Інформаційно-методичний вісник Науково-методичного центру професійно-технічної
освіти у Запорізькій області
Головна мета видання – методична допомога керівникам і педагогічним працівникам в організації навчально-виробничого, виховного процесу в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти.

Відповідальний за випуск: Паржницький О.В., директор НМЦ ПТО у Запорізькій області,
кандидат педагогічних наук
Редагування: Нідерман Н.К., методист НМЦ ПТО у Запорізькій області
Комп’ютерна верстка: Сакур Д.О., діловод НМЦ ПТО у Запорізькій області

Інформаційно-методичний вісник «Професійна освіта Запоріжжя»
Засновник: Петерик Світлана Миколаївна
Свідоцтво про державну реєстрацію
серія 33 № 1302 – 577 – ПР від 20.12.2018 р.
Порядковий номер випуску: № 5 2019
Дата виходу: 25.11.2019
Виходить два рази на рік.
Мова видання: українська.
Тираж - 3 екз.
Безкоштовно
Видавець: Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області
Адреса видавця: 69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 28.
Телефон: (061) 228 17 60, (061) 224 43 25
E-mail: nmc.pto.zp@gmail.com
Веб.сайт: http://nmc-pto.zp.ua
За достовірність фактів, цитат, дат, назв та інших відомостей відповідають автори.
Редакція залишає за собою право на редагування та скорочення прийнятих до друку матеріалів.
Рукописи не рецензуються і не повертаються.
2

ЗМІСТ
90-РІЧЧЯ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МИХАЙЛІВСЬКЕ
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ »...................................................................................4
Рослова Юлія. Освітня скарбниця хліборобського краю..................................................................5
Ільченко Наталя. Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ «Михайлівське вище професійне
училище».................................................................................................................................................6
Ільченко Наталя. Підвищення ІКТ-компетентності педагогів........................................................10
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
Купава Олександр. Тут починається майстерність хлібороба.........................................................14
Анохіна Наталя, Солонцова Олена. Упровадження інноваційно-комунікаційних
технологій з використанням компетентністного підходу при викладанні спеціальних
дисциплін................................................................................................................................................16
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА
Антонова Олена. Мотивація обдарованих учнів до участі у мовно-літературних конкурсах......28
Кокіна Ірина. Створення ситуації успіху на уроках української мови та літератури....................33
Лапіна Ірина. Формування мотивації в учнів на уроках української літератури
з використанням інтерактивних технологій.........................................................................................35
Нестеренко Наталія. Маргінальні особистості - джерело небезпеки чи шлях до вільної
свідомості................................................................................................................................................38
Чигілейчик Жанна. Використання сучасних методів формування мотивації та самостійності
учнів на уроках словесності .................................................................................................................41
ЛІТЕРАТУРНА СКАРБНИЧКА............................................................................................45
МЕТОДИЧНА РОБОТА
Пересипкіна Олена. Від компетентного педагога до компетентного учня....................................51
Нідерман Наталія. Управління розвитком професійного потенціалу педагогічних
працівниців засобами методичної роботи...........................................................................................55
Омельяненко Галина. Методичні підходи до розроблення змісту робочих навчальних
програм з професій швейної галузі відповідно до освітніх стандартів, заснованих на
компетентнісному підході та модульному структуруванні................................................................58
ДОСВІД ПРАКТИКІВ
Джеланова Наталія, Євсєєва Вікторія. Підвищення професійно-педагогічної
компетентності майстра виробничого навчання як соціально-педагогічна проблема....................64
Бублікова Наталія. Що треба знати педагогічним працівникам про учнів покоління Z..............67
Осипенко Сергій. Розвиток самоосвітньої діяльності здобувачів освіти закладів професійної
(професійно-технічної) освіти..............................................................................................................69
Малахова Вікторія. Компетентнісний підхід до викладання предмета «Фізична культура».......91
ВИХОВНА РОБОТА
Макарова Людмила. Турбота про учня – провідне завдання колективу.........................................95
Удовіченко Наталія. Читаємо подорожуючи, або Шляхами прочитаних книг..............................97
КОНКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ WORLDSKILLS UKRAINE - 2019..102
3

