприклад, Google Форм у
тестовому режимі. При наявності Wi-Fi зони
можна запропонувати здобувачам освіти скори-
статися смартфонами, планшетами, ноутбуками
(технологія BYOD - Вring your own devices
(принесіть свої дивайси) - це принцип, при яко-
му для занять активно використовуються
смартфони, ноутбуки, планшети тощо. Але при-
строї ці не були надані державою або бізнесом.
Мова йде про персональні телефони і комп’ю-
тери, які вже є у самих учнів. Розміщуємо та-
кий тест на персональному блозі, пропонуємо
пройти тестування з теми. Заслуговує на увагу
застосування Google Форм на етапі рефлексії
інтерактивного уроку, особливо під час тренін-
гових занять.

Викладачі та майстри виробничого на-
вчання училища, особливо професій художнього
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напряму, в останній період стикнулися з проб-
лемою нестачі якісного освітнього контенту,
зокрема, відповідного ілюстрованого та відео-
матеріалу.

Творча група училища розробила проект
з метою участі у конкурсі соціальних ініціатив
ПАТ «Запоріжсталь» «Ми - це місто 2018».
Проект став одним із переможців, завдяки чому
було отримано гранд на 44 600 грн. У рамках
проекту «Інклюзія в професійній освіті» було
придбано два мультимедійні комплекси, дві до-
кумент камери.

Задля реалізації проекту були сформу-
льовані мета та завдання проекту.

Мета проекту - побудова освітньої мо-
делі на принципах інклюзії за допомогою ство-
рення інтерактивного, хмаро орієнтованого ос-
вітнього середовища, застосування елементів
дистанційних технологій.

Завдання для розв’язання проблеми:
- створення інтерактивного освітнього

середовища за допомогою використання муль-
тимедійного обладнання та документ камер з
метою надання більш широких можливостей
для отримання якісного освітнього контенту і
реалізації творчого потенціалу учнів художньо-
го профілю, в тому числі осіб з особливими
освітніми потребами;

- створення повноцінної моделі змішано-
го навчання, для якої характерні як традиційні
форми взаємодії між здобувачам освіти, викла-
дачами, майстрами виробничого навчання в на-
вчальному закладі, так і використання переваг
дистанційного, самостійного освоєння навчаль-
ного матеріалу в режимі онлайн, широке вико-
ристання можливостей сучасних цифрових тех-
нологій.

Проект має довготривалий ефект та пер-
спективу подальшого розвитку. Широке засто-
сування можливостей документ камер (візулай-
зерів, візуальних презентерів) у комбінації з
мультимедійною технікою дозволяє спостеріга-
ти за діями викладача, майстра виробничого на-
вчання при використанні різних живописних,
декоративних технік, створення флористичних
композицій без необхідності здобувачам освіти
залишати робочі місця і наближатися до робо-
чого місця педагога. А можливість запису

відеотрансляції уроку дозволяє дистанційно от-
римати доступ до навчальної інформації тим
здобувачам освіти, в тому числі і з особливими
освітніми потребами, які в силу об’єктивних
причин були відсутні на уроці.

Приклади застосування документ каме-
ри на уроках виробничого навчання та теоре-
тичного навчання майстром Гудзь А.Ю., вик-
ладачем Прокоф’євою А.М.

Гудзь А.Ю.

Прокоф’єва А.М.

Ще одним прикладом інтенсифікації і
оптимізації освітнього процесу є застосування
на уроках безкоштовних онлайн-додатків про-
грамних продуктів (або програмного забезпе-
чення з відкритим кодом). Для кваліфікованих
робітників будівельних професій проблема по-
в’язана не стільки з відсутністю доступу до
програмних продуктів, скільки з обмеженістю
доступу до сучасного недешевого програ-
мованого автоматизованого обладнання, що
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використовується в оздоблювальних роботах.
Тож знайомство з роботою обладнання по змі-
шуванню фарб, роботою штукатурних станцій,
автоматів, роботів, доводиться здійснювати за
допомогою або екскурсій, або перегляду відео-
роликів, що вимагає наявності мультимедійного
обладнання.

Для здобувачів освіти, що опановують
професії економічно-адміністративного напря-
му (адміністратор, обліковець з РБД, агент з по-
стачання тощо), необхідними є навички роботи
в системі Prozorro, уміння відстежувати зміни в
нормативній та законодавчій базі.

Забезпечення навчальних кабінетів до-
ступом до глобальної комп’ютерної мережі Ін-
тернет надає доступ до спільного інформацій-
ного простору як викладачу, так і здобувачам
освіти, а це дозволяє значно підвищити опера-
тивність отримання потрібної інформації.

За умови формування хмарного освіт-
нього середовища (навчальне середовище Mo-
odle, за допомогою платформ, що надають ком-
панії Microsoft, Apple, Google) можливості що-
до насичення освітнього процесу цифровими
технологіями, хмарними сервісами збільшу-
ються. Кожен педагогічний працівник може ус-
пішно забезпечити оптимізацію та інтенсифі-
кацію освітнього процесу доступними засобами
шляхом ефективного впровадження хмарних
технологій.

Налагодити комунікації між викладачем/
майстром виробничого навчання та здобувачем
освіти, забезпечити доступ до актуальної про-
фесійної та освітньої інформації в будь-який
час можна за допомогою блогу викладача,
майстра, на якому учень завжди зможе знайти
потрібне посилання на хмарний сервіс, який
планується застосувати на уроці, або для вико-
нання домашнього завдання.

В училищі кожен викладач, майстер ви-
робничого навчання створив та веде персональ-
ний блог, доступ до якого здійснюється з елект-
ронного «Методичного кабінету ДНЗ «ЗВПУ».

Зазначений веб-ресурс дозволяє відсте-
жувати та аналізувати персональні блоги педа-
гогічних працівників, методичних комісій з ме-
тою виявлення ефективних форм дидактичних і
навчально-методичних матеріалів для впрова-

дження у навчально-виховний процес.

Скріншот веб ресурсу «Методичний кабінет

ДНЗ «ЗВПУ».

Кожен викладач, майстер виробничого
навчання створили відповідний електронний
навчальний курс із предмета.

Скріншот сторінки з навчальними курсами

педагогічних працівників сервісу Google Suite

for Education (Google Classroom)

Педагогічний колектив наполегливо пра-
цював у напрямку створення пілотних елект-
ронних дистанційних навчальних курсів на
платформі Google Cluid домену @zvpu.net в
сервісі Google Classroom, над удосконаленням
та розширенням функціоналу персональних
блогів/сайтів. Наказом від 14.06.2018 № 178
«Про підсумки проведення «Конкурсу-огляду
на кращий електронний навчальний курс»,
згідно якого було затверджено протокол рішен-
ня журі конкурсу, визначені переможці й при-
зери конкурсу.

Рішенням журі конкурсу також відзна-
чені педагогічні працівники, які регулярно ве-
дуть блоги, налагодили дистанційне спілку-
вання зі здобувачами освіти, впроваджують
змішану модель навчання, широко застосову-
ють сучасні хмарні сервіси в освітньому про-
цесі.
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Вдало пройшов ІІ Методичний марафон
«Інноваційні технології навчання в професійній
(професійно-технічній) освіті», присвячений
темі «Хмарні сервіси та сервіси ВЕБ 2.0 (3.0)».

Особливістю заходу став Інтернет-фор-
мат проведення: всі виступи відбувалися у ви-
гляді вебінарів. Ще на початку року заступник
директора з НМР Кулинич О.А. запропонувала
підготувати доповіді за напрямками викори-
стання хмарних сервісів, в яких досвідчені вик-
ладачі та майстри виробничого навчання учи-
лища досягли певного успіху. Після ознайом-
лення з темами доповідей було визначено тема-
тику вебінарів: «Хмарні сервіси в організації
контролю»; «Веб-пошукові технології в освіт-
ньому процесі»; «Соціальні мережі, блоги, сай-
ти в освітньому процесі»; «Онлайн платформи
для візуалізації навчального контенту»; «Інтер-
нет мультимедіа в освітньому процесі».

Скріншоти вебінарних виступів

педагогічних працівників

Цікавими, насиченими прикладами з
власного педагогічного досвіду виявилися до-
повіді викладача Орел Н.Г., майстра Бурдей-
ної Л.М. щодо використання освітньої веб-
платформи Learningapps.org на уроках теоре-
тичного та виробничого навчання.

Скріншоти вебінарних виступів

педагогічних працівників

Виступи Кулинич О.А. «Створення тес-
тових опитувань на базі Google форм» та викла-
дача Войтюк Т.М. «Online Test Pad» були побу-
довані у вигляді майстер-класів щодо застосу-
вання Інтернет сервісів у навчальній діяльності,

що допоможе учасникам вебінару розши-
рити арсенал форм і засобів контролю.

Виступ викладача Єрьоменко О.М. був
присвячений інструментам е-демократії, що
має не лише практичну направленість для вик-
ладання предметів «Основи права» та «Основи
трудового законодавства», а й дозволило всім
учасникам вебінару більше дізнатися про влас-
ні можливості, права та розширити кругозір з
питань електронного громадського самовряду-
вання. Викладач Сидоренко О.А. розповів про
перспективи запровадження у навчально-ви-
робничий процес при підготовці «Обліковців з
реєстрації бухгалтерських даних», «Агентів з
постачання», «Адміністраторів» платформи
ProZorro, призначеної для електронних публіч-
них та державних закупівель в Україні. Корис-
ною для застосування в освітньому процесі ста-
ла інформація бібліотекаря Білогорохової Г.Ф.
щодо створених електронних бібліотек, пе-
ревагам роботи в них та новинкам, що з’явили-
ся за останній час.

Скріншоти вебінарних виступів

педагогічних працівників

Змістовними, практично-орієнтованими
стали доповіді вебінару «Онлайн платформи
для візуалізації навчального контенту». Май-
стер виробничого навчання Кішко К.В. ознайо-
мила учасників з особливостями роботи та сер-
вісами, які допомагають створювати ментальні
карти. Наведені приклади, розроблені здобува-
чами освіти з професії «Обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних», яскраво продемонстру-
вали переваги такої форми візуалізації навчаль-
ного контенту. Викладач Височиненко Н.В. де-
тально розказала про роботу щодо створення
хмарних презентацій на платформі «Prezi», які
широко застосовує у власній викладацькій
практиці. Виступ майстра Чебикіної А.У.
«Електронні підручники» розкрив усі переваги
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та особливості застосування цих сучасних засо-
бів опрацювання навчальної інформації.

Скріншоти вебінарних виступів

педагогічних працівників

Завершальний день методичного мара-
фону «Інтернет мультимедіа в освітньому про-
цесі» дозволив майстрам виробничого навчан-
ня, викладачам побачити переваги, які надає
віртуальна медіатека. У виступах викладачів
Прокоф’євої А.М., Прокоф’єва Є.О. було де-
тально розглянуто процес створення власного
каналу на YouTube, розміщення власноруч ство-
рених майстер-класів та забезпечення дос-
тупу до них. Доповіді викладача Стрілець Н.В.,
майстрів Гудзь А.Ю., Кривко Н.П. дозволили
більш детально розглянути можливості застосу-
вання в освітньому процесі для підготовки здо-
бувачів освіти економічного, художнього напря-
мів відеоконтенту, доступного з популярного
відеохостингу.

У рамках процесу реформування систе-
ми професійної (професійно-технічної) освіти,
розглянуто досвід педагогічного колективу в
напрямку руху щодо формування інноваційної
моделі закладу П(ПТО). Представлено лише
один із можливих шляхів на прикладі форму-
вання хмаро орієнтованого освітнього середо-
вища. Але цей досвід дозволить у майбутньому
реалізувати плани щодо формування змішаної
моделі надання освітніх послуг, забезпечить
ефективність роботи в напрямку реалізації дер-
жавної програми щодо запровадження дуальної
системи, розвитку інклюзивної форми здобуття
освіти. Постійний моніторинг стану розвитку
та рівня сформованості інформаційної компе-
тентності педагогічних працівників, наполегли-
ва робота щодо удосконалення цього процесу є,
без перебільшення, ключовим моментом, бази-

сом для подальшого інноваційного розвитку за-
кладу професійної освіти.

У ході дослідження було визначено зов-
нішні фактори, які є об’єктивними причинами,
що зумовлюють потребу в глибинному рефор-
муванні системи професійної освіти. Зміна тех-
нологічного укладу, яка отримала назву Четвер-
та промислова революція, потребує становлен-
ня нової освітньої парадигми, яка сприятиме
переходу суспільства до нового соціального і
економічного укладу. Основним чинником, що
забезпечить готовність до інноваційного роз-
витку закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти, на сьогодні є відповідний рівень
розвиненості інформаційної компетентності
педагогічних працівників.

Представлено проміжні результати ре-
алізації педагогічного експерименту з розвитку
інформаційної компетентності педагогічних
працівників у ході формування інноваційного
хмаро орієнтованого освітнього середовища
закладу професійної (професійно-технічної)
освіти:

- більшість педагогічних працівників ве-
дуть блоги інформаційно-освітньої спрямова-
ності;

- здійснено реєстрацію закладу освіти в
компанії Google з метою отримання доступу до
сервісів Google Suite for Education (Google
Classroom). Протягом 2017-2018 н.р. педпраців-
ники опановували процедуру створення елект-
ронних освітніх курсів на цій платформі. Про-
ведено конкурс на кращий електронний курс
предметів теоретичного навчання та практичної
підготовки. У поточному навчальному році від-
бувається апробація підключення до курсів уч-
нів, налагодження взаємодії. У перспективі -
будова системи електронних навчальних курсів
всіма педагогічними працівниками, залучення
до процесу всіх здобувачів освіти;

- широко застосовується практика вико-
ристання навчальних відео, авторських каналів
на YouTube. З появою документ-камер з’явила-
ся можливість у повній мірі реалізувати плани
щодо можливостей виготовлення та викорис-
тання якісного освітнього контенту з метою ре-
алізації творчого потенціалу учнів художнього
профілю.



Сутність педагогічних інновацій
у системі освіти

Цілісне і об’єктивне дослідження змісту
і ролі інноваційних процесів та інноваційної
діяльності в оновленні та розвитку професійно-
педагогічної освіти зумовлюють необхідність
звернення до засад педагогічної інноватики та
повнішого розгляду особливостей інновацій в
сучасній освіті. Сьогодні педагогічні інновацій-
ні технології активно розвиваються, що обумов-
лено актуальною необхідністю комплексної
перебудови всієї системи освіти. Дослідники ін-
новаційних процесів відзначають, що тільки до-
лаючи власне кризовий стан, перетворюючи
зміст, форми і способи організації, створюючи
принципово нове технологічне забезпечення
освітнього процесу, системи освіти можуть від-
повісти на виклик часу і стати дійсним ресур-
сом розвитку. Модель освіти, яка наразі
зароджується, здатна своєю якістю забезпечити
якість і рівень розвитку окремих країн і люд-
ства в цілому, повинна задовольняти вимоги
безперервності й модальності, фундаменталь-
ності та універсальності, гуманізації та демок-
ратизму. Вона повинна мати механізми ди-
намічного саморозвитку, тобто володіти такою
якістю як інноваційність. Сьогодні вже очевид-
но, що одним з основних ресурсів розвитку на
сучасному етапі суспільного прогресу стає
освіта, а її неодмінним атрибутом розвитку є ін-
новаційна складова.

Визнаючи значний потенціал педагогіч-

них інновацій для сучасного суспільства, необ-
хідно чітко визначити сутність інноваційного
освіти на відміну від традиційного. Система
традиційного навчання спирається на досвід
поколінь, тоді як система інноваційного на-
вчання, заснована на нових соціокультурних
принципах, орієнтована на інші моделі навчан-
ня, сприяє формуванню нової культури мислен-
ня і дії.

Сьогодні педагогічна інноватика активно
розвивається як частина загальної інноватики.
Стратегія розвитку як системи ЗП(ПТ)О, так і
конкретного закладу професійної (професійно-
технічної) освіти має бути інноваційною, базу-
ватися на сучасному законодавчому та норма-
тивному забезпеченні, науково обґрунтованих
критеріях оцінювання якості навчального про-
цесу, державних стандартах ПТО, результатах
моніторингу попиту та пропозиції потреб
регіонального ринку праці у кваліфікованих
робітничих кадрах. У результаті правильного
вибору стратегії розвитку в ЗП(ПТ)О фор-
мується інноваційна культура, яка характери-
зується орієнтованістю на особистість, здат-
ністю до змін, відкритістю до комунікацій як
усередині, так і з зовнішнім середовищем.

Отже, інновації в освіті - процес творен-
ня, впровадження та поширення в освітню
практику нових ідей, засобів, педагогічних та
управлінських технологій, через які підвищу-
ються рівні досягнень структурних компонентів
освіти, відбувається перехід системи навчання
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до якісно іншого, більш досконалого стану.
Сутнісною ознакою інновації є її здатність по-
зитивно впливати на якість професійної діяль-
ності педагога, розширювати інноваційне поле
освітнього середовища в закладі освіти, регіоні,
державі в цілому.

Реалізація сучасних освітніх інновацій
відбувається через їх структурні складові:

- у змісті навчання та виховання - наяв-
ність державних стандартів професійної освіти;
розроблення концепції розвитку учнівської мо-
лоді на засадах національних, громадянських,
родинних, індивідуальних цінностей особисто-
сті; створення авторських навчальних планів і
програм, підручників, навчальних посібників,
виховних систем; розроблення нової системи
оцінювання навчальних досягнень здобувачів
освіти;

- у формах і методах навчання й вихо-
вання особистості - оволодіння діалоговими,
діагностичними, активними, інтерактивними,
тренінговими методами; «парного навчання»,
навчання у малих групах, індивідуалізованого
навчання тощо;

- у технологіях навчання і виховання
особистості - запровадження альтернативних
освітніх технологій, таких як «навчання через
практику», проектна, інформаційно-комуніка-
ційна, інтегративно-модульна тощо;

- у змісті, формах і методах управління
ЗП(ПТ)О - наявність громадсько-державних за-
сад і структурних утворень, таких як моніто-
рингові та інноваційні центри, програмні та
франдрайзингові комітети, консалтингові та
маркетингові служби тощо.

Джерелом інновації є цілеспрямований
пошук ідеї (зародження інновації) з метою роз-
в’язання суперечностей, освоєння якої відбу-
вається через апробацію у формі науково-
педагогічного експерименту або пілотного
впровадження. Розвиток інновації залежить від
того, наскільки соціально-педагогічне середо-
вище потребує нових ідей. Подальше існування
інновації пов’язано з переходом у стадію
стабільного функціонування. На цьому етапі ін-
новація як джерело змін і розвитку вичерпує се-
бе. Елементи такого ланцюга забезпечують рух
інновації за логікою «життєвого циклу».

Використання інформаційних техноло-
гій дає можливість відобразити не тільки пред-
мет або явище у взаємозв’язку, але і значно
розширити межі вивченого, знаходячи все нові
й нові грані зіткнення.

Варто зазначити, що проблеми інновацій
в сфері освіти спостерігаються вже на стадії їх
розробки. Ніхто з фахівців не в змозі дати 100%
гарантію, що саме його новий педагогічний
підхід буде успішним і набере однодумців.

Але, незважаючи на це, спроби впрова-
дження інновацій у сферу освіти робляться
постійно. Крім того, фахівці намагаються при-
вести всі можливі інновації до якоїсь кла-
сифікації. І одна з найбільш сучасних класифі-
кацій інновацій виглядає наступним чином:

- сутнісні інновації - впровадження в
освітню систему нововведень, які впливають на
саму суть освіти, але які не могли бути застосо-
вані раніше;

- ретроінноваціі - впровадження в педа-
гогічну діяльність тих підходів, які були забуті
протягом часу;

- комбіновані інновації - об’єднання
деякої кількості освітніх методів, у результаті
чого з’являється один новий;

- аналогові інновації - приєднання до
вже відомого методу навчання приватного но-
вовведення.

Вся суть інновацій в освітній системі
взагалі полягає в тому, що робляться спроби
знайти і успішно застосувати нові підходи до
освіти молодого покоління. І будь-які інновації
неодмінно повинні враховувати вимоги сучас-
ного соціуму і розвиток інформаційних техно-
логій.

До всього іншого, нововведення повинні
бути застосовані ще й у чотирьох напрямках:

- виховання;
- навчання;
- управління;
- перепідготовка кадрів.
Нескладно помітити, що впровадження

інновацій є дуже серйозним процесом, зв’яза-
ним з низкою труднощів теоретичного та прак-
тичного характеру, а також істотною часткою
ризику. Однак це не повинно зупиняти людей
на їх шляху до поліпшення освітньої системи,
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інакше вона може надовго загрузнути в неакту-
альних і застарілих освітніх методах, що загро-
жує тим, що знизиться не тільки бажання
молоді навчатися у закладах освіти, а й рівень її
морального, психологічного, етичного, соціаль-
ного і культурного розвитку.
Сучасні інноваційні технології та їх роль

в процесі викладання
STEM - інноваційний важіль уроку
Абревіатура STEM утворюється від

слів Science (Наука), Technology (Технології),
Engineering (Інженерія) та Mathematics (Мате-
матика). Легко зрозуміти, що саме ці поняття
формують основу нової методики в освіті.

Найбільша особливість цього методу в
тому, що викладач перестає бути основним
джерелом знань. У центрі уроку - проблема чи
практичне завдання. А здобувачі освіти мають
самостійно знайти шляхи вирішення проблеми,
застосувавши наявні знання, здійснивши експе-
римент і, можливо, зробивши помилки.

Що ж робити педагогу? Запропонувати
необхідний інструментарій, спостерігати за хо-
дом наукового пошуку, стимулювати до виснов-
ків, допомагати зрозуміти і усунути недоліки.

Логічно, що за таких умов на перший
план виходить не володіння теорією, а вміння
використовувати свої знання на практиці. І уро-
ки стають практичними заняттями, які де-
монструють можливості застосування теоре-
тичних знань у конкретних ситуаціях.

Розробляючи моделі, створюючи проек-
ти здобувачі освіти аналізують інформацію,
співвідносять її з наявним досвідом і знаннями.
Це формує в них упевненість у власних силах,
переконаність у тому, що вони зможуть за необ-
хідності вирішити складні проблеми.

Групова робота, що часто застосовується

у такого роду проектах, привчить висловлювати
власну думку, відстоювати її, співпрацювати з
однокласниками, сприймати і розуміти точку
зору іншої людини.

Застосування STEM на уроці навчить
здобувач освіти сприймати завдання, формулю-
вати дослідницьку гіпотезу, застосовувати
оригінальні способи пізнання, розвиватиме
аналітичне і критичне мислення.

Методика CLIL для вивчення
іноземних мов

CLIL (Content and Language Integrated
Learning або предметно-мовне інтегроване на-
вчання) - один із найцікавіших і поширених
останнім часом підходів до навчання іноземної
(англійської) мови. CLIL як термін був сформу-
льований Девідом Маршалом у 1994 році, хоча
насправді цей метод використовується з давніх
часів, і на даний момент багато викладачів ви-
користовують його навіть не підозрюючи, що
такий метод отримав свою офіційну назву. З
кожним роком CLIL популяризується все
більшою кількістю освітніх закладів у світі, і
цьому сприяють його переваги перед іншими
методами, а також попит на такий підхід у су-
часних умовах навчання.
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Ключові принципи підходу предметно-
мовного інтегрованого навчання базуються на
двох основних поняттях - «мова» й «інте-
грація». CLIL умовно ділять на hard CLIL і soft
CLIL. Hard CLIL означає, що будь-який шкіль-
ний предмет може проходиться англійською мо-
вою (за умови високого рівня знань здобувачів
освіти). В ході такого уроку вони досліджують
географію, літературу, біологію, фізику або на-
віть спортивні ігри за допомогою іноземної мо-
ви. Викладачі англійської мови використовують
soft CLIL, їх завдання полягає в зворотному:
вивчити іноземну мову, використовуючи теми і
матеріали з інших предметів.

Переваги CLIL:
- дозволяє здобувачам освіти більш

ефективно спілкуватися один з одним, викорис-
товуючи іноземну мову;

- розширює міжкультурні знання учнів;
- розвиває навички спілкування інозем-

ною мовою в природних умовах;
- розвиває мислення і відкриває творчий

потенціал здобувачів освіти;
- підвищує мотивацію студентів і їх

упевненість у собі;
- тренує всі мовні навички;
- покращує мовну компетенцію і навич-

ки природного усного мовлення;
- розвиває інтерес до різних мов, до ви-

користання їх у різних сферах життя;
- не вимагає додаткових годин навчання.

Технологія SMART
на уроках різного типу

SMART - мнемонічна абревіатура,
компоненти якої є критеріями постановки зав-
дань, наприклад, у проектному управлінні, ме-
неджменті та персональному розвитку.
Утворена зі слів англ. specific, measurable,
attainable, relevant, time-bound - конкретна,
вимірювана, досяжна, доцільна, обмежена в
часі. Вважається, що відповідність завдань на-
веденим критеріям значно збільшує ймовір-
ність їх виконання та досягнення загальної
мети.

Головна мета викладача - зацікавлювати
здобувачів освіти своїм предметом. Уміння пе-
дагога ставити цілі уроку, визначати зміст,
прогнозувати очікуваний результат, співвідно-

сити цілі уроку й очікуваний результат - це са-
ме те, що досягається за допомогою
вищезгаданої методики.

Specific: конкретний
Мета по SMART повинна бути конкрет-

ною, що збільшує ймовірність її досягнення.
Поняття «Конкретний» означає, що при поста-
новці мети точно визначений результат, який
Ви хочете досягти.

Завжди діє правило: одна мета - один
результат. Якщо при постановці мети з’ясува-
лося, що в кінці потрібно досягти декількох ре-
зультатів, то мета повинна бути розділена на
кілька цілей.

Measurable: вимірювана
Мета по SMART повинна бути вимірю-

вана. На етапі постановки мети необхідно вста-
новити конкретні критерії для вимірювання
процесу виконання мети.

Якщо мета не є досяжною - ймовірність
її виконання буде прагнути до 0. Досяжність
мети визначається на основі власного досвіду з
урахуванням усіх наявних ресурсів і обме-
жень.

Обмеженнями можуть бути: нестача, ін-
вестиції, трудові ресурси, знання і досвід вико-
навця, доступ до інформації та ресурсів,
можливість приймати рішення і наявність
управлінських важелів у виконавця мети.

Relevant: доцільна
Для визначення значущості мети важли-

во розуміти, який внесок вирішення конкретно-
го завдання внесе в досягнення глобальних
стратегічних завдань.

Time bound: обмежений у часі
Мета по SMART повинна бути обмежена

по виконанню в часі, має бути визначений
фінальний термін, перевищення якого говорить
про невиконання мети. Встановлення тимчасо-
вих рамок і кордонів для виконання мети доз-
воляє зробити процес управління контрольо-
ваним. При цьому часові рамки повинні бути
визначені з урахуванням можливості досягнен-
ня мети у встановлені терміни.

Одним із прикладів цієї техніки на
уроках є BRAIN-STORM

Загальновідома технологія, суть якої по-
лягає в тому, що всі здобувачі освіти по черзі
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висловлюють абсолютно всі, навіть алогічні
думки з приводу проблеми. Висловлене не кри-
тикується і не обговорюється до закінчення ви-
словлювань.

Інтерактивна технологія Mentimeter
Mentimeter - простий і доступний в

освоєнні інструмент голосування, забезпечує
миттєвий зворотний зв’язок від аудиторії. Його
зручно використовувати для опитування здобу-
вачів освіти в режимі реального часу в ауди-
торії, оскільки він доступний і на мобільних
пристроях, і в електронному середовищі.

Онлайн-опитування може включати
серію питань з різними типами відповідей:

- множинний вибір (один або декілька з
декількох);

- відкриту відповідь;
- оцінка за шкалою;
- ранжування відповідей у межах 100%;
- введення відповіді у вигляді точки на

плоскій координатної площини.
Питання з множинним вибором. Респон-

дент може вибрати один або кілька правильних
відповідей з безлічі.

Питання з відкритою відповіддю. Рес-
пондент вводить відповідь у текстовому вигляді
в поле відповіді. Результати можуть відобража-
тися в різних форматах: у вигляді прямокутних
блоків, хмари слів, слів, розташованих один над
одним тощо.

Питання з прив’язкою відповіді до шка-
ли. Респондент оцінює зазначені параметри
(показники) в межах встановленої шкали,
наприклад, від 0 до 5.

Питання з розподілом відповідей у ме-
жах 100%. Респондент розподіляє вагу (оцінку)
параметрів, показників в межах 100%.

Питання з відповіддю на матриці. Рес-
пондент оцінює об’єкти за двома критеріями,
які є осями діаграми.

Для роботи з програмою необхідна
реєстрація на сайті https://www.mentimeter.com.
Неабияким плюсом цього методу є те, що він
безкоштовний, мультифункціональний, мінус -
інтерфейс програми лише англійською мо-
вою.
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Одним із завдань викладача є необхід-
ність здійснення контролю знань здобувачів
освіти. Форми контролю, що застосовуються
викладачами, різноманітні, але найбільш часто
використовуються письмове або усне опитуван-
ня. На жаль, ці форми не позбавлені недоліків.
При проведенні усного опитування - це від-
носно велика витрата часу уроку при невеликій
кількості виставлених оцінок, при проведенні
письмових робіт кількість оцінок зростає, але
багато часу йде на перевірку.

Тестування як ефективний спосіб пере-
вірки знань знаходить в освіті все більше засто-
сування. Одним з основних і безперечних його
переваг є мінімум витрат часу на отримання
надійних підсумків контролю. При тестуванні
використовують як паперові, так і електронні
варіанти. Останні особливо привабливі, тому
що дозволяють отримати результати практично
відразу після закінчення тесту.

CLASSTIME - ідеальна програма
для тестування

Classtime - це помічник викладача, що
збагачує урок миттєвою візуалізацією рівня ро-
зуміння та прогресу усієї групи в живому часі.

Платформа вдало підходить для того,
щоб залучити кожного та отримати візуаль-
зацію прогресу усієї групи. Миттєво, після від-
повіді, відбувається аналітика отриманих ре-
зультатів, крім того, оцінювання проходить у
реальному часі, що дозволяє найбільш точно
виявити сильні та слабкі сторони здобувача
освіти.

За допомогою Кластайму викладач може
самостійно створювати інтерактивні уроки,
адже там є:

- бібліотеки питань;
- красиві формули;
- зображення;
- Youtube відео.
Сервіс допомагає, наприклад, швидко

перевіряти знання здобувачів освіти, залучати
їх до командної роботи, працювати над помил-
ками, готуватися до ЗНО та зробити свою підго-
товку до уроку набагато ефективнішою.

MyTestXPro - система програм для ство-
рення і проведення комп’ютерного тестування,
збору та аналізу їх результатів.

MyTestXPro - система програм для створення і

проведення комп’ютерного тестування, збору

та аналізу їх результатів

Програма MyTest (MyTestX, MyTest-
XPro) розробляється Башлаковим Олександром
Сергійовичем із 2003 року. За цей час вийшло
чимало зовсім різних версій. Кожна нова версія
включала в себе кращі риси попередньої версії
й пропонувала нові можливості. За допомогою
програми MyTestX можлива організація і про-
ведення тестування, іспитів у будь-яких освіт-
ніх установах (вузи, коледжі, школи) як з метою
виявити рівень знань з будь-яких навчальних
дисциплін, так і з навчальними цілями. Під-
приємства та організації можуть здійснювати
атестацію та сертифікацію своїх співробіт-
ників.

Програма MyTestX працює з десятьма
типами завдань: одиночний вибір, множинний
вибір, встановлення порядку проходження,
встановлення відповідності, вказівка істинності
і чи хибності тверджень, ручне введення числа,
ручне введення тексту, вибір місця на зобра-
женні, перестановка букв, заповнення про-
пусків. У тесті можна використовувати будь-яку
кількість будь-яких типів, можна тільки один,
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можна і все відразу. У завданнях з вибором від-
повіді (одиночний, множинний вибір, вказівка
порядку, вказівку істинності) можна використо-
вувати до 10 (включно) варіантів відповіді.

Інноваційні технології на заняттях
виробничого навчання

Якісна підготовка кваліфікованих робіт-
ників потребує творчого підходу викладачів і
майстрів виробничого навчання закладів (про-
фесійно-технічної) освіти до вибору змісту,
форм, методів та засобів навчання, що викори-
стовують у сучасній педагогічній науці. Розви-
ток техніки та виробництві неможливий без
висококваліфікованих робітничих кадрів, яких
готує професійна освіта. Сучасні етапи розвит-
ку закладів професійної (професійно-технічної)
освіти пов’язані з необхідністю розв’язання
проблеми підвищення інтелектуального рівня
пізнавального і творчого потенціалу здобувачів
освіти.

У виробничому навчанні є суперечності
між: новими цілями освіти і старими методами
представлення і засвоєння знань; зростаючими
об’ємами інформації, яку необхідно передати
здобувачам освіти з обмеженою кількістю на-
вчального часу, але не всі інноваційні техноло-
гії будуть влучними на уроках професійного
навчання.

Процес навчання - сам урок виробничо-
го навчання - це співпраця здобувачів освіти з
майстром виробничого навчання.

Роль майстра виробничого навчання на
уроці є особливою - на уроках він показує ви-
робничі прийоми, які формують точні й кон-
кретні способи виконання трудових дій,
здобувачі освіти відпрацьовують трудові прийо-
ми, характерні їх поєднання, оволодівають су-
часними способами виконання робіт, засвою-
ючи професійні знання та вміння під час вико-
нання виробничих завдань, у процесі підготов-
ки до іспитів, до дипломної роботи.

Під впливом майстра виробничого на-
вчання у здобувачів освіти виробляється про-
фесійна самостійність, розвиток творчого
мислення.

Практика доводить, що сучасний
майстер виробничого навчання повинен мати
комунікативні навики, здатність до самооцінки,

аналітичне мислення, уміння гнучко адаптува-
тися, брати на себе відповідальність, виявляти
ініціативу, вміти приймати адекватні рішен-
ня.

Підготовка майстра виробничого на-
вчання до уроку повинна починатися з визна-
чення місця даного уроку в системі уроків по
вивченню теми програми, а також умінь і нави-
чок, об’єму і змісту навчального матеріалу. Го-
туючись до навчальних занять, майстер вироб-
ничого навчання уточнює тему і мету уроку і у
відповідності з цим визначає тип і його струк-
туру. Заплановані для виконання на заняттях
навчально-виробничі роботи розподіляються
між учнями групи з врахуванням раніше вивче-
ного. Доцільно доручати їм такі роботи, які
включають ще не освоєні прийоми та опера-
ції.

Майстер виробничого навчання готує
навчально-матеріальну базу, перевіряє придат-
ність кожного робочого місця для вивчення на-
вчального матеріалу і виконання намічених
робіт, забезпечує їх матеріалами, інструментом
і технічною документацією. Потім готує своє
робоче місце і підбирає, а при необхідності ви-
готовляє наочні посібники, які будуть викори-
стані на уроці.

Важливими якостями майстра виробни-
чого навчання є вміння бачити перспективу,
відчувати нове, опиратись на кращий педаго-
гічний і практичний досвід навчання і вихован-
ня, постійно підвищувати свою кваліфікацію,
професійну майстерність. Ніякі форми, ін-
струкції і положення не зможуть так дієво
вплинути на здобувачів освіти, як особистий
приклад майстра виробничого навчання.

Кожному уроку потрібна відмінна підго-
товка, сучасні методи, висока якість. А кожно-
му здобувачеві потрібні глибокі й міцні знання
та вміння - це вимоги сьогоднішнього часу.

Якість навчально-виховної роботи в лі-
цеї складається із багатьох факторів і охоплює
глибоке коло проблем, що стоять перед педаго-
гічним колективом. Але головною з них є
постійне вдосконалення уроку.

Успіх уроку залежить від того, наскільки
здобувачі освіти засвоїли тему, і у певній мірі
визначається ступенем творчого відношення
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майстра виробничого навчання чи викладача до
своєї повсякденної праці.

Розглянемо деякі форми і методи
технологій інтерактивного навчання
Проблемна лекція передбачає поста-

новку проблеми, проблемної ситуації і їх по-
дальше вирішення. У проблемній лекції
моделюються протиріччя реального життя че-
рез їх вираження в теоретичних концепціях. Го-
ловна мета такої лекції - придбання знань
учнями при безпосередній дієвій їх участі. Се-
ред змодельованих проблем можуть бути нау-
кові, соціальні, професійні, пов’язані з
конкретним змістом навчального матеріалу. По-
становка проблеми спонукає до активної розу-
мової діяльності, до спроби самостійно
відповісти на поставлене запитання, викликає
інтерес до матеріалу, що викладається, активі-
зує увагу здобувачів.

Семінар-диспут передбачає колективне
обговорення якої-небудь проблеми з метою
встановлення шляхів її достовірного рішення.
Семінар-диспут проводиться в формі діалогіч-
ного спілкування його учасників. Він передба-
чає високу розумову активність, прищеплює
вміння вести полеміку, обговорювати проблему,
захищати свої погляди і переконання, лаконічно
і ясно викладати думки. Функції дійових осіб
на семінарі-диспуті можуть бути різними.

Навчальна дискусія - один із методів
проблемного навчання. Вона використовується
при аналізі проблемних ситуацій, коли необхід-
но дати просту й однозначну відповідь на пи-
тання, при цьому передбачаються альтер-
нативні відповіді. З метою залучення в дис-
кусію всіх присутніх доцільно використовувати
методику кооперативного навчання (навчально-
го співробітництва). Дана методика ґрунтується
на взаємному навчанні при спільній роботі в
малих групах. Основна ідея навчального спів-
робітництва проста: здобувачі освіти об’єд-
нують свої інтелектуальні зусилля і енергію для
того, щоб виконувати спільне завдання або до-
сягти спільної мети (наприклад, знайти варіан-
ти вирішення проблеми).

Технологія роботи навчальної групи при
навчальному співробітництві може бути на-
ступною:

- постановка проблеми;
- формування малих груп (мікрогруп по

5-7 чоловік), розподіл ролей у них, пояснення
викладача про очікувану участь у дискусії;

- обговорення проблеми в мікрогру-
пах;

- представлення результатів обговорення
перед усією навчальною групою;

- продовження обговорення та підведен-
ня підсумків.

«Мозковий штурм» ставить собі за ме-
ту збір якомога більшої кількості ідей, звіль-
нення від інерції мислення, активізацію
творчого мислення, подолання звичного ходу
думок при вирішенні поставленої проблеми.
«Мозковий штурм» дозволяє істотно збільшити
ефективність генерування нових ідей у на-
вчальній групі. Основні принципи і правила
цього методу - абсолютна заборона критики,
запропонована учасниками ідей, а також за-
охочення всіляких реплік і навіть жартів.

Дидактична гра виступає важливим
педагогічним засобом активізації процесу на-
вчання в професійній школі. В процесі дидак-
тичної гри учень повинен виконати дії,
аналогічні тим, які можуть мати місце в його
професійній діяльності. В результаті відбу-
вається накопичення, актуалізація і трансфор-
мація знань в уміння і навички, накопичення
досвіду особистості та її розвиток. Технологія
дидактичної гри складається з трьох етапів
(підготовка, проведення, аналіз і узагальнення).
Залучення в дидактичну гру, ігрове освоєння
професійної діяльності на її моделі сприяє си-
стемному, цілісному освоєнню професії. Ста-
жування з виконанням посадової ролі -
активний метод навчання, при якому «модел-
лю» виступає сфера професійної діяльності, са-
ма дійсність, а імітація зачіпає в основному
виконання ролі (посади). Головна умова -
стажування - виконання під контролем майстра
(викладача) певних дій у реальних виробничих
умовах. Імітаційний тренінг передбачає від-
працювання певних професійних навичок і
умінь у роботі з різними технічними засобами і
пристроями. Імітується ситуація, обстановка
професійної діяльності, а в якості «моделі» ви-
ступає саме технічний засіб (тренажери,
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прилади тощо).
Ігрове проектування є практичним за-

няттям, у ході якого розробляються інженерні,
конструкторські, технологічні, соціальні та інші
види проектів в ігрових умовах, максимально
відтворюють реальність. Воно відрізняється ви-
соким ступенем поєднання індивідуальної та
спільної роботи здобувачів. Створення спільно-
го для групи проекту вимагає, з одного боку, від
кожного знання технології процесу проектуван-
ня, а з іншого - вміння вступати в спілкування і
підтримувати міжособистісні відносини з ме-
тою вирішення професійних питань.

QR-коди (від QuickResponse - англійсь-
кою «швидка реакція», «швидкий відгук») були
розроблені в 1994 році японською компанією
Denso-Wave. У самій Японії QR-коди отримали
широке поширення ще на початку 2000-х років:
їх розміщують у рекламі, на упаковці товарів,
друкують у буклетах, використовують в іграх, у
довідниках тощо.

Здобувачам освіти цікавіше отримувати
знання зі своїх телефонів, ніж зі сторінок нуд-
них на їх погляд підручників. Це свого роду
Веб-квест, який сприяє досягненню кількох
важливих цілей при навчанні здобувачів освіти:

- посилення мотивації до самостійної на-
вчально-пізнавальної діяльності при навчанні
за рахунок додаткових мотивів ігрового, зма-
гального, пізнавального та ін. плану;

- впровадження в навчальний процес до-
даткових (електронних) методичних освітніх
ресурсів;

- використання при навчанні нових видів
пошуково-пізнавальних завдань узагальнюючої
й систематизуючої спрямованості активізують
навчальну діяльність здобувачів освіти;

- надати роботі над навчальним матеріа-
лом нову організаційну форму, привабливу для
здобувачів освіти.

Інтерактивний плакат - це елект-
ронний освітній засіб нового типу, який забез-
печує високий рівень задіювання інформацій-
них каналів сприйняття наочності навчального
процесу. Він органічно інтегрується в класно-
урочну систему. У цифрових освітніх ресурсах
цього типу інформація представляється не
відразу, вона розвертається залежно від дій ко-

ристувача, який управляє нею відповідними
кнопками. Плакат за своєю суттю – це засіб на-
дання інформації, тобто основна його функція –
демонстрація матеріалу.

Використання інтерактивних плакатів у
навчальному процесі сприяє тому, що краще
сприймається матеріал, підвищується інтерес
до предмета, підвищується ефективність само-
стійної роботи та впливає на якість формування
практичних умінь і навичок. Плакати формують
уміння самостійно працювати з джерелами ін-
формації, дають змогу здобувачеві бачити ре-
зультат та оцінку своєї праці, можливість
знайти правильну відповідь, поглибити знан-
ня.

Інтерактивний плакат являє собою
електронний навчальний плакат, що має інтер-
активну навігацію, яка дозволяє відобразити
необхідну інформацію: графіку, текст, звук.

Особливості інтерактивних плакатів:
- висока інтерактивність - діалог між

викладачем та здобувачем освіти за допомогою
даної програми (це ще один новий метод робо-
ти на уроці);

- простота у використанні - інтерактив-
ний плакат не вимагає інсталяцій, має простий і
зрозумілий інтерфейс;

- багатий візуальний матеріал - яскраві
анімації явищ і процесів, фотографії та
ілюстрації, що дає перевагу над іншими про-
дуктами і засобами навчання;

- груповий та індивідуальний підхід -
дозволяє організувати роботу як з усією групою
(використання на інтерактивній дошці, де-
монстраційному екрані), так і з кожним окре-
мим здобувачем (робота за персональним
комп’ютером);

- навчальний матеріал програм пред-
ставлений у вигляді логічно завершених окре-
мих фрагментів, що дозволяє викладачеві
конструювати уроки у відповідності зі своїми
завданнями.

Інтерактивні плакати можна класифіку-
вати за формою і за змістом. Залежно від об’єму
матеріалу поділяють на одно- або багаторівневу
схему побудови інтерактивного плаката. Од-
норівневий плакат, як правило, є робочою
областю і набором різних інтерактивних
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елементів. Вміст робочої області змінюється за-
лежно від стану інтерактивних елементів (на-
тиснень кнопок, вміст полів введення тексту і
так далі). Багаторівневий плакат складається з
певних частин, а саме перша частина - І рівень
містить меню, за допомогою якого отримується
доступ до інших компонент плакату. Кожний із
компонентів у свою чергу, може містити од-
норівневий плакат або багаторівневий.

Онлайн-дошка в освітньому процесі. В
освіті завжди застосовували і досі застосовують
найрізноманітніші види наочності. Роль їх у
процесі навчання виняткова. Особливо в тому
випадку, коли використання наочних засобів не
зводиться до простого ілюстрування з метою
зробити навчальний курс більш доступним і
легким для засвоєння, а стає органічною части-
ною пізнавальної діяльності здобувача, засо-
бом формування і розвитку не тільки наочно-
образного, а й абстрактно-логічного мислення.
Це в свою чергу вимагає суттєвої переробки і
зміни традиційних наочних засобів навчання,
які повинні стати динамічними, інтерактивни-
ми та мультимедійними. У зв’язку з цим
особливий інтерес викликає комп’ютерна візу-
алізація навчальної інформації, яка дозволяє
наочно представити на екранні об’єкти і проце-
си у всіляких ракурсах, у деталях, з мож-
ливістю демонстрації внутрішніх взаємо-
зв’язків складових частин, у тому числі прихо-
ваних у реальному світі, і, що особливо важли-
во, в розвитку, в тимчасовому і просторовому
русі. Забезпечується комп’ютерна візуалізація
навчальної інформації специфічними наочними
засобами навчання, створеними на основі су-
часних мультимедійних технологій, завдяки
яким у процес навчання стає можливим вклю-
чати все різноманіття наочних засобів - текст,
графіку, звук, анімації, відеозображення. Це,
наприклад, інтерактивні карти, анімовані (ди-
намічні) опорні конспекти, інтерактивні плака-
ти тощо. І мова в даному випадку іде не про
простий переклад традиційних наочних посіб-
ників (таблиць, схем, картин, ілюстрацій) у
цифровий формат, а про розробку і створення
абсолютно нових видів наочності. При цьому її
поява викликана не тільки потребою в
екс-пресивній візуальної інформації і зоровій

стимуляції, до яких уже встигли звикнути су-
часні здобувачі, скільки дидактичними особли-
востями цього нового виду навчальної
наочності.

Онлайн дошка є засобом:
- оцінки психологічного стану на будь-

якому етапі уроку (дошка настроїв);
- візуалізації інформації;
- навчання навичкам співпраці.
Інтернет-сервіс мультимедійних ди-

дактичних вправ LearningApps. Lea-
rningApps.org - онлайновий сервіс, який дозво-
ляє створювати інтерактивні вправи. Він є
конструктором для розробки різноманітних
завдань із різних предметних галузей для вико-
ристанням і на уроках, і в позаурочний
час.

Сервіс Learningapps є додатком Web 2.0
для підтримки освітніх процесів у навчальних
закладах різних типів. Конструктор
Learningapps призначений для розробки, збері-
гання інтерактивних завдань з різних предмет-
них дисциплін, за допомогою яких здобувачі
освіти можуть перевірити і закріпити свої
знання в ігровій формі, що сприяє формуванню
їх пізнавального інтересу.

За допомогою цих сервісів уроки стають
доступнішими, цікавішими, зручнішими, а го-
ловне - індивідуальними, так як кожен учень
має смартфон, де може відсканувати qr-коди і
отримати знання здобуваючи самостійно. Хо-
чемо ознайомити вас із деякими додатками до
уроків:

Відео-матеріал
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п

Гра-тест

Інтерактивний плакат

Як бачимо, віртуальний навчальний
простір - широкий і багатогранний. У своїй
практиці ми, звичайно, використовуємо не всі
можливі мультимедійні жанри, які нам пропо-
нує Інтернет. Неможливо в одній статті розкри-
ти всі інтерактивні технології.

Власний досвід створення та викори-
стання презентаційних технологій у процесі
вивчення різних предметів дозволяє визначити
низку факторів, які впливають на ефективність
освітнього процесу:

- зростання впливу виступу на ауди-
торію, оскільки значний обсяг інформації
сприймається зоровими та слуховими рецепто-
рами одночасно;

- полегшення розуміння і сприйняття по-
даного матеріалу;

- запам’ятовування навчального матеріа-
лу на значний період;

- збільшення психологічної вірогідності

прийняття правильних висновків, суджень, уза-
гальнень;

- скорочення часу на розкриття пробле-
ми.

У своїй практичній діяльності викори-
стовуємо майже всі наведені вище методи.

Мультимедійний урок - це як цілісний
урок, так і етап певного уроку або фрагмент
завдання, на який здобувачі освіти будуть
очікувати і подумки, із захопленням, пережива-
ти. Мультимедіа дозволяє оживити урок,
зв’язати його з дійсністю, забарвити різними
фарбами почуттів, збагатити урок музикою, ци-
татами з «перших вуст», зіставити власні спо-
стереження, надихнути на бажання побачити це
в дійсності, збагатити власний досвід.

Вважаємо, що такі уроки:
- розвивають у здобувачів освіти креа-

тивне мислення;
- навчають по-іншому сприймати прочи-

таний або прослуханий текст, повніше й
точніше висловлювати свої думки;

- допомагають проявляти свої індивіду-
альні можливості;

- допомагають долати певні труднощі в
навчальній діяльності, будувати творчий процес
майже самостійно.

Головне завдання використання ІКТ у
процесі освіти - підвищити пізнавальний ін-
терес здобувачів освіти до вивчення предмета.
Загальновизнано, що особистість, яка зацікав-
лена, хоче пізнати матеріал, засвоює його наба-
гато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом
того, що вивчає.

Сертифікаційне навчання, сучасні фор-
ми та методи, які застосовуються в навчанні
дорослих, вирішують питання конкурентоспро-
можності й професійної мобільності на ринку
праці випускників закладів професійної освіти
з числа дорослого населення. Завдяки цьому
значною мірою вирішуються проблеми забез-
печення підприємств робітничими кадрами
необхідної фахової компетенції.

Упровадження нових технологій про-
фесійного навчання в навчальний процес, на-
вчання за сучасними виробничими техноло-
гіями забезпечує удосконалення механізмів
формування трудових ресурсів. Випускники
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обізнані з сучасними виробничими техноло-
гіями, пристосовані до нових умов розвитку ви-
робництва - це той потенціал, який необхідний
ринку праці.

Дійшли до висновку, що використання
комп’ютерних технологій вносить істотні зміни
у діяльність педагога та розвиток здобувача як
особистості, ставить нові вимоги до професій-
ної майстерності викладання предмета вимагає
чіткої організації та індивідуальної роботи з
кожним під час освітнього процесу. У своїй

діяльності педагог повинен прагнути урізно-
манітнювати уроки, робити для здобувачів вив-
чення матеріалу неповторним, пам’ятаючи
слова Олеся Гончара: «Бути у вічному пошу-
кові - це значить шукати енергію слова в енергії
душі».
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ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ !

Педагоги закладів професійної освіти
отримуватимуть грошову премію за

підготовку учнів до стажування, - рішення
Уряду

Педагогічні працівники, які здійснюють
професійне навчання, зможуть отримувати до-
даткові премії за підготовку здобувачів освіти
до стажування. Їх виплачуватимуть за рахунок
коштів, отриманих від оплати навчальної прак-
тики. Постанову, яка дозволятиме здійснювати
таку виплату, було затверджено 03 квітня 2019
року під час засідання Кабінету Міністрів.

«Зараз, беручи учня на стажування або
практику, підприємство зобов’язане виплачува-
ти йому заробітну плату. До 50% цих коштів
надходять на рахунок закладу. Зазвичай їх вико-
ристовують для покращення матеріально-тех-
нічної бази, закупівлі витратних матеріалів чи
організації активностей для учнів. Документ
дозволяє спрямовувати 15% від цих коштів на
виплату премій педагогам закладу, які від-
повідають за організацію виробничого навчан-

ня та стажування учнів», - зазначила Міністр
освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона підкреслила, що підхід до оплати
праці майстрів виробничого навчання та викла-
дачів теоретичних дисциплін у закладах про-
фесійної освіти вже давно потребує пере-
гляду.

«Ми розуміємо, що майстер - це людина,
яка формує в учня уявлення про професію, роз-
криває її переваги та мотивує працювати за фа-
хом. Тому важливо, щоб педагог був зацікав-
лений виконувати свою роботу якісно і сумлін-
но. Зроблених нами кроків ще замало, однак ми
мусимо рухатися в цьому напрямі», - додала
Лілія Гриневич.

Планується, що премія має заохотити
майстрів проводити навчання на якіснішому
рівні. Крім того, у них з’явиться мотивація
співпрацювати з роботодавцями, стимулювати
їх брати якнайбільшу кількість учнів на вироб-
ничу практику.

Разом з тим розширюватиметься й від-
повідальність педагогів за попередню підготов-
ку учнів - вони мають ознайомлювати їх з
правилами експлуатації обладнання, охорони
праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та
безпеки життєдіяльності.

У документі також закладені зміни у
процедурі взаємодії закладу та підприємст-
ва. Заклади освіти мають подавати списки
учнів-практикантів не пізніше ніж за два тиж-
ні.



Нам пощастило жити в період високих
темпів інформатизації суспільства. Світ навко-
ло нас змінюється з великою швидкістю під
впливом інновацій, які щодня входять у наше
життя. По суті, технології стали головним ре-
сурсом, більш важливим, ніж сировина та
фінанси. На наших очах відбувається постійна
еволюція в системах створення, нагромаджен-
ня та обміну знаннями.

Входження ІКТ (інформаційно-комуні-
каційних технологій) у різні сфери діяльності
людини не оминає й галузь освіти. Такі джере-
ла інформації як підручник, довідкова літерату-
ра, лекційний матеріал, конспект уроку давно
перестали бути основними. З огляду на сучасні
реалії, в освітньому процесі з’являються нові
методи подачі інформації. Сучасному педагогу,
щоб навчати, викладати, демонструвати, вихо-
вувати, мотивувати, зацікавлювати вже недо-
статньо тільки власних знань, технічних
засобів навчання, педагогічних технологій та
майстерності. На допомогу у вирішенні цього
непростого завдання приходить поєднання тра-
диційних методів навчання та сучасних інфор-
маційних технологій, у тому числі й
комп’ютерних. Адже використання комп’ютера
на уроках дозволяє зробити процес навчання
мобільним, строго диференційованим та ін-
дивідуальним.

У даний час без використання сучасних

інформаційних технологій не може ефективно
працювати жодний освітній заклад. «Ми маємо
використовувати потенціал сучасних техноло-
гій», - зазначила міністр освіти Лілія Гриневич,
виступаючи перед освітянами.

Актуальною проблемою сьогодення є
розробка таких освітніх технологій, які здатні
модернізувати традиційні форми навчання з
метою підвищення рівня навчального процесу
у закладі професійної (професійно-технічної)
освіти.

Хорошою альтернативою класичній мо-
делі навчання є «хмарні обчислення» (cloud
computing). Їх основною задачею є побудова
єдиного інформаційного освітнього простору
закладу освіти.

У даний час існує безліч постачальників
хмарних рішень. Такі великі компанії як
Amazon, Google, Microsoft пропонують значні
знижки освітнім установам, за рахунок чого
вони отримують доступ до хмарних сервісів
практично безкоштовно. Хмарні сервіси для
кожного закладу освіти дозволяють створити
свій інформаційний простір.

Єдиний інформаційний освітній простір
закладу освіти - це система, в якій задіяні на
інформаційному рівні та пов’язані між собою
всі учасники навчально-виховного процесу:
адміністрація, педагоги, здобувачі освіти та їхні
батьки.

Практично всі учасники освітнього про-
цесу об’єднані між собою відповідними інфор-
маційними потоками. Створення єдиного
освітнього інформаційного середовища сприяє
розвитку навчальної, педагогічної, управлінсь-
кої й обслуговуючої діяльності, де провідну
роль відіграють інформаційно-комунікаційні
технології, що дозволяють підвищити якість і
доступність навчального процесу.

Саме створення й використання ХОНС
(хмаро орієнтованого навчального середовища)
дозволяє створювати нові форми організації і
проведення уроків.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM
НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Марина Білоцерковець, майстер виробничого

навчання Державного навчального закладу «Ми-

хайлівське вище професійне училище»
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Таким чином, використання хмарних
технологій, створення єдиного інформаційного
простору закладу професійної (професійно-тех-
нічної) освіти - важлива й актуальна задача, від
якої залежить якість професійної (професійно-
технічної) освіти в цілому.

Створення єдиного інформаційного
середовища з використанням пакету

хмарних сервісів Google.
Огляд основних сервісів Google
Google - це найвідоміша і популярна у

світі корпорація, яка, крім звичайного пошуку,
пропонує цілий ряд інших сервісів та інстру-
ментів. Більшість із них є веб-додатками, що
вимагають від користувача лише наявності
браузера та можливості виходу в Інтернет. Для
більш зручної роботи в мережі корпорація роз-
робила для користувачів власний безкоштовний
браузер Google Chrome. Доступ до абсолютно
всіх додатків Google можливий після реєстрації
(створення облікового запису).

Розглянемо основні сервіси Google
(табл. 1 ), які допоможуть зробити навчально-
виховний процес не тільки цікавим, а й корис-
ним.

Таблиця 1
Характеристика основних сервісів

Google

Розглянувши можливості основних
сервісів Google, можна виділити такі переваги
їх використання в освітньому процесі:

- безпека та конфіденційність;
- організація взаємодії між здобувачами

освіти, викладачами, майстрами виробничого
навчання та робочими групами;

- швидкий доступ до документів та кур-
сів з будь-якого пристрою;

- мінімалізація витрат на обслуговуван-
ня;

- повний перелік базових сервісів.
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Використання Google Suite for Education
для організації навчального процесу
На даний час, найбільш поширений

сервіс серед педпрацівників для створення
власного контенту - це сервіс Google Classroom
(Google Клас). Доступ до нього безкоштовний.
Але є один значний недолік - до класу може
приєднатися кожний, хто має код курсу. Уник-
нути таких «неприємностей» можна, перейшов-
ши на платформу Google Suite for Education.

Для отримання G Suite ліцензії «for
Education» заклад професійної (професійно-
технічної) освіти повинен відповідати таким
вимогам:

- мати підтверджений статус некомерцій-
ної організації;

- мати свій зареєстрований домен.
Домен - це унікальне ім’я, яке з’являєть-

ся після адреси електронної пошти @ і після
www. у веб-адресах. Зазвичай воно набуває
форми назви вашої організації та стандартного
інтернет-суфікса, наприклад, zp.ua. Якщо свого
домена немає, його можна придбати у партнерів
Google.

Якщо вище вказані вимоги виконані, то
для реєстрації в G Suite for Education потрібно
виконати такі кроки:

- надіслати заявку на отримання пакету
G Suite for Education;

- підтвердити право власності на домен;
- додати користувачів, налаштувати до-

датки і скористатися розширеними можливо-
стями;

- налаштувати й розгорнути G Suite.
Налаштування єдиного освітнього сере-

довища закладу професійної (професійно-тех-
нічної) освіти за допомогою цієї платформи не
вимагає багато зусиль, але вимагає багато часу.

Найбільше навантаження по налаго-
дженню G Suite лягає на адміністратора систе-
ми. Спочатку необхідно створити підрозділи
закладу освіти, потім створити облікові записи
для всіх учасників єдиного освітнього середо-
вища. Створюючи облікові записи користува-
чам ХОНС, краще створити уніфіковані логіни
для всіх користувачів, які не суттєво відрізня-
ються між собою.

Наприклад, для групи 26 ок (професія

«Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з
реєстрації бухгалтерських даних») логін для
входу будується за такою схемою:

Схема створення облікового запису

В інших випадках здобувачі освіти часто
скаржаться на те, що не пам’ятають або логіна,
або паролю для в ходу в ХОНС.

Розглянемо основні можливості
G Suite:

- додавання користувачів і управління
сервісами. В консолі адміністратора можна ке-
рувати сервісами і паролями користувачів, а та-
кож налаштуваннями облікових записів;

- додаткові рівні конфіденційності та
безпеки. В G Suite є чимало важливих функцій,
які допомагають захистити дані. Наприклад,
двоетапна перевірка, яка підвищує надійність
захисту паролем;

- управління доступом користувачів. За
замовчуванням користувачі отримують доступ
до більшості сервісів. При необхідності їх
можна відключити або налаштувати в консолі
адміністратора;

- перехід на Gmail. Користувачі, яких
додають в аккаунт G Suite, отримують адресу
електронної пошти в домені, зазначеному вами
при створенні акаунта. Вони можуть працювати
з ним в сервісі Gmail;

- використання ресурсів Google для роз-
гортання і навчання. Щоб допомогти користу-
вачам без проблем перейти на G Suite,
корпорація Google підготувала безліч корисних
матеріалів, у тому числі інструмент навчання
для адміністраторів і користувачів. Крім того, в
Центрі навчання G Suite можна дізнатися, як
використовувати всі можливості сервісів, поди-
витися навчальні відео і ознайомитися з кори-
сними порадами, а на сайті про розгортання
доступні плани впровадження, технічні посіб-
ники та шаблони для організації єдиного освіт-
нього простору;

- надання прав адміністратора ІТ-фахів-
ця. Такі користувачі зможуть входити в консоль
адміністратора зі сторінки входу в акаунт
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G Suite. Всі інші будуть переходити до керова-
них сервісів;

- управління оновленнями функцій.
G Suite - це набір веб-сервісів, тому нові функ-
ції та оновлення стають доступні автоматично.
Немає потреби встановлювати або оновлювати
програмне забезпечення. За бажання можна від-
слідковувати оновлення в календарі оновлень
або блозі, а також контролювати доступність
нових функцій для користувачів, налаштувавши
випуск оновлень G Suite;

- віддалене управління мобільними
пристроями. Можна використовувати консоль
адміністратора для управління мобільними
пристроями користувачів. Це можливості засто-
сування правил безпеки, віддаленого стирання
даних загублених або вкрадених пристроїв та
інше;

- звіти і моніторинг. У консолі
адміністратора доступні графіки і звіти про ви-
користання окремих сервісів;

- безкоштовне додавання доменів. Якщо
в організації змінилося ім’я домену або їх кіль-
ка, можна додати їх до облікового запису без
додаткової плати. Користувачі, зареєстровані в
будь-якому з доменів, можуть працювати з
усіма сервісами організації;

- сповіщення опікунів. У сервісі надано
можливість надсилання сповіщень опікунам
(батькам) здобувачів освіти електронною
поштою.
Використання сервісу Google Classroom на

уроках виробничого навчання.

Роль виробничого навчання в професійній
освіті

Першочерговий напрямок освітнього
процесу в закладах професійної (професійно-
технічної) освіти - це професійна підготовка
конкурентоспроможних робітників (надання
здобувачам освіти необхідних навичок та умінь,
які відповідають рівню кваліфікації з обраної
професії). Головна роль відводиться професій-
ній підготовці майбутніх робітників, а саме -
виробничому навчанню.

Виробниче навчання в навчальних
майстернях здійснюється через моделювання
видів професійної діяльності. В умовах під-
приємств навчальний процес включається до

виробничого. Основна форма виробничого на-
вчання в закладі освіти - урок, а на підприєм-
стві - навчально-виробнича робота та
виробнича практика. Проміжна організаційна
форма - лабораторно-практичні заняття, що за-
безпечують взаємозв’язок теоретичного й ви-
робничого навчання. У структурі занять
домінують вправи, що включають інструктажі
майстра виробничого навчання (ввідний; по-
точний, в основному індивідуальний; за-
ключний).

Урок виробничого навчання будується,
зазвичай, за принципом 1 :5, тобто близько 80 %
часу відводиться на виконання вправ та вироб-
ничих завдань та 20 % часу - це вступний ін-
структаж та підбиття підсумків уроку. Як
показує практика, теоретичний матеріал також
потребує повторення, бо учень не зможе якісно
виконувати запропоновану йому роботу без
теоретичного підґрунтя. До того ж слід врахо-
вувати, що рівень засвоєння матеріалу у всіх
учнів різний.

Сьогодні здобувачі освіти прагнуть во-
лодіти новітніми технологіями в обраній про-
фесії, вільно орієнтуватися в інформаційному
просторі за допомогою комп’ютерної техніки,
управляти автоматизованими системами вироб-
ництва, уміти проектувати й конструювати
власні методики роботи на виробництві.

Ці та інші компетенції може сформувати
методично компетентний майстер виробничого
навчання, роль якого в закладі професійної
(професійно-технічної) освіти за останні роки
значно змінилася. Він все більше стає організа-
тором навчального та виробничого процесу,
керівником пізнавальної й виробничої діяль-
ності здобувачів освіти, сприяє розвитку їх ак-
тивності та самостійності в набутті знань,
умінь і навичок. Методична компетентність, яка
проявляється у методичній діяльності майстрів
виробничого навчання, спрямована на обслуго-
вування практики навчання, тобто на розроб-
лення й удосконалення методики виробничого
навчання.
Практичне використання сервісу Google
Classroom на уроках виробничого навчання

З метою організацій ефективного про-
цесу виробничого навчання використовуємо
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сервіс Google Classroom, який працює на плат-
формі G Suite for Education.

Дії, які необхідно виконати майстру ви-
робничого навчання для створення власного
класу:

- впорядкувати на Google Диску матеріа-
ли, які будуть використані в роботі;

- відкрити додаток: Додатки Google→
Клас;

Пакет G Suite

Додаток Клас

- у правому верхньому куті натиснути

кнопку «+» й обрати команду Створити клас;

Створення Класу

- прочитати примітку й підтвердити ви-
користання додатку Клас в навчальному закладі
(активувати прапорець);

- заповнити відповідні поля з даними
про Клас і натиснути кнопку Створити;

Створення Класу

- після заповнення вказаних вище дій та
заповнення відповідних полів перейдемо в обо-
лонку Класу. Оболонка складається з двох
основних частин: 1 - інформаційна панель (на-
зва класу, вкладки класу, кнопка налаштування
курсу, додатки Google, сповіщення та дані про
обліковий запис), 2 - робоча область, яка
змінюється відповідно до відкритої вкладки;

Оболонка Класу

- на вкладці Потік відображений код
класу (надається здобувачам освіти для доступу
до класу); заплановані завдання, які необхідно
вчасно виконати; відображений короткий
зміст завдань; відбувається спілкування зі
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здобувачами освіти (коментарі та відповіді на
них). На вкладці Класна робота майстер вироб-
ничого навчання призначає завдання (можливі
такі типи завдань: завдання, завдання з тестом,
запитання, матеріал, використати наявний до-
пис, тема); прикріплений Календар курсу; поси-
лання на папку курсу на Диску. На вкладці
Люди відображаються учні класу та викладачі
(майстри виробничого навчання).

Завдання, які може давати учням
майстер виробничого навчання, можуть містити
будь-які елементи - малюнки, фото-, відеома-
теріали, додатки Google, дошку Padlet тощо.
Додати елементи можна одним із таких
способів:

- вибрати файли з комп’ютера;
- вставити посилання на файли з Google

Диску;
- вставити відео з YouTube або вставити

відео за url-адресою;
- додати посилання.
Під час роботи із завданнями здобувачам

освіти надаються такі можливості:
- збільшувати або масштабувати зобра-

ження;
- коментувати завдання;
- копіювати та завантажувати на свій

комп’ютер потрібний матеріал завдань;
- додавати («прикріплювати») будь-який

матеріал;
- давати відповіді через запропонований

документ-шаблон;
- працювати над завданням індивідуаль-

но або спільно з іншими учнями.
Майстер виробничого навчання може ба-

чити цілісну картину про перебіг виконання на-
вчальних завдань, отримані здобувачами освіти
оцінки та розподіл здобувачів освіти за ступе-
нем виконання завдання. Тих, хто виконав зав-
дання, зображено окремо. Інтерфейс класу дає
можливість оцінювати виконання завдань за
шкалою, визначеною адміністратором (інфор-
мація про оцінку надсилається здобувачам
освіти автоматично на електронну адресу). Ро-
боту, виконану учнями, можна повернути на
перевиконання, пояснивши в коментарях при-
чини повернення.

Інформацію про оцінки можна предста-

вити у вигляді Google Таблиці або CSV-файла.
Таку таблицю система формує сама. Для більш
точного аналізу можна скористатися спеціаль-
ними доповненнями до електронних таблиць,
наприклад Flubaroo.

Важливою особливістю Google Класу є
можливість розвивати в здобувачів освіти
компетентність саморозвитку та самоосвіти.
Вона формується через уміння самостійно
опрацьовувати різні джерела інформації та
вдосконалювати свої знання. В залежності від
досвіду здобувача освіти та ступеню його під-
готовки повинна ускладнюватися робота на
уроках, зростати рівень самостійності.

Практичні завдання, які потребують су-
ворого дотримання технології виконання, до-
речно виконувати за відеороликами і додавати
виконання частини роботи за інструкційними
картками самостійно. Наприклад, здобувачі
освіти виконують тренувальну вправу разом із
майстром виробничого навчання; виконують
завдання за відеороликом (репродуктивна
діяльність); виконують завдання за інструкцій-
ними картками; виконують завдання високого
рівня та творчі завдання, самостійно добира-
ючи шляхи їх оптимального виконання.

Не менш важлива роль відводиться й
формуванню комунікативної компетенції. В
Google Класі вона реалізується такими інстру-
ментами як коментарі та Google Hangouts.

Залучити здобувачів освіти до роботи в
середовищі Google Classroom дуже просто:
треба повідомити код вашого Класу (на вкладці
Потік), після чого вони самостійно долучаться
до нього; або надіслати здобувачам освіти по-
відомлення із запрошенням на електронну ад-
ресу, де вони за посиланням приєднаються до
цікавої та плідної роботи.

Розглянемо використання можливостей
Класу на прикладі вивчення теми «Ознайом-
лення з інтерфейсом текстового редактора
Microsoft Word. Введення, редагування та фор-
матування тексту. Перевірка орфографії та гра-
матики».

Ця тема - перша у циклі «Технології
комп’ютерної обробки інформації. Робота з
текстовим редактором Microsoft Word», тому
доцільно заздалегідь повідомити здобувачам
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освіти критерії оцінювання навчальних досяг-
нень з даної теми. Найпростіше створити зав-
дання типу Матеріал (Створити/Матеріал) та
прикріпити в ньому текстовий файл з описани-
ми критеріями (натиснути на кнопку Вставити
посилання на файли з Google Диска).

Завдання типу Матеріал з критеріями

оцінювання

Доцільно обговорити зі здобувачами
освіти вимоги до знань та умінь, отриманих ни-
ми після вивчення теми. Вимоги можна роз-
містити в Класі так само, як і Критерії, щоб
можна було переглянути їх у будь-який час.

Завдання типу Матеріал із вимогами до знань і умінь

Перед тим, як перейти до вивчення прак-
тичних прийомів та операцій, передбачених те-
мою, необхідно перевірити рівень теоретичних
знань здобувачів освіти. Для цього я використо-
вую опитування або інтерактивні вправи. Роз-
глянемо кожний із варіантів.

Опитування. Для опитування в Класі по-
трібно створити завдання типу Завдання з те-

стом. Цей тип завдань передбачає розміщення
тестових завдань, створених за допомогою
Google Форми, яке з’явиться після натискання
на об’єкт Наприклад, опитуван-
ня розміщене за адресою
https://goo.gl/forms/yeE7rVS6CdjbHWse2.

Завдання типу Завдання з тестом

Для обмеження до однієї відповіді на
користувача, збору електронних адрес можна
встановити опцію Імпорт оцінок.

Інтерактивні вправи. До завдань можна
додавати інтерактивні вправи, створені за до-
помогою сервісів мережі Інтернет. На прикладі
сервісу learningapps.org:

- вправа на встановлення відповідності
між елементами інтерфейсу та їх призначенням;

Вправа на встановлення відповідності

- вправа на визначення інструментів тек-
стового редактора Microsoft Word, які можна
використати для зміни значення параметрів
сторінки текстового документа;

Вправа на встановлення відповідності
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Вправа на визначення способів заванта-
ження текстового процесора та способів від-
кривання текстового документа.

Вправа на встановлення відповідності

- дошка з зібраними вправами.

Вправа на встановлення відповідності

Безпосередньо перед виконанням прак-
тичного завдання рекомендовано виконати
разом зі здобувачами освіти тренувальну впра-
ву. Це можна зробити за допомогою інтерактив-
ної дошки, але в цьому випадку задіяний лише
майстер або декілька учнів. А можна дати неве-
лику за обсягом вправу, розмістивши текстовий
документ в Класі. Середовище Класу дає мож-
ливість спільно редагувати документ або
працювати з документом індивідуально. Ці
можливості доступу налаштовує майстер ви-
робничого навчання.

Для спільної роботи учнів з документом
необхідно виконати такі дії:

- створити документ-заготовку та заван-
тажити його на Google Диск;

- надати доступ на редагування та
скопіювати посилання на документ;

- перейти в Google Сlassroom та на
вкладці Класна робота створити нове завдання;

- задати назву завдання, дати вказівки
для виконання, вказати тему, кількість балів за
виконання, задати термін виконання;

- виконати команду Вставити посилання
на файли з Google Диска, вибрати потрібний
документ;

- встановити навпроти доданого доку-
мента доступ здобувачі освіти можуть редагу-
вати.

Для індивідуальної роботи учнів з доку-
ментом необхідно виконати такі дії:

- створити документ-заготовку та заван-
тажити його на Google Диск;

- надати доступ на редагування та
скопіювати посилання на документ;

- перейти в Google Сlassroom та на
вкладці Класна робота створити нове завдання;

- задати назву завдання, дати вказівки
для виконання, вказати тему, кількість балів за
виконання, задати термін виконання;

- виконати команду Вставити посилання
на файли з Google Диска, вибрати потрібний
документ;

- встановити навпроти доданого доку-
менту доступ Скопіювати для кожного учня.

Вказівки до виконання практичного зав-
дання (завдання та інструкційна картка) можуть
роздаватися в роздрукованому вигляді або мо-
жуть бути розміщені в Класі вказаним раніше
способом. Інструкції до завдання можна пода-
вати у вигляді відео, розміщеного в завданні
(додавання безпосередньо з каналу YouTube або
через посилання).

Надання доступу для документа

Способи додавання навчального відео до завдання

Для підбиття підсумків уроку виробни-
чого навчання можна застосовувати різні види
рефлексії діяльності здобувачів освіти. З цією
метою використовую можливості сервісу
padlet.com, який дозволяє створювати онлайн-
дошки для спілкування та розміщення різних
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об’єктів. Особливістю цього сервісу є мож-
ливість швидкого розміщення створеної дошки
в Google Classroom. Наприклад,

Можливості публікації з сервісу Padlet

Основні функції Google та можливості
Google Класу є лише відправною точкою для
інноваційних і творчих цілей педагога та здобу-
вачів освіти. Створюється єдине інформаційне
середовище на основі цифрових інструментів
Google. Усі накопичені матеріали доступні для
використання в наступному навчальному
році.

Практичні роботи, завдання до уроків,
навчальні матеріали публікуються викладачами
та майстрами виробничого навчання в Google
Classroom, здобувачі освіти переглядають, вико-
нують завдання й отримують оцінки.

Тестовий контроль знань зручно ор-
ганізовувати в Google Forms, результати якого
оперативно вказують про стан успішності,
освоєння курсу і надають можливості робити
відповідні корективи в процесі підготовки ма-
теріалів та проведення занять.

Відпрацювання технологічних нюансів,
взаємодія зі здобувачами освіти відбувається не
тільки очно, під час занять, а й дистанційно, че-
рез хмарні сервіси, протягом усього року.

З огляду на те, що більшість здобувачів
професійної освіти використовують комп’ютер-
ні, мобільні, портативні пристрої для кому-
нікації, майстер виробничого навчання має вра-
хувати цю тенденцію у проектуванні навчальної
діяльності й обрати такі форми та технології,
які б логічно поєднувалися з метою і завдання-
ми навчання.

Основні переваги даного сервісу, а саме:
просте налаштування, економія часу, ор-
ганізація матеріалів, ефективність організації
навчального процесу, доступність і безпека
(відсутність реклами та безкоштовність) дозво-
ляють поєднувати процеси вивчення, закріп-
лення та засвоєння навчального матеріалу.

Використання Classroom сприяє підви-
щенню мотивації до здобуття якісної професій-
ної освіти, дозволяє заощадити час на
підготовку до уроків, а наочність та інтерактив-
ність навчальних матеріалів сприяє кращому їх
засвоєнню.

Пошук шляхів підвищення ефективності
організації навчально-виховного процесу в зак-
ладі професійної (професійно-технічної) осві-
ти, налагодження системи електронної кому-
нікації зі здобувачами освіти та їх батьками,
надання дієвої допомоги з питань навчання,
здійснення вчасного оповіщення, презентація
педагогічних здобутків, розвиток компетентно-
стей як викладачів, майстрів виробничого на-
вчання, так і здобувачів освіти веде до
створення ХОНС закладу саме цифровими ін-
струментами G Suite for Education.

Цифрові інструменти G Suite for
Education, мережні, хмарні сервіси змінюють
заклади освіти, роблять їх іншими. Майстрам
виробничого навчання вони забезпечують
ефективний процес навчання, а в здобувачів
освіти формують важливі в житті компетент-
ності.

Майстер виробничого навчання та здо-
бувачі професійної освіти володіють реальними
можливостями доступу до якісної мережі
Інтернет, використовують мобільні засоби
зв’язку, а, отже, застосовують і нові форми
взаємодії, що, безумовно, вже сьогодні знахо-
дить відображення в організації освітнього
процесу.

З огляду на зазначене вище, можу
констатувати той факт, що цифрові інструменти
G Suite стали актуальним об’єктом вивчення,
впровадження педагогами, вільно інтегруються
в єдиний інформаційний простір закладу
освіти, надають змогу використовувати весь
потенціал ІКТ.



Політичні, економічні та соціальні зміни
в нашому суспільстві, швидкий розвиток рин-
кових відносин вимагають від сучасних фахів-
ців високого рівня освіченості. Це покладає
особливу відповідальність на систему освіти, в
тому числі й професійну (професійно-техніч-
ну). Вона повинна задовольняти потреби членів
суспільства в знаннях, уміннях і навичках, які
відповідають сучасним досягненням науки і
техніки, а також розвивати прагнення до
постійної самоосвіти.

В умовах, коли змінюється освітня стра-
тегія, професійна компетентність викладача на-
буває надзвичайної актуальності. Адже необ-
хідною умовою сьогодення є не лише глибокі
знання у професійній сфері, високий рівень
освіченості, а й постійне поповнення та понов-
лення знань, високий рівень професіоналізму.

Процес розвитку суспільства ставить
перед людиною завдання «Вчитися все життя,
щоб не відстати від нього».

Якщо первинна освіта покликана забез-
печити молоде покоління базовими знаннями,
навичками самостійного і творчого мислення,
то професійна освіта має сприяти створенню
умов для якісного оволодіння тією чи іншою
професією. Це вимога часу та сучасного рівня
виробництва, яке потребує від випускників зак-
ладів професійної (професійно-технічної) ос-
віти ґрунтовних теоретичних і практичних
знань, умінь та навичок.

Нині виникає необхідність упроваджен-

ня нового міждисциплінарного і проектного
підходу до навчання, який дозволить здобува-
чам освіти посилити дослідний і науково-тех-
нологічний потенціал, розвинути навички
критичного, інноваційного та творчого мислен-
ня; сприятиме вирішенню проблем, комунікації
та командної роботи.

Одним із інноваційних методів навчання
є STEM - освіта, яка підтримує вивчення сучас-
них металообробних верстатів та верстатів з
програмним керуванням у рамках кожного з
предметів, які вивчають майбутні токарі, вер-
статники широкого профілю, оператори
верстатів з числовим програмним керуван-
ням.

Це тренд, на який покладаються вели-
чезні надії. Завдяки впровадженню STEM–тех-
нологій в освітній процес технічні дисципліни
поєднуються з творчістю, розвивають у здобу-
вачів освіти інтерес до навчання. Методика
STEAM дозволяє підключити до сухих цифр і
фактів смисли, без яких людині важко довго
сприймати інформацію різного рівня абстрак-
ції, будь то математичні, фізичні або хімічні
формули.

Пробуджуючи креативний підхід, ін-
терес до всебічного сприйняття предмета на-
вчання, критичне мислення, STEAM-викладачі
дають учням більше, ніж просто знання, -
навички, жагу до пізнання і роботи, бажання
саморозвиватися, полюбити сам процес на-
вчання.
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STEAM-освіта стає пріоритетним
напрямком у викладанні в країнах, де розвива-
ють високотехнологічне виробництво, в тому
числі і в нашій країні. Гостру необхідність у
науково-інженерних кадрах усвідомлюють як
держава, орієнтована на технологічний прогрес
і зростання інноваційної економіки, так і про-
мислові виробництва, які відчувають «кадровий
голод». Таким чином, STEM-освіта для здобу-
вачів освіти стане тим мостом, що з’єднає на-
вчання і кар’єру.

На сучасному виробництві з’являються
нові професії, які вимагають у працюючих
наявність певних навичок для вирішення склад-
них виробничих завдань.

Якщо учні закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти будуть займатися ли-
ше заучуванням відомих фактів, вони не
зможуть винайти щось абсолютно нове. Треба
вміти ці факти аналізувати, об’єднувати, кри-
тично оцінювати, а також застосовувати в жит-
ті. Навчання - це не просто передача учням
знань від викладача або книги, це можливість
знаходити нетрадиційні новаторські рішення і
спосіб розширення свідомості. І тут STEM-
освіта - безцінна знахідка, адже вона не тільки
звертає основну увагу на природні науки та ін-
новаційні технології, а й активно розвиває кри-
тичне мислення і творчу складову особистості.

Сьогодні активно впроваджуються екс-
периментальні STEM-проекти, а вже через
кілька років таке комплексне інтегроване на-
вчання стане звичним у всіх закладах освіти
країни.

Не секрет, що останнім часом затребува-
ними будуть професіонали, які здобули освіту в
області високих технологій, так звані STEM-
фахівці. Всі високорозвинені країни приділя-
ють цьому новому напрямку науки колосальну
кількість часу і ресурсів. США, Великобри-
танія, Китай, Ізраїль на рівні державних про-
грам впроваджують STEM-навчання.

Учні, які навчаються за програмою
«STEM-освіта», крім основних предметів, ви-
вчають різноманітні системи програмування,
методи обробки на складному обладнанні,
конструюючи і програмуючи власні розробки
програм для обробки деталей різноманітної

складності.
Економіка нашої країни досягла того

рівня, на якому подальший розвиток неможли-
вий без упровадження технологій майбутнього.
За даними досліджень, усього 1% залучених
фахівців у цій сфері збільшує ВВП країни на $
50 млрд. А попит на STEM-фахівців уже нині
перевищує пропозицію в два рази. STEM - це
вивчення і впровадження інноваційних техно-
логій поряд із широким застосуванням знань в
області природознавства.

STEM-oсвіта є найбільш ефективною
категорією у формуванні предметної, дослід-
ницької, діяльнісної компетентностей, має ре-
альні можливості для управління різноманіт-
ними видами навчання здобувачів освіти, є
джерелом постійного зростання та вдоскона-
лення, спроможна забезпечити результативність
і якість навчання.

Майбутнє - за технологіями, а майбутнє
технологій - за викладачами нового формату,
які не сприймають формального підходу і мо-
жуть своїми знаннями «підірвати мозок» своїм
учням і розширити їх технічний кругозір до
нескінченності.

STEAM-освіта має будуватися на пат-
ріотизмі й любові до своєї країни. Незважаючи
на те, що в теорії навчання немає меж, важливо
підготувати компетентного фахівця, який при-
несе в майбутньому користь своїй державі.
Основний зміст технології stem-навчання

Історія STEM-освіти
На сьогодні в світі відбувається четверта

технологічна революція: стрімкі потоки інфор-
мації, високотехнологічні інновації та розробки
перетворюють усі сфери нашого життя. Зміню-
ються запити суспільства та інтереси особисто-
сті. Якщо раніше випускники закладів
професійної освіти верстатних професій здобу-
вали практичні навички лише за універсальним
обладнанням, то сьогодні вони мають мож-
ливість працювати на верстатах з числовим
програмним керуванням у металообробних
центрах.

Для реалізації певних інтересів необхід-
ні міцні знання, уміння і навички, зовсім інші
технічні компетенції. Важливо не тільки знати
і ти, але також досліджувати і самостійно
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розробляти креслення деталі, підбирати облад-
нання для його обробки, ріжучі та допоміжні
інструменти, а також складати програму для
обробки.

Абревіатура STEM

Абревіатура «STEM» була вперше запро-
понована американським бактеріологом Р. Кол-
велл у 1990-х роках, але активно почала
використовуватися з 2000-х років. На основі
STEM з’явилися нові варіанти даного поняття,
найбільш поширеними з яких є STEAM (наука,
технології, інженерія, мистецтво і математика) і
STREM (наука, технології, робототехніка, інже-
нерія та математика). В даний час STEM є од-
ним з головних трендів у світовій освіті.

Чому новий тренд у сфері освіти з’явив-
ся саме в США? Влада Америки була стурбова-
на нестачею вітчизняних фахівців і кваліфі-
кованих професіоналів у сфері технологій. Для
обґрунтування необхідності STEM-освіти і роз-
витку науково-технічної сфери було проведено
ряд досліджень, які показали, що всього лише
1% населення, який буде залучений саме до
STEM-професій, дозволить підвищити ВВП
країни на 50 млрд. $.

Багато розвинених країн підхопили
ініціативу розвитку STEM-освіти. Уже сьогодні
заклади освіти Великобританії, Австралії, Із-
раїлю, Китаю пропонують студентам сер-
тифіковані державні освітні програми в
науково-технічній сфері.

В Україні теж були зроблені спроби
підвищити інтерес до сфери високих техноло-
гій і залучити студентів до навчання на STEM-
напрямках. У 2015 році був підписаний Мемо-
рандум, який дозволяє створити Коаліцію
STEM-освіти в Україні. Цю ініціативу підтри-
мали багато компаній, спільноти і заклади

освіти країни. В цілому планується створити
співтовариство з 90 учасників, які будуть допо-
магати розвивати сферу STEM-освіти в нашій
країні.

Попит на STEM-професії зростає в 2 ра-
зи швидше, ніж на інші спеціальності. Останні
прогнози показують, що через 5 років кількість
вакансій на STEM-професії складе близько 9
мільйонів. STEM-професії, STEM-освіта - це не
тільки цікаво, перспективно, але й актуально.

Розглянемо значення кожного слова, яке
входить до складу STEM:

S(Science) - спеціально підібрані мож-
ливості для викладачів знайомитися з ресурса-
ми, удосконалювати свій професійний рівень,
впроваджувати нові технічні досягнення.

Т(Technology) - набір прийомів, який
використовується при виконанні певних зав-
дань, таких, як наукові дослідження. Технологія
- це знання методів і варіантів щодо сучасних
засобів обробки металів тощо.

Е(Engineering) -застосування інженер-
них знань при розрахунках режимів різання,
полів допусків на розміри, які обробляються,
розробка керуючої програми тощо.

М(Math) - математика як наука, що
виникла як один із напрямків пошуку істини в
області обчислень для практичних потреб
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людини досліджувати форми та рухи фізичних
тіл.

Завдяки стрімкому розвитку технологій
з’являються нові професії, зростає затребу-
ваність фахівців STEM. Наприклад, у країнах
ЄС частка працевлаштованих фахівців у даній
області збільшилася на 12%. Також у європей-
ських країнах прогнозується, що попит на про-
фесіоналів в області STEM виросте до 2025
року на 8%, тоді як на інші професії - тільки на
3%. У 2011 році з 16 розглянутих країн ОЕСР у
Фінляндії спостерігалося найбільш високе чис-
ло випускників STEM-спеціальностей: 1109 на
100 тис. населення у віці 20-39 років. Даний по-
казник удвічі більший, ніж у Канаді й Швей-
царії.

Чим відрізняється від традиційного на-
вчання необхідним спеціальним предметам
STEM-освіта? Це навчання демонструє учням,
як науковий метод може бути застосований до
реального життя на виробництві. STEAM - це
один із напрямів реалізації проектної та на-
вчально-дослідницької діяльності в училищі.

Квінтесенція технології STEM
Якщо коротко сформулювати, то в

основі STEM технології лежить інженерний
підхід до винаходу, скажімо, прототипу. Щоб
отримати прототип, його необхідно спроектува-
ти. А будь-яке проектування - це, по суті, опис
ще неіснуючого об’єкта, який потрібно побачи-

ти, придумати, винайти.
Перший крок у проектуванні - це поста-

новка задачі. Щоб кінцевий результат досягнув
поставленої мети, необхідно провести ретельне
дослідження, задіяти всі наявні знання, ском-
бінувати їх і отримати ефективні рішення.

Таким чином, у процесі інженерного до-
слідження, створення або поліпшення прототи-
пу здобувачеві освіти доводиться використову-
вати свої знання з кількох дисциплін, що сприяє
формуванню у нього природничо-наукової кар-
тини світу.

Важливо, що в даному випадку техноло-
гія STEM вдало доповнює професійну освіту з
технічних предметів, занурює учнів у розумін-
ня самої суті предмета і застосування знань у
практичній сфері на виробництві.

За допомогою підприємства-замовника
кадрів АТ «Мотор Січ» на базі закладу освіти
відкрито STEM-центр професійної підготовки -
«Навчально-практичний центр з підготовки
операторів для верстатів з числовим про-
грамним керуванням», де викладачи та майстри
виробничого навчання мають змогу проводити
теоретичні та практичні заняття з професії
«Оператор верстатів з числовим програмним
керуванням».

На заняттях, які проводяться в цьому
центрі, використовується спеціальне техноло-
гічне верстатне і навчальне обладнання.

STEM-центр - це своєрідна дослідна ла-
бораторія, що підтримує наукову, технічну та
інженерну складову в навчанні майбутніх опе-
раторів. Спільний проект з підприємством-за-
мовником кадрів покликаний підвищити інте-
рес здобувачів освіти до інженерних і техніч-
них спеціальностей, мотивувати їх до про-
довження освіти в науково-технічній сфері.
STEM-центр допоможе зробити сучасне облад-
нання та навчальні інноваційні програми більш
доступними для здобувачів освіти, зацікавить їх
дослідницькою діяльністю.

Крім того, працюючи в центрі, вони от-
римують нові знання і вміння, долучаються до
проведення досліджень, до роботи на верстатах
з програмним керуванням по заданій або роз-
робленій самостійно програмі обробці, мають
можливість оволодіти на практиці уміннями,
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що стануть у нагоді при подальшому праце-
влаштуванні на промислових підприємствах.

Центр професійної підготовки операторів верстатів

з ЧПК

STEM - нова освітня технологія, що
поєднує кілька предметних областей (науки,
технології, інженерії, математики). Вона є ін-
струментом мислення, дослідницьких компе-
тенцій і навичок колективної роботи.

Інтегровані STEM технології в навчанні
дозволяють здобувачам освіти отримати знання,
сумісні з реальністю. Це сприяє формуванню
широко інформованих фахівців, які здатні
приймати нестандартні рішення у своїй про-
фесійній діяльності. Завдяки процесу інтеграції
підвищується якість навчання, покращується
мотивація і пізнавальна активність. Це створює
оптимальні умови для розвитку гнучкості, ло-
гіки і, як наслідок, сприяє гармонізації особи-
стості.

STEM навчання - це інноваційна методи-
ка, яка дозволяє вийти на новий рівень удоско-
налення навичок у наших учнів. За її
допомогою зможемо сформувати прогресивну
кадрову базу, яка поповнить лави робітників су-
часного виробництва і дозволить нашій країні
стати економічно незалежною і конкурентною.

Навчально-практичний центр з підготов-
ки операторів є чудовим прикладом STEAM-
освіти. Метою проведення лабораторно-прак-
тичних занять у ньому є формування уявлень
про складові сучасного виробництва, технічної
та технологічної культури учнів, становлення
системи технічних і технологічних знань і
умінь, виховання трудових, цивільних і патріо-
тичних якостей особистості.

Ще кілька років тому діти мріяли бути

лікарями, вчителями, юристами. Ці професії по
праву вважалися престижними і перспективни-
ми. Сьогодні ринок праці переповнений цими
спеціалістами та диктує зовсім інші умови. У
світлі розвитку технологій, автоматизації ви-
робництва та повсякденному житті затребува-
ними стають інші професії під загальною
назвою - STEM.

Якщо ми хочемо, щоб наша країна була
високотехнологічною та сильною, необхідно
відродити кращі традиції інженерної школи,
підняти на більш високий рівень науково-тех-
нічний підхід при викладанні предметів спеціа-
льної технології.

Можливості STEM-навчання
Наука не стоїть на місці, разом з нею

змінюється і сучасна освіта. Звичайно, майже
всі освітяни давно вже відійшли від моделі ви-
кладання, коли здобувач освіти лише пасивно
слухає і запам’ятовує інформацію, зараз важли-
во вміти не тільки застосовувати отримані
знання, а й самостійно приймати оптимальні
рішення, критично переосмислювати наявні
дані й відкривати невикористані до цього мож-
ливості науки і техніки. STEM технології ма-
ють великі можливості в навчанні, які
зорієнтовані на розвиток практичних навичок,
формування готовності учнів продовжити ре-
алізовувати творчі ідеї в закладах освіти та в
подальшій професійній діяльності.

На заняттях учні вміють самостійно
створювати прототипи продукту, використову-
ючи сучасні матеріали і обладнання, ґрунту-
ючись на простих і доступних інженерних рі-
шеннях, інформацію про які вони отримують на
уроках теоретичного та практичного навчання.

Можливості STEM навчання

Розвиток критичного мислення - одна
з можливостей STEM навчання. Критичне мис-
лення передбачає самостійний неупереджений
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погляд на наявну ситуацію, вміння піддавати
сумніву відомі факти, самостійний аналіз наяв-
них даних з метою створення власних рішень.
Учень, який критично мислить, зможе най-
більш ефективно взаємодіяти з інформаційним
простором, оцінити і знайти суперечності в
будь-якій інформації.

Використання інформаційних техно-
логій - перспектива в реалізації STEM програм.
На сьогоднішній день затребуваними стають
випускники закладів освіти, які активно вико-
ристовують інформаційні технології у своїй
професії.

На заняттях STEM невід’ємною части-
ною роботи здобувачів освіти є використання
комп’ютерних програм для проектування роз-
рахунків, створення технологічної послідов-
ності обробки деталі, створення керуючих
програм для обробки на верстатах з числовим
програмним керуванням. З використанням від-
повідного програмного забезпечення можливо
тестування технічних властивостей та ефектив-
ності кінцевого продукту на електронному про-
тотипі. Наприклад, за допомогою комп’ютера у
форматі ЗD можна перевірити розроблений ву-
зол на відповідність реальним умовам необхід-
них характеристик.

Застосування проблемного навчання -
ще одна перспектива STEM програм. Важли-
вим моментом є формування в учнів особливо-
го стилю розумової діяльності, дослідницької
активності й самостійності. Наприклад, у ство-
реній програмі обробки деталі може не
спрацьовувати верстат при виконанні однієї з
операцій. Для усунення цієї проблеми потрібно
знайти основні причини, розробити послідов-
ність етапів їх вирішення, використовувати
знання з математики, характеристик металу, з
якого виготовляється деталь, та вирішити інші
питання.

STEM навчання - можливість проведен-
ня інтегрованих уроків двох і більше дисцип-
лін, наприклад, практичне навчання - спецтех-
нологія - математика. На такому уроці майстер
виробничого навчання, викладач спецтехноло-
гії, викладач математики розробляють завдання,
які відповідають кваліфікаційним вимогам з
професії, і вимагають від кожного здобувача

освіти володіння знаннями з перелічених пред-
метів.

Реалізація STEM програм можлива через
створення індивідуальних проектів, які базу-
ються знову-таки на знанні більше ніж одного
предмета. Це можуть бути різні варіанти вибо-
ру різального матеріалу та матеріалу для заго-
товки, вибору режимів різання і послідовності
обробки.

Шляхи реалізації STEM навчання не ви-
черпуються цими можливостями, їх перспекти-
ви набагато ширше описаних, і на сьогоднішній
день від кожного викладача або майстра вироб-
ничого навчання, їх компетентності та особи-
стої зацікавленості залежить те, наскільки
суспільство вже зараз буде готове до широкого
впровадження інноваційних технологій.

Центр професійної підготовки - місце
для впровадження інноваційної технології

STEM
Освіта - дзеркало майбутнього країни. В

епоху індустріалізації важливі були грамотність
і володіння робочими навичками. У постінду-
стріальну епоху на перший план вийшли тех-
нологічні аспекти розвитку молоді. Результатом
стала цифрова революція - з інтернетом, по-
всюдним використанням комп’ютерів, інфор-
маційних технологій.

Для реалізації STEAM-проектів та об-
лаштування необхідних лабораторій або тех-
нічних центрів закладам професійної (про-
фесійно-технічної) освіти необхідне обладнан-
ня, яке можуть надати підприємства-замовники
кадрів.

У 2018 році спільними зусиллями учи-
лища та базового підприємства АТ «Мотор Січ»
був створений технічний центр з підготовки
операторів для верстатів з числовим програм-
ним керуванням. Центр оснащений таким об-
ладнанням:

- напівавтомат токарний патронний
АТПр-2М12 –WL4T;

- прилад для налагодження ріжучих ін-
струментів на верстати токарної групи БВ-2010;

- система числового програмного керу-
вання WL4T;

- комп’ютер;
- телевізор;
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- наочні стенди;
- 1 5 учнівських місць;
- робоче місце майстра та викладача

спеціальної технології.

Технічний центр для підготовки операторів верстатів

з числовим програмним керуванням

Сучасний оператор верстатів з про-
грамним керуванням добре володіє навичками
програмування. Минули часи, коли виточуван-
ня деталей було виключно ручною роботою.

Верстати з числовим програмним управ-
лінням (ЧПУ) - норма на переважній більшості
виробництв. На сьогоднішній день Україна, за
словами технічних експертів, відстає від країн
заходу років на 15. Однак, важливо, щоб на су-
часних підприємствах нашого регіону працюва-
ли кваліфіковані токарі та фрезерувальники на
верстатах з ЧПУ.

Оснащення центру надає змогу здобува-
чам освіти зрозуміти і вивчати сучасні методи
проектування і виробництво деталей у промис-
ловості. У центрі проводяться заняття за про-
фесіями: «Верстатник широкого профілю»,
«Оператор верстатів з числовим програмним
керуванням», «Наладчик верстатів з числовим
програмним керуванням».

Створений технічний центр для підго-
товки операторів верстатів з ЧПК багатофунк-
ціональний. Основними напрямками його
використання є:

- освітній процес;
- перепідготовка кадрів;
- технічна творчість;
- дрібносерійне виробництво.
Технічний центр зорієнтований на фор-

мування в учнівської молоді навичок і умінь в
області металорізальних верстатів із числовим

програмним керуванням, ріжучого і вимірю-
вального інструмента, технології обробки ма-
теріалів, систем управління, програмування,
інформаційних технологій, сприяє розвитку
творчих здібностей особистості.

Напрямок лабораторних робіт
і практичних занять

У технічному центрі можна проводити
лабораторно-практичні роботи:

- ознайомлення здобувачів освіти з ро-
бочим місцем, характерним для роботи на вер-
статах з ЧПК;

- основні вузли напівавтомата токарного
патронного АТПр-2М12 - WL4T;

- основні відомості про систему число-
вого програмного керування WL4T;

- робота з пультом ручного керування;
- робота з пристроєм для налагодження

ріжучих інструментів на верстати токарної гру-
пи;

- кодування керуючих програм;
- програмування обробки деталі «Вал

східчастий» та інших деталей;
- робота з паспортами обладнання тощо.
Перевага технічного центру в якості

плацдарму для організації та проведення на-
вчання у формі STEM технологій полягає в то-
му, що в ньому можна освоювати компетенції,
як і програмування, так і виготовлення певних
деталей, тобто наочно продемонструвати, як
відбувається обробка різанням, як працюють
різці, виконується програма обробки. Здобувачі
освіти, фактично вивчаючи, працюючи з цією
програмою, отримують навички роботи на про-
мисловому професійному верстаті з числовим
програмним управлінням та на приладі для на-
лагодження ріжучих інструментів на верстаті
токарної групи.

Програмно-методичне та виробничо-
технічне оснащення комплексами високотехно-
логічного обладнання з числовим програмним
управлінням (ЧПУ) для проведення практичних
занять і лабораторних практикумів у навчаль-
но-виробничих лабораторіях та інноваційних
ресурсних центрах проводиться з метою забез-
печення безперервного освітнього процесу під-
готовки кваліфікованих робітників і фахівців
середньої ланки нового покоління в області
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металообробки.
Освітня і консультаційна підтримка про-

цесу експлуатації технологічного обладнання та
системи автоматизованого проектування техно-
логічних процесів і підготовки.

Майбутнє за STEM фахівцями

У сучасних умовах реформування про-
фесійної освіти кардинально змінюється статус
педагога, його основні функції. Якість і ре-
зультати навчання професії залежать від про-
фесійної компетентності викладача, майстра
виробничого навчання.

Єдність теорії та практики - вагомий
складник у роботі педагога. Навчання має бути
цікавим, практично зорієнтованим.

Завдяки STEM-підходу здобувачі освіти
можуть вникати в логіку явищ, що відбувають-
ся, розуміти їх взаємозв’язок, вивчати свою
професію системно і тим самим виробляти в
собі допитливість, інженерний стиль мислення,
вміння виходити з критичних ситуацій, вироб-
ляти навики командної роботи, освоювати
основи менеджменту і самопрезентації, які, в
свою чергу, забезпечують координально новий
рівень розвитку майбутнього працівника.

У XXI столітті науково-технічні інно-
вації стають все важливішими, оскільки ми сти-
каємося з новими технологічними викликами і
проблемами глобалізації. Щоб досягти успіху в
цьому новому інформаційному та високотехно-
логічному суспільстві, здобувачам освіти необ-
хідно розвинути свої можливості до рівня, який
набагато перевищує той, що вважався прийнят-
ним у минулому.

Таким чином, STEM - це щось більше,
ніж звичайні уроки. Завдяки STEM-заходам уч-
нівська молодь зможе побачити, як те, чому во-

ни зараз навчаються, вбудовується в їх власне
майбутнє, це викликає у них інтерес, якого ча-
сто не вистачає при вивченні нових концепцій,
адже учням часто здається, що предмети, які
вони вивчають при освоєнні тієї чи іншої про-
фесії, абсолютно відірвані від реального жит-
тя.

Маючи певні напрацювання, визначаємо
декілька переваг STEM-освіти.

Підвищення впевненості у своїх силах.
Здобувачі освіти, створюючи різні продукти,
наприклад, програму для обробки деталі на
верстаті з числовим програмним керуванням,
кожен раз стають ближче і ближче до мети. Во-
ни розвивають і коректують свій розроблений
продукт, знову розвивають і ще коректують, і,
таким чином, удосконалюють свій продукт.

Розвиток інтересу до технічних дисци-
плін. Задача STEM-навчання в професійному
училищі: створювати сприятливі умови для
розвитку інтересу в учнів до природознавчих і
технічних дисциплін. Заняття STEM - розва-
жальні й динамічні, не дають здобувачам освіти
нудьгувати. Для них непомітно проходить час
на заняттях, вони не втомлюються.

Креативні та інноваційні підходи до
проектів. STEM навчання складається з таких
етапів: питання (завдання), обговорення, коре-
гування і створення. Ці етапи і є основою сис-
тематичного проектного підходу. У свою чергу,
співіснування або поєднане використання різ-
них можливостей є основою креативності та
інновацій. Таким чином, одночасне вивчення і
застосування науки і технології може створити
безліч нових інноваційних проектів.

Не секрет, що останнім часом все більше
затребуваними будуть професіонали, які здобу-
ли освіту в області високих технологій, так
звані STEM-фахівці.

Нові виклики динамічного світу став-
лять перед освітою непрості завдання: навчання
має бути цікавим, знання - практичними і від-
повідати сучасним вимогам.

STEM-освіта, крім технічних знань, та-
кож розвиває навички критичного мислення,
вирішення проблем і комунікабельність. Вона
підвищує впевненість у своїх силах. Яким чи-
ном це відбувається?
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Програми STEM розвивають навички
критичного мислення та вирішення проблем,
необхідні для подолання труднощів, з якими ви-
пускники закладів професійної (професійно-
технічної) освіти можуть зіткнутися в житті.
Програми заохочують учнів самих дізнаватися,
як все влаштовано і як все працює. Наприклад,
учні самостійно розробляють керуючі програми
для обробки деталей на верстатах з ЧПК, а
потім їх тестують.

Програми STEM також відрізняються
активною комунікацією і командною роботою.
На стадії обговорення створюється вільна атмо-
сфера для дискусій і висловлювання думок.
Здобувачі освіти стають настільки вільними, що
не бояться висловити будь-яку свою думку. Во-
ни навчаються говорити і презентувати власний
варіант вирішення проблеми. Вони весь час
спілкуються з майстром виробничого навчання
або викладачем спеціальних технологій, зі
своїми друзями по команді. Коли вони беруть
активну участь у технологічному процесі
обробки різноманітних деталей, то добре
запам’ятовують урок.

Таким чином, одночасне вивчення і за-
стосування науки і технології допомагає ство-
рювати безліч нових інноваційних проектів, у

розробці яких учнівська молодь бере безпосе-
редню участь.

Тож нехай здобувачі професійної освіти
будуть новаторами, вченими і лідерами інже-
нерної сфери. Їм завтра вирішати нагальні для
людства проблеми, брати участь у технічній
перебудові промисловості й знаходженні нових
технологій виробництва.

ЛІТЕРАТУРА
1 . Вайтрауб М.А. Теоретико-методичні

засади професійної підготовки кваліфікованих
робітників з металообробки в професійно-тех-
нічних навчальних закладах: дис. д-ра пед.
наук/Марк Абрамович Вайнтрауб - Київ, 2017-
517с.

2. Паржницький О.В. Основні етапи
становлення професійної освіти в Україні / Лю-
дина та соціум: сучасні проблеми взаємодії
(психологічні аспекти): зб. тез. наук. робіт
учасників міжнар.наук.-практ. конф.: Львів ГО
«Львівська педагогічна спільнота», 2014-
С.80-82.

3. Радкевич В.О. Компетентнісний під-
хід до розроблення Державних стандартів про-
фесійно-технічної освіти / В.О. Радкевич //
Проф.-тех. освіта-2012-№3-с.8-10.

Не говори: в нас мова солов’їна
Бо мова вище, ніж пташиний спів.
В її скарбниці - доля України,
Глибинна таємниця правіків.

Вона нуртує джерелом криничним,
Із попелища феніксом встає.
Для нації вона гарант на вічність,
Тому її так люто ворог б’є.
Все заберуть, а залишилось слово.
Знов до життя повернемося ми.
Лише тому, що не пропала мова,
То й ми ще наче люди між людьми.
Без мови - не створити нам держави,
Доріг тернистих - не перебрести!
Хай вороги жорстокі і лукаві -
Стіною стань і мову захисти!
Річ не про те, що мова солов’їна,
Бо мова - глибше, ніж пташиний спів.
В її скарбниці - доля України,
Космічна нерозгаданість віків.

Микола Лотоцький

МОВА - ДУХОВНИЙ СКАРБ НАЦІЇ !



Створення національної системи освіти,
що повинна посісти провідне місце в технічно-
му оновленні економіки, практичному запрова-
дженні досягнень науки і техніки, істотно
впливає на визначення основних напрямків ро-
боти майстрів виробничого навчання. Їхню
діяльність необхідно спрямовувати, насам-
перед, на забезпечення високого рівня підго-
товки майбутніх робітників, їх конкурентної
спроможності, мобільності, творчої активності
в умовах ринкової економіки. Це можливо ли-
ше за умов постійного самовдосконалення,
системного підходу до навчання, планування та
кропіткої роботи з підготовки до занять, прове-
дення їх на високому професійному рівні.

Планування процесу виробничого на-
вчання забезпечує умови для його раціональної
організації, своєчасного і повного виконання
навчальних планів і програм, завчасної та ре-
тельної підготовки майстра до проведення кож-
ного заняття. Підготовка майстра виробничого
навчання до уроку складається з двох елемен-
тів: перспективна підготовка (до нового на-
вчального року або окремої теми) і поточна
підготовка (до чергового уроку). При підготов-
ці до занять я, відповідно до положення про
планування виробничої діяльності закладів
професійної (професійно-технічної) освіти, ви-
користовую ряд плануючої та професійної до-
кументації:

- робоча навчальна програма з професій-
но-практичної підготовки;

- поурочно-тематичний план з про-
фесійно-практичної підготовки;

- перелік навчально-виробничих робіт з
професії;

- плани виробничого навчання на се-
местр;

- плани виробничого навчання на місяць;
- план уроку;
- технологічна та технічна документація.
Робоча навчальна програма з професій-

но-практичної підготовки - це документ, що
визначає зміст і обсяг професійних знань,
умінь, навичок учнів та способи і методи їх
формування, включає завдання особистісно
орієнтованого навчання. Заклади професійної
(професійно-технічної) освіти на основі на-
вчальних програм розробляють робочі на-
вчальні плани і програми, у яких відображаю-
ться зміни, притаманні відповідній галузі ви-
робництва чи сфері послуг, на підставі пропо-
зицій замовників кадрів.

Поурочно-тематичний план з професій-
но-практичної підготовки складається майстра-
ми виробничого навчання відповідно до
робочих навчальних програм, розглядаються і
схвалюються на засіданні методичної комісії й
затверджуються заступником директора з на-
вчально-виробничої роботи. Він є документом
багаторазового використання.

Перелік навчально-виробничих робіт з
професії визначає завдання, які виконують уч-
ні, слухачі з метою оволодіння професійними
знаннями, уміннями та навичками, що передба-
чені робочою навчальною програмою про-
фесійно-практичної підготовки. Перелік на-
вчально-виробничих робіт з професії складаю
на курс виробничого навчання під керівниц-
твом старшого майстра. Цей документ розгля-
дається і схвалюється на засіданні методичної
комісії та затверджується методистом нашого
ліцею. Основою для складання переліку на-
вчально-виробничих робіт є добір об’єктів
робіт, виконуючи які учні набувають необхід-
них умінь і навичок з професії. Для всіх
навчально-виробничих робіт, внесених до
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЗІ СЛЮСАРНИХ РОБІТ

Валентина Агаларова, майстер виробничого на-

вчання Державного навчального закладу «Дніп-

рорудненський професійний ліцей»
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переліку, додається технологічна та технічна
документація, що розробляється відповідними
методичними комісіями ЗП(ПТ)О на основі
державних стандартів.

Під час проведення виробничого навчан-
ня безпосередньо на виробництві чи в сфері по-
слуг у переліку навчально-виробничих робіт
зазначається загальна характеристика робочих
місць або найменування робіт, які учні повинні
виконувати з кожної теми чи розділу робочої
навчальної програми професійно-практичної
підготовки.

Плани виробничого навчання навчаль-
них груп визначають конкретний зміст навчаль-
но-виробничих завдань, послідовність та орга-
нізацію їх виконання в навчальних майстернях
ЗП(ПТ)О та виробничого навчання (виробничої
практики) на підприємстві чи в сфері послуг.

Плани виробничого навчання складаю
на місяць на основі переліку навчально-вироб-
ничих робіт та у відповідності з робочими на-
вчальними планами і робочими навчальними
програмами професійно-практичної підготовки
для навчальної групи, погоджую зі старшим
майстром та затверджую із методистом. Цей
план встановлює конкретний зміст навчально-
виробничих завдань для групи, послідовність і
організацію їх виконання.

На основі поурочно-тематичних планів і
переліків навчально-виробничих робіт розроб-
ляю план уроку виробничого навчання - основ-
ний документ для проведення конкретного
уроку з теми.

План уроку майстра виробничого на-
вчання

Поурочний план майстра виробничого
навчання для навчання учнів у майстерні відріз-
няється від поурочного плану для навчання на
виробництві кількістю годин, які заплановані
на урок, та ступенем самостійності навчання
учнів. У майстерні ЗП(ПТ)О уроки проводяться
по шість годин, а на виробництві - по сім. По-
урочне планування для занять у виробничій
майстерні призначене для навчання учнів від-
повідним технологічним процесам з наступним
виконанням ними вправ для закріплення знань
та умінь.

Планування уроків навчання на вироб-

ництві передбачає самостійне виконання вправ
учнями, засвоєння технологій під час від-
працювання навиків з обраної професії.

План уроку та конспект уроку - основні
документи для проведення уроку. Вони нале-
жать до оперативного планування. Це результат
безпосередньої підготовки майстра виробничо-
го навчання до уроку.

План уроку та конспект до нього містять
конкретні завдання, які повинен розв’язати
майстер на уроці. При цьому враховую рівень
підготовленості всіх учнів (для забезпечення
оптимальних педагогічних дій). Завдання в
плані уроку переважно записую за конкретними
етапами уроку. Конкретизую зміст навчання з
урахуванням досягнень учнів і прогалин у про-
цесі навчання. У конспект послідовно записую
вправи, що підлягають вивченню на уроці, тео-
ретичні відомості з теми та домашні завдання.
Підкреслюю можливі міжпредметні зв’язки, за
потреби - обґрунтовую доцільність цих вправ
на уроці. Конспект виконую у вигляді креслень
і схем.

Вимоги до поурочних планів
Складаю план уроку як текст згідно

структури уроку. Важливими вимогами до пла-
ну уроку виробничого навчання є:

- чітке визначення його навчальної, ви-
ховної та розвиваючої мети;

- правильний вибір типу і структури
уроку;

- правильний вибір методів, форм та
прийомів роботи з групою, спрямованих на до-
сягнення мети;

- чітке визначення форм і методів ін-
дивідуальної роботи з сильними і невстигаючи-
ми учнями;

- особливу увагу при плануванні
приділяю самостійній роботі учнів на уроці,
самостійному відпрацьовуванню певних умінь
для подальшого надбання навичок роботи;

- поурочні плани повинні передбачати
всі елементи структури обраного типу уроку
(вступний; урок вивчення трудових прийомів та
операцій; урок виконання простих комплексних
робіт; урок виконання складних комплексних
робіт; контрольно-перевірочний урок).

До плану записую запитання, які
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ставитимуться учням під час опитування і
бесіди, відображаю методи самоконтролю при
виконанні певних операцій. У плані наводжу
перелік інструментів і обладнання, креслення
схеми тощо.

Тема уроку повинна формулюватися чіт-
ко, зрозуміло і, по можливості, стисло.

Сучасні принципи навчання вимагають
комплексного планування мети навчання, вихо-
вання та розвитку учня.

До навчальної мети належать: форму-
вання практичних знань, удосконалення умінь
та навичок, визначених навчальною програ-
мою.

Плануючи виховну мету, враховую пріо-
ритетні напрямки, а саме:

- формування національної свідомості
(любов до рідної землі, повага до культури та
історії рідного народу);

- формування творчої, працелюбної осо-
бистості;

- розвиток індивідуальних здібностей і
забезпечення умов їх реалізації.

Плануючи розвиваючу мету уроку, зосе-
реджую увагу на розвитку навичок роботи з
інструкційними картами, технічною та техноло-
гічною документацією, стандартами, технічни-
ми умовами, вміння послідовно висловлювати
власну думку тощо. Необхідно пам’ятати, що
комплексне планування навчальної, виховної і
розвиваючої мети повинні підсилювати одне
одного і бути взаємопов’язаними.

При складанні уроку продумую по кож-
ній темі рішення проблемних ситуацій в умовах
виробництва, опираючись на раніше вивчений
матеріал. Готую майстерню та робочі місця уч-
нів, своє робоче місце, матеріали та інструмен-
ти. Перед кожним проведення уроку відпра-
цьовую трудові прийоми. Уроки пов’язую з ви-
робництвом, нашим базовим підприємством
ПрАТ ЗЗРК.

Особливу увагу приділяю, коли на під-
приємстві застосовують новітню техніку та тех-
нологію. Як сказав В.Короленко «Треба самому
багато знати, щоб навчити інших».

Успіх виробничого навчання залежить
не тільки від правильного визначення його мети
та змісту, а й від засобів досягнення цієї мети,

тобто від методів навчання, які використо-
вуються майстрами у різних навчально-вироб-
ничих умовах.

Використовую методи проведення уро-
ків: словесні, до яких належить розповідь та
пояснення, бесіда, інструктаж:

- наочні методи - демонстрація виробів
або зразків, приладдя, показ операцій і трудо-
вих прийомів у робочому темпі та в повільному.

- практичні методи - виконання вправ,
виробничих завдань.

Урок виробничого навчання - організа-
ційна форма, яка забезпечує розв’язання єдино-
го дидактичного завдання всією групою учнів в
однакових навчально-виробничих умовах (на-
вчально-виробничих майстернях, навчально-
виробничих цехах).

Методика виробничого навчання повин-
на відповідати закономірностям процесу здо-
буття учнями виробничо-технічних знань,
умінь та формувати в них технологічні інтере-
си, здібності й навички, виховувати правильне
відношення до праці, повагу до колективу, дис-
циплінованість, організованість праці.

Кожний тип уроку виробничого навчан-
ня має свою структуру. Під структурою уроку
розуміють певну послідовність кроків, етапів
діяльності майстра та учнів, спрямованих на
виконання навчально-виробничих завдань уро-
ку. Сукупність структурних елементів орієнто-
вана на досягнення основної мети уроку в
цілому, проте, кожний елемент уроку має свою
будову і зміст, які визначаються пізнавальними,
навчально-виробничими завданнями на кожно-
му його етапі. В уроках виробничого навчання
розрізняють зовнішню і дидактичну структуру.
Зовнішня структура охоплює вступний інструк-
таж; основну частину - вправи (самостійну ро-
боту) учнів і поточне інструктування їх майст-
ром; заключний інструктаж. Дидактична струк-
тура містить цільову установку на заняття; ак-
туалізацію знань і досвіду учнів; формування
орієнтовної основи дій учнів і відпрацювання
нових способів дій; застосування освоєних за-
собів дій; підведення підсумків.

Зовнішня і дидактична структура пов’я-
зані між собою. Кожний елемент дидактичної
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структури заняття треба розглядати з позиції
діяльності майстра і учнів.

Організаційна частина уроку включає в
себе:

- перевірка наявності учнів;
- перевірка зовнішнього вигляду учнів

(спецодяг, взуття);
- рапорт бригадира про готовність до

уроку.
Методика проведення вступного інструк-

тажу
Вступний інструктаж починається з по-

відомлення модуля уроку, теми уроку і мети
уроку. Далі проводжу опитування учнів для
перевірки або актуалізації їх знань з уроку тео-
ретичного навчання.

Наступний крок - викладення нового ма-
теріалу - проводжу поєднанням пояснення і де-
монстрації трудових прийомів. Використовую
інструкційні карти, за допомогою яких аналі-
зую порядок виконання вправ. Наводжу мож-
ливі типові помилки учнів, показую причини їх
виникнення і способи попередження. Під час
демонстрації трудових прийомів спочатку пока-
зую робочий прийом у такому темпі, в якому
його виконують у виробничому процесі, а далі -
в уповільненому темпі із зупинками на окремих
трудових діях. Показ супроводжую демонстру-
ванням плакатів, зразків, інструкційних карт,
схем, виконанням операцій на комп’ютері, по-
ясненням і обґрунтуванням кожної дії. Після
показу трудових прийомів та пояснення їх вико-
нання проводяться тренувальні вправи. Окре-
мої уваги потребує пояснення правил безпеки
праці. Інструктаж завершується закріпленням і
перевіркою засвоєння учнями навчального ма-
теріалу. Опитування тут має практичне спряму-
вання. Учням пропоную, наприклад, відтворити
показані прийоми, повторити правила ор-
ганізації праці, провести певні розрахунки,
знайти необхідні дані в таблицях, повторити
правила організації праці та її безпеки. До ро-
боти учні приступають лише після того, як я
переконана, що більшість учнів зможуть успіш-
но розпочати її. Якщо більшість здобувачів
освіти не можуть відтворити показані прийоми
або припускаються помилок, то показ повто-
рюю, поки вони не засвоять потрібні при-

йомів.
Методика проведення поточного інструк-

тажу
Основна частина заняття - вправи -

передбачає формування (відпрацювання) нових
способів їх виконання і застосування (закріп-
лення, розвиток, поглиблення) основних
способів виконання.

Під час опрацювання нових способів
виконання вправ організовую виконання вправ і
прийомів, здійснюю індивідуальне і колективне
інструктування учнів, повторно показую і
роз’ясняю прийоми на робочих місцях.

Значне місце посідає робота з докумен-
тацією. Елементи дидактичної структури за-
няття, що стосуються закріплення, розвитку і
поглиблення учнями засвоєних вправ у діяль-
ності майстра основуються на організації вправ
та виконанні трудових операцій, управлінні
технологічними процесами. Скеровую свої зу-
силля на забезпечення якості й продуктивності
навчально-виробничої праці учнів, стимулюю
їх до самостійності та самоконтролю в роботі,
заохочую до творчого виконання завдань.

Поточне інструктування проводжу пере-
важно індивідуально у формі цільових обходів
робочих місць учнів.

Перший обхід проводжу після вступного
інструктажу і розміщення учнів по робочих
місцях. Перевіряю, чи всі учні розпочали робо-
ту. Якщо ні, то з’ясовую, що заважає їм
виконувати роботу.

Під час другого обходу з’ясовую пра-
вильність організації робочих місць, ступінь
засвоєння учнями показаних прийомів, раціо-
нальне використання матеріалів, інструментів,
дотримання правил охорони праці.

Наступні цільові обходи проводжу під
час виконання учнями вправ. Тут увага зосере-
джується на роботі кожного учня, але особливо
на діяльності слабких учнів. Виявивши помил-
кові дії учня, допомагаю йому самому знайти
свою помилку і відшукати шляхи її усунення.

Якщо при виконанні вправ помилки
допускає значна частина учнів групи, додатково
проводжу колективний інструктаж. Припиняю
роботу всіх учнів і проводжу додаткові роз’яс-
нення. Допущені помилки, причини
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і способи їх усунення аналізуються разом із уч-
нями. При цьому повторно показую і роз’яс-
нюю недостатньо засвоєні учнями трудові
прийоми.

Методика проведення заключного ін-
структажу

Підсумкову частину уроку виробничого
навчання називають заключним інструктажем.
Заключний етап уроку будую так, щоб учні за-
своїли на ньому щось нове, закріпили свої знан-
ня і збагатили досвід. Це активна бесіда,
основним змістом якої є аналіз навчальної ро-
боти, проведеної за день.

Аналізую, як пройшло заняття, яких на-
вчальних результатів досягла група і окремі уч-
ні; вказую на помилки, порушення трудової й
технологічної дисципліни.

Головне - зорієнтувати учнів на закріп-
лення успіхів і подолання допущених недоліків
у наступній роботі. Значне місце під час прове-
дення підсумку заняття має бути відведене
аналізу дотримання учнями правил з охорони
праці. Оцінювання робіт відбувається, насам-
перед, з урахуванням їх якості і термінів вико-
нання. Виставлені учням оцінки обов’язково
коментую .

Практикується виставлення так званих
комплексних оцінок: за знання питань теорії та
раніше вивченого матеріалу; вміння застосову-
вати знання на практиці; правильність виконан-
ня прийомів; дотримання вимог охорони праці;
підтримання на робочому місці встановленого
порядку; самостійність у виконанні завдань;
якість виконаної роботи. Практика свідчить, що
комплексне оцінювання роботи підвищує ін-
терес учнів до виконання завдання.

Головна мета уроків виробничого на-
вчання - навчити майбутніх робітників правиль-
но, чітко та якісно виконувати основні трудові
прийоми, формувати навички швидкості й
точності їх виконання.

Підвищення виховної спрямованості ви-
робничого навчання у вирішальній мірі зале-
жить від майстра, який повинен проявити свою
професійну компетентність, домогтися органіч-
ної єдності навчання і виховання здобувачів
освіти, формувати у них активну життєву по-
зицію.



Сучасний розвиток професійної освіти в
нашій країні характеризується активним упро-
вадженням інноваційних технологій навчання,
зокрема особистісно-зорієнтованих, при підго-
товці кваліфікованих робітників.

ХХІ століття - це час переходу до висо-
котехнологічного інформаційного суспільства,
в якому якість людського потенціалу, рівень
освіченості та культури всього населення набу-
вають вирішального значення для економічно-
го і соціального поступу країни.

Сьогодні все очевиднішим стає той
факт, що традиційна професійна освіта, орієн-
тована на передачу знань, умінь і навичок, не
може забезпечити повноцінний розвиток кож-
ної особистості. Специфічними особливостями
інноваційного навчання є його відкритість май-
бутньому, здатність до передбачення на основі
постійної переоцінки цінностей, конструктивні
дії в оновлених ситуаціях. Інноваційні техноло-
гії, які поєднують створення, засвоєння та за-
стосування різних нововведень, здатні значно
прискорити процеси оновлення системи освіти
загалом. Тому вивчення та реалізація інно-
ваційних процесів широко використовується в
педагогічній системі освіти на різних її рівнях.

Це пов’язано з теоретично-практичними
функціями й інтеграційною міжпредметною
роллю в загальній освіті. Посилення уваги до
цього поняття обумовлене також рекомендація-

ми Ради Європи, що стосуються відновлення
освіти, її наближення до замовлення соціуму.
Необхідність формування ключових компетен-
цій відзначена в концептуальній модернізації
вітчизняної освіти.

Інноваційні технології забезпечують
умови розвитку особистості, здійснення її пра-
ва на творчий внесок, на особистісну ініціати-
ву, на свободу саморозвитку.

В училищі вирішення проблеми між-
предметних зв’язків відіграє важливу роль при
визначенні змісту, методів і організації процесу
навчання для органічного поєднання загально-
освітньої, професійно-теоретичної та про-
фесійно-практичної підготовки.

Основна мета педагогічного колективу -
це якісна підготовка кваліфікованих робітників
для підприємств міста та регіону. Педагогічні
працівники училища для досягнення цієї мети
постійно підвищують свій професійний рівень,
займаються самовдосконаленням, упроваджу-
ють інноваційні освітні та виробничі техноло-
гії.
Інноваційні освітні технології - запорука

ефективності сучасного навчання
Інноваційні освітні технології - це ціле-

спрямований системний набір прийомів, за-
собів організації освітньої діяльності, що
охоплює весь процес навчання від визначення
мети до одержання результатів. Система ґрун-
тується на внутрішніх умовах навчання.

Інноваційні процеси в освітній діяль-
ності стали предметом дослідження значної
кількості вчених, педагогів-новаторів у XX ст.
Технологічні виклики XXI ст. продовжили ак-
тивний пошук нових моделей формування
всебічно розвиненої, конкурентоспроможної на
ринку праці фахівця, обґрунтування і розробки
ключових компетенцій педагога сучасної про-
фесійної школи, які дають йому змогу працю-
вати на інноваційних засадах. Інноваційну
діяльність педагога треба розуміти, як ідею пе-
дагогічної творчості, є безперечним, адже
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використання в навчально-виховному процесі
новаторського досвіду педагогів-практиків і
теоретиків забезпечує позитивний педагогічний
ефект.

Нині актуальним є створення нових
освітніх технологій, які мають сприяти загаль-
ному розвиткові особистості, формуванню її
світоглядної культури, індивідуального досвіду,
творчості.

Сучасна психолого-педагогічна наука та
практика використовують термін «інноваційна
діяльність», який означає оновлення технології
навчання та перебудову особистісних установок
викладача.

Такою сучасною засадою є розуміння
освітнього процесу як діалогу особистостей -
викладача та здобувача освіти, які є суб’єктами
педагогічної дії.

Оволодіння новими технологіями на-
вчання й виховання вимагає внутрішньої готов-
ності викладача до серйозної діяльності щодо
перетворювання, насамперед, самого себе.

Модернізація системи освіти пов’язуєть-
ся, передусім, із введенням в освітнє середови-
ще інноваційних технологій, в основу яких
покладені цілісні моделі освітнього процесу,
засновані на діалектичній єдності методології
та засобів їх здійснення.

Впровадження інноваційних технологій на-
вчання в професійній підготовці кваліфіко-

ваних робітників
В умовах сьогодення підготовка сучас-

ного кваліфікованого робітника повинна від-
повідати багатьом вимогам, під впливом яких
вона спрямовується на розвиток уміння: само-

стійно виконувати і оновлювати знання, стави-
ти проблеми, творчо мислити, приймати ори-
гінальні рішення в нестандартних ситуаціях,
бути соціально активною особистістю. Тому
головним завданням майстрів виробничого на-
вчання та викладачів є якісна професійна підго-
товка кваліфікованих робітників для різних
галузей економіки з урахуванням потреб ринку,
що забезпечується впровадженням інновацій-
них технологій навчання.

Виробництву потрібні конкурентоспро-
можні фахівці, здатні адаптуватися до швидких
суспільних та економічних змін, а це потребує
істотного підвищення якості підготовки квалі-
фікованих робітників.

Видатна учена в галузі професійної пе-
дагогіки академік Н. Ничкало професійно-тех-
нічну освіту визначає як складову системи
освіти України, що є комплексом педагогічних і
організаційно-управлінських заходів, спрямо-
ваних на забезпечення оволодіння громадянами
знаннями, вміннями й навичками в обраній ни-
ми галузі професійної діяльності, розвиток
компетентності та професіоналізму, виховання
загальної і професійної культури.

Якість професійної (професійно-техніч-
ної) освіти безпосередньо залежить від педаго-
гічної майстерності викладача та майстра
виробничого навчання, від їхніх здатностей
зреалізувати модель такої педагогічної взаємо-
дії, яка допоможе випускникові продуктивно
працювати вже з перших місяців роботи за фа-
хом.

Сьогодення наголошує на необхідності
випереджаючого розвитку професійної освіти з
метою підготовки кваліфікованих фахівців, що
вільно володіють своєю професією й орієнту-
ються в суміжних областях діяльності, готові
до постійного професійного зростання, соці-
альної та професійної мобільності. Реалізація
цієї мети припускає, перш за все, підвищення
якості освіти. Вирішення цієї проблеми багато-
планове, оскільки якість освіти визначається
сукупністю показників, що характеризують
різні аспекти навчальної діяльності: зміст
освіти, технології навчання, матеріально-
технічне забезпечення, кадровий потенціал
тощо. Тобто, особливої актуальності набуває
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проблема створення умов, які дозволять забез-
печити якісні зміни в освітньому процесі зак-
ладів професійної (професійно-технічної) ос-
віти, що сприятимуть формуванню професійно-
соціальної компетентності випускника.

Нормативно-освітніми документами у
структурі навчальних планів виокремлюється
загальноосвітня, професійно-теоретична та
професійно-практична підготовка.

Інноваційна спрямованість професійної
освіти, яка передбачає підготовку кваліфікова-
них кадрів, здатних до творчої праці, неперерв-
ного професійного розвитку, освоєння та
впровадження в професійну діяльність інфор-
маційних, виробничих технологій зумовлює
необхідність забезпечення новаторського харак-
теру освітнього процесу в ЗП(ПТ)О.

Українська мова і професія
Неодмінним складником формування

національно-мовної свідомості молоді є процес
становлення й розвитку мовної особистості з
урахуванням ставлення до себе, суспільства,
природи, мотивів соціальної поведінки та
орієнтацій у певній ідеологічній і суспільній
системі, конкретних психофізіологічних якос-
тей, рівня інтелекту тощо.

Більшість сучасних науковців при підго-
товці робітничих кадрів переконані, що вивчен-
ня загальноосвітніх дисциплін є необхідною
умовою формування в майбутніх робітників
наукового світогляду, глибокого розуміння
суспільних, природничих і господарських
явищ; є основою для подальшого навчання,
ґрунтовного оволодіння змістом професійно-
теоретичної та професійно-практичної підго-
товки; сприяє самоосвітній діяльності учнів,
формує потреби підвищувати свою професійну
кваліфікацію.

Мова нації - універсальна система, в

якій живе національна душа кожного народу,
його світ, його духовність. «По ставленню кож-
ної людини до своєї мови можна абсолютно
точно судити не тільки про її культурний
рівень, але й про її громадську цінність»
(К.Паустовський). На порядку денному сьогод-
ні - розширення сфер функціонування україн-
ської мови. Це засіб не лише спілкування, а й
формування нових виробничих відносин.

Мова як інструмент здобуття знань, як
засіб життєдіяльності людини має велике зна-
чення для всіх. Оскільки мова не тільки обслу-
говує сферу духовної культури, а й пов’язана з
виробництвом, з його галузями і процесами, із
соціальними відносинами, вона - елемент
соціальної сфери.

Основний критерій - знання свого фаху,
рівень володіння професійною термінологією.

Науково-технічний прогрес, перебудова
соціально-економічної й політичної системи в
країні насичують нашу мову новими поняття-
ми, термінами. Разом з піднесенням рівня фа-
хових знань представників різних професій
підвищуються і вимоги до мови.

У зв’язку з упровадженням української
мови на підприємствах та в установах помітно
збагачується словник професійної термінології
новою науково-технічною, суспільно-політич-
ною лексикою.

Мовні знання - один із основних компо-
нентів професійної підготовки. Оскільки мова
виражає думку, є засобом пізнання й діяльності,
то правильному професійному спілкуванню
людина вчиться все своє життя.

Знання мови професії підвищує ефек-
тивність праці, допомагає краще орієнтуватися
в ситуації на виробництві та в безпосередніх
ділових контактах.

Мова і професія - дві важливі суспільні
категорії, що визначають глибину пізнання
світу, опанування надбань цивілізації, рівень
мовленнєвої культури. Мова і професія -
нероздільні поняття, вони покликані обслуго-
вувати потреби суспільства, окремих його груп
і кожної людини зокрема.

Знати мову професії - означає вільно во-
лодіти багатим лексичним матеріалом з обра-
ного фаху, дотримуватися граматичних,
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лексичних, стилістичних, акцентологічних
норм професійного спілкування. Професія ку-
харя, продавця (як і інші) ставить вимоги до за-
безпечення її термінологією, причому з
перевагою не іншомовних, а власних українсь-
ких слів, зрозумілих і доступних для всіх, хто
працює в цій галузі.

Справжнім фахівцем можна вважати то-
го, хто не лише володіє високою кваліфікацією,
а й є духовно багатою творчою особистістю.

Інформаційно-комунікативні та
творчо-пошукові технології на уроках
української мови за професійним

спрямуванням
Сучасне суспільство зазнає швидких та

фундаментальних змін в усіх сферах діяльності,
і ці зміни в першу чергу торкаються нових
шляхів створення, збереження, передачі та ви-
користання інформації. Постійно зростаючий
обсяг інформації вимагає від людини вміння
якісно та швидко орієнтуватися в нових умовах
інформаційного суспільства для вирішення про-
фесійних завдань. Потреби сучасного життя зу-
мовлюють пошуки нових форм організації
освітнього процесу, зокрема - української мови
за професійним спрямуванням.

З кожним роком питання розширення
впливу інформаційно-комунікативних техноло-
гій та розвиток культури мовлення стає все
більш актуальним. Зберігається стійка тенден-
ція до застосування інтерактивних технологій
під час організації навчально-виховного проце-
су в ЗП(ПТ)О.

Модель сучасного навчального процесу
вимагає формування умов для вільного руху ін-
формації. На сьогоднішній день використання
інформаційно-комунікативних технологій є не-
від’ємною запорукою розвитку культури мов-
лення майбутніх фахівців будь-яких спеціаль-
ностей. Використання комп’ютера та цифрових
ресурсів в освітньому процесі дозволяє сприяти
загальній мотивації навчання здобувачів освіти.
Застосування новітніх технологій науково-тех-
нічного прогресу дозволяє викладачам викорис-
товувати привабливі та швидкозмінні форми
подання інформації для сучасної молоді.

Ефективній підготовці учнів з професій
на уроках української мови сприяють практичні

заняття, під час проведення яких викладач по-
винен зосередити увагу на формуванні в учнів
мовленнєвих навичок та сприяти максимальній
продуктивності під час навчання. Все це зосе-
реджено в змісті програми, диференційовано за
взаємопов’язаними змістовими лініями: мов-
леннєвою, мовною, соціокультурною, діяльніс-
ною.

Принцип зв’язку теорії з практикою.
Теоретичні знання є основою сучасної продук-
тивної праці - високотехнологічної, інтелекту-
ально насиченої, творчої. Цей принцип вимагає
підкріплення теоретичного матеріалу прикла-
дами і ситуаціями з реального життя, вивчення
не тільки сучасних наукових теорій, а й перс-
пектив розвитку науки. Наукові знання, відоб-
ражені у змісті навчального матеріалу, мають
бути цілісними, а не поділені на факти, ідеї,
теорії. Водночас для того, щоб наукова теорія
не стала абстрактною, її необхідно будувати на
основі накопиченого учнями досвіду, розвива-
ючи його.

Скрайбінг як сучасна форма візуалізації
навчального матеріалу

Комп’ютеризація вже давно поширилася
в освітньому просторі та набуває особливого
значення. Широковідома презентація формату
PowerPoint є допоміжним засобом візуалізації
навчального матеріалу, але її можна віднести до
більш стандартних. Зовсім нещодавно в на-
вчальному середовищі почали зустрічатися
слова «скрайбінг», «скрайб», «скрайбер», що є
складниками скрайб-технології.

Використання скрайбінга на уроках
української мови за професійним спрямуванням
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допомагає учням наочно уявити абстрактні по-
няття, відобразити, а потім відтворити побаче-
ний матеріал. Таким чином, відбувається якісне
засвоєння ключових моментів досліджуваного
матеріалу. Візуалізація дозволяє пов’язувати от-
риману інформацію в цілісну картину. Крім
цього, при створенні скрайбінга в учнів розви-
вається критичне і образне мислення.

В залежності від форм залучення наоч-
ності виділяють такі різновиди скрайбінгу:

- мальований (схеми та малюнки зроб-
лені від руки на будь-якій поверхні);

- аплікаційний (на фон наклеюються чи
накладаються готові зображення);

- магнітний (зображення закріплюються
на поверхні за допомогою магнітів); фланеле-
графний (готові зображення чіпляються до вор-
систої поверхні за допомогою липучок тощо);

- 3D-скрайбінг (об’ємні малюнки, які
створюються за допомогою 3D-ручки).

Головні етапи створення скрайбінгу
Перш ніж приступати до створення візу-

алізацій, окреслюю головний зміст, який пла-
ную донести до учнів. Це необхідно аби через
надмірну кількість образів не втратився сенс
змісту розповіді. Тому рекомендую здійснювати
підготовку таким чином:

- придумати ідею, яка повинна бути зро-
зумілою й актуальною;

- обрати спосіб візуалізації;
- в залежності від мети та доступних за-

собів обираю, яким чином буде зображено го-
ловний зміст (аплікація, малюнок, магніти
тощо);

- підготувати сценарій. Необхідно зазда-
легідь продумати план розповіді та дібрати від-
повідне візуальне відтворення до кожного з
етапів;

- зробити заготовки.
Якщо заплановане яскраве представлен-

ня у реальному часі, підготуйте відповідні заго-
товки для здійснення певного виду скрайбінгу
(маркери чи кольорову крейду для мальованого;
наліпки, аплікації, магніти, 3D-ручки для інших
видів).

Скрайбінг - інноваційна технологія, за
допомогою якої можна привернути увагу слу-
хачів, забезпечити їх додатковою інформацією

та виокремити головні моменти доповіді. По-
пулярність технології забезпечується завдяки
тому, що людський мозок мислить образами,
мова малюнка є універсальною мовою. Крім
того, проглядати скрайб (зображення, що з’яв-
ляється з-під пера, ручки, маркера) набагато ці-
кавіше, ніж звичайне відео.

Скрайбінг - це, насамперед, мистецтво
відображати своє мовлення за допомогою ма-
люнків, причому процес відбувається в реаль-
ному часі паралельно з доповіддю мовця.

Скрайбінг на уроці української мови за

професійним спрямуванням

На уроках української мови за профе-
сійним спрямуванням скрайбінг широко вико-
ристовую у рекламі новостворених учнями ме-
ню.

Скрапбукінг - мистецтво оформлення
теки технологічних карток

Народження педагогічної ідеї «Створен-
ня ситуації успіху» було зумовлено самим жит-
тям. У своїй педагогічній діяльності
А.С. Макаренко розробляв ідею «завтрашньої
радості», а В.О. Сухомлинський розвинув цей
прийом у створеній ним «Школі радості». Ре-
зультати діяльності цих педагогів підводять нас
до усвідомлення можливостей упровадження в
освітній процес таких педагогічних прийомів,
які були б націлені саме на те, як викликати в
учнів почуття радощів, забезпечити успіх у на-
вчанні.

Життя кожного з нас наповнене подіями,
пам’ятати про які хотілося б якомога довше. З
давніх часів люди намагалися увічнити свою
історію: робили наскельні малюнки, потім ма-
лювали на папері, а зараз друкують на фотопа-
пері і зберігають у фотоальбомах. Але часом
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цього буває недостатньо, адже іноді так хочеть-
ся повернутися в минуле, поділитися радістю з
рідними і друзями.

Скрапбукінг першоджерельно - це вид
мистецтва створювати листівки, оформлювати
фото та фотоальбоми. Прикрасити спогади еле-
ментами, що будуть нагадувати про певні події
чи незабутню мить. Можна проявити усі здіб-
ності та фантазію, щоб створити неповторне.

Скрапбукінг - це один з видів так звано-
го хенд мейду (рукоділля).

Головна мета викладача - викликати в
учнів емоційний інтерес, створити ситуацію
проблеми, вибору та пошуку рішення, що допо-
магає максимально розкрити розумовий і твор-
чий потенціал учнів. Одним з нових методів,
який можна використовувати для системати-
зації набутих знань у процесі діяльності учнів є
технологія « скрапбукінг».

Учні училища, спеціальність «Кухар;
кондитер», оформлюють теки технологічних
карток з урахуванням правопису професійних
слів.

Оскільки мова виражає думку, є засобом
пізнання та діяльності, то правильному про-
фесійному спілкуванню людина вчиться все
життя. Знання мови професій підвищує ефек-
тивність праці, допомагає краще орієнтуватися
в складній професійній ситуації та контактах з
представниками своєї професії.

Професіоналізми - слова й мовленнєві
звороти, характерні для мови людей певних
професій. Вони виникають у таких випадках:

- відсутність розвиненої термінології;
- загальнозрозумілі слова (неофіційні си-

ноніми), які не є літературними;
- пошук вдалого терміна на позначення

поняття, що не повністю сформулювалося, або
формується.

Професіоналізми не завжди відповіда-
ють нормам літературної мови. З-поміж них
можна вирізнити науково-технічні, професійно-
виробничі, просторічно-жаргонні слова.

На відміну від термінів, професіоналіз-
ми не мають чіткого наукового визначення й не
становлять цілісної системи, як правило, вжи-
ваються в усному мовленні, мають часто
емоційно-експресивне забарвлення.

Знати мову професій - означає знати
лексику, логіку вислову, структуру формулю-
вань.

Сторітеллінг як ефективний варіант
неформального навчання

В умовах національного відродження
України і створення національної демократич-
ної держави важливе значення має виховання
людей, які мислять самостійно і творчо. Людей,
які б мали можливість критично осмислювати
факти і події навколишньої дійсності, які б
вносили нові ідеї в усі сфери життя суспіль-
ства, були б вільними від конформізму і догма-
тизму. Під критичним мисленням слід розуміти
процес розгляду ідей з багатьох точок зору, від-
повідно до їх змістових зв’язків, порівняння їх з
іншими ідеями. Професійна школа покликана
розвивати комунікативні компетенції, виробити
в кожного учня звичку активно брати участь у
вирішенні важливих питань життя колективу,
вміння формувати, висловлювати і відстоювати
свою думку, поважати думку інших людей.

У поняття комунікативної компетенції
входить оволодіння необхідним набором не
тільки мовних та мовленнєвих знань, а й умінь
в галузі комунікативного аспекту будь-якої про-
фесійної діяльності, а також практичного вико-
ристання засобів комунікації, що необхідно для
формування соціально активної особистості,
що орієнтується в сучасному світі.

Сторітеллінгом зацікавлені педагоги та
психологи в усьому світі, оскільки пояснення
матеріалу в формі розповіді історій розвиває в
учнів уяву, логіку та підвищує рівень культурної
освіти. Сторітеллінг може бути застосований
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у будь-якому місці та у будь-який час. Історії
дозволяють розповісти про те, як приймаються
рішення та будуються стосунки. Через обмін
історіями, вибудовуючи емоційні зв’язки, учні
та викладачі створюють правильні й більш якіс-
ні взаємостосунки.

Сторітеллінг (story - історія; telling - роз-
повідати) - це ефективний метод донесення ін-
формації до аудиторії шляхом розповідання
смішних, зворушливих або повчальних історій
з реальними або вигаданими персонажами. Він
поєднує в собі психологічні, управлінські та ін-
ші аспекти і дозволяє не лише ефективно до-
нести інформацію до аудиторії, а й мотивувати
її на певні вчинки й отримати максимально ви-
сокі результати. Тому цей метод сьогодні актив-
но використовується у різних сферах людського
буття.

У сучасній освітній ситуації такий метод
є варіантом неформального навчання і викорис-
товується як додатковий. Основним фактором
успішності сторітеллінгу є підібрані і вчасно
розказані історії.

Пропоную декілька вправ на професійну
тематику за методом сторітеллінг.

«Мій напарник відповів би так…»
Тривалість - 1 5-20 хвилин. Запропонуйте

учням розділитися на пари. Допоможіть їм зро-
бити це таким чином, щоб удвох працювали
діти, які до цього не особливо багато спілкува-
лися між собою. Дайте кожній парі 5 хвилин на
те, щоб розпитати один одного про кулінарні
смаки. Поясніть учням, що розпитувати треба
швидко, однак детально. Після цього посадіть
учнів у коло. Тепер напарники сидять разом,
але говорити один з одним їм заборонено. Інші
учні запитують першого учня з пари про другу.
Починаємо з простого: «Як звати твого напар-
ника/напарницю?», «Які його/її улюблений про-
дукт харчування?», «В якому віці вперше
приготував страву?» А завершуємо склад-
нішим: «Розкажи про улюблену страву україн-
ської кухні?», «Який найкращий спогад з
канікул пов’язаний із проходження виробничої
практики?» Попередьте учнів: якщо вони точно
не знають, щоб відповів би їх напарник, повин-
ні спробувати поставити себе на місце друга,
поглянути на запитання його очима та сфанта-

зувати відповідь.
Мета: гра вчить активно слухати інших і

наочно демонструє, як це важливо для взаємо-
розуміння. Допомагає концентрувати увагу,
щоб запам’ятати інформацію. Підвищує рівень
емпатії, бо учні мають змогу порозпитувати ін-
ших та розповісти про себе. Також гра допома-
гає створити атмосферу довіри й розвиває
почуття гумору. Адже часто виникають смішні
відповіді на запитання, які не встигли прогово-
рити в парі.

«Угадай мене за написаним»
Тривалість - 10 хвилин Роздайте учням

картки чи папірці, де кожен пише коротенькі
відповіді на кілька запитань. Наприклад: «Моя
улюблена страва…», «У вільний час я го-
тую…», «Моя улюблена кулінарна книга…»,
«Влітку я…» Зберіть картки та перемішайте їх
на столі. Нехай кожен візьме собі одну. Завдан-
ня учня - відгадати, кому належить картка. І по-
яснити, чому саме він так вважає.

Урок української мови за професійним спрямування

Мета: гра гуртує колектив, бо дає змогу
більше дізнатися про одногрупників. Допомагає
розвивати уважність і гнучкість, коли в умовах
обмеженого часу слід дати аргументовану від-
повідь на запитання: «Чому ти так думаєш?»
Для викладачів такі ігри можуть бути діагно-
стичними. Якщо про учня одногрупники не мо-
жуть сказати нічого, є велика ймовірність, що
вона виключена з колективу, або ж у групі при-
хований конфлікт.

Кардмейкінг як шлях до
емоційно-ціннісного діалогу
«викладач - здобувач освіти»

Формування емоційно-ціннісних орієн-
тирів важливе і можливе на кожному етапі уроку
української мови за професійним спрямуванням
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Так, у структурі мотиваційного етапу обов’яз-
ково має плануватися з’ясування емоційного
стану здобувачів освіти та забезпечення емоцій-
ної готовності до уроку. З цією метою можуть
використовуватися різноманітні інтерактивні
прийоми та методи: «Побажай успіху»,
«Комплімент», «Термометр», «Обмін побажан-
нями», «Обмін усмішками», «Словесний на-
стрій», «Графічне зображення настрою»,
«Кольоровий настрій», «Настрій у символах)»
тощо.

Етап цілевизначення і планування - дуже
важливий структурний елемент уроку, на якому
є змога навчити учнівську молодь свідомо ста-
витися до навчання, підготувати їх до вибору
тих цілей, того виду діяльності, що близькі
власним інтересам, прагненням, здібностям.
Цей етап не слід сприймати традиційно-стан-
дартно. Адже саме тут учні отримують зразки
планування своєї життєдіяльності; вони відчу-
вають успіх, доповнюючи запропоновані цілі
власними, відчувають довіру до викладача, до
спільного планування і обговорення окремих
видів навчальної діяльності на уроці, пережива-
ють певні емоції під час ігрових ситуацій (ви-
кладач запропонував не просто визначити
освітні цілі, а записати і розмістити їх на «Де-
реві знань у стилі Кардмейкінг», щоб потім
проаналізувати результативність їх виконання.

Кардмейкінг на уроках української мови за

професійним спрямуванням

Стилі кардмейкінгу
У листівкарстві (кардмейкінгу) викори-

стовуються різні стильові напрямки. Вибір сти-
лю залежить від призначення листівки.

На уроках застосовуємо листівки-поба-

жання професійного успіху з порадами-рецеп-
тами.

Гранж. Цей напрямок дуже поширений
в музиці, моді, культурі, а тепер його викорис-
товують ще й у паперовому мистецтві. У кард-
мейкінгу цей стиль характеризується свободою
творчості, не обмеженою певними рамками.
Листівки такого стилю можуть бути з рваними
краями, з елементами потертості. Кольори, як
правило, неяскраві, темні: коричневий, сірий,
чорний. Цей стиль частіше застосовується при
виготовленні листівок для чоловіків.

Учні в цьому напрямку оформлюють
старовинні рецепти швидкого приготування.

Кардмейкінг на уроках української мови

за професійним спрямуванням. Рецепт української

старовинної страви «Банош»

Вінтаж. Слово французького походжен-
ня, в перекладі означає «добре витримане ви-
но». Листівки в цьому стилі зроблені під
старовину, в бляклих відтінках. Це свого роду
ретро-стиль. Отже, і елементи декору листівки
асоціюються із минулим. Використовують старі
гудзики, пожовклі тканини і мереживо. Часто у
вінтажному стилі «старять» папір. Така техніка
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називається дістрессінг.
У цій техніці оформлюємо листівки-ре-

цепти іноземних кулінарів.
Міні-листівка. Листівки цього стилю невеликі
за розміром (це зрозуміло із назви), відрізня-
ються простотою виконання. Дуже часто їх ви-
користовують як доповнення до букету квітів.

У такому форматі готуємо листівки-по-
бажання приготування страв на щодень.

З самого народження кожного з нас ото-
чують кольори, що виявляють вплив на ор-
ганізм, нервову систему та психіку людини.
Кольоротерапія - це цілеспрямований вплив
кольором на самопочуття, фізіологію людини;
активізація діяльності органів і систем; метод
психологічного лікування з метою розслаблен-
ня, зняття стресів, підняття настрою та тонусу.

Кольоротерапія - це метод, який може
розказати про настрій учня.

Кардмейкінг при вивченні професіоналізмів на

уроках української мови за професійним

спрямуванням

Комунікативна культура в умовах інфор-
маційної цивілізації стає метою (культура діа-
логу), підґрунтям (взаєморозуміння), засобом
регламентації (культура ділового й повсякден-
ного спілкування) комунікативних процесів.

Власні інноваційні розробки
Сучасне життя змінюється невпинно та з

космічними швидкостями, освітні технології
стають все більш витонченими й доступними
кожному з нас.

З метою сприяння широкого залучення
обдарованої молоді до інтелектуальних завдань,
було започатковано форму нової медіадіяль-
ності - відеопрофхвилина. Мета таких відео:

впродовж короткого часу в умовах виробничої
практики розповісти про цікаві події професій-
ного напрямку, які пов’язані з реальним жит-
тям, при цьому варто зробити певні орфоепічні
помилки. Завдання для учнів: виявити і пояс-
нити мовні недоліки.

Створення комп’ютерних проффотоко-
лажів, відеосюжетів надають урокам більшої
ефективності, розвивають уяву, абстрактне ми-
слення учнів. Все це підвищує інтерес до дос-
ліджуваного навчального матеріалу професій-
ної тематики та предметів вцілому.

Вивчення української мови за професій-
ним спрямуванням відіграє важливу освітню,
професійну, світоглядну, патріотичну, комуніка-
тивну роль у підготовці кваліфікованих робіт-
ників. Знання української мови та культури
мовлення є однією зі складових формування
національної культури молоді.

Текст «Усвідомлена їжа / усвідомлене
харчування»

Увага! Знайдіть мовні недоліки!
Їжте так, ніби ви займаєтеся йогою.

Усвідомлений підхід до їжі не тільки принесе
багато радості, але і зробить вас більш здоро-
вими. Важливо намагатися жити з радістю і
пристрастю. Це стосується і прийомів їжі -
усвідомлений підхід до їжі не тільки принесе
багато радості, але і зробить вас самими здоро-
вими. З чого ж почати? Не відволікайтеся. Про-
сто їжте. Приберіть зі столу книги та списки
справ. Тобто без телевізора, телефону,
комп’ютера і навіть фонової музики. І в ідеалі -
без розмов (що для багатьох особливо важко).
Замічайте все. Намагайтеся не відволікатися.
Зверніть увагу на смак їжі, її запах і те, як реа-
гує на неї ваш організм. Зауважте, якого кольо-
ру посуд; які почуття й емоції викликає у вас
їжа. Відзначте, як ви відчували себе до їжі та як
відчуваєте після неї, яка різниця в цих почуттях
(особливо зверніть увагу на відчуття «після»).

Перетворюйте споживання їжі на важ-
ливу подію. Красиво накрийте стіл, відкладіть
усі справи, вимкніть телефони. Раз на день
(наприклад, увечері) можна відмовитися від
мовчазної зосередженої трапези і перетворюва-
ти їжу в привід зібратися і поспілкуватися.
Зазвичай всім зручніше, щоб це відбувалося за
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вечерею, коли всі прийшли з роботи і навчання
і нікому не потрібно нікуди бігти. Тут важливо
не відволікатися на дзвінки і розмови, слухати
своїх рідних - нехай такі вечері вас зближають.

Скріншот відео на тему «Усвідомлене харчування».

Підготував учень 309 групи Бойко Роман

Використання інноваційних засобів на-
вчання були і залишаються актуальними впро-
довж усього періоду впровадження інформацій-
них технологій в освітньому процесі.

Гра «Мовний тренажер»
Сама назва говорить про те, що кожен

здобувач освіти в ігровій формі може перевіри-
ти свої знання з української мови за професій-
ним спрямуванням та виявити рівень обі-
знаності. У разі незадовільного результату в
кінці гри будуть посилання на теми, які бажано
вивчити.

Характеристика інноваційної розроб-
ки. Представлена гра може використовуватися
викладачами професійних училищ за про-
фесією «Кухар; кондитер» для підготовки до
уроків української мови за професійним спря-
муванням, а також може використовуватися як
основа-шаблон для створення власних інфор-
маційних продуктів.

Мета створення: активізація пізнаваль-
ної діяльності учнів, навчальної компетент-
ності; розвиток творчого мислення, уяви,
асоціацій, професійних знань та самостійності
в навчанні, підготовка до ЗНО.

Опис гри «Мовний тренажер»
Гра «Мовний тренажер» складається з 4

розділів: «Вступ», «Гра», «Результати гри»,
«Додаткові джерела інформації». У розділі
«Вступ» подано тексти професійної тематики.

У розділі «Гра» розміщені питання, або питан-
ня і варіанти відповідей. У розділі «Результати
гри» встановлюється статус знань з української
мови за професійним спрямуванням. В остан-
ньому розділі представлено Інтернет-посилання
на додаткову інформацію з представлених мов-
них тем.

Інструкція щодо проведення гри
«Мовний тренажер»:

- за допомогою програми MS Power
Point відкрити головне меню;

- вибрати розділ і за посиланням
перейти до нього;

- прочитати питання і дати відповідь;
- у кінці проходження гри здобувач

освіти отримає статус знань, підрахувавши свої
бали;

- важливість і актуальність гри в тому,
що кожен учень, який отримав найкращий ре-
зультат - статус «Експерт», має можливість за
шаблоном внести зміни до питань, таким чином
ускладнивши гру.

Очікувані результати
Після використання гри «Мовний тре-

нажер» очікую таких результатів: розширення
обізнаності та світогляду учнів з української
мови за професійним спрямуванням, сприяння
патріотичному розвитку та гордості; вміле за-
стосування сучасних технологій.

Матеріально-технічне забезпечення гри:
- мультимедійний проектор;
- демонстраційний екран.
- сучасна комп’ютерна техніка з досту-

пом до глобальної мережі Інтернет.
Фрагмент гри «Мовний тренажер»
за професійним спрямуванням

Важливо пройти з учнями шлях від ці-
кавості до зацікавленості, тому вважаю, що
варто максимально використовувати на уроках
української мови професійний матеріал як
об’єкт дослідження.
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Адже усвідомлення того, що важливе - знахо-
диться поруч та додає молодим людям упевне-
ності, сприяє зацікавленості.

Основне завдання сфери освіти полягає
у створенні умов для розвитку та становлення
кожного здобувача освіти як особистості. Інно-
ваційні освітні технології - шлях до підвищення
якості професійної освіти, зацікавленості учнів
у навчанні. Вони формують внутрішню моти-
вацію до активного сприйняття, засвоювання та
передачі інформації. Сучасність вимагає нових
підходів до освітнього процесу, ефективних ме-
тодів, форм.

Досвід свідчить, що найбільш цікавими
та результативними для системи ЗП (ПТ)О є
такі педагогічні технології, результатами яких є
позитивна взаємозалежність, набуття соціаль-
них навичок. Залежно від обсягу навчального
матеріалу, важливості його засвоєння, від-
працювання навичок майстри виробничого на-
вчання та викладачі активно застосовують такі
методи навчання, як командні ігри, тести,
тренінги, групові дослідження, творчі моделю-
вання успіху. Великої уваги заслуговують тео-
ретичні та практичні вправи за професійним
спрямуванням, які дають учням змогу якнай-
краще проявити свій професіоналізм, компе-
тентність, уміння застосовувати здобуті знання.
Перевага такої підготовки полягає у тому, що в
навчанні учнів складається ситуація, яка може
трапитися в житті. Між теорією i практикою
встановлюється тіcний зв’язок - молодь вчиться
використовувати здобуті знання у професійній
сфері (вибір різних методів вирішення тієї чи

іншої проблеми, послідовне моделювання си-
туацій, що вимагають від учнів пошукових зу-
силь, спрямованих на реалізацію оптимальних
шляхів та їх впровадження тощо), виявляють
самостійність у роботі, розвивають творчу та
пізнавальну активність, логічно мислять.

Найефективнішою мотивацією для під-
вищення якості підготовки кваліфікованих
робітників є впровадження інформаційно-ко-
мунікативних та творчо-пошукових технологій,
у яких учень повинен пристосувати знання та
вміння до своїх інтересів, побудувати образ чи
модель свого життя, дати критичну оцінку.

Результат реалізації технологій:
- мотивація: щоб стати успішною люди-

ною, потрібні знання;
- мета діяльності майстра виробничого

навчання та викладачів: створити ситуацію
успіху;

- форми організації: парна, групова, ін-
дивідуальна;

- методи: словесні, пошукові, наочні;
- прийоми: взаємоопитування, редагу-

вання, ситуативні вправи тощо;
- очікувані результати: здобувач освіти

вміє формувати власну думку, відстоювати
свою позицію, співпрацювати, бути комуніка-
бельним.

Упровадження інноваційних освітніх
технологій при викладанні української мови за
професійним спрямуванням - це результат
творчого пошуку оригінальних, нестандартних
рішень різноманітних педагогічних систем.
Прямим продуктом творчого пошуку є нові
освітні технології, оригінальні виховні ідеї,
форми і методи навчання та виховання, нестан-
дартні підходи в професійній підготовці
кваліфікованих кадрів.
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Сучасний освітній процес неможливо
уявити без використання нових інноваційних
засобів навчання. У стрімкому світі належно
використовуються всі складові процесу інфор-
матизації, серед них особлива увага приділяєть-
ся електронним навчальним посібникам, під-
ручникам, засобам наочності, засобам оціню-
вання успішності навчання, процесам пошуку,
обміну та опрацюванню інформації, підготовки
та використання навчально-методичних ма-
теріалів, тренуванню і контролю, розв’язуван-
ню навчальних та прикладних задач - все це
сприяє успішному та ефективному викладанню
будь-якої з дисциплін.

Проблеми розробки електронних посіб-
ників з певних дисциплін і використання їх, як
інноваційних засобів навчання, були і залиша-
ються актуальними впродовж усього періоду
впровадження інформаційних технологій в ос-
вітній процес.

У сучасному інформаційному світі, з йо-
го інноваційними можливостями, важливо
сформувати стійкий інтерес до навчального ма-
теріалу, а сформувати ці якості можливо через
активізацію здобувачів освіти в процесі навчан-
ня. Для цього потрібно орієнтуватися на ство-
рення оптимальних умов розвитку кожної
дитини, спрямовуватися не на заучування, а на
формування здібностей самостійно осмислюва-
ти навколишню дійсність. Тому потрібно ор-
ганізувати освітній процес таким чином, щоб
він відбувався за умови постійної взаємодії всіх

здобувачів освіти, а викладач виконував роль
лідера, організатора освітнього процесу. Актив-
ні форми навчання будуються на інтерактивних
методах, взаємозв’язку між здобувачем освіти
та викладачем, а також із автором підручника,
що дає можливість обміну досвідом між од-
нолітками. Інтерактивність - це активна взаємо-
дія здобувача освіти з освітнім процесом, а ін-
терактивна версія посібника - це інструмент,
що дозволяє значно урізноманітнити форму
пізнання оточуючої дійсності та впровадити
більш якісний підхід до організації освітньої
діяльності. Відомо, що успішному засвоєнню
навчального матеріалу сприяє не лише його по-
дання викладачем, а й напружена розумова
діяльність здобувача освіти та його власна ак-
тивна участь в освітньому процесі. На нашу
думку, інтерактивні версії підручників роблять
освітній процес для здобувачів освіти більш
легким та цікавим, а для викладачів - більш
ефективним, що повністю відповідає сучасним
освітнім вимогам для них обох.

Цифровий інтерактивний посібник - це
вельми корисний інструмент для онлайн на-
вчання, що має ряд переваг: він виглядає як
друкований, має знайомий формат, здобувачу
освіти легше користуватися ним. Такі посібни-
ки швидше знаходять свого читача, тому що не
потрібні затрати на їх публікацію. Є мож-
ливість розміщувати його в соціальних мере-
жах, на веб-сайтах або в спеціально створеній
електронній бібліотеці. Практичне використання
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таких підручників передбачає розвиток пізна-
вальної активності здобувачів освіти, результа-
том якого є відкриття нових знань, формування
самоосвітньої компетенції, умінь самостійно
здійснювати пошук нової інформації й орієнту-
ватися в її потоці.

Переваги електронних засобів навчання
полягають у тому, що вони дозволяють вивчати
теми курсу дистанційно. Під час виконання
самостійної роботи здобувачі освіти розвива-
ють увагу, пам’ять, ініціативу, мають мож-
ливість теоретично обґрунтовувати висловлену
думку. Працюючи самостійно, вони мають змо-
гу глибше осмислити зміст опрацьованого ма-
теріалу, а знання, здобуті в результаті само-
стійної роботи, міцніші та ґрунтовніші.

Ми розглядаємо інтерактивний посібник
як електронне видання з розширеним функціо-
налом: анімаційними ілюстраціями, сплива-
ючими підказками й альтернативним розвитком
сюжету. В посібнику використовується графіка
та гіперпосилання, він містить ігрові елементи
навчання. І, як результат, є можливість відтво-
рювати і перевіряти інформацію в різноманіт-
них формах, які неможливо застосувати в
друкованих примірниках. Це забезпечує різно-
манітність перевірочних тестів і самостійних
робіт, які можна виконувати як в інтерактивно-
му, так і в навчальному режимах, що дуже акту-
ально у наш час.

Електронний посібник має можливість
оновлення навчальної інформації, доповнення,
корегування та зміни його структури. Він орієн-
тований на чинну програму з математики для
10 - 11 класів загальноосвітніх навчальних за-
кладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердже-
ними наказом МОН України від 14.07.2016
№ 826 ).

Посібник можна використовувати на різ-
номанітних електронних носіях, а саме, стаціо-
нарних комп’ютерах та додатках у мобільних
телефонах.

Характеристика інноваційної розробки
Представлена інноваційна розробка мо-

же бути використана всіма учасниками сучас-
ного освітнього процесу: викладачами закладів
професійної (професійно-технічної) освіти, за-
кладів загальної та середньої освіти, для підго-

товки до занять та повторення матеріалу, для
проведення профорієнтаційної роботи та як
шаблон для створення електронних посібників
з математики чи інших навчальних предметів.
Цей посібник може бути використаний здобу-
вачами освіти для повторення навчального ма-
теріалу і під час самостійної підготовки до
зовнішнього незалежного тестування.

Мета створення посібника:
- формування особистих якостей здобу-

вачів освіти, їх ключових навчальних компе-
тентностей: соціальної та громадської, комуні-
кативної, інформаційної;

- формування сутності і соціальної зна-
чущості майбутньої професії, вияв до неї стій-
кого інтересу, а також ключових професійних
компетентностей;

- здатність відповідально ставитися до
професійної діяльності, діяти в нестандартних
ситуаціях та дотримуватися професійної етики,
опановувати знання професійної термінології;

- активізація пізнавальної діяльності
здобувачів освіти до самостійності в навчанні,
розвиток їх творчого мислення, уяви, асоціацій,
фонових знань;

- збільшення евристичної складової ос-
вітнього процесу;

- впровадження інформаційно-комуніка-
ційних технологій в освітній процес;

- розвиток у здобувачів освіти навичок
організації власної діяльності, уміння вибирати
типові методи і способи виконання професій-
них завдань, а також оцінювати їх ефективність
і якість;

- спонукання до прийняття рішень у
стандартних і нестандартних ситуаціях та від-
повідальність за них;

- впровадження дистанційної форми на-
вчання в освітній процес;

- впровадження ігрової форми навчання;
- запровадження автоматизації моніто-

рингу успішності здобувачів освіти.
Для досягнення означеної мети створені й

апробовані наступні розробки:
- паралельність площин у просторі. Ме-

тодичні рекомендації;
- тригонометричні функції. Методичні

рекомендації.
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- комбінаторика навколо світу. Методич-
ні рекомендації;

- фрагменти електронного навчально-ме-
тодичного комплексу, що використовуються
при вивченні дисципліни «Математика» (набір
з двох електронних інтерактивних анімаційних
розділів, перевірочних і підготовчих тестів з
курсу математики).
Опис електронної навчальної розробки
«У хвилинку дозвілля з математикою»

Навряд чи хтось може посперечатися з
тим, що навчання повинне бути цікавим. Найго-
ловнішим та найбажанішим для здобувачів
освіти є те, що на певному етапі свого навчання
вони матимуть можливість випробувати свої
сили та здобуті знання на практиці. Саме з цьо-
го приводу і з’явилася ідея розробити електрон-
ний посібник «У хвилинку дозвілля з математи-
кою», який складається з шести розділів: «По-
казникова та логарифмічна функції», «Вектори
та координати», «Похідна та її застосування»,
«Інтеграл та його застосування», «Геометричні
тіла і поверхні» та «Елементи теорії ймовірно-
стей і математична статистика».

У розділі «Показникова та логарифмічна
функції» вивчається показникова функція, лога-
рифми та їхні застосування, розв’язання показ-
никових і логарифмічних рівнянь та нерів-
ностей.

Розділ «Вектори та координати» пропо-
нує розглянути вектори та координати у про-
сторі та їх застосування.

У розділі «Похідна та її застосування»,
розглянуті похідна функції, диференціювання
функції, застосування похідної для дослідження
та побудови графіків функції.

У розділі «Інтеграл та його застосуван-
ня» розглядається первісна, інтеграл та його за-
стосування для розв’язування задач приклад-
ного змісту.

Розділ «Геометричні тіла і поверхні» дає
визначення многогранників та тіл обертання, їх
об’ємів та площ поверхонь.

Розділ «Елементи теорії ймовірностей і
математична статистика» знайомить здобувачів
освіти з ймовірністю випадкових подій, елемен-
тами комбінаторики та методами статисти-
ки.

Після вивчення кожної теми і наприкінці
розділів є перевірочні та підсумкові тести.

Електронний посібник містить навчаль-
ні матеріали, які можна використовувати під
час занять. Вони розділені на незалежні один
від іншого модулі, кожен з яких дає цілісне уяв-
лення про певний розділ математики.

Акцент посібника направлений на
вирішення завдань, що спрямовані на отриман-
ня відомостей про майбутню професію. Посіб-
ник має профорієнтаційне спрямування,
допомагає сформувати об’єктивне та сумлінне
ставлення до роботи на залізниці, розкриває
нюанси професії. Графічний підхід у подачі ін-
формації спрямований на швидке привертання
уваги здобувачів освіти.

Інструкція щодо користування
електронним посібником:

- за допомогою активного посилання
відкрити головне меню;

- вибрати розділ і за гіперпосиланням,
перейти до нього;

- прочитати завдання й дати відповідь;
- якщо виникають труднощі, то є мож-

ливість повернутися до теоретичної частини
посібника;

- уважно прочитати теоретичну частину
і спробувати вирішити завдання знову;

- після опрацювання розділу пройти
тестування, отримавши позитивний результат,
перейти до вивчення наступної теми.

Очікувані результати
Під час роботи з посібником «У хвилин-

ку дозвілля з математикою» ми очікуємо від
здобувачів освіти таких результатів:

- оволодіння теоретичними знаннями з
певних тем математики;

- ознайомлення здобувачів освіти із су-
часними технологіями в галузі математики та
залізничного транспорту;

- бажання досконаліше оволодіти пред-
метами природничо-математичного циклу та
ознайомитися з особливостями специфіки
предметів залізничного напрямку.
Матеріально-технічне забезпечення для
використання електронного посібника:

- мультимедійний проектор;
- демонстраційний екран;
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- сучасна комп’ютерна техніка;
- доступ до глобальної мережі Інтернет.

Фрагмент посібника
«Елементи теорії ймовірностей і
математична статистика»

Мета: вивчити або повторити елементи
комбінаторики, комбінаторні правила суми та
добутку; детально розглянути основні правила
комбінаторики, задачі та приклади їх розв’язу-
вання.

Здобувачі освіти отримують від виклада-
ча посилання, запускають програму та потрап-
ляють на головну сторінку.

Головна сторінка посібника

Кліком на «Навчальний посібник «У
хвилинку дозвілля з математикою» здобувач
освіти вибирає відповідний розділ.

Зміст посібника

Здобувач освіти переходить за гіперпо-
силанням на слайд, зробивши клік на розділ
«Елементи теорії ймовірностей. Математична
статистика», де знайомиться з головним героєм
посібника, який пропонує йому у формі гри
вивчити або пригадати навчальний матеріал за
обраною темою.

Здобувачу освіти пропонується разом із
головним персонажем вирішити завдання,

пов’язані з життям. Всі завдання мають заліз-
ничну тематику та мотивують його до вибору
професії.

Після вирішення завдання можна пере-
вірити розв’язування, натиснувши на гіперпо-
силання «Перевірка».

Сторінка

Сторінки із завданнями

Перевірка отриманих відповідей

Якщо здобувач освіти розв’язав задачу
неправильно, він може перейти за гіперпоси-
ланням на сайт з теоретичними відомостями.

Теоретичні відомості

Одне із завдань викладача - навчити здо-
бувача освіти самостійно оцінювати свою
працю, тому що формування адекватної само-
оцінки - запорука його успішності.
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Оцінювання досягнень відбувається не в
порівнянні з іншими, а з самим собою.

Теоретичні відомості

Розділ «Перестановки»

Розділ «Розміщення»

Після теоретичної частини здобувачу
освіти пропонується виконати тренувальні
вправи з можливістю наступної перевірки.

Приклад вправ з можливістю перевірки

Правильні відповіді

Навчально-контролюючий тест з теми:
«Елементи комбінаторики»

Мета: перевірити знання про елементи
комбінаторики, розв’язати задачі з комбінато-
рики, самостійно виконати завдання у тестовій
формі й отримати об’єктивну оцінку.

Здобувач освіти натискає кнопку «Поча-
ти тестування».

Тестування з теми

Після натискання кнопки «Почати тес-
тування» гіперпосилання переправляє на сайт,
де починається контролюючий тест «Елементи
комбінаторики» у режимі онлайн. Його можна
пройти у будь-який зручний час.

Після завершення тесту здобувач освіти
бачить результат у вигляді кількості помилок,
кількості витраченого часу та відсотку пра-
вильних відповідей, а також свій рейтинг від-
повідей
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Результат тестування

Результати тестування можна роздруку-
вати або зберегти. Разом з цим вони будуть
переслані викладачу на його електронну пошту.

Перспективність
запропонованої розробки

Шляхи підвищення ефективності на-
вчання шукають в усіх країнах світу. В Україні
проблеми результативності навчання активно
вирішуються шляхом використання останніх
досягнень психології, педагогіки та інформати-
ки. Одним з важливих напрямків вирішення
проблем є розробка та впровадження нових пе-
дагогічних технологій.

Використання сучасних електронних на-
вчально-методичних посібників активно впро-
ваджуються не тільки в традиційних формах
навчання ліцеїв, шкіл, коледжів, але й у дистан-
ційному навчанні, яке сьогодні є досить акту-
альним.

Різноманітний ілюстративний матеріал,
мультимедійні та інтерактивні модулі підносять
процес навчання на якісно новий рівень. Здобу-
вачам освіти набагато цікавіше сприймати ін-
формацію саме в такій формі, ніж за допомо-
гою застарілих плакатів.

Тому запропонована розробка є черго-
вою ланкою в реалізації вимог осучаснення
процесу навчання, бо здобувачі освіти стають
повноправними учасниками освітнього проце-
су, їх досвід є основним джерелом пізнання ін-
формації. У ній врахований компетентісний
підхід до навчання, особливості засвоєння но-
вих знань учнями старших класів, здатність
електронних засобів полегшити сприйняття ма-
теріалу та прискорити передачу знань. А це
формує критичне мислення, сприяє вироблен-
ню психологічної установки на подолання
пізнавальних труднощів.

Особливістю даної розробки є те, що її
можна використовувати для самостійної підго-
товки до зовнішнього незалежного тестування,
а також з метою профорієнтації. Гнучка струк-
тура посібника надає можливість адаптувати
його під будь-який навчальний предмет та не
порушити при цьому подачу та сприйняття ма-
теріалу.

Таким чином, використання електрон-
них навчально-методичних посібників дуже
важливе для забезпечення доступності та ефек-
тивності освіти, удосконалення освітнього про-
цесу.
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Переорієнтація сучасної освіти на євро-
пейські стандарти передбачає насамперед під-
готовку компетентного здобувача освіти, який
здатний конструктивно та системно мислити,
швидко знаходити необхідну інформацію, гото-
вого взяти на себе відповідальність і прийняти
адекватні рішення, створювати принципово
нові ідеї в різних сферах життєдіяльності лю-
дини. А це означає, що сьогодні потрібні нові
підходи в системі освіти, нове педагогічне мис-
лення, нове ставлення педагога до своєї діяль-
ності, результатом якої має бути виховання
людини-інноватора. Для цього в освітній сфері
має панувати дух творчості, постійного пошу-
ку, які є живильним середовищем для нових
ідей, шукань, досягнень, тобто висуваються
нові вимоги до сучасного педагога.

Враховуючи, що становлення педагога
як фахівця відбувається не тільки під час здо-
буття вищої освіти, але й під час безпосеред-
ньої роботи в закладі освіти, пошук шляхів
покращення якості підготовки здобувачів
освіти обумовлює необхідність підвищення
професійної компетентності педагогів систе-
мою методичної роботи.

Сьогодні підвищення професійного рів-
ня викладача і майстра виробничого навчання
закладів професійної (професійно-технічніч-
ної) освіти не може обмежуватися тільки пи-

таннями методики викладання загальноосвітніх
і професійно-технічних предметів. Для праців-
ників особливо важливим стало набуття таких
професійних та особистісних характеристик як:
мобільність і гнучкість, здатність адаптуватися
у соціальних змінах, бути конкурентоспромож-
ними, готовими до успішного вирішення
проблем у світі, що динамічно змінюється. От-
же, методист повинен уміло допомогти педаго-
гу бути здібним, творчим, сучасним, який зуміє
навчити молоде покоління мудрості життя, під-
нести духовний рівень молоді, розвинути в неї
сили і здібності, підвести її до нового способу
мислення та дій.

Одним із перспективних і результатив-
них напрямків реалізації цього завдання є ви-
користання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, що мають забезпечити методичний
супровід освітнього процесу, ефективність
змісту та форм методичної роботи.
Модернізація системи методичної роботи
у контексті інформаційно-комп’ютерних

технологій.
Форми впровадження ІКТ
у методичну діяльність

Сучасний період розвитку суспільства
характеризується сильним впливом на нього
інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ), які проникають в усі сфери людської
діяльності, забезпечують поширення інфор-
маційних потоків у суспільстві і утворюють
глобальний інформаційний простір. Невід’єм-
ною і важливою частиною цих процесів є
комп’ютеризація освіти. Нині в Україні йде
становлення нової системи освіти, орієнтованої
на входження у світовий інформаційно-освітній
простір. Цей процес супроводжується істотни-
ми змінами в педагогічній теорії й практиці
освітнього процесу, пов’язаними із внесенням
коректив у зміст технологій навчання, які по-
винні бути адекватними сучасним технічним
можливостям і сприяти гармонійному
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входженню здобувача освіти в інформаційне
суспільство. Комп’ютерні технології покликані
стати невід’ємною частиною цілісного освіт-
нього процесу, значно підвищувати його ефек-
тивність. Тому рівень комп’ютеризації разом з
кадровим і методичним забезпеченням освіт-
нього процесу є вирішальним показником
оцінювання дієздатності сучасного закладу
освіти.

Інформаційне середовище - засіб ефек-
тивної взаємодії учасників освітнього процесу:
здобувачів освіти, педагогів, батьків.

Методист у своїй діяльності використо-
вує ІКТ для:

- оформлення ділової документації;
- проведення контрольно-аналітичної

діяльності (підготовка схем аналізу, обробка да-
них, результативність у вигляді графіків, діа-
грам (атестація педагогів, рівень знань учнів з
різних розділів програми тощо);

- робота в мережі Інтернет з питання
самоосвіти та накопичення інформаційного ма-
теріалу;

- оформлення атестаційних матеріалів;
- розробка презентацій до семінарів, ме-

тодичних комісій, конференцій, педагогічних
рад, консультацій;

- використання мультимедійного супро-
воду на заняттях, під час проведення позаклас-
них заходів; у роботі з батьками (під час
проведення консультацій, батьківських зборів,
Дня відкритих дверей тощо);

- оформлення картотеки періодичних ви-
дань, облік методичної та художньої літератури;

- оформлення стендів, інформаційних
куточків;

- оформлення буклетів, матеріалів для
участі в різноманітних конкурсах;

- накопичення ілюстративних матеріалів
для випуску бюлетнів, порад для батьків,
оформлення презентацій, буклетів;

- обмін досвідом роботи з іншими педа-
гогічними колективами;

- створення методичних інтернет-ресур-
сів.

Можливості блога для розвитку
професійних компетентностей педагогів

Блог є одним із сервісів Веб 2 0 та від

англ. blog (web log) визначається як «веб- сайт,
до основного змісту якого регулярно додаються
записи (пости), що містять текст, зображення
або мультимедіа».

Характеризуючи блог, зазначимо, що ін-
формація подається в хронологічному порядку і
забезпечує можливість асинхронної міжосо-
бистісної або групової комп’ютерно-опосеред-
кованої комунікації.

Характерною особливістю блога є мож-
ливість колективної або індивідуальної реф-
лексії, систематизації накопиченого педагогіч-
ного досвіду, узагальнення результатів само-
освіти і саморозвитку.

До переваг даної технології відносяться:
відкритість інформаційного наповнення для
всіх учасників, оперативність розміщення ін-
формації і доступу до неї, незалежність від ін-
дивідуального графіку відвідування учасни-
ками блогу, інтерактивність - учасники мереж-
ного співтовариства (учні, педагоги, колективи
закладів освіти) можуть залишати у щоденнику
власні записи, читати повідомлення та пуб-
лікації своїх колег, коментувати повідомлення і
відповідати на коментарі, пов’язувати повідом-
лення та коментарі за допомогою гіперпоси-
лань. Зазначені принципи та особливості блогу
дають можливість використовувати безкоштов-
не мережне програмне забезпечення для ор-
ганізації взаємодії педагогів закладу освіти.

Блог виконує такі функції: дидактичну,
соціальну, комунікативну, інформаційну, лінг-
вістичну. Розглянемо їх детальніше.

Дидактична функція. Блог є методом
рефлексивного навчання, що реалізується через
читання статей, їх коментування, перегляд та
аналіз аудіо- і відеоматеріалів, онлайн-дискусії.
Читання блогів колег викликає в педагогів
великий професійний інтерес і є не менш
корисним, ніж читання науково-методичних
статей.

Соціальна функція. Блоги формують
віртуальне педагогічне співтовариство, що сти-
мулює їх взаємодію під час обміну цікавою ін-
формацією і коментування матеріалів. Робота в
блозі дозволяє взаємодіяти з колегами, що жи-
вуть і працюють на великій відстані.

Комунікативна функція. Блог розширює
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коло спілкування педагогів. Усі учасники знахо-
дяться в рівних умовах і мають однакові мож-
ливості для висловлення своїх ідей і думок.
Спілкування в блозі, як і взагалі комунікація в
Інтернеті, відбувається за відсутності геогра-
фічних бар’єрів.

Функція інформування. У блозі пуб-
лікуються посилання на інформаційні матеріа-
ли, розміщені в мережі Інтернет, які педагоги
вважають корисними і цікавими для себе і ко-
лег, з короткими коментарями й анотаціями до
них.

Отже, між функціями блога і ключовими
складовими професійної компетентності педа-
гогів існують прямі зв’язки.

Можливості блога для розвитку
професійної компетентності педагогів

Особливості організації інформаційно-ко-
мунікаційного простору в методичній

роботі закладі у професійної (професійно-
технічної) освіти

Методичний супровід педагогів в умовах
використання методичного блогу
Не забаганкою, а потребою є на сьогодні

створення віртуального методичного кабінету,
оскільки саме він має виконувати функцію
офіційного джерела інформації, яке забезпечує
висвітлення методичної діяльності, здійснює
взаємообмін інформацією з учасниками освіт-
нього процесу, закладами та установами систе-
ми освіти, органами державної влади України,
органами місцевого самоврядування, неурядо-
вими організаціями та громадськістю з освітніх
питань.

Блог «Методичний кабінет ДНЗ «БЦ-
ПТО» https://metodbcpto.blogspot.com - викорис-
товується для організації і координації мето-
дичної роботи, нагороджений Дипломом ІІ сту-
пеня на Всеукраїнському конкурсі на кращий
електронний освітній ресурс «Планета ІТ 2017»
у номінації «Електронна система управління
навчальним закладом».

Блог «Методичний кабінет ДНЗ «БЦПТО»

Блог складається із кількох основних
сторінок. Практичним для користувача є ство-
рення лівої навігації, де розміщено меню
основних сторінок, яка дозволяє забезпечити
швидкий доступ до кожного розділу та будь-
якої інформації. «Головна» - сторінка, яка
містить важливу інформацію загального харак-
теру у вигляді оголошень з метою звернення
уваги колег (відвідувачів), учнів на зміни та до-
повнення у блозі, інформацію про заходи,
конкурси та їх підсумки, а також корисні поси-
лання на навчальні матеріали та ресурси мережі
Інтернет, що зменшує коло пошуку потрібної
інформації для педагогів, тощо. Панелі «Зміст
блогу» та «Архів блогу» надають можливість
відвідувачам швидко знайти необхідну інфор-
мацію.

Сторінка «Нормативно-правова база»
містить перелік основних нормативних доку-
ментів МОН України та Департаменту освіти і
науки щодо врегулювання навчально-виховного
процесу в закладі професійної освіти. Роз-
міщення такого типу інформації на блозі дає
можливість оперативно повідомити про зміни
або доповнення у документі. На підсторінці
«Навчальні програми» викладачі та майстри
виробничого навчання можуть ознайомитися з
діючими програмами загальноосвітніх пред-
метів та стандартами з професій.

У розділі «Наукова-методична робота»
розміщені підрозділи «Науково-методична
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проблема центру», «Методичні комісії», «Шко-
ла молодого педагога», «Педагогічні читання»,
«Вебінари», які інформують педагогів про від-
повідні напрямки роботи методичного кабіне-
ту. Підсторінка «Вебінари» здійснює візуальну
популяризацію різноманітних вебінарів.

Актуальним для відвідувачів блогу є
розділ «Методичні рекомендації», де надаються
рекомендації щодо організації навчально-вихов-
ного процесу, виробничого навчання, роботи
класного керівника з учнями тощо. Підрозділ
«Бланки» надає можливість ознайомитися з ак-
туальними бланками звітності.

Атестаційні портфоліо викладачів та
майстрів виробничого навчання розміщені на
сторінці «Атестація». Підсторінка «Портфоліо
методиста» включає таку інформацію:

- візитку методиста;
- про роботу з молодими педагогами;
- про роботу щодо впровадження інно-

ваційних технологій навчання;
- участь у конкурсах тощо.
Сторінка «Досвід педагогів» має дві під-

сторінки:
 - «Публікації» - надає можливість перег-
лянути передовий педагогічний досвід праців-
ників закладу освіти, розміщеного на сторінках
журналів, газет та онлайн-ресурсах;
 - «Відеотека» знайомить відвідувачів
блогу з відеозаписами уроків.

Рубрика «Видатні педагоги» розповість
відвідувачам про видатних світових педагогів,
які золотими літерами вписали свої імена в
історію педагогіки.

Розділ «Обдарована дитина» містить за-
гальну інформацію щодо організації роботи з
обдарованими дітьми, про проведення олімпіад,
конкурсів, турнірів, ігор для учнів закладів
освіти та електронний банк обдарованих ді-
тей.

Для випускників закладу освіти, педаго-
гів та батьків буде цікавою сторінка «ЗНО», де
розміщені корисні посилання для тих, хто буде
проходити державну підсумкову атестацію у
формі ЗНО, або й саме ЗНО.

Зручним для всіх користувачів є Google
Календар «Методичні заходи», який надає мож-
ливість скласти розклад заходів закладу освіти.

На кожну діяльність у Google Календарі мето-
дистом створюються події з налаштуванням
оповіщень за допомогою SMS повідомлень, або
повідомлень електронною поштою, або по-
відомлень через соціальні мережі, які містить
нагадування про те, що в призначений час від-
будеться подія.

Важливим є фактор достовірності ін-
формації, тому варто надавати перевагу офіцій-
ним джерелам. З цією метою на методичному
блозі розміщені посилання, які забезпечують
легкий перехід на віртуальні інформатори ін-
ших державних установ. Важливим і зручним
для користування є посилання на інші веб-ре-
сурси, веб-сторінки, блоги.

Віджет «Статистика блогу» показує за-
гальну кількість переглядів блогу. Це хороший
спосіб демонстрації популярності блогу. Ре-
зультатами ефективності продукту, що пред-
ставляється, служить аналіз відвідуваності
блога.

Відвідувачі можуть залишити свої відгу-
ки, пропозиції та запитання у формі зворотного
зв’язку.

Моніторинг управління
методичною роботою

Якість та результативність надання ме-
тодичної допомоги неможливі без діагностики
та моніторингу. Зручними діагностичними
формами в роботі методиста є анкетування та
тестування. Віртуальна діагностика потреб та
запитів усіх учасників освітнього процесу здат-
на забезпечити вчасне виявлення проблем у ро-
боті педагогів, допомагає означити напрями
методичної роботи, оптимізувати здійснення
науково-методичного супроводу, а також є
основою корекційних заходів. На основі
діагностики, аналізу інформації про стан про-
фесійної компетентності педагогів побудовано
методичну роботу.

Використовуючи веб-ресурс Google
Forms, без зайвих зусиль швидко створюємо
форму діагностичного опитувальника. Саме та-
ка форма роботи заощаджує час тих, хто
діагностує, й тих, чиї потреби вивчаються, а та-
кож створює умови гнучкого періоду прохо-
дження опитування (у зручний для респондента
час).
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Для визначення готовності педагогів до
інноваційної діяльності застосовуються такі
форми моніторингу - анкетування.

Анкета «Готовність педагога до інновацій»

На підсторінці «Анкетування» сторінки
«Атестація» розміщені анкети для визначення
моніторингу педагогів, які атестуються.

Анкети оцінювання педагогів, які атестуються,

колегами, учнями та їх батьками

Програма передбачає автономний режим
підведення підсумків опитування у діаграмно-
му чи відсотковому форматах.

Відповіді користувачів автоматично
зберігаються у Формах, а статистику від-
повідей, зокрема у вигляді діаграми, можна
переглянути просто у формі.

Під час створення форми також автома-
тично створюється таблиця Google, у якій нако-
пичуються результати заповнення.

Таким чином, явно видно результат про-
ведення анкетування або моніторингу.

На основі діагностичних досліджень
можна спланувати якісну діяльність методичної
служби.

Результати анкетування в діаграмах

Дистанційне діагностування сприяє
швидкому, багаточисельному й психологічно
необтяжуючому, ненав’язливому опитуванню
щодо будь-якої актуальної проблеми.

Віртуальна Школа молодого педагога
Для ефективної роботи з молодими пе-

дагогами методистом Білик Н.Л. створено від-
повідний блог.

Ефективно, раціонально спланувати ро-
боту Школи молодих педагогів допомагає діаг-
ностування, яке розміщене на блозі.

Анкета молодого педагога

Отримана інформація дає можливість
визначити рівні педагогічного розвитку
молодих спеціалістів та організувати з ними
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відповідну роботу.
Слухачі Школи завжди впевнені, що на

кожному занятті їх чекає щось нове, цікаве для
запровадження в практику. Заняття у Школі
проводяться у вигляді активних форм: ділова
гра, тренінги, розв’язання педагогічних ситу-
ацій, відвідування майстер-класів, моделюван-
ня ППД. Про засідання Школи можна
переглянути на сторінках блогу.

Проблемі впровадження ІКТ молодими
педагогами приділяється належна увага. Молоді
педагоги вивчають методику створення та за-
стосування блогів, онлайн-ресурсів на уроках,
про що свідчить таблиця досягнень.

Одним з найефективніших засобів
підвищення педагогічної майстерності молодих
педагогів є ознайомлення з перспективним пе-
дагогічним досвідом роботи майстрів педаго-
гічної праці, з яким можливо познайомитися на
віртуальному методичному блозі.

На блозі Школи молодого педагога та
віртуальному методичному кабінеті на допомо-
гу молодим спеціалістам створено відповідно
розділи «Молодому педагогу на замітку» та
«Методичні рекомендації», де зібраний ма-
теріал, що знайомить молодого педагога з мето-
дичними рекомендаціями та пам’ятками з таких
питань:

- як організувати роботу над індивіду-
альною науково-методичною темою;

- як домогтися дисципліни на уроці;
- що потрібно знати до початку уроку;
- як проаналізувати власний урок;
- як організувати свою самостійну робо-

ту;
- як опрацювати науково-методичну

літературу;
- як вивчати передовий педагогічний

досвід та впроваджувати його в практичну
діяльність.

Організація методичної роботи щодо
підготовки ІКТ-компетентного педагога

Велику увагу методичний кабінет при-
діляє забезпеченню працівників закладу освіти
інформацією про основні напрямки розвитку
освіти, про використання в освітньому процесі
наукової, навчально-методичної літератури з
проблем навчання і виховання, про розробку та

впровадження нових педагогічних технологій і
засобів навчання, в тому числі ІКТ. Для
вирішення проблеми підготовки ІКТ-компе-
тентного педагога неодноразово були організо-
вані комп’ютерні курси з таких напрямків:

- створення блогу на платформі Blogspot
від Google;

- створення тестів за допомогою Google
Forms;

- створення сайту на платформі Google;
- використання QR-кодів у навчальному

процесі;
- сервіси для створення інтелектуальних

карт та їх використання у навчанні;
- використання «хмари слів» у навчаль-

ному процесі;
- створення колажів за допомогою

online-сервісів;
- інтерактивний плакат Thinglink як засіб

візуалізації навчального процесу;
- використання Інтернет-сервісу інтер-

активних вправ LearningApps у навчальному
процесі.

Підвищення ІКТ-компетентності

педагогів

Перш ніж організувати курси, прово-
диться електронний запис за допомогою Google
Forms.

Про результи проведення курсів свід-
чить повідомлення на блозі та таблиця ре-
зультативності.



95

лоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

Онлайн-опитування щодо потреб педагогів

Результати курсу «Створення тестів

за допомогою Google Forms»

Розробка та впровадження блогів педагогів
в освітній процес

Завдяки публікаціям методичного блога
та проведеним методистом курсам педагоги на-
вчилися й почали активно впроваджувати у
своїй діяльності сучасні on-line інформаційно-
комунікаційні технології, що підтверджується
створенням їх власних блогів.

З блогу «Методичний кабінет ДНЗ «БЦ-
ПТО» можливо перейти до блогів педагогів,
скориставшись для цього гаджетом «Блоги
колег».

Найбільш активними у застосуванні цих
засобів навчання є викладач фізики Манєвська
І.В., викладач предмета «Технологія приготу-
вання їжі з основами товарознавства» Клевцова
Л.П., майстер виробничого навчання з професії
«Перукар (перукар-модельєр)» Ілієва Л. С.

На блогах педагоги діляться своїми ме-
тодичними наробками, корисними для колег та
учнів посиланнями. Публічність, яка відрізняє

блог від звичайного щоденника, робить ма-
теріали доступними для читання учнями та
батьками; можливість залишати до записів бло-
гу коментарі, які також доступні для читання,
отримувати зворотний зв’язок від батьків, ко-
лег, учнів.

Блог викладача фізики

Манєвської Ірини Володимирівни

Блог викладача кулінарного циклу

Клевцової Лариси Петрівни

Блог майстра виробничого навчання

Ілієвої Лариси Степанівни



96

Також педагоги використовують блоги
для навчання за технологією «Перевернутий
клас» - основним принципом якого є навчання,
де новий матеріал здобувачі освіти засвоюють
вдома, а під час аудиторної роботи виконують
завдання, вправи, відпрацьовують практичні на-
вички, отримують індивідуальні консультації
викладача чи майстра виробничого навчання
тощо.

У процесі ведення освітнього блогу пе-
дагоги роблять записи в блозі, тим самим:

- розвивають уміння самостійно здобува-
ти знання, обробляти інформацію, що сприяє
розвитку критичного мислення та формуванню
уміння, навичок і потреби навчатися протягом
життя;

- удосконалюють писемне мовлення, ви-
користовуючи автентичні матеріали різного
ступеня складності;

- розширюють свій кругозір, розвивають
соціокультурну компетентність;

- навчаються кращому, що є у колег, роз-
вивають комунікативні уміння та навички;

- підтримують розвиток професійного
мережного педагогічного співтовариства, ко-
ментуючи дописи колег-блогерів;

- звикають діяти спільно і звіряти свої
дії з нормами професійної спільноти;

- безперервно удосконалюють свою ін-
формаційно-комунікаційну та предметну ком-
петентності;

- використовують нові веб-інструменти,
тому безперервно удосконалюють свої ІКТ-на-
вички.

Блог розширює професійні якості та
майстерність, дозволяє «крокувати в ногу» з ча-
сом, продовжити навчальний процес, так як до-
ступ до блогу відкритий 24 години на добу.
Блог ніколи не втомлюється і нічого не забуває,
тому одного разу, завантаживши матеріал в цю
«чарівну скиньку», можемо користуватися цією
інформацією знову і знову.

Отже, блог є елементом інформаційно-
комунікаційних технологій (технологій Веб 2.0)
і завдяки своїм можливостям може бути освіт-
нім середовищем професійного розвитку сучас-
ного педагога та якісної підготовки здобувачів
освіти.

Впровадження інформаційно-комуніка-
ційних технологій у методичну роботу закладу
професійної (професійно-технічної) освіти за-
безпечує поступовий перехід освіти на новий,
якісний рівень. Нині підвищення професійної
компетентності педагога засобами ІКТ-техно-
логій виступає як вирішальний чинник (умова)
його професійного розвитку.

Віртуальне методичне консультування
забезпечує потребу педагогічних працівників у
професійній пораді щодо вибору правильних
інноваційних технологій навчання, форм та ме-
тодів їх упровадження.

Використання електронного методично-
го кабінету здійснюється для кількох основних
потреб:

- власне самовдосконалення професійної
майстерності працівника методичної служ-
би;

- забезпечення методичного супроводу
освітнього процесу (вчасне інформування,
консультування, спілкування);

- популяризацію та впровадження інно-
ваційних педагогічних методик;

- стимулювання зростання компетент-
ності педагогів.

Сумісне використання різних інновацій-
них мережних технологій, зокрема, блогів, дає
змогу учасникам освітнього процесу, які пере-
бувають на відстані, комплексно розв’язувати
педагогічні завдання.

Підсумовуючи викладене, можна ствер-
джувати, що інформаційно-комунікаційні тех-
нології, безумовно, мають активно використо-
вуватися при створенні сучасного передового
інноваційного середовища закладу освіти, вони
стають технологічним інструментарієм для ре-
алізації змін, які відбуваються в парадигмі
освіти сьогодення, є базою для впровадження
комплексного електронного навчання, яке до-
повнить традиційне і збагатить його новими
методами та засобами роботи.

Окрім того, зазначена вище робота задо-
вольняє індивідуальні потреби педагогів, що
стимулює зростання їхньої професійної ком-
петнтності й відповідно впливає на якість
освітніх послуг.



Соціальні перетворення в українському
суспільстві докорінно змінили орієнтації в га-
лузі освіти взагалі й професійної зокрема. Як
відомо, місце освіти в суспільстві сьогодні
визначають дві тенденції: нові науково-інфор-
маційні технології та глобалізація світу, що по-
роджує загострення конкуренції усіх галузей
суспільного життя.

Входження України у світовий освітній
простір зумовлює необхідність становлення но-
вої освітньої парадигми, що передбачає нові
підходи, відносини, поведінку тощо. Створення
сучасної високоефективної системи освіти є од-
нією з найважливіших умов конкурентоздат-
ності держави на світовому ринку. Велика роль
при цьому відводиться саме професійній освіті,
яка здійснює підготовку кваліфікованих робіт-
ничих кадрів. Це та особлива ланка в системі
освіти, яка найтісніше інтегрована в економіку,
тому її якість повинна відповідати сучасним ви-
могам. Сьогодні глобальною «валютою» нази-
вають кваліфікації: тільки та країна, яка має
кваліфіковану робочу силу, не програє в
світовій конкуренції. Отже, питання освіти обу-
мовлює стратегічну безпеку країни, це конку-
рентна перевага нашої економіки і наш спосіб
зайняти високе місце у глобальному господар-
стві.

Професійна (професійно-технічна) осві-
та в Україні тривалий час була орієнтована на

підготовку та забезпечення підприємств робіт-
никами в умовах планової економіки. З перехо-
дом до розвитку бізнес-моделей сучасного
підприємства, з метою реалізації завдань про-
фесійної (професійно-технічної) освіти в умо-
вах стрімкого розвитку виробництва, швидкої
зміни виробничих технологій перед закладами
освіти постали нові завдання підготовки
кваліфікованого робітника, який відповідає
корпоративним інтересам підприємств-замов-
ників.

Головним завданням сучасної професій-
ної (професійно-технічної) освіти в умовах
стрімких змін, що відбуваються у світі, є підго-
товка кваліфікованих робітників, здатних до
самореалізації, швидкого реагування до потреб
ринку праці, активна участь у соціально-еко-
номічних і культурних процесах країни та світу.

Для якісної підготовки кваліфікованих
робітничих кадрів необхідно успішно реалізу-
вати навчально-науково-виробничу концепцію,
яка охоплює всі аспекти підготовки молоді до
самостійної роботи в умовах виробництва. Са-
ме тому зараз помітним стає цікавість до тих
освітніх технологій, моделей і інновацій, які
здатні забезпечити високу якість підготовки
кваліфікованих робітників та реалізації освітніх
державних стандартів і програм.

Однією з перспективних та водночас
стратегічно важливою технологією організації
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ДОСВІДПРАКТИКІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ У ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

Володимир Полухін, директор Державного на-

вчального закладу «Запорізький політехнічний

центр професійно-технічної освіти»

Оксана Павлова, методист Державного на-

вчального закладу «Запорізький політехнічний

центр професійно-технічної освіти»
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освітнього процесу є дуальна форма здобуття
освіти, сутність якої полягає у паралельному
навчанні здобувачів освіти у закладі освіти та
на підприємстві. За основу цієї системи покла-
дено принцип взаємного зв’язку теорії з прак-
тикою, що дозволяє здобувачам освіти
(слухачам, учням, студентам) не лише знайоми-
тися з виробництвом, але й засвоювати прийо-
ми та навички роботи на робочих місцях
підприємств, установ, організацій.

Національна система освіти має бага-
торічний досвід поєднання роботи з навчанням
як у форматі здобуття освіти за вечірньою або
заочною формою навчання, так і у форматі
практичної підготовки здобувачів вищої освіти
денної форми навчання та здобувачів професій-
ної (професійно-технічної) освіти на реальних
робочих місцях.

Державний навчальний заклад «Запорі-
зький політехнічний центр професійно-техніч-
ної освіти» набуває досвіду впровадження ду-
альної форми здобуття освіти з 2010 року,
беручи участь у роботі обласного експеримен-
тального майданчика на базі ПрАТ «Дніпро-
спецсталь», мета якого - відпрацювання мето-
дики співпраці ЗП(ПТ)О - підприємство на рів-
ні соціального партнерства (дуальна техноло-
гія).

З 2014 року заклад освіти за рекомен-
дації НМЦ ПТО у Запорізькій області, згідно
наказу Департаменту освіти і науки Запорізької
облдержадміністрації від 30.04.2014 № 0338
«Про реалізацію пілотного проекту із впрова-
дження дуальної системи професійної освіти»
став одним із учасників упровадження елемен-
тів дуальної системи.

Відповідно до наказу Міністерства осві-
ти і науки України від 23.06.2017 № 916 «Про
впровадження елементів дуальної форми на-
вчання у професійну підготовку кваліфікованих
робітників» заклад освіти визначено для впро-
вадження даної форми здобуття освіти на все-
українському рівні.

Дуальна форма здобуття освіти.

Законодавчий аспект упровадження
дуальної форми здобуття освіти
Необхідність імплементації дуальної

форми здобуття освіти у закладах освіти

України було визначено в ході Першої міжна-
родної науково-практичної конференції «Ду-
альна освіта як відповідь на виклики, що стоять
перед сучасною системою української освіти»,
проведеної 18-19 вересня 2014 року у НТУУ
«КПІ» Представництвом Фонду ім. Фрідріха
Еберта в Україні (ФФЕ) в партнерстві з Україн-
ською Асоціацією Маркетингу (УАМ). Захід
став першою спробою об’єднання всіх зацікав-
лених сторін для вироблення підходів до попу-
ляризації ідеї, вироблення «загальних правил
гри» та створення механізмів упровадження
дуальної освіти на державному рівні.

Протягом 2014-2017 років ФФЕ та УАМ
за підтримки Міністерства освіти та науки
України проводили кампанію із популяризації
дуальної освіти та підтримали ряд пілотних
проектів у закладах вищої освіти України з ме-
тою апробації елементів такої форми здобуття
освіти на широкому спектрі спеціальностей у
навчальних закладах із різних регіонів та з
огляду на український контекст.

У закладах професійної (професійно-
технічної) освіти в Україні експеримент із
запровадження дуальної освіти офіційно розпо-
чався у 2015 році. Тоді, згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від
16.03.2015 № 298 «Про проведення дослідно-
експериментальної роботи за темою «Про-
фесійна підготовка кваліфікованих робітників з
використанням елементів дуальної системи на-
вчання» на базі закладів професійно-технічної
освіти», у пілотному проекті взяли участь три
заклади професійної (професійно-технічної)
освіти: вище професійне училище №33
м. Києва (професія «Кухар»), вище професійне
художнє училище м. Львова (професія «Ма-
ляр»), ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище
професійне училище» (професія «Токар»). У
цих закладах упродовж 2015-2017 років
здійснювався експеримент з організації на-
вчально-виробничого процесу з елементами
дуальної форми навчання.

Система підготовки кадрів з елементами
дуальної форми навчання у закладах професій-
ної (професійно-технічної) освіти на даному
етапі впроваджується відповідно до Закону
України «Про освіту», у якому передбачено, що
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особа має право здобути освіту в різних формах
або поєднуючи їх, та визначено такі основні
форми здобуття освіти: інституційна (очна
(денна, вечірня), заочна, дистанційна, мереже-
ва); індивідуальна (екстернатна, сімейна (до-
машня), педагогічний патронаж, на робочому
місці (на виробництві); дуальна та у рамках ре-
алізації дослідно-експериментальної роботи
Всеукраїнського рівня «Професійна підготовка
кваліфікованих робітників з використанням
елементів дуальної системи навчання» (наказ
Міністерства освіти і науки України від
16.03.2017 № 298). Перелік закладів освіти
визначено наказом «Про впровадження елемен-
тів дуальної форми навчання у професійну під-
готовку кваліфікованих робітників» від
23.06.2017 № 916. Згідно даного Переліку зак-
лад освіти визначено для упровадження впро-
довж 2017-2020 років елементів дуальної фор-
ми навчання з професії «Машиніст крана
металургійного виробництва».

26 січня 2018 року на Розширеному
засіданні Колегії Міністерства освіти і науки
України була прийнята «Концепція підготовки
фахівців за дуальною формою здобуття освіти в
Україні». Концепція схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 19.09.2018
№ 660-р.

Концепція підготовки фахівців за дуаль-
ною формою здобуття освіти була розроблена
як відповідь на нові виклики, які повстали
перед українською освітою. У період ринкової
трансформації економіки та масовізації освіти
перед закладами освіти постало завдання «пе-
резавантажити» співпрацю задля підготовки
кадрів для ринкової економіки підприємствами
на якісно новій основі.

Концепцією визначено основну пробле-
му, яка потребує розв’язання, - недостатній
рівень готовності багатьох випускників зак-
ладів вищої та професійної (професійно-техніч-
ної) і фахової передвищої освіти до самостійної
професійної діяльності на відповідних здобутій
освіті первинних посадах.

Ця проблема стала наслідком таких фак-
торів, як:

- недосконала матеріально-технічна база,
яка характеризується суттєвою недостачею су-

часного виробничого обладнання, моральним і
фізичним зношенням, що значно знижує якість
підготовки кваліфікованих робітників, відсут-
ністю необхідної сировини та матеріалів для
проведення практичного навчання у майстер-
нях закладів освіти;

- низький соціальний престиж робітни-
чих професій, а звідси і низька мотивація учнів
до оволодіння цими професіями;

- застаріла нормативно-правова база
професійної освіти: потребують перегляду і
змін більшість нормативних документів, так як
на даний час традиційні навчальні програми не
повною мірою враховують особливості техно-
логій, які застосовуються на виробництві;

- низький соціальний престиж педаго-
гічних професій і як наслідок - недостатня за-
безпеченість кадрами необхідної кваліфікації,
тенденція «старіння» кадрів, відставання про-
фесійного рівня інженерно-педагогічних пра-
цівників від вимог нового змісту освіти й тех-
нологій навчання.

Метою Концепції є вироблення засад
державної політики щодо підвищення якості
професійної підготовки фахівців на основі ду-
альної форми здобуття освіти.

У Концепції передбачається встановлен-
ня рівноправного партнерства закладів вищої,
фахової передвищої, професійної (професійно-
технічної) освіти, роботодавців та здобувачів
освіти з метою набуття останніми досвіду
практичного застосування компетентностей та
їх адаптація в умовах реальної професійної
діяльності. Розроблена Концепція використовує
німецький досвід дуальної форми здобуття
освіти, який було презентовано завдяки Пред-
ставництву Фонду імені Фрідріха Еберта,
Німецько-Українському агрополітичному діа-
логу, Проекту Східного партнерства «Дуальна
освіта в діалозі» за участі закладів освіти різ-
ного рівня, Федерації роботодавців України та
було використано робочою групою, яка була
утворена Міністерством освіти і науки України
для розробки Концепції.

Завдання, визначені Концепцією:
- зміцнення та удосконалення практич-

ної складової освітнього процесу із збережен-
ням достатнього рівня теоретичної підготовки;
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- забезпечення взаємозв’язку, взаємопро-
никнення та взаємовпливу різних систем (наука
і освіта, наука і виробництво чи громадський
сектор), для впровадження важливих змін,
спрямованих на підвищення якості освіти;

-підвищення якості підготовки фахівців
відповідно до реальних вимог ринку праці та
забезпечення національної економіки кваліфі-
кованими фахівцями;

- посилення ролі роботодавців та фахо-
вих об’єднань у системі підготовки кваліфіко-
ваних кадрів від формування змісту освітніх
програм до оцінювання результатів навчання;

- модернізація змісту освіти з метою
приведення їх у відповідність до сучасного
змісту професійної діяльності;

- підвищення рівня конкурентоздатності
випускників закладів освіти в умовах гло-
балізації та сприяння росту рівня зайнятості
молоді;

- скорочення періоду адаптації випуск-
ників до професійної діяльності;

- підвищення мотивації здобувачів осві-
ти до навчання.

Розв’язання завдань передбачається
шляхом поглиблення соціального партнерства
між професійними (професійно-технічними)
закладами освіти та роботодавцями:

- залучення останніх до розробки на-
вчальних планів і програм;

- участь у підготовці, перепідготовці,
підвищенні кваліфікації фахівців, організації та
проведенні стажування майстрів виробничого
навчання, викладачів професійно-теоретичної
підготовки;

- проведення спільних профорієнтацій-
них заходів та заходів, які направлені на без-
болісну адаптацію випускника до умов вироб-
ництва;

- забезпечення працевлаштування ви-
пускників та їхнього професійного і кар’єрного
зростання;

- оновлення змісту, запровадження
новітніх форм професійно-теоретичної, про-
фесійно-практичної підготовки учнів, зміцнен-
ня навчально-матеріальної бази професійних
(професійно-технічних) закладів освіти.

Основні етапи реалізації Концепції:

І етап. Розроблення нормативно-право-
вої бази для запровадження дуальної освіти у
повному обсязі (2018 рік).

ІІ етап. Розроблення типових моделей
дуальної форми здобуття освіти у закладах ви-
щої освіти, закладах професійної та фахової
передвищої освіти. Пілотування моделей.
Оцінка ефективності (2019-2020) роки.

ІІІ етап. Створення кластерів дуальної
освіти на базі спроможних закладів освіти та
зацікавлених суб’єктів господарювання (2020-
2023 роки).

Переваги дуальної системи навчання
Висока життєздатність цієї системи по-

яснюється тим, що вона відповідає інтересам
усіх учасників цього процесу: закладу освіти,
підприємств чи організацій (роботодавців),
держави, здобувачів освіти.

Для закладу освіти:
- підвищення конкурентоспроможності

на ринку освітніх послуг;
- доступ до актуальної інформації про

поточний стан розвитку професій та видів еко-
номічної діяльності, для яких заклад освіти го-
тує фахівців;

- підвищення якості освіти за рахунок
адаптації освітніх програм до вимог роботодав-
ців;

- розширення можливостей для прик-
ладних наукових досліджень;

- розширення можливостей для підви-
щення кваліфікацій викладацького складу.

Для підприємства, організації (робо-
тодавця):

- можливість підготовки робітничих
кадрів, безпосередньо, під своє виробництво,
виробничі технології та обладнання, підготовки
фахівця з необхідними знаннями, вміннями і
компетентностями;

- отримання кваліфікованих кадрів, які
максимально відповідають корпоративним ін-
тересам, економія часу і коштів на пошук та
підбір робітників, їх перенавчання та адаптацію
до умов конкретного підприємства;

- можливість перспективного плануван-
ня заміни робочих ресурсів та відбору кращих
(ще під час навчання), найталановитіших
здобувачів освіти для працевлаштування після



101

закінчення навчання.
Для держави:
- можливість реалізувати зміст професій-

ного навчання згідно діючого законодавства і
державних стандартів професій;

- зменшення витрат на укомплектування
закладів освіти сучасним технологічним облад-
нанням, на утримання закладу освіти (енерго-
носії, комунальні витрати, ремонт та будуван-
ня).

Для здобувача освіти:
- поєднання отриманих теоретичних

знань з практичним досвідом роботи на одному
чи кількох підприємствах, в установах чи ор-
ганізаціях;

- збільшення шансів на отримання пер-
шого робочого місця одразу після закінчення
закладу освіти;

- наявність до завершення навчання ста-
жу роботи, необхідного для подальшого про-
фесійного зростання, а також реалістичного
бачення власного кар’єрного шляху;

- отримання практичного досвіду під час
навчання та можливості заробітку (отримання
грошової винагороди) в процесі навчання.
Реалізація дуальної форми здобуття освіти

Державний навчальний заклад «За-
порізький політехнічний центр професійно-тех-
нічної освіти» більше п’ятдесяти років працює
у сфері підготовки кваліфікованих фахівців.
Центр розташований у Заводському районі
міста Запоріжжя, де знаходяться близько 30
промислових підприємств, п’ята частина з яких
- це гіганти чорної і кольорової металургії: ТОВ
«Запорізький титаномагнієвий комбінат», ПрАТ
«Дніпроспецсталь», ПАТ «Запоріжсталь»,
ПрАТ «Запоріжвогнетрив», ПРАТ «Запоріж-
кокс», АТ «Мотор-Січ», ТОВ «Запорізький ли-
варно-механічний завод», ВАТ «Завод феро-
сплавів», ПАТ «Укрграфіт». Тому політехніч-
ний центр протягом усіх років був і на сьогодні
є базою для підготовки фахівців, у першу чергу,
для промислових підприємств регіону. Профіль
закладу освіти - металургійний та, враховуючи
потреби ринку праці, проводить підготовку
фахівців для хімічної промисловості, сфери
поштового зв’язку, харчової промисловос-
ті.

За цей час закладом освіти для них під-
готовлено біля 15 тисяч кваліфікованих робіт-
ників і понад 1100 молодших спеціалістів.

Така багатогранна політехнічна сфера
підготовки, зростання жорсткої конкуренції на
ринку праці, як на внутрішньому, так і на зов-
нішньому, потребують від нашого закладу якіс-
ного, кваліфікованого, конкурентоспроможного
випускника.

З метою пошуку найбільш оптимальних
форм роботи з підготовки робітничих кадрів
заклад освіти уже багато років відпрацьовує
низку проблемних питань, вирішення яких дає
змогу удосконалювати підготовку кваліфікова-
них фахівців. Основною складовою освітнього
процесу в закладах професійної (професійно-
технічної) освіти є навчально-виробнича підго-
товка здобувачів освіти.

Організація освітнього процесу в закладі
освіти - це, насамперед, інноваційні освітні
технології в поєднанні з продуктивною спів-
працею підприємств-замовників кадрів; залу-
чення до навчального процесу і активна
співпраця всіх його учасників - педагогічних
працівників, здобувачів освіти, роботодав-
ців.

Організація освітнього процесу за но-
вими продуктивними технологіями вклю-
чає:

- запровадження інноваційних техноло-
гій, що мають високий потенціал життєздат-
ності;

- забезпечення освітнього процесу ін-
формаційними джерелами;

- наявність підприємств-замовників кад-
рів як соціальних партнерів з високою ор-
ганізацією виробничого процесу, забезпечених
новітніми виробничими технологіями, облад-
нанням та кваліфікованими робітничими ре-
сурсами;

- створення інноваційного клімату серед
педагогічних працівників, активне їх залучення
до реалізації завдань інновацій, підвищення
професійної компетентності й творчого потен-
ціалу;

- наявність перспективи впровадження
передових освітніх технологій;

- потреба у кваліфікованих робітниках
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певних професій та перспектива подальшого
працевлаштування випускників центру.

Одним із ключових завдань педагогічно-
го колективу в останні роки є запровадження
інноваційних технологій, що мають високий
потенціал життєздатності, а саме - елементів
дуальної форми здобуття освіти.

Початковим етапом запровадження даної
форми здобуття освіти стала участь центру в
реалізації завдань соціального партнерства. У
2010-2014 роках за ініціативи НМЦ ПТО у За-
порізькій області заклад освіти був учасником
обласного експериментального майданчика на
базі ПрАТ «Дніпроспецсталь», мета якого - від-
працювання методики співпраці ЗП(ПТО) - під-
приємство на рівні соціального партнерства
(дуальна технологія).

Перший етап упровадження дуальної
форми здобуття освіти

Програмою експериментального
майданчика передбачено:

- організація набору-відбору учнів
(профорієнтаційна методика Пряжникова, тес-
тування, мотиваційна анкета);

- розробка та погодження робочих зав-
дань;

- проведення вхідного, проміжного, під-
сумкового контролю, кваліфікаційних атеста-
цій;

- анкетування учнів за результатами про-
ходження виробничої практики;

- організація ознайомлення керівників
(від закладу освіти) письмових екзаменаційних
та дипломних робіт з робочими місцями,
переліками робіт та технологією виконання
робіт на підприємстві;

- підбір, погодження та затвердження
тем письмових екзаменаційних та дипломних
робіт, прив’язка до конкретних робочих місць;

- розробка проекту програми соціальної
та професійної адаптації учнів закладів про-
фесійної (професійно-технічної) освіти у колек-

тиві під час виробничої практики.
Результати роботи обласного експери-

ментального майданчика були розглянуті на
науково-практичній конференції «Аспекти реа-
лізації соціального партнерства в напрямку
підготовки висококваліфікованих кадрів на
регіональному ринку праці» у травні 2014 року.

Результатом участі в експерименталь-
ному майданчику стало:

- збільшення у 2010-2014 роках робочих
місць для проходження виробничого навчання
та виробничої практики здобувачами освіти (з
26 місць у 2010-2011 н.р. до 47 місць у 2013-
2014 н.р.);

- підвищення рівня професійної компе-
тентності здобувачів освіти 2010-2011 н.р. -
78,4%, 2011 -2012 н.р. - 83,5%, 2012-2013 н.р. -
81 ,9%, 2013-2014 н.р. - 91 ,2%;

- більш швидка адаптація випускників
закладу освіти до умов виробництва;

- підвищення рівня професійної компе-
тентності педагогічних працівників;

- модернізація матеріально-технічної ба-
зи центру шляхом оновлення обладнання, ма-
теріалів, устаткування.

Динаміка надання робочих місць для проходження

виробничого навчання та виробничої практики учнів

Другий етап упровадження дуальної
форми здобуття освіти

Із 2014 року заклад освіти за рекомен-
дації НМЦ ПТО у Запорізькій області, згідно
наказу Департаменту освіти і науки Запорізької
облдержадміністрації від 30.04.2014 № 0338
«Про реалізацію пілотного проекту із впрова-
дження дуальної системи професійної освіти»
став одним із учасників упровадження елемен-
тів дуальної системи. Професія обрана для
участі відповідно до наказу - «Електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткуван-
ня».

Проте рішенням педагогічної ради
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колективу (протокол № 7 від 23.06.2014), з ме-
тою більш широкого вивчення можливостей та
переваг дуальної форми здобуття освіти, до
пілотного проекту залучено здобувачів освіти з
професії «Електрогазозварник». Базовим під-
приємством із реалізації пілотного проекту
визначено ТОВ «Запорізький титано-магнієвий
комбінат».

Основні напрями реалізації пілотного
проекту:

- розробка дослідницької моделі методи-
ки співпраці ЗП(ПТ)О - підприємство на рівні
соціального партнерства (дуальна технологія);

- забезпечення рівня підготовки кваліфі-
кованих робітників відповідно до вимог сучас-
ного ринку праці та конкурентоспроможності
випускників ЗП(ПТ)О;

- залучення роботодавців до участі в ор-
ганізації навчально-виробничого процесу на
різних етапах отримання освіти та вирішення
проблемних питань функціювання і розвитку
системи професійної (професійно-технічної)
освіти області;

- науково-методичне забезпечення облас-
ного пілотного проекту на базі ТОВ «ЗТМК».

Завдання пілотного проекту:
- розробка пропозицій щодо внесення

змін і доповнень до діючої нормативно-право-
вої бази ПТО, державних стандартів ПТО, базо-
вої структури навчальних планів;

- організація дослідницької роботи педа-
гогів з розробки й дослідно-експериментально-
му впровадженню нових педагогічних техно-
логій;

- упровадження нових педагогічних тех-
нологій в освітній процес;

- створення ефективної системи про-
фесійної підготовки, перепідготовки й підви-
щення кваліфікації інженерно-педагогічних
кадрів ЗП(ПТ)О (присвоєння розрядів на під-
приємстві, стажування);

- удосконалення системи критеріїв і по-

казників оцінки результатів діяльності
ЗП(ПТ)О (підсумки проміжної атестації - вне-
сення коректив у навчальний план);

- відпрацювання моделі взаємодії під-
приємства та ЗП(ПТ)О, можливості дуальних
технологій;

- приведення у відповідність рівня під-
готовки учнів ЗП(ПТ)О до сучасних потреб ви-
робництва.

Очікувані наукові й практичні резуль-
тати реалізації пілотного проекту:

- створення психолого-педагогічних,
економічних, інформаційно-технічних умов для
розробки та впровадження нових форм навчан-
ня;

- розробка програмно-методичних комп-
лексів, що включають комп’ютерно-орієнтоване
програмне і дидактичне забезпечення, мето-
дичні рекомендації для педагогічних праців-
ників щодо викладання предметів профе-
сійно-теоретичної та професійно-практичної
підготовки;

- підготовка висококваліфікованого
робітника, спроможного конкурувати на ринку
праці;

- отримання кваліфікованого кадрового
резерву та своєчасне заповнення вакансій;

- визначення рівня педагогічної та
управлінської майстерності інженерно-педаго-
гічних кадрів та їх перспективи професійного
зростання;

- набуття адаптаційних властивостей
здобувачами освіти, формування їх професій-
них компетентностей;

- апробація стандартів професійної
(професійно-технічної) освіти з метою підго-
товки рекомендацій для внесення змін до них.

Терміни науково-дослідної роботи з
упровадження дуальної форми отримання
освіти (у рамках пілотного проекту): початок -
2014 рік, закінчення - 2016 рік.

Кількість здобувачів освіти - учасників
реалізації впровадження елементів дуальної
системи щорічно збільшується.

За період 2014-2016 років у реалізації
програми взяли участь 84 учні із двох про-
фесій: електромонтер з ремонту та обслу-
говування електроустаткування - 57 осіб,
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електрогазозварник - 27 осіб.
У ході реалізації завдань пілотного

проекту з упровадження елементів дуальної
форми отримання освіти постійно проводяться
соціологічні дослідження серед здобувачів
освіти за тематикою «Ключові аспекти під час
вибору професії та місця роботи». За період з
2014 по 2017 роки було проведено 19 опитувань
серед 193 учнів.

Основні результати опитувань:
- основний критерій вибору професії - її

престижність (29,7%);
- подобається обрана професія (73,3%);
- відвідують виробниче навчання та

практику тому, що хочуть отримати знання та
дізнатись щось нове (61 ,5%);

- найважливіші життєві цінності - здо-
ров’я (55,3%), гарний колектив (18,4%).

Реалізація проекту протягом 2014-
2015 - 2016-2017 н.р. дала наступні результа-
ти:

- випускники, які навчалися за програ-
мою дуальної системи професійної освіти пока-
зали рівень підготовки вищий у порівнянні з
випускниками, які навчалися за традиційною
програмою підготовки кваліфікованого робіт-
ника;

- підвищився рівень адаптації потенцій-
них кандидатів на працевлаштування;

- створена база даних зовнішнього кад-
рового резерву з числа осіб, які проходили ви-
робничу практику на підприємстві;

- розроблено науково-методичне забезпе-
чення програми навчання за дуальною систе-
мою на базі ТОВ «ЗТМК»;

- створена можливість отримання гори-
зонтальної (паралельної) освіти в рамках під-
приємства.

Результати пілотного проекту з впрова-
дження дуальної технології навчання розгляда-
лись на засіданні педагогічної ради. У рамках
проекту проводився спільний контроль забезпе-
чення робочих місць виробничого навчання та
практики; бесіди з наставниками та учнями на
робочих місцях. За рекомендацією підприємств
у 2014-2016 роках було внесено та затверджено
суттєві зміни до графіків виробничої практики -
укрупнено блоки, змінено порядок викладу тем.

Третій етап упровадження дуальної
форми здобуття освіти

Згідно наказу Міністерства освіти і нау-
ки України від 23.06.2017 № 916 «Про впрова-
дження елементів дуальної форми навчання у
професійну підготовку кваліфікованих робіт-
ників» та наказу Департаменту освіти і науки
Запорізької облдержадміністрації від 1 3.09.2017
№ 0605 «Про впровадження елементів дуальної
форми навчання у професійну підготовку
кваліфікованих робітників» у центрі визначено
професію «Машиніст крану металургійного ви-
робництва» для впровадження даної форми
здобуття освіти. Під керівництвом директора
закладу освіти Володимира Полухіна проведе-
но інструктивно-методичну нараду з керівника-
ми підрозділів, головою та членами пред-
метно-циклової комісії, підготовлено та опри-
люднено наказ «Про впровадження елементів
дуальної форми навчання» (від 22.09.2017
№ 99), яким створено творчу групу для реалі-
зації поставлених завдань.

Наказом ТОВ «Запорізький титано-маг-
нієвий комбінат» від 25.09.2017 № 505 «Про
реалізацію програми дуальної системи про-
фесійної освіти» групи учнів з професії «Ма-
шиніст крану металургійного виробництва», які
визначено для проходження виробничого на-
вчання та виробничої практики на робочих міс-
цях підприємства, включено до «Пілотного
проекту із впровадження дуальної системи
професійної освіти», початок реалізації якого
відбувся у 2014, кількість здобувачів освіти -
учасників упровадження дуальної форми здо-
буття освіти значно збільшилася.
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У зазначений період у реалізації програ-
ми взяли участь 30 учнів із професії «Машиніст
крана металургійного виробництва» (учні двох
навчальних груп першого та другого курсів).

Творча група сумісно із представниками
ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»
склала програму, визначила алгоритм, елементи
та етапи реалізації дуальної форми отримання
освіти.

Алгоритм реалізації дуальної форми
отримання освіти складався з наступних
елементів:

Алгоритм упровадження дуальної форми

здобуття освіти

Етапи реалізації дуальної форми отри-
мання освіти передбачали:

- узгодження програми реалізації;
- визначення відповідальних за кожним

напрямком;
- визначення критеріїв ефективності реа-

лізації програми на навчальний рік;
- організація виробничого навчання та

практики за дуальною формою;
- проведення вступних, проміжних та

вихідних контролів знань і умінь здобувачів
освіти;

- участь представників підприємства у
складі державних кваліфікаційних комісій;

- розроблення рекомендацій щодо кори-
гування навчально-виробничого процесу в зак-
ладі освіти та в умовах виробництва;

- діагностика ступеня задоволеності
якістю освітньої послуги як здобувачів освіти,
так і роботодавців;

- підготовка матеріалів та висвітлення їх

у локальних періодичних виданнях і на сайтах
закладу освіти та підприємства (газета ТОВ
«ЗТМК» «Вісник комбінату»).

Методичний супровід
Реалізуючи завдання методичного су-

проводу в серпні 2017р. творчою групою було
розроблено та затверджено в установленому
порядку робочі навчальні плани підготовки
кваліфікованих робітників (на модульно-компе-
тентнісній основі) із професій: «Електромонтер
з ремонту та обслуговування електроустатку-
вання», «Машиніст крана металургійного ви-
робництва» і «Електрогазозварник» на базі
повної загальної середньої освіти. Навчальні
плани складені відповідно до Типової базисної
структури навчальних планів та ДСПТО
7241 .C.33.1 4-2014 (Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування), ДСПТО
8333.С.24.1 0-2015 (Машиніст крана металур-
гійного виробництва), ДСПТО 7212.C.28.00 -
2015 (Електрогазозварник).

Окрім цього було:
- розроблено бланки результативності та

щоденник практиканта;
- розроблено професіограми професій,

обрано методику професійного відбору;
- розроблено тести для перевірки знань

учнів для проведення вхідного, проміжного та
вихідного контролю;

- розроблено та узгоджено основні ви-
моги до знань, умінь, навичок та особистісних
якостей майбутнього претендента на працевла-
штування.

Враховуючи пропозиції підприємств-за-
мовників кадрів, закладом освіти були внесені
зміни в графік навчального процесу щодо тер-
мінів проведення виробничого навчання і ви-
робничої практики в умовах виробництва.
Особливістю даних змін стало проведення ви-
робничого навчання і виробничої практики без-
перервним блоком, що дає можливість учням
пройти повний технологічний цикл виконання
робіт від вивчення технічної і технологічної
документації, підготовки інструментів і робо-
чого місця до самостійного виконання завдан-
ня.

Профорієнтаційна робота
Усе починалося з анкетування в школах
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міста, за місцем проживання для виявлення
зацікавленості та схильності до обраної про-
фесії. Для цього було розроблено цикл питань з
професійного анкетування та проведено анкету-
вання учнів випускних класів.

Спільна профорієнтаційна робота перед-
бачала проведення з учнями шкіл міста За-
поріжжя та області Днів відкритих дверей,
ярмарок професій, кейс-презентацій професій,
підготовку інформаційних матеріалів та роз-
міщення їх на сайтах ТОВ «ЗТМК» та закладу
освіти; тренінгів, майстер-класів, спільних
культурно-масових та спортивних заходів;
благодійних акцій і концертів. Для конкрети-
зації профорієнтаційної роботи за закладами за-
гальної середньої освіти м. Запоріжжя та
районів закріплені педагогічні працівники
центру.

Визначення робочого місця, відбір
практикантів, укладання угод
Перш ніж приступити до підбору робо-

чих місць для виробничого навчання та практи-
ки здобувачів освіти в умовах виробництва,
майстер виробничого навчання докладно знайо-
миться з організацією праці в цехах і на ділян-
ках, де планується організувати виробниче
навчання та виробничу практику здобувачів
освіти. При виборі робочих місць виходимо з
того, що устаткування, технологічне оснащення
і технологічні процеси на ділянках і робочих
місцях повинні відповідати вимогам сучасного
виробництва.

Відбір практикантів здійснюється за та-
кими критеріями: аналіз успішності учнів у зак-
ладі освіти; результати вступної співбесіди, те-
стування за профорієнтаційною та мотивацій-
ною методиками, вступне тестування з про-
фесії, тестування для виявлення особистісно-
орієнтованих якостей здобувачів освіти.

Професійно-практична підготовка здобу-
вачів освіти проводиться на підставі укладених
угод, тривалість яких визначається як на період
конкретного виду професійно-практичної підго-
товки, так і на більш тривалий термін.
Забезпечення соціальної й психологічної
адаптації здобувачів освіти у робочих

колективах
З метою соціальної та психологічної

адаптації учнів до умов виробництва та вироб-
ничого колективу, в рамках реалізації завдань
«Пілотного проекту із упровадження дуальної
системи професійної освіти» щорічно прово-
дяться екскурсії у музей історії ТОВ «Запорізь-
кий титано-магнієвий комбінат», лекції
«Входження в професію», соціально-психоло-
гічні тренінги; сумісні вікторини із професій,
спортивні та культурно-масові заходи, благо-
чинні акції, волонтерський рух.

Для визначення рівня соціальної та пси-
хологічної адаптації періодично проводиться
соціологічне опитування. Результати опитуван-
ня розглядаються на спільних засіданнях учас-
ників реалізації дуальної форми отримання
освіти.

Аналіз результатів соціологічного
опитування
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Забезпечення високого рівня підготовки
робітничих кадрів

До початку виходу учнів на виробниче
навчання та виробничу практику проводиться:

- вступний інструктаж та навчання з охо-
рони праці за програмою, затвердженою ТОВ
«ЗТМК»;

- вступна лекція «Входження в про-
фесію», яка висвітлює структуру підприємства,
розкриває роль обраної професії у технологіч-
ному процесі підприємства;

- вхідне тестування з предметів про-
фесійно-теоретичної підготовки на виявлення
рівня знань;

- заповнення бланку результативності за
рівнем знань (вхідний контроль);

- анкетування на зацікавленість обраною
професією.

З метою корегування результатів вхідно-
го контролю та з метою усунення прогалин у
знаннях здобувачів освіти проводяться бінарні
уроки (педагог закладу освіти - працівник під-
приємства), майстер-класи, сумісні засідання,
конференції, тренінги, семінари-практикуми
фахівців підприємства і педагогів, виїзні лекції
для учнів, брейн-ринги з охорони праці між ко-
мандами цехів підприємств та закладів осві-
ти.

Заходи з підвищення рівня професійної

компетентності випускників

У рамках реалізації пілотного проекту з
упровадження дуальної системи професійної
освіти на ТОВ «ЗТМК» щорічно проводяться
конкурси фахової майстерності з професій се-

ред молодих робітників та учнів випускних
курсів закладів освіти.

Ці конкурси стимулюють молодих
робітників та учнів випускних курсів до більш
повного засвоєння професії, підвищення про-
фесійної майстерності і компетентності, якісної
теоретичної підготовки, активного вирішення
виробничих завдань, популяризації обраної
професії. Позитивним є те, що протягом ба-
гатьох років учні центру на рівні з працівника-
ми підприємства в групі зі стажем роботи до
трьох років, займають призові місця.

Підвищення рівня професійної
компетентності педагогів

Одним із головних чинників високоякіс-
ної підготовки кваліфікованих робітників є
рівень професійної компетентності педагогів. З
цією метою проводиться стажування майстрів
виробничого навчання та викладачів професій-
но-теоретичної підготовки, впроваджуються
програми горизонтальної кар’єри (отримання
суміжних професій на підприємстві), прово-
дяться виїзні тематичні лекції, майстер-класи
для педагогів, перепідготовка, підвищення
кваліфікації. Особливо результативним є ста-
жування на підприємствах-замовниках кадрів
на базі ТОВ «Запорізький титано-магнієвий
комбінат», ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «За-
поріжсталь». Педагогічні працівники мають
можливість ознайомитися з сучасною технікою
і технологіями, які застосовуються на під-
приємствах, продукцією, яку випускають під-
приємства, прийомами і методами роботи
кращих працівників підприємств.

У рамках упровадження дуальної форми
отримання освіти на ТОВ «ЗТМК» була ор-
ганізована система підвищення кваліфікації пе-
дагогічних працівників центру у формі участі в
дослідженні передових технологій виробницт-
ва, обладнання і новаторства підприємства.

За останні роки на ПрАТ «Дніпроспец-
сталь», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий
комбінат», ТОВ «Запоріжсталь» стажуван-
ня пройшли всі викладачі професійних дисцип-
лін і майстри виробничого навчання та отрима-
ли свідоцтва, сертифікати про проходжен-
ня стажування за відповідною програ-
мою.
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Заходи з підвищення рівня компетентності

педагогів

Моніторинг результатів упровадження
дуальної форми здобуття освіти
Впровадження дуальної форми здобуття

освіти знаходиться під постійним контролем
керівництва закладу освіти, підприємства,
НМЦ ПТО у Запорізькій області, Департаменту
освіти і науки Запорізької обласної державної
адміністрації.

01 листопада 2017 року на базі закладу
освіти проведено обласний семінар-практикум
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за участі
представників підприємств з питань упрова-
дження елементів дуальної форми здобуття
освіти. Під час семінару було вирішено ряд
спірних питань, зокрема про необхідну кіль-
кість годин виробничого навчання на полігоні з
професії «Машиніст крана металургійного ви-
робництва» у центрі та на знеструмленому
крані металургійного виробництва на під-
приємстві.

1 2 грудня 2017 року на базі ТОВ «За-
порізький титано-магнієвий комбінат» відбуло-
ся чергове засідання учасників пілотного
проекту із упровадження дуальної системи про-
фесійної освіти. На засіданні було зроблено ак-
цент на тому, що на сьогоднішній день дуальна
система підготовки - одна із найефективніших
форм підготовки робітничих кадрів у світі і її
подальше впровадження дозволить суттєво
поліпшити конкурентоспроможність випуск-
ників ЗП(ПТ)О.

01 листопада 2018 року згідно з планом
методичної роботи проведено засідання педаго-
гічної ради, на якому одним із питань було
«Організація навчально-виробничого процесу в
групах з професії «Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування», «Ма-
шиніст крана металургійного виробництва» на

основі творчого підходу до реалізації програми
дуальної форми отримання професійної освіти
та Державних стандартів ПТО на основі компе-
тентнісного підходу.

Моніторинг результатів проходження
виробничого навчання та виробничої практики
у рамках пілотного проекту відбувається через
тестування теоретичних знань і практичних на-
виків (вхідне, проміжне, вихідне), сумісний
контроль учасників проекту, анкетування зво-
ротного зв’язку, проведення пробних (поперед-
ніх) кваліфікаційних атестацій на базі під-
приємства, поетапні та Державні кваліфікаційні
атестації. Для фіксування результатів навчаль-
них досягнень учнів протягом усього періоду
виробничого навчання і виробничої практики
складається бланк результативності на кожного
учня на відповідному робочому місці.

Результати вхідного та вихідного тестування

з теоретичної підготовки за 2017-2018 н.р.

Результати вхідного та вихідного тестування

з практичної підготовки за 2017-2018 н.р.

Позитивною рисою дуальної форми от-
римання освіти є ще й те, що учні під час ви-
робничої практики зараховуються на робочі
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місця та отримують відповідну заробітну плат-
ню (на виробничу практику беруть також не-
повнолітніх).

Протягом усього періоду виробничого
навчання та виробничої практики, в рамках ре-
алізації дуальної системи навчання, проводить-
ся перевірка робочих місць учнів. Перевірка
проводиться за графіком, складеним адмініст-
рацією закладу освіти, майстрами виробничого
навчання, провідними інженерами і спеціаліс-
тами відділу кадрів та підготовки кадрів від
підприємства.

На підприємстві проводяться попередні
кваліфікаційні атестації з метою виявлення
прогалин знань учнів та їх усунення.

На завершенні останнього розряду учні
виконують письмову екзаменаційну роботу, те-
ма якої чітко узгоджується з наставником конк-
ретного робочого місця підприємства, де учні
проходять виробничу практику.

З метою підвищення об’єктивності
оцінювання результатів підготовки випускників
закладом освіти були започатковані зміни щодо
порядку проведення Державної кваліфікаційної
атестації.

Комісії для проведення кваліфікаційних
атестацій створюються абсолютно незалежни-
ми і складаються виключно з представ-
ників різних підприємств: провідні інженери
відділу кадрів і підготовки кадрів, представни-
ки цехів, де учні проходять виробничу практи-
ку, а головою комісії є представник вироб-
ництва - учасника пілотного проекту. Від закла-
ду освіти членами комісії призначаються дирек-
тор, заступник директора з НВР, старший
майстер.

У червні 2018 року учні групи «Електро-
газозварник» пройшли державну кваліфікацій-
ну атестацію та показали значно вищі резуль-
тати у порівнянні із випуском за цією ж про-
фесією у 2017 році.

07 грудня 2018 року в групі з професії
«Машиніст крана металургійного виробниц-
тва», учні якої були вперше задіяні в реалізації
дуальної форми здобуття освіти, пройшла дер-
жавна кваліфікаційна атестація.

За результатами державної кваліфікацій-
ної атестації 5 учнів (27,7%) із професії «Ма-

шиніст крана металургійного виробництва» та
3 учнів (1 8,8%) із професії «Електрогазозвар-
ник» отримали диплом кваліфікованого робіт-
ника з відзнакою.

Результати державної кваліфікаційної атестації груп

з професії «Машиніст крана металургійного

виробництва», «Електрогазозварник».

За період реалізації дуальної форми здо-
буття освіти значно збільшилися надходження
від виробничого навчання та виробничої прак-
тики учнів.

У 2018 році відбувся перший випуск
двох експериментальних груп, який засвідчив
позитивні результати упровадження елементів
дуальної форми здобуття освіти: високий
рівень працевлаштування - до 97%, підвищення
якості професійної підготовки на 14-19%, до-
даткові фінансові надходження - до 72 тисяч
гривень (трьох експериментальних груп), більш
стійка та взаємовигідна співпраця з роботодав-
цями.

Досвід використання дуальної форми
отримання освіти показав наступні переваги у
порівнянні з традиційною:

- усуває недолік традиційних форм та
методів навчання - розрив між теорією та прак-
тикою;

- формує широку професійну компе-
тентність випускників, необхідну для успішної
професійної діяльності через оволодіння прак-
тичними навиками роботи на новітньому тех-
нологічному обладнанні;

- формує нову психологію майбутнього
молодого робітника, його орієнтацію на конк-
ретне виробництво через вплив на учнів робіт-
ників виробництва з великим досвідом робо-
ти;

- створює високу мотивацію отримання
знань та набування професійних навичок
тому, що якість їх знань прямо пов’язана з



110

виконанням службових обов’язків на робочих
місцях;

- забезпечує ранню професійну орієн-
тацію та сприяє адаптації до самостійного жит-
тя;

- підвищує зацікавленість керівників
підприємств у практичному навчанні свого май-
бутнього робітника;

- забезпечує тісний контакт закладу
освіти з підприємством-замовником кадрів та
ураховує його вимоги до майбутніх спеціа-
лістів;

- дозволяє скоротити витрати закладу
освіти на закупівлю та утримання дороговартіс-
ного виробничого обладнання. Окрім того, в
умовах виробництва швидше оновлюються ви-
робничі технології й використовується найно-
віше устаткування, в тому числі, і при навчанні
учнів;

- забезпечує фінансову незалежність та
підвищення професійної компетентності впро-
довж всього життя.

Учні за дуальною системою рано набу-
вають добрі знання й стійкі професійні прийо-
ми та навички роботи, самостійність і
безболісну адаптацію до дорослого життя, у
них з’являється упевненість у завтрашньому
дні.

Досвід реалізації дуальної форми здо-
буття освіти дозволяє зробити висновок, що
заклад освіти готовий до створення на його базі
кластеру дуальної освіти.



Технологічні виклики сьогодення, нано-
технології, інновації в машинобудуванні та
сфері послуг, інформаційних і комунікаційних
технологіях вимагають фахівців нового по-
коління. Це час переходу до високотехнологіч-
ного інформаційного суспільства, у якому
якість людського потенціалу, рівень освіченості
і культури всього населення набувають
вирішального значення для економічного і
соціального поступу країни. Статистичні дані
останніх років підтверджують той факт, що
промислові підприємства та аграрії відчувають
серйозний дефіцит кваліфікованих робітників,
підготовлених у системі професійної (профе-
сійно-технічної) освіти. У зв’язку з цим загост-
рюється актуальність ефективної взаємодії си-
стеми професійної (професійно-технічної) осві-
ти й роботодавців, пошуку нових форм інтег-
рації та взаємної зацікавленості між системою
професійної (професійно-технічної) освіти і ви-
робничими комплексами.

Одним із завдань професійної (профе-
сійно-технічної) освіти є підготовка високо-
кваліфікованих кадрів, які володіють необхід-
ними знаннями та навичками не тільки в своїй
спеціальній області, а й у галузі використання
інформаційних технологій. Підготовлена осо-
бистість, яка здатна до самоосвіти і саморо-
звитку, вміє критично мислити, опрацьовувати
різноманітну інформацію, використовувати на-
буті знання і вміння для творчого розв’язання

проблеми. У наш час технології та освіта мають
бути сплетені дуже тісно, українським виклада-
чам необхідно використовувати різні техно-
логічні інструменти, що дозволяють зробити
заняття сучасним і цікавішим. Виведення
освіти в Україні на рівень розвинутих країн
світу можливо лише за умов відходу від авто-
ритарної педагогіки та впровадження у навчан-
ня інновацій. Перехід на інноваційний характер
навчання передбачає серйозну роботу над ство-
ренням науково обґрунтованої педагогічної сис-
теми, вимагає спеціальних досліджень, коор-
динації зусиль дидактів, методистів, педагогів,
психологів, а також напруженої праці педагогів-
практиків.

Донедавна терміни «інновація», «інно-
ваційний процес» у вітчизняній педагогічній
літературі майже не вживалися. Зараз ситуація
змінилася. І хоча трактування цих термінів у
різних авторів має суттєві відмінності, у прак-
тиці вони використовуються досить широко, що
свідчить про становлення нового напряму в пе-
дагогічній науці й практиці - педагогічної інно-
ватики. Якщо новація - це потенційно можлива
зміна, то інновація - це зміна реалізована, така,
яка з можливості стала реальністю. Новація
більшістю дослідників розглядається як зміна,
що здійснюється цілеспрямовано і має прогре-
сивну спрямованість на підвищення ефектив-
ності освіти. Часто новації пов’язуються з
модернізацією. Деякі автори визначають
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педагогічні інновації як специфічну форму
передового досвіду, що має радикальний харак-
тер, містить нові рішення актуальної проблеми,
дає якісно нові результати, що поширюються на
інші компоненти освітньої системи.

Тому інноваційні явища виявляються у
всіх елементах педагогічного процесу. У зв’яз-
ку з цим відбуваються зміни в методах навчан-
ня в напрямку інтенсифікації освітнього про-
цесу з одночасним підвищенням його якості.
Перебудова професійної (професійно-техніч-
ної) освіти вимагає від педагогічних праців-
ників ЗП(ПТ)О постійного творчого пошуку і
впровадження у зміст інноваційних педагогіч-
них та виробничих технологій, високої про-
фесійної та педагогічної майстерності. Система
навчання має бути гнучкою, інноваційною, про-
дуктивною, здатною формувати потрібні вміння
та відповідати потребам ринку праці. Викорис-
тання інноваційних технологій в освітньому
закладі стає більш значущим з тієї причини, що
специфіка роботи закладів заключається у ши-
рокому діапазоні поставлених завдань. Вихід на
інноваційні технології освіти, мета яких підго-
тувати конкурентоспроможного спеціаліста з
необхідним рівнем особистих і професійно-зна-
чущих якостей, що оптимально задовольнять
запити виробництва, відкриває нові горизонти
для навчальної діяльності.

По-перше, збільшився обсяг нової ін-
формації з різних галузей науки: історії, гео-
графії, літератури, технології виробництва,
економіки, іноземних мов. Яку частину від цьо-
го обсягу пропонувати учням; де і як їм вибира-
ти необхідну інформацію, яка змінюється за
змістом і значенням практично кожен день? Ці
питання сформували завдання - навчити здобу-
вачів освіти вмінню шукати потрібну інфор-
мацію, визначати, з якою метою вона засто-
совується і поширюється, відрізняти різновид
інформації.

По-друге, змінилися умови організації
навчання: статус освітнього закладу; освітні
програми, плани і підручники; форми навчання
(денна, заочна, вечірня, дуальна, дистанційна,
модульна); оснащення кабінетів технічними за-
собами.

По-третє, змінилися вимоги до профе-

сійної компетенції педагога: забезпечення
самовизначення особистості, створення умов
для самореалізації, мобілізування професійно-
комунікативних знань, умінь та навичок, набу-
тих у процесі вивчення фахових, гуманітарних
наук, рідної та іноземних мов для пошуку,
обробляння, використання й творення інфор-
мації, вирішення професійних, наукових, ко-
мунікативних, проблем у конкретній профе-
сійній ситуації тощо.

Сучасний освітній процес повинен
здійснюватися з урахуванням такого визначен-
ня: навчання відбувається тоді, коли людина
змінює своє ставлення або поведінку з користю
для себе і в кращий бік так, щоб воно від-
повідало тим фактам чи змінам, які є в її світі
або в стосунках з іншими людьми.

Результатом забезпечення реалізації цих
вимог є зміна загальної структури професійно-
го навчання, оновлення навчальних програм,
адаптування їх до нинішніх умов та викорис-
тання сучасних інноваційних методів навчання.
Оскільки методи навчання майбутніх робіт-
ників повинні максимально сприяти досягнен-
ню поставлених цілей, то реалізація цього
завдання більшою мірою залежить від педаго-
гічних кадрів, їхньої майстерності та профе-
сіоналізму. Саме на поширенні та впровадженні
інформації про інноваційні технології і нові
принципи, методики навчання в умовах сього-
дення базується методична робота з педагогіч-
ними кадрами у закладі освіти.

Об’єкт дослідження: інноваційні освіт-
ні й виробничі технології навчання як засіб
підвищення якості підготовки кваліфікованих
кадрів.

Предмет дослідження: процес упрова-
дження інноваційних освітніх і виробничих
технологій навчання при підготовці кваліфіко-
ваних робітників у закладі освіти.

Мета дослідження: узагальнити і сис-
тематизувати результати інноваційних техно-
логій в освітньому процесі.

Ресурси:
- матеріально-технічні: технічне забез-

печення (відео-, аудіо-);
- інформаційні: методична література,

інтернет-ресурси.
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База реалізації: ДНЗ «Багатопрофіль-
ний центр ПТО».

Для досягнення поставленої мети необ-
хідно вирішити наступні завдання дослідження:

- проаналізувати теоретичні джерела з
даної теми та створити необхідні умови в освіт-
ньому закладі з метою упровадження інновацій-
них освітніх і виробничих технологій для
підготовки кваліфікованих робітників;

- дослідити ефективність упровадження
інноваційних технологій навчання при підго-
товці кваліфікованих робітників у закладі осві-
ти;

- формувати потребу в безперервній ос-
віті;

- залучити педагогічних працівників ос-
вітнього закладу до участі у творчих професій-
них конкурсах та турнірах різних рівнів;

- узагальнити висновки.
Інноваційна професійна

(професійно-технічна) освіта: пошуки
шляхів оновлення

Створення інноваційного простору
освітнього закладу - вимога сьогодення

Пріоритетними напрямами в діяльності
ЗП(ПТ)О є підвищення якості освіти та забезпе-
чення рівного доступу до неї через створення
інноваційного освітнього простору в закладі,
запровадження компетентнісного підходу до
організації освітнього процесу, формування су-
часної моделі управління, підтримка обдарова-
ності, творчості, лідерства та високої духов-
ності. Сучасні педагогічні інноваційні техноло-
гії використовують для створення освітнього
середовища. Завдяки втіленню інноваційних
технологій у різні сфери діяльності, відповідно
до розробленої моделі закладу, у ньому було
створено інформаційний простір.

Упровадження інноваційних технологій
в освітній процес у нашому закладі підпорядко-
ване розвитку креативності і педагога, і учня,
спрямоване на формування індивіда, здатного
вийти за межі отриманих знань, відкритого до
інновацій, саморозвитку та неперервної освіти
протягом усього життя. Із цією метою для кож-
ного педагогічного працівника розробляються
алгоритми їх методичної роботи та втілення ін-
новації, які пов’язані з алгоритмом підготовки

педагогів до роботи з інформаційно-ко-
мунікаційними технологіями. Алгоритми за-
тверджуються під час проведення круглого
столу на початку навчального року, підсумки
їх виконання підводять у кінці навчального
року.

У напрямі вдосконалення роботи з твор-
чими педагогами в освітньому закладі виступає
пріоритетною та перспективною складовою
методичної роботи така форма роботи, як
«Творча лабораторія». Як інноваційний вид ме-
тодичної роботи, лабораторія зорієнтована на
напрацювання практичного досвіду роботи із
здобувачами освіти щодо підготовки до участі у
різних олімпіадах, інтелектуальних та творчих
конкурсах, науково-практичних конференціях.
Із метою удосконалення роботи щодо форму-
вання інформаційної культури педагогічних
працівників закладу освіти запроваджено такі
форми роботи: показові уроки, майстер-класи,
круглі столи, творчі групи з використанням пе-
дагогічних програмних засобів (ППЗ). Члени
педагогічного колективу регулярно проводять
консультації щодо впровадження інновацій в
освітньому процесі.

Створення єдиного інформаційного
простору в освітньому закладі припускає
вирішення таких завдань:

- навчання педагогічного персоналу
основ роботи із засобами інформатизації
освітнього процесу, методів їх використання в
навчанні та позаурочній роботі;

- розробка методичного і програмного
забезпечення із різних навчальних дисциплін;

- розробка програми введення спеціаль-
них майстер-класів, пов’язаних із використан-
ням інформаційних технологій;

- застосування засобів інформатизації в
дослідженнях із профорієнтації, вихід у гло-
бальні інформаційні мережі.

Адміністрація та педагогічний колектив
освітнього закладу, створюючи базу із упрова-
дження інноваційних технологій, на базі мето-
дичного кабінету досягли практичного застосу-
вання знань з інформаційно-комунікаційних
технологій у педагогічній діяльності, поглиб-
лення знань педагогів по роботі з пакетом
програм MS Office та Google Docs, розвитку
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інформаційної компетентності та комп’ютерної
грамотності педпрацівників.

У закладі створено навчально-методич-
ний центр «Школа професійного становлення»,
який передбачає досягнення максимальної
ефективності й результативності методичної
роботи, сприяє якісній методичній роботі.
Створення навчально-методичного комплексу
центру дає можливість педагогічним працівни-
кам:

- підвищити ефективність і якість освіт-
нього процесу;

- поглибити особистісну орієнтацію на
здобувача освіти;

- створювати й підтримувати інфор-
маційні ресурси різного призначення;

- формувати інформаційне середовище
освітнього закладу.

Єдиний методичний інформаційний
простір є середовищем, у якому кожен педагог
може створювати і накопичувати інформацію та
знання, мати до них спільний доступ, користу-
ватися та обмінюватися ними, щоб мати мож-
ливість сповна реалізувати свій творчий
потенціал та підвищити якість освітянських по-
слуг.

Забезпечуючи підготовку майбутніх
працівників різних сфер галузевих спрямувань,
майстри виробничого навчання теж застосову-
ють елементи інноваційних технологій навчан-
ня, сприяють активізації пізнавальної діяль-
ності учнів, оскільки за такої організації діяль-
ності учнів відбувається не просто здобуття
знань, умінь і навичок, а й накопичення дос-
віду, передання його іншим учням. Ефектив-
ність навчального процесу забезпечується зав-
дяки проведенню відео та майстер-класів, які
готують як майстри виробничого навчання, так
і самі здобувачі освіти. Такий підхід до про-
фесійної підготовки молоді сприяє не лише
якісному навчанню, а й успішному працевлаш-
туванню випускників. Реалізація проблемно-
розвивальної технології навчання у процесі під-
готовки майбутніх фахівців сфери обслугову-
вання, сільського господарства, машинобуду-
вання сприяє розвиткові технічного мислення,
просторової уяви, наукового світогляду, пізна-
вальних умінь і навичок здобувачів освіти, тоб-

то особистісному розвитку. Використовуючи
метод проектів під час підготовки до дип-
ломних робіт, випускники проводять пошуково-
дослідницьку роботу. За допомогою ІКТ вони
опановують спеціальні предмети професій та є
унікальна на сьогоднішній день можливість за-
стосування програмних продуктів, хмарних
технологій, засобів інноваційних технологій.

Застосування наявних апаратних засобів
у пасивному режимі (презентації, ілюстрації,
тексти, таблиці), активному режимі (комп’ю-
терне тестове опитування, практичні вправи) та
інтерактивному режимі (наприклад, викорис-
тання локальної мережі, за допомогою якої від-
бувається навчальний діалог з учнями, існує
можливість контролю, втручання у діяльність),
сьогодні доповнюються можливостями, які на-
дає застосування Інтернету, хмарних сервісів та
сервісів Web 2.0 для організації освітнього про-
цесу.

Більшість навчальних кабінетів освіт-
нього закладу на сьогодні вже мають широку
розгалужену мережу комп’ютерів, мульти-
медійне обладнання, інтерактивне обладнання
(інтерактивних дошок тощо) в достатній кіль-
кості. То ж, якщо використання роздруківок,
презентацій (робота в пасивному режимі засто-
сування ІТ (офлайн) проблема розв’язувана, то
бажання провести комп’ютерне тестове опиту-
вання в групі вимагає від викладача серйозно
замислитися над тим, чи ця методика оптимізує
час, чи навпаки. Вихід із цієї ситуації - застосу-
вання, наприклад, Google Форм у тестовому ре-
жимі, розміщений такий тест на сайті ос-
вітнього закладу чи персональному блозі, про-
понуємо у відведений час пройти тестування з
теми.

Включення мультимедійного обладнан-
ня, інтерактивних дошок до складу комплекс-
них програмно-апаратних засобів для обробки і
представлення інформації та даних різного ти-
пу дозволяє оптимізувати процес використання
на уроках як уже «звичних» ІТ (офлайн), так і
хмарних сервісів (онлайн) надає змогу забезпе-
чити інтенсифікацію навчання, тобто підви-
щення продуктивності навчальної праці викла-
дача і учня в кожну одиницю часу, підвищення
ефективності сумісної праці. А забезпечення
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навчальних кабінетів доступом до глобальної
комп’ютерної мережі Інтернет надає доступ до
спільного інформаційного простору як виклада-
чу, так і здобувачам освіти, що дозволяє значно
підвищити оперативність отримання професій-
но-орієнтованої інформації.

Отже, якісні зміни у підготовці кваліфі-
кованих робітників зумовлюють необхідність
інноваційного розвитку освітнього процесу зак-
ладу.

Соціально-психологічні чинники
формування професійної мобільності
особистості педагога в ситуаціях змін
Ситуація змін - це зміни фактичних і гі-

потетичних структур, ідентичності людини,
«зміни якості її наявності в полі нездійсненних
можливостей». Перебування людини в ситуації
змін супроводжується пошуком нових смислів,
мети, завдань і стратегій їх досягнення, а склад-
ні обставини вимагають вибору та спонукають
до прийняття нестандартних рішень. Тому на
сьогодні перед педагогічними працівниками по-
стала проблема теоретико-прикладного розгля-
ду проблеми рухливості в мінливому сере-
довищі та готовності до швидкого виконання
завдань у період змін.

Ситуації змін характеризують невизна-
ченістю, яка з погляду соціологів, культуроло-
гів виражається в деструктивних ідеалах,
міфологемах, маніпулятивних медіа техноло-
гіях, ідеях «деконструкції» і складає сам «дух
епохи постмодерну», наслідками цього є «.. .без-
силля, неспроможність, хаотичні дії і терор
повної свободи - симптоми цієї постмодерніст-
ської хвороби, що ранить особистість в її спро-
бах «набуття власного обличчя».

Професійна мобільність
як наукова категорія

В умовах змін мобільність, як якість
особистості, надає можливість легко освоювати
нові реалії в різних сферах життєдіяльності,
знаходити адекватні способи вирішення не-
сподіваних проблем виконання нестандартних
завдань допомагає формуванню якості
особистості. Тому наукову категорію «про-
фесійна мобільність» розглядають як своєрід-
ний особистісний ресурс, що лежить в основі
дієвого перетворення суспільного довкілля та

самого себе в ньому; як складне, багатогранне
як за структурою, так і за функціональним при-
значенням, видовим розмаїттям явище.

На думку Л. Пілецької, сутність психо-
логічних основ професійної мобільності
особистості об’єднує три взаємопов’язаних
блоки: методологічний, змістовний (соціально-
психологічний), інструментальний.

Методологічний блок об’єднує наукові
підходи до вирішення проблеми професійної
мобільності, зокрема:

- системний підхід як універсальній ін-
струмент пізнавальної діяльності дозволяє роз-
глядати професійну мобільність як складову
частину соціальної мобільності в контексті
соціокультурного простору. Доцільність вико-
ристання цього підходу обґрунтована відсут-
ністю комплексних системних досліджень
проблеми формування професійної мобільності
майбутнього фахівця, який здійснюється не-
відривно від процесу навчання та будується на
основі принципів системного підходу, інтегра-
тивного методологічного принципу;

- аксіологічний підхід, у якому мобіль-
ність у професійній сфері є «елементом внут-
рішньої структури особистості», виявляє
суб’єктивне ставлення до суспільно значущих
цінностей професійної діяльності;

- компетентнісний підхід спрямований
на формування знань, умінь, навичок, досвіду,
які відображають готовність особистості на
етапі перекваліфікації до професійного росту,
оволодіння прийомами самореалізації в новому
виді професійної діяльності;

- особистісно-діяльнісний підхід діалек-
тично поєднує професійну підготовку фахівця з
його індивідуальною траєкторією саморе-
алізаціі.

Отже, професійна мобільність виконує
такі функції:

- реагує на «виклики» сучасності, конст-
руктивно перетворюючи суспільне довкілля та
самого себе в ньому;

- надає рухливості, дієвості, швидкості,
активності особистості в мінливих умовах;

- мотивує до гнучкої орієнтації, відстою-
вання власних позицій;

- забезпечує готовність до змін і
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реалізацію цієї готовності;
- спонукає до професійної активності та

творчого ставлення до професійної діяльності,
ефективного розв’язання фахових проблем;

- забезпечує професійний вибір, підви-
щує можливості особистості для подолання
кризових явищ особистісно-професійного роз-
витку.

Професійна мобільність за своєю приро-
дою соціальна, тому є лише в соціальних систе-
мах, її сформованість або несформованість
залежить від того соціального й освітнього се-
редовища, у якому відбувається становлення
особистості фахівця.

Аналіз педагогічних досліджень фено-
мену професійної мобільності суб’єктів освіт-
нього процесу виявляє такі напрями:

- дослідження професійної мобільності
індивіда, який навчається, підготовка мобіль-
них фахівців у системі професійної (профеійно-
технічної) освіти;

- дослідження професійної мобільності
педагога.

Професійна мобільність педагога є необ-
хідною умовою формування професійної
мобільності майбутнього фахівця, визначає ви-
переджальну функцію освіти та пріоритетну
роль педагога. Розгляд формування професійної
мобільності з позиції компетентнісного підходу
дозволяє визначити компетенції.

Отже, мобільність у професійній сфері
розглядається в таких аспектах:

- соціально-економічному - здатність і
готовність до ситуації змін на ринку праці;

- професіологічному - здатність і готов-
ність освоювати нову техніку та технології,
оволодівати новими спеціальностями;

- педагогічна інноватика - створення та
застосування нового у сфері освіти.

Отже, професійна мобільність сучасного
фахівця виступає важливою складовою части-
ною системи його професійного розвитку.

Етапи дослідження
Цікавими є дослідження взаємозв’язку

структурних складників інноваційної діяль-
ності та професійної мобільності педагогів. За
допомогою структурно-функціонального аналі-
зу виокремлено три компоненти інноваційної

діяльності (Б.Ф. Домов):
- когнітивний, включає якість професій-

ної мобільності - установку на інноваційну
діяльність; креативність; інтелектуальну
лабільність;

- регулятивний, включає якість про-
фесійної мобільності - наднормативну актив-
ність;

- комунікативний, включає якість про-
фесійної мобільності - рефлексивність.

Завданнями першого етапу були: форму-
вання установки на інноваційну діяльність,
формування поняття професійної мобільності
та її діагностика.

Другий етап - формувальний - спрямо-
ваний на розвиток основних компонентів
професійної мобільності: креативності,
рефлексивності, соціально-професійної лабіль-
ності та наднормативної професійної актив-
ності.

До ефективних технологій формування
професійної мобільності педагогів відносять:
тренінги рефлексії, креативності, вправи з роз-
витку лабільності та наднормативної актив-
ності тощо.

Одним із важливих завдань тренінгів є:
подолання опору інноваціям, упередження що-
до своєї творчої неспроможності; розвиток го-
товності педагогів до взаємного співробіт-
ництва.

Третій етап - узагальнювальний - вклю-
чає інтеграцію компонентів професійної мо-
більності в інноваційну діяльність, зокрема, ви-
конання інноваційних проектів.

Отже, дослідження дозволило визначити
базові, ключові компоненти професійної мо-
більності педагогів і показати її значущість для
інноваційної освітньої діяльності.

Проблема професійної мобільності на-
буває особливого значення в періоди перебудо-
ви системи освіти, в умовах невизначеності.
Дослідження професійної мобільності відбу-
вається на різних рівнях: методологічному, тео-
ретичному та практичному.

Досвід упровадження інноваційних
освітніх і виробничих технологій

навчання при підготовці
кваліфікованих робітників.
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Реалізація програми з упровадження
елементів дуальної форми навчання при
підготовці кваліфікованих робітників з

професії «Електрогазозварник,
електрозварник на автоматичних та

напівавтоматичних машинах, контролер
зварювальних робіт»

Заклад освіти є одним з учасників із
упровадження елементів дуальної форми на-
вчання підготовки робітничих професій.

Дуальна форма навчання - практико-
орієнтоване навчання, побудоване на підґрунті
соціального партнерства, спрямоване на форму-
вання нової моделі професійної підготовки
кваліфікованих робітників із обов’язковими
періодами виробничого навчання й виробничої
практики, що впроваджується на базі під-
приємств, установ, організацій, передбачає
зміцнення зв’язків навчання з виробництвом,
визначення провідної ролі та підвищення від-
повідальності роботодавців за якість підготовки
робітничих кадрів.

Мета впровадження елементів дуальної
форми навчання - подолання диспропорції між
пропозицією щодо надання освітніх послуг зак-
ладами професійної (професійно-технічної) ос-
віти та запитами роботодавців щодо структури
освітнього процесу, змісту й обсягу навчальних
планів і програм, якості підготовки робіт-
ничих кадрів, надання можливості мобільно ре-
агувати на зміни виробничих технологій та мо-
дернізувати зміст професійної освіти, врахову-
вати вимоги конкретних підприємств, установ,
організацій - замовників робітничих кадрів при
організації освітнього процесу.

Упровадження елементів дуальної фор-
ми навчання базується на поєднанні в освітньо-
му процесі професійно-теоретичної та профе-
сійно-практичної підготовки. Виробниче на-
вчання та виробнича практика здійснюється
безпосередньо в умовах виробництва з ви-
користанням матеріально-технічної бази та кад-
рового потенціалу підприємства, що надає мож-
ливість учням одночасно з навчанням у
ЗП(ПТ)О опановувати обрану професію безпо-
середньо на виробництві.

Система підготовки кадрів з елементами
дуальної форми навчання впроваджується в

рамках реалізації дослідно-експериментальної
роботи Всеукраїнського рівня «Професійна
підготовка кваліфікованих робітників з викори-
станням елементів дуальної системи навчання»
(наказ Міністерства освіти і науки України від
16.03.2017 № 298).

Організація навчально-виробничого
процесу з елементами дуальної форми навчан-
ня базується на співпраці підприємств, установ,
організацій та ЗП(ПТ)О, що мають взаємні
права і обов’язки, які регулюються тристо-
роннім договором між підприємством, зак-
ладом професійної (професійно-технічної) осві-
ти та здобувачем професійної освіти.

Така організація навчання сприяє більш
активній соціалізації здобувачів освіти, розви-
ває самостійність та безболісну адаптацію до
дорослого життя, в майбутніх випускників
з’являється впевненість у завтрашньому дні.
Впровадження елементів дуальної системи в
закладі освіти базується на дослідженні пере-
дових технологій праці, аналізі структури про-
фесійної діяльності, визначенні обсягу знань,
умінь навичок, забезпеченні умов, за яких май-
бутній робітник повинен розвиватися як осо-
бистість, якій притаманні важливі професійні
якості. Адже головне завдання дуальної систе-
ми - забезпечити якісною професійною підго-
товкою здобувачів освіти за професією
«Електрогазозварник, електрозварник на авто-
матичних та напівавтоматичних машинах,
контролер зварювальних робіт» та адаптації до
умов виробництва підприємства «Бердянські
жниварки».

Для ефективної організації роботи було
видано наказ по освітньому закладу, створена
робоча група та розроблений план упроваджен-
ня дуальної системи навчання. Затверджено
Положення про впровадження елементів дуаль-
ної форми навчання у ДНЗ «Багатопрофільний
центр ПТО», у якому визначаються права та
обов’язки усіх учасників процесу: підприємст-
ва, здобувача освіти, освітнього закладу. Укла-
дено 20 тристоронніх угод між здобувачами
освіти та роботодавцем підприємства «Бердян-
ські жниварки».

Для упровадження елементів дуальної
системи навчання обрана група 15-36, яка
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навчається за інтегрованою професією «Елект-
рогазозварник, електрозварник на автоматич-
них та напівавтоматичних машинах, контролер
зварювальних робіт». Майстер виробничого на-
вчання - Іванов Віктор Михайлович.

Базовим підприємством стало одне з
провідних підприємств міста Бердянська «Бер-
дянські жниварки». Великою перевагою є те,
що всі здобувачі освіти знаходяться на одному
підприємстві, що значно полегшує роботу май-
стра виробничого навчання та дає можливість
максимально адаптувати вимоги програми з ви-
робничого навчання до умов підприємства.

Згідно з Дорожньою картою упрова-
дження елементів дуальної форми навчання у
професійну підготовку кваліфікованих робіт-
ників було здійснено першочергові заходи:

- укладено угоди з підприємством «Бер-
дянські жниварки» щодо запровадження еле-
ментів дуальної форми навчання;

- визначено навчальні елементи щодо ре-
алізації дуальної форми навчання;

- погоджено робочий навчальний план із
урахуванням елементів дуальної форми навчан-
ня.

Визначені основні напрямки співпраці
підприємства і освітнього закладу:

- підготовка за галузевим спрямуванням
кваліфікованих робітників, що відповідають ви-
могам сучасних виробничих технологій;

- прогнозування потреби підприємства,
галузі, регіону в підготовці, перепідготовці й
підвищенні кваліфікації робітничих кадрів з
професії «Електрогазозварник, електрозварник
на автоматичних та напівавтоматичних маши-
нах, контролер зварювальних робіт»;

- формування й управління професійни-
ми компетенціями (визначення та опис компе-
тенцій, планування графіку навчання, розвитку
персоналу і створення нових робочих місць).

Для реалізації основних завдань упрова-
дження елементів дуальної освіти на початку
співпраці було проведено засідання методичної
комісії машинобудівних професій та будівель-
ного профілю викладачів та майстрів виробни-
чого навчання, яке проходило спільно зі спе-
ціалістами базового підприємства, на основі
модульних стандартів було здійснено розподіл

годин за предметами та розроблений пакет на-
вчально-плануючої документації з професії, які
враховують вимоги сучасного виробництва та
базового підприємства.

Протягом навчального періоду впрова-
дження елементів дуальної системи навчання:

- методичною комісією проводився сис-
темний аналіз ходу експерименту, вивчалися
проблеми, організовувалися спільні заходи з
соціальними партнерам для вирішення проб-
лемних питань;

- регулярно проводилися засідання ро-
бочої групи з упровадження елементів дуальної
системи навчання у професійну підготовку
кваліфікованих робітників.

Спільними зусиллями визначено етапи
впровадження у навчальний процес елементів
дуальної освіти:

І етап - опанування базовими знаннями,
уміннями та навичками, що здобуваються в
стінах освітнього закладу: теоретична підго-
товка та виробниче навчання у навчально-ви-
робничих майстернях у закладі освіти;

ІІ етап - професійно-теоретична підго-
товка, яка здійснюється на базі освітнього зак-
ладу на початку кожного кваліфікаційного рів-
ня або навчального модуля з метою вивчення
нових тем і програм. Професійно-теоретичне
навчання проводять досвідчені викладачі цент-
ру, використовуючи інноваційні та інтерактивні
технології навчання.

ІІІ етап - професійно-практична підго-
товка, що впроваджується в умовах виробницт-
ва та включає виробниче навчання й вироб-
ничу практику, забезпечує опанування здобува-
чами освіти професійного компоненту змісту
освіти.

Професійно-практична підготовка від-
бувається у два етапи - початковий та основ-
ний:

- початковий етап проходить у майстер-
нях центру, де здобувачі освіти отримують свої
перші уміння та навички з професії «Електро-
газозварник, електрозварник на автоматичних
та напівавтоматичних машинах, контролер зва-
рювальних робіт»;

- основний етап проводиться на
підприємстві «Бердянські жниварки», де
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висококваліфіковані та досвідчені працівники
знайомлять із новим сучасним обладнанням і
навчають професії в умовах виробництва.

Здобувачі освіти мають можливість
самостійно (але під пильним наглядом настав-
ника) виготовляти різні металеві вироби. За ви-
готовлену продукцію керівництвом підприємст-
ва передбачено виплата заробітної плати.

Велику роль із запровадження дуальної
системи є перше знайомство з підприємством.
Екскурсія на виробництві, знайомство з вироб-
ничим потенціалом - вагомий важіль для май-
бутніх робітників.

Економічний ефект для підприємства:
- підприємство має можливість відібрати

робітничі кадри, підготовлені безпосередньо в
його цехах, не витрачаючи кошти на навчання
та перепідготовку;

- здійснюється підготовка кадрів безпо-
середньо під своє підприємство, виробничі тех-
нології та обладнання;

- інвестиції у власне майбутнє, підвищу-
ючи також і свій імідж як роботодавців;

- підприємство отримує гарантію, що ви-
пускники освітнього закладу розпочнуть свою
трудову діяльність на підприємстві «Бердянські
жниварки» і у них є можливість запросити кра-
щих;

- випускники знайомляться з діяльністю
підприємства: структурою, особливостями тех-
нологічного процесу, кадровими питаннями,
побутом;

- здобувачі освіти зразу можуть присту-
пати до виконання заказів та працювати ефек-
тивно.

Що отримує заклад освіти: тісну спів-
працю з роботодавцем для більш якісної підго-
товки кваліфікованих робітників; вагому
економію матеріалів та енергоресурсів для фор-
мування професійних навичок; скорочення ви-
трат на закупівлю дорогого сучасного вироб-
ничого обладнання; чималий відсоток праце-
влаштування випускників за даною професією.

Що отримує здобувач освіти: роботу за
фахом та наставництво протягом усього періоду
практики; закріплення теоретичних і практич-
них умінь та навичок; соціальний досвід; від-
криту дорогу до професійної кар’єри; фінан-

сову допомогу під час навчання; гарантії пра-
цевлаштування.

Проектні технології як компонент
інноваційної діяльності: дипломний проект

«Сучасний одяг із використанням
українських мотивів»

Розвиток системи професійної (про-
фесійно-технічної) освіти вимагає від педаго-
гічних працівників упровадження у практику
освітнього процесу інноваційних технологій.
Провідні ідеї та шляхи реалізації означених
технологій є важливими завданнями реформу-
вання і модернізації освіти в Україні, що закла-
дено в Національній освітній доктрині. У
такому «полі можливостей» кожен із учасників
освітнього процесу активізує свої здібності,
ініціює самореалізацію і самопрояв інтелекту-
ального і творчого потенціалу. Таким унікаль-
ним «полем можливостей», а також ефек-
тивним інструментом інноваційних перетво-
рень професійної (професійно-технічної) освіти
можуть бути проектні технології.

Під проектною діяльністю слід розуміти
цілеспрямовану діяльність зі створення на-
вчального, освітнього, педагогічного, культур-
ного, технічного або виробничого продукту.
Такими продуктами можуть бути різного роду
функціональні моделі, науково-дослідницькі
розробки, творчі роботи, публікації, програмне
забезпечення тощо. В загальному розумінні в
педагогіці метод проектів - це організація на-
вчання, за якою здобувачі освіти набувають
знань і навичок у процесі планування й вико-
нання практичних завдань. Використання про-
ектів у навчанні - це технологія, яка передбачає
застосування різних методів і форм організа-
ції навчального процесу.

Ефективна організація проектування, як
особливий вид інтелектуальної діяльності, ста-
вить певні вимоги:

- наявність освітньої проблеми, достат-
ньо складної та актуальної, щоб задовольнити
навчальні запити та життєві потреби здобувачів
освіти;

- дослідницький характер пошуку роз-
в’язання проблеми;

- підведення підсумків проектної діяль-
ності, щоб здобувачі освіти усвідомили свої
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успіхи і недоліки.
Метод проектів все більше привертає

увагу педагогів тому, що він дає можливість
ефективно забезпечити розвиток творчої ініціа-
тиви й самостійності здобувачів освіти і сприя-
тиме здійсненню безпосереднього зв’язку між
набуттям знань і вмінь та застосуванням їх у
розв’язанні практичних завдань. Наявність ре-
ального кінцевого результату роботи над проек-
том (модель, науково-дослідницька публікація,
проект) позитивно відрізняє метод проектів від
інших освітніх технологій. При цьому кожен
учасник проектної діяльності, незалежно від
свого базового рівня та індивідуальних здібнос-
тей, вносить свій особистісний вклад до ство-
рення кінцевого освітнього продукту, індиві-
дуально планує свою участь у проекті, створює
свою особистісну освітню траєкторію.

Для успішної організації проектної
діяльності необхідно створити для її учасників
відповідне освітнє середовище, організувати
роботу з оволодіння інформаційними техноло-
гіями як засобу взаємодії під час роботи над
проектом, забезпечити теоретико-методологіч-
ну і практичну базу для реалізації проектної
діяльності з застосуванням інформаційних тех-
нологій, створити необхідні умови для розвитку
практичних умінь проектування освітньої дія-
льності й реалізації індивідуальних освітніх
програм. Справжня проектна діяльність відбу-
вається тільки за умови повного прояву осо-
бистісних функцій учасників проекту: критич-
ності, самооцінювання, визначення змісту ре-
чей і їхньої цінності, побудови власної картини
світу, творчої саморегуляції, бачення цілісності
проблемної ситуації.

Отже, перехід до проектних технологій в
інноваційній педагогічній діяльності, які укла-
даються в русло сучасного розвитку нашого
суспільства, орієнтованого на самоорганізацію,
виховання людей творчих, здатних відстоювати
і втілювати у життя власні думки й ідеї.

Наш освітній заклад чимало років вдало
використовує проектну діяльність. За цей час
реалізовано безліч проектів творчого та патріо-
тичного спрямування. Важливим підсумком
освітнього процесу стало усвідомлення значних
педагогічних можливостей даної технології.

Окрім цього, відбувається випереджувальний
розвиток здобувачів освіти як творчої особи-
стості, що є суттєвою перевагою для майбут-
нього випускника сфери послуг.

Творчий дипломний проект «Сучасний
одяг із використанням українських мотивів».
реалізовувався на базі центру в групі за про-
фесією «Кравець», майстер виробничого на-
вчання Дьогтєва І.М, викладач спеціальних
дисциплін Полумієнко Т.В. Під час виконання
творчого проекту, метою якого є розв’язання
художньо-конструкторських завдань у процесі
створення колекції одягу, що ґрунтується на
українських традиціях. Передумова успішності
проекту - набуті знання, навички і компетент-
ності майбутніх кравців, отриманих у процесі
освоєння навчального матеріалу з предметів:
«Технологія виготовлення одягу», «Основи
конструювання одягу», «Матеріалознавство»,
«Обладнання», виробниче навчання та вироб-
нича практика».

Здобувачами освіти разом із майстром
виробничого навчання та викладачем спеціаль-
них дисциплін аналізувалися та обговорюва-
лися різні джерела інформації: покази високої
моди в мережі Інтернет, зразки модного одягу в
фахових журналах, тематичні телепередачі.
Ідеєю творчого проекту стали українські моти-
ви, які трансформувалась у тему «Сучасний
одяг із використанням українських мотивів».

Кінцева мета проекту - продемонструва-
ти професійні знання, уміння навички й компе-
тентності майбутніх кравців при створенні
колекції подіумного одягу на основі українсь-
ких мотивів та сучасних тенденцій моди. Тема
колекції одягу визначена невипадково, тому що
народний костюм, поєднуючи мистецтво узор-
ного ткацтва, крою та декоративного оформ-
лення, символізує духовну культуру українсь-
кого народу, стародавні традиції, обряди, зви-
чаї.

Для колекції використано:
- матеріал верху: льон, нітрон та лавсан;
- прокладочний матеріал : флізелін;
- підкладочний матеріал: синтетичний

шовк (лавсан з нітроном);
- матеріали для з’єднання деталей одягу:

поліестрові нитки, гумова жилка;
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- фурнітура: ґудзики, застібка-блискавка;
- оздоблювальні матеріали: тасьма, мере-

жива, квіткова аплікація, натуральне хутро.
Правила визначення структури колекції:
- колекція складається з моделей одного

тематичного напряму за принципом узгодже-
ності з вихідним базовим символом-формою;

- основний фактор у виборі форми ви-
робів колекції - силует;

- конструкції виробів розробляються в
контексті загальної теми, але зі своїми ін-
дивідуальними особливостями;

- внутрішня форма одягу створюється за
допомогою конструктивних та декоративних
ліній, які утворюють основу композиції моде-
лей. Конструктивні - це лінії плечових і боко-
вих швів, шви верхньої частини переду і
спідниці. Декоративні - це лінії, які утворю-
ються оздобленням: защипами, складками,
зборками;

- для розкрою деталей виробів було
обрано спеціальну технологію;

- складено послідовність технологічного
процесу виготовлення моделей одягу;

- для обробки деталей виробів викорис-
тано машинну, ручну та волого-теплову техно-
логії;

- виконано повний цикл швейних опе-
рацій та художнє оздоблення колекційних моде-
лей різнокольоровими стрічками;

- створено загальний образ моделей:
подіумний макіяж обличчя, оформлення зачіски
методом плетіння, підбір взуття;

- підібрано музичне супроводження (піс-
ні «Червоні маки», «Волошки», «Одна калина»);

- створено презентацію «Сучасний одяг
із використанням українських мотивів».
Практичне впровадження інноваційних
виробничих технологій навчання при
підготовці кваліфікованих робітників
з професії «Слюсар з ремонту колісних

транспортних засобів»
Ключовою фігурою сучасних інновацій-

них форм діяльності у ЗП(ПТ)О, безперечно, є
педагог, чий рівень інформаційної, професійної
й особистісної культури ставить на порядок
денний зміни у методології, змісті, технології
освіти. Безумовно, кожна технологія, яка впро-

ваджується в діяльність, потребує чималих за-
трат часу і засобів для реалізації. Організація
освітньої діяльності потребує від освітян нова-
торства, здатності генерувати сучасні ідеї. На
цьому етапі важливими є такі поняття, як ІКТ-
грамотність - використання цифрових техноло-
гій, інструментів, комунікацій і мереж для от-
римання доступу до інформації, управління
нею, її інтеграції, оцінювання та створення для
функціонування у сучасному суспільстві; ІКТ-
компетентність - упевнене володіння складо-
вими, ІКТ-грамотності для розв’язування зав-
дань та вирішення питань, що виникають у
навчальній та практичній діяльності.

Тому сучасний викладач, майстер ви-
робничого навчання повинен досконало во-
лодіти новітніми інформаційно-комунікацій-
ними та педагогічними технологіями, користу-
ватися Інтернетом та оргтехнікою, добре орієн-
туватися серед популярних освітніх порталів,
інших інформаційних ресурсів навчального
призначення. Інформаційна освіченість, таким
чином, стає важливою складовою професійної
компетентності кожного педагогічного праців-
ника професійної освіти.

Важливим завданням кадрової політики
закладу є постійне підвищення кваліфікації ін-
женерно-педагогічного колективу. На виконан-
ня Державної цільової програми впровадження
в освітній процес інформаційно-комунікацій-
них технологій «Сто відсотків» проводиться
робота щодо оволодіння педагогічними праців-
никами навичками роботи на персональному
комп’ютері. Використання ІКТ у роботі педаго-
гів значно підвищують їх самоосвіту та про-
фесійний рівень, дають можливість постійно
оновлювати навчальний і дидактичний ма-
теріал, спілкуватися з колегами на різних фору-
мах, отримувати кваліфіковані консультації та
поради експертів, публікувати свої методичні
напрацювання, брати участь в обговоренні нау-
кових досліджень, обмінюватися досвідом
тощо. Систематичне включення ІКТ в освітній
процес забезпечує формування і розвиток ін-
формаційно-комунікаційної культури педагогів
та вихованців, тобто, комплекс понять, уявлень,
знань, умінь і навичок, які формують в особис-
тості певний стиль мислення, що дозволить
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їм ефективно використовувати ІКТ у будь-якій
діяльності.

Під інформаційною культурою здобу-
вачів освіти розуміємо акцентування уваги на
правильний пошук і вибір інформації, орієн-
тація в освітньому просторі, використання на
уроках тільки освітніх продуктів та порталів
навчального призначення, недопустимість від-
волікання на ігри та розваги у соціальних мере-
жах. Це особливо важливо в сучасних умовах,
коли в мережі Інтернет створюється вільний до-
ступ до його ресурсів, що не належать до пор-
талу знань та не несуть навчального наванта-
ження, спотворюють уявлення молодого по-
коління про моральні й духовні якості людини.
На уроках з основ роботи в мережі Інтернет пе-
дагоги не тільки навчають навиків роботи з Ін-
тернет-ресурсами, але й намагаються донести
до учнів основні виховні й моральні принципи
використання Всесвітньої павутини, спілкуван-
ня в соціальних мережах.

Аналізуючи впровадження ІКТ в освіт-
ній процес закладу, варто зауважити, що жоден
урок, заняття з виробничого навчання не прово-
диться без використання комп’ютерної та
мультимедійної техніки. Комп’ютер з програм-
ним забезпеченням, електронними підручника-
ми, мультимедіа в руках викладача стали ефек-
тивним технічним засобом навчання. Одно-
часно впливаючи на зоровий та слуховий
аналізатори, комп’ютер оперативно відповідає
на дії користувача, підтримуючи справжній зво-
ротній зв’язок, тобто працює в інтерактивному
режимі. Усе це дозволяє вивести сучасний урок
на якісно новий рівень. Подібні уроки підвищу-
ють інтерес до вивчення предметів, активізують
пізнавальну діяльність, сприяють формуванню
наукового світогляду, полегшують роботу вик-
ладача на уроці та залучають до цього процесу
вихованців.

Застосування інтерактивних методів на-
вчання дозволяє організувати освітній процес
так, що практична більшість здобувачів освіти
здійснює рефлексію власної навчальної діяль-
ності через оперативне визначення її резуль-
татів. Саме у цьому плані вигідно вирізняється
система професійно-практичної підготовки у
ЗП(ПТ)О, реалізована в ході виробничого на-

вчання. Характерною особливістю ІКТ з про-
фесії «Слюсар з ремонту колісних транспорт-
них засобів» є комп’ютерна діагностика. Елект-
роніка відіграє все більшу роль в автомобілі.
Електронні системи припускають наявність в
автомобілі найскладніших компонентів і систем
на базі комп’ютерів. Такі технічно складні су-
часні автомобілі висувають найвищі вимоги -
діагностика автомобіля, обслуговування та ре-
монт тільки на найвищому якісному рівні.

Саме поняття комп’ютерної діагностики
з’явилося на пострадянському просторі досить
недавно. Розвиток даного сервісу відбувався
по етапах: на око, на нюх, на слух; методом
заміру відповідних параметрів і величин; елект-
ронна діагностика. Всі перераховані способи
визначення несправностей актуальні і зараз,
спрямовані на виконання одного завдання, але з
різним рівнем точності, трудових і тимчасових
витрат. Для грубого визначення несправності
підійде перший вид, другий вид з високою
часткою точності дозволяє виявити причини
несправності, однак вимагає чималих витрат
сил і часу. Третій вид дає можливість знайти
майже всі поломки систем керованих мікро-
процесором за наявності відповідного програм-
ного забезпечення.

Комп’ютерна діагностика - це дії, спря-
мовані на виявлення несправностей елект-
роніки авто, для попередження та виправлення
помилок, пов’язаних з ними. Кожен етап такої
роботи гранично зрозумілий, оскільки за ре-
зультатами діагностики надається повна інфор-
мація про стан автомобіля, а також необхідні
заходи щодо усунення виявлених поломок.

Джерелом інформації є мозок сучасного
транспорту - електронний блок управління
(ЕБУ). Приєднуючись до ЕБУ за допомогою
спеціальної апаратури, можна з’ясувати «не-
справність» автомобіля . Збій будь-яких із сис-
тем може привести до того, що повністю
справний механічно автомобіль навіть не заве-
деться!

Що необхідно для успішної діагности-
ки? Персональний комп’ютер (далі ПК) або но-
утбук, шнур (адаптер), програмне забезпечення.

Це мінімальний комплект для діагности-
ки автомобілів, але іноді цього замало для
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повної діагностики.
Майстер виробничого навчання Мельни-

ченко Максим Миколайович застосовує дану
програму на уроках професійно-практичної
підготовки з повним алгоритмом роботи прог-
рами та послідовності дій на прикладі авто-
мобіля сімейства ВАЗ 1118:

- знайти місце розташування діагностич-
ного роз’єму ОBD2;

- підключити адаптер K-Line;
- підключити інший кінець адаптера до

ПК і запустити програму;
- провести налаштування програми,

включити запалювання автомобіля;
- при включеному запалюванні: визначи-

ти комплектацію; перейти до діагностики бло-
ку; завести автомобіль.

Отже:
- використання програм дозволяє підви-

щити як саму фахову майстерність майстра ви-
робничого навчання, так і фаховий рівень знань
здобувачів освіти. Вдосконалює їхні знання
процесів, які відбуваються під час роботи авто-
мобіля;

- широке використання інформаційних
технологій сприяє розвитку творчості здобу-
вачів освіти, підвищує ефективність методів на-
вчання для всіх форм організацій навчального
процесу;

- ІКТ є невід’ємним елементом навчан-
ня, але при правильному використанні вони ма-
ють як переваги, так і недоліки. Використання
ІКТ під час навчання дозволяє виконати роботу
більш ефективно, прозоро, творчо та наоч-
но.

Ми можемо сперечатися з приводу ефек-
тивності ІКТ на уроках, але не використовувати
їх не маємо права, бо вони стрімко увійшли в
усі сфери нашого життя.

Широке застосування інформаційних
технологій в освітньому процесі знайшло також
електронне тестування. Вважаємо, що набуття
професійних компетентностей можливе тільки
шляхом використання цілісної системи про-
фесійного навчання, впровадження інновацій-
них технологій, активного використання
інформаційно-комунікаційних засобів навчан-
ня. Інноваційне спрямування педагогічної

діяльності стимулюватиме учня до активної
участі у розв’язанні проблемних ситуацій,
творчу імпровізацію педагогів, їх можливість
розкривати, розробляти, удосконалювати і за-
стосовувати творчі завдання для здобувачів
освіти. У порівнянні з традиційними методика-
ми, інноваційні педагогічні технології забезпе-
чують необхідний фундамент для підготовки
кваліфікованого фахівця: ефективність освіт-
нього процесу, якість знань, активізацію пізна-
вальної діяльності, ініціативу і зацікавленість у
засвоєнні необхідних професійних компетен-
цій.

Досвід використання програмного за-
безпечення «Айрен», «Test-W» та інших про-
грам дозволяють сформувати комплекс конт-
ролюючих завдань професійного спрямування
та досить точно визначити результат з міні-
мальними похибками. Звичайно, це спонукає
педагогів до постійного вдосконалення системи
формування тестів та вимог до них. Нові тех-
нології навчання на основі інформаційних і ко-
мунікаційних дозволяють інтенсифікувати ос-
вітній процес, збільшити швидкість сприйнят-
тя, розуміння та глибину засвоєння величезних
масивів знань.

Отже, інформаційні та інноваційні тех-
нології дають змогу:

- побудувати відкриту систему освіти,
що забезпечує кожному здобувачу освіти влас-
ну траєкторію навчання;

- докорінно змінити організацію освіт-
нього процесу, формуючи в здобувачів освіти
системне мислення;

- раціонально організувати пізнавальну
діяльність під час освітнього процесу;

- використовувати комп’ютери з метою
індивідуалізації навчального процесу та зверта-
тися до принципово нових пізнавальних за-
собів;

- вивчати явища, дати та події на основі
використання засобів комп’ютерної графіки та
моделювання;

- проводити дослідницькі роботи в умо-
вах імітації реального експерименту.

Упровадження інноваційних освітніх і
виробничих технологій навчання при підготов-
ці кваліфікованих робітників має величезне
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значення для підвищення мотивації в навчанні.
Даний процес відбувається через залучення
здобувачів освіти (не лише на уроках) до актив-
ної позакласної роботи, а саме - участь у тиж-
нях професійної майстерності, предметних
тижнях, тематичних заходах, фахових конкур-
сах, виставках. Так, у межах тижнів професій-
ної майстерності здобувачі освіти, викладачі
спеціальних дисциплін, майстри виробничого
навчання підготували відеоролики «Реклама
моєї професії», провели внутрішні конкурси
професійної майстерності, конкурси проектів,
вікторини, виставку виробів учнів, екскурсії на
виробництва.

У перервах між уроками завжди де-
монструються відеоролики про виробничі про-
цеси в галузі, декламували вірші, давали
коментарі до плакатів. Проведення таких тиж-
нів з використанням ІКТ сприяють розвитку
професійної компетентності викладачів спе-
ціальних дисциплін та майстрів виробничого
навчання, а також підвищенню інтересу до на-
вчання. А для проведення якісної профорієн-
таційної роботи в навчальному закладі створю-
ються відео. У позакласній роботі ми викорис-
товуємо різноманітні відеоролики, презентації.
В освітньому закладі досліджено визначення
готовності педпрацівників до впровадження ін-
новаційних освітніх і виробничих технологій
навчання при підготовці кваліфікованих робіт-
ників.

Отже, використовуючи в своїй діяль-
ності інноваційні освітні й виробничі техноло-
гії, педагогічні працівники можуть:

- на високому науковому рівні проводити
викладацьку діяльність;

- ознайомити здобувачів освіти з усім
різноманіттям трудової діяльності;

- розкрити значення та важливість кож-
ної професії;

- розповісти про видатних учених, що
прославили свої професії;

- дати характеристику знання, і умінням,
що необхідні для оволодіння тією або іншою
професією або спеціальністю.

Для визначення ефективності упрова-
дження інноваційних освітніх і виробничих
технологій навчання при підготовці кваліфіко-

ваних робітників та їх вплив на ефективність
пізнавальної діяльності, були обрані дві групи
другого курсу, приблизно однакові за результа-
тами освітньої діяльності.У першій групі вся
освітня діяльність проводилися із застосуван-
ням інноваційних освітніх і виробничих техно-
логій, а у другій - традиційно. Експеримент
тривав декілька місяців. З метою виявлення ре-
ального стану засвоєння здобувачами ос-
віти знань було проведено ІІІ зрізи, що відобра-
жають мотивацію освітньої діяльності, ці-
кавість та якість засвоєння і запам’ятовування
навчального матеріалу. Перший зріз було зроб-
лено відразу після вивчення першої теми, дру-
гий зріз проведено через короткотривалий
проміжок часу (тиждень) після вивчення пер-
шої теми, третій зріз - через довший проміжок
часу (2 тижні) після вивчення першої теми.
Перевірка займала до 20 хвилин.

За результатами проведеного досліджен-
ня можна зробити такі висновки:

- було відмічено позитивне гальмування
процесу забування і реальне відтворення на-
вчальної інформації здобувачами професійної
освіти з часом;

- виявилась тенденція зростання темпів
засвоєння знань здобувачами освіти експери-
ментальної групи, яким проводилися уроки з
використанням інноваційних освітніх і вироб-
ничих технологій навчання при підготовці май-
бутніх працівників;

- інноваційні освітні технології мають
позитивний вплив на підвищення рівня якості
та ефективності освітнього процесу.

Здобувачі освіти після уроків із застосу-
ванням таких технологій відмічають покращен-
ня настрою, підвищення бадьорості, кон-
центрації уваги, зменшення напруження.

Таким чином, істотно покращується
сприйняття і осмислення питань, створюються
більш комфортні умови для здобувачів освіти
та викладачів.

Використовуючи інноваційні освітні й
виробничі технологій навчання при підготовці
кваліфікованих робітників, варто не забувати,
що саме практичні методи особливо ефективні
для формування трудових умінь і навичок ви-
хованців. Інноваційні технології виконують
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допоміжну функцію, аби досягти більшого
ефекту в сприйманні та розумінні певної інфор-
мації для уроку. Лише за таких умов майстер
виробничого навчання, викладач досягне ефек-
тивності у своїй роботі, а вміння, набуті здобу-
вачами освіти, допоможуть згодом стати успіш-
ним у житті. Використання інноваційних освіт-
ніх і виробничих технологій навчання при під-
готовці кваліфікованих робітників дозволяє:

- змінити спосіб організації засвоєння
змісту освітнього матеріалу;

- реалізувати якісний підхід до навчання;
- більш широко здійснити мотивацію

освітньої діяльності;
- підвищити пізнавальну активність, за-

цікавленість, ефективність самостійної роботи
здобувачів освіти;

- розширити можливості форм співпраці
педагога та здобувача освіти;

- залучати до роботи практично кожного
учня, використовуючи диференційований під-
хід в освітньому процесі;

- підвищити результативність освітнього
процесу;

- здійснити повторення найбільш склад-
них моментів у практичній діяльності;

- здійснити перегляд, коротке відтворен-
ня матеріалу попереднього уроку;

- підвищувати рівень професійної орієн-
тації;

- виховувати особистість, яка може ком-
фортно відчути себе в інформаційному прос-
торі.

Системне упровадження інноваційних
освітніх і виробних технологій навчання при
підготовці кваліфікованих робітників дозво-
лить: розвинути в здобувачів освіти позитивну
мотивацію, стимулювати її мисленнєву діяль-
ність, формувати гнучкість мислення, генерува-
ти якомога більшу кількість варіантів вирішен-
ня проблеми, ефективно розв’язувати проб-
лемні задачі, конструювати нові методи для
вирішення складних практичних задач. Саме це
створює спектр можливих напрямків розвитку,
надає матеріал для відбору найбільш оптималь-
них тенденцій цього розвитку. Діяти сучасно
означає оптимально формувати своє життя як
перехід від однієї фази гармонійної життєвої

ситуації до іншої, що утворює когерентне сере-
довище, гармонію між «Я» та його діями,
намірами майбутньої трудової діяльності, мож-
ливостями.

Таким чином, упровадження інновацій-
них освітніх і виробних технологій навчання
при підготовці кваліфікованих робітників у
професійній (професійно-технічній) освіті доз-
волить створити інноваційне освітнє середови-
ще, в якому реалізуватимуться креативні
ресурси особистості в її гармонійному, про-
фесійному розвитку.

Для здійснення цих настанов необхідно:
- забезпечення неперервного науково-

методичного супроводу професійного розвитку
педагогічних працівників;

- реалізацію сучасних креативних мето-
дик професійного вдосконалення та підвищен-
ня якості освіти відповідно до вимог інновацій-
ного розвитку суспільства;

- випереджувальний характер надання
освітніх послуг відповідно до потреб реформу-
вання національної системи освіти;

- упорядкування інформаційного потоку
для забезпечення загальнокультурних і про-
фесійних потреб здобувачів освіти.

Вдосконалення та впровадження зазна-
чених напрямків розвитку освітньої діяльності
сприяє:

- формуванню здатності особистості до
оптимальних переходів з однієї альтернативи до
іншої;

- забезпеченню розвитку вмінь особис-
тості контролювати домінант власної професій-
ної діяльності в умовах різних впливів середо-
вища;

- формуванню нелінійного типу мислен-
ня, характерними ознаками якого є креатив-
ність, гнучкість, динамізм, перспективність
тощо;

- підвищенню толерантності, неупере-
дженого ставлення до інших людей, подій, ін-
формації;

- розвитку здатності визначити потріб-
ний напрямок процесів подальшої актуалізації
подій, бачити можливості системи й визначати
«еволюційний тренд», а також створювати
ефективні умови для отримання бажаного
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результату;
- засвоєнню ефективних стратегій і тех-

нік самореалізації, життєтворчості в професій-
ному та соціальному контекстах;

- формуванню готовності працювати в
різних сферах виробництва, що передбачає во-
лодіння інноваційними технологіями, здатність
самостійно розробляти креативні технології та
впроваджувати авторські методи організації
праці.

Отже, упровадження інноваційних освіт-
ніх і виробних технологій навчання при підго-
товці кваліфікованих робітників у професійній
(професійно-технічній) освіті спрямовано на
поширення наукових, науково-дослідних, екс-
периментально-виробничих, інноваційних про-
ектів із залученням творчих, соціально-актив-
них здобувачів освіти задля розвитку та підви-
щення рівня конкурентоздатності національної
системи освіти.

Завдяки ефекту новизни та оригіналь-
ності використання інноваційних освітніх і ви-
робничих технологій навчання при підготовці
кваліфікованих робітників зростає цікавість до
процесу навчання, забезпечується внутрішня
мотивація навчання, що сприяє його ефектив-
ності.

Визначення готовності педпрацівників
до впровадження інноваційних освітніх
і виробничих технологій навчання

Застосування інноваційних освітніх
і виробничих технологій навчання

Модель інформаційного простору
закладу освіти

Скріншот кросворду на сайті закладу

Скріншот вправи Leanings apps



17-18 квітня 2019 року на базі ДНЗ «За-
порізький професійний ліцей залізничного
транспорту» феєрично пройшов галузевий кон-
курс фахової майстерності серед учнів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти з
професії «Провідник пасажирського вагона».

Людмила Василега, директор Депар-
таменту розвитку персоналу та кадрової
політики акціонерного товариства «Українська
залізниця», урочисто відкрила конкурс.

Щиро вітали учасників конкурсу Тетяна
Озерова, директор Департаменту освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації;
Олена Азєєва, заступник директора Депар-
таменту розвитку персоналу та кадрової
політики АТ «Укрзалізниця»; Олена Савченко,
начальник структурного підрозділу «Служба
кадрової та соціальної політики» регіональної
філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укр-
залізниця»; Олександр Головко, президент За-
порізького обласного союзу промисловців і
підприємців «Потенціал», побажали творчої
наснаги, креативних ідей, професійних здобут-
ків.

У конкурсі брали участь представники
таких закладів освіти:

Бурдіна Марина - ДПТНЗ «Дніпровсь-
кий професійний залізничний ліцей»;

Щербак Карина - ДНЗ «Запорізький
професійний ліцей залізничного транспорту»;

Галіулін Валерій - ДПТНЗ «Козятинське
міжрегіональне вище професійне училище
залізничного транспорту»;

Деяк Яна - ДНЗ «Львівське міжрегіо-
нальне вище професійне училище залізничного
транспорту»;

Шишлова Ольга - ДНЗ «Мелітопольсь-
кий багатопрофільний центр професійно-тех-
нічної освіти»;

Корнев Денис - ДНЗ «Одеське про-
фесійне училище залізничного транспорту та
будівництва»;

Цапенко Валентина - Харківський про-
фесійний ліцей залізничного транспорту;

Калинич Мар’яна - ДПТНЗ «Чернівець-
кий ліцей залізничного транспорту».

Теоретичний тур складався з двох зав-
дань професійно-теоретичної підготовки, спря-
мованих на перевірку знань із предметів: «Бу-
дова та експлуатація пасажирських вагонів»,
«Організація пасажирських перевезень», «Пра-
вила технічної експлуатації та інструкції», «На-
дання медичної допомоги на шляху пряму-
вання», «Охорона праці», «Ділова етика».

1 27

ГАЛУЗЕВИЙ КОНКУРС ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СЕРЕД УЧНІВ ЗАКЛАДІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ З ПРОФЕСІЇ

«ПРОВІДНИК ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА»
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Практичний тур передбачав перевірку
навичок і умінь з професії «Провідник паса-
жирського вагона» відповідно до кваліфікацій-
них вимог та з урахуванням вимог охорони
праці. Перший етап - перевірка правильності
заповненого бланку форми ЛУ-72/УЗ. Другий
етап – приймання вагонів: порядок приймання,
виявлення недоліків, дії провідника при їх вияв-
ленні (згідно з інструкціями ЦЛ-0038, ЦЛ-0056
і посадових інструкцій та інших документів, які
встановлюють обов’язки працівників).

Теоретичні знання, практичні уміння та
навики конкурсантів оцінювалися фаховим
журі.

Керівництво, педагогічний колектив
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізнич-
ного транспорту» та пасажирське вагонне депо
Запоріжжя-1 філії «Пасажирська компанія» АТ
«Укрзалізниця» забезпечили відповідні умови
для проведення конкурсу.

За рішенням журі переможцем конкурсу
стала Калинич Мар’яна, учениця ДПТНЗ «Чер-
нівецький ліцей залізничного транспорту».

Почесні ІІ та ІІІ місця вибороли:
Щербак Карина, учениця ДНЗ «За-

порізький професійний ліцей залізничного
транспорту»; Шишлова Ольга, учениця ДНЗ
«Мелітопольський багатопрофільний центр
професійно-технічної освіти».

Переможці конкурсу отримали нагоро-
ди:

І місце – диплом, ноутбук;

ІІ місце – диплом, планшет;
ІІІ місце – диплом, смарт-годинник.
Усім учасникам вручені сертифікати від

Департаменту освіти і науки Запорізької обласної
державної адміністрації та АТ «Укрзалізниця»;
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грамоти від директора ДНЗ «Запорізький
ПЛЗТ» та подарунки від АТ «Укрзалізниця»,
регіональної філії «Придніпровська залізниця»
АТ «Укрзалізниця», ДНЗ «Запорізький ПЛЗТ».

У рамках конкурсу на базі ДНЗ «За-
порізький професійний ліцей залізничного
транспорту» проведений круглий стіл за участю
представників Департаменту освіти і науки За-
порізької облдержадміністрації, Науково-мето-
дичного центру професійно-технічної освіти у
Запорізькій області, АТ «Укрзалізниця», зак-
ладів освіти. Присутні зосередили увагу на
питаннях щодо впровадження дуальної форми
навчання у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти та ефективних методах

профорієнтаційної роботи.

Гостинні господарі подбали про куль-
турне дозвілля: для учасників конкурсу і гостей
були організовані змістовні екскурсії в «Музей
техніки Богуслаєва», Запорізьку дитячу заліз-
ницю, на о. Хортицю.

Вітаємо переможців та учасників кон-
курсу! Бажаємо не зупинятися на досягнутому,
активної життєвої позиції, нових професійних
звершень.

Світлана Петерик, заступник директора
НМЦ ПТО у Запорізькій області