90-РІЧЧЯ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«МИХАЙЛІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»
Восени 2019 року ДНЗ «Михайлівське вича зазначене лише одне місце роботи – Мивище професійне училище» святкує 90 років з хайлівське училище. Змінювалися тільки назви
дня заснування.
закладу та посади: викладач фізики, завідувач
учбової частини, директор. Педагогічній справі
віддано 45 років життя - це рівно половина з
90-річної історії закладу освіти.
Директор визначив основні вектори
діяльності, розробив концепцію розвитку училища, положень якої дотримуються уже багато
років. Обрана стратегія виявилася вдалою та
далекоглядною, час неодноразово підтверджував її дієздатність. Правильно встановлені
пріоритети та виважені управлінські рішення
забезпечують успішне функціонування закладу
освіти.
ДНЗ «Михайлівське ВПУ» - сучасний
В училищі створені належні умови для
заклад освіти, орієнтований на якісну підготов- реалізації потреб особистості в здобутті проку робітничих кадрів відповідно до потреб фесійної освіти відповідно до своїх здібностей
регіонального ринку праці, посідає гідне місце та інтересів.
у системі професійної (професійно-технічної)
Сумлінна і злагоджена робота педагоосвіти
гічного колективу є результатом системного
Уже 25-й навчальний рік очолює цей впровадження новітніх технологій у процес
заклад освіти Віктор Костянтинович Удовічен- підготовки здобувачів освіти.
ко, заслужений працівник освіти України.
На сьогодні училище є центром підготовки фахівців для аграрного сектору не тільки
Михайлівського району, а й інших регіонів
України. Тут навчають не тільки вирощувати, а
й випікати хліб.
Про високий рівень досягнень педагогічного колективу впродовж багатьох років
свідчать перемоги учнівської молоді в олімпіадах і конкурсах обласного та всеукраїнського
рівнів.
.

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області
вітає педагогічний колектив та здобувачів
освіти ДНЗ «Михайлівське ВПУ» з ювілеєм!
Бажаємо нових професійних звершень,
стабільного благополуччя, втілення в життя
окреслених планів і задумів.
Нехай на вашому життєвому і професійному шляху завжди світить сонце любові, радості, надії в світле майбуття, успіху Вам на
У трудовій книжці Віктора Костянтино- освітянській ниві незалежної України.
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ОСВІТНЯ СКАРБНИЦЯ ХЛІБОРОБСЬКОГО КРАЮ
що-небудь особливо дороге, глибоко шановане,
те, що зберігають з любов’ю і пошаною».
Так сталося, що минулого року, готуючись до конкурсу, стала однією з небагатьох,
хто долучився до детального вивчення історії
училища. Працюючи з архівними документи,
фотографіями, статтями, спілкуючись із ветеранами навчального закладу, укотре переконалася, що гордістю ДНЗ «Михайлівське ВПУ»
є його педагогічний колектив – команда одноголова Вищої учнівської ради
думців, яка рухається в одному напрямку і з
Державного навчального закладу «Михайлівське
єдиною метою – дати можливість кожному учвище професійне училище»
неві відчути себе вагомим у шаленому ритмі
Світ великий і безмежний! Він заповне- життя.
Успішним девізом їхньої діяльності станий історією, яку створили люди. Всі ми різні,
але є те, що об’єднує нас, – це бажання відшу- ли слова американського поета Волта Вітмена:
кати те місце, де буде затишно і тепло, де зав- «Не я, ніхто інший не може пройти цей шлях за
жди тобі раді, де можна зібрати всі свої думки тебе. Ти сам повинен це зробити».
Педагогічний колектив розуміє, що у
докупи, виправити помилки і відпочити від шаленого ритму життя. Чимало людей, пройшов- них з дітьми один шлях – це навчання, і вони
ши свій життєвий шлях, так його і не знахо- намагаються пройти ним разом, пліч-о-пліч,
кожен виконуючи свою роботу, розуміючи подить.
Мені пощастило більше: таким місцем ставлені завдання. Саме завдяки такій стратегії
для мене став ДНЗ «Михайлівське вище про- й учні, і викладачі завжди приходять до фінішфесійне училище», мій «освітній оазис», який ної прямої з бажаним результатом та взаємною
утамовує прагнення до знань, дає розкіш спіл- вдячністю один до одного.
Сподіваюся, що славетна історія минукування і взаєморозуміння, сповнює прохололого училища й шляхетні вчинки сьогодення не
дою спокою й теплом турботи.
Розмови і розповіді про училище були забудуть, не кануть у забуття, не будуть стерті з
поряд зі мною все моє свідоме життя. Мій пам’яті немилосердним вітром часу.
Навчальні заклади - це як зірки на нічдідусь, Сергієнко Павло Макарович, був першим у сімейній династії, хто пройшов свій ному небосхилі. Одним судилося спалахнути і
тривалий і важкий трудовий шлях до посади швидко згаснути, інші освітлюють шлях тим,
головного агронома колгоспу, засвоївши різні хто мандрує стежками знань. Але є такі, які
проміжні етапи; одним із них було навчання в своїм яскравим світлом запалюють справжні
училищі (на той час - училище механізації сіль- галактики, однією з яких і є ДНЗ «Михайлівсьського господарства №2) у далеких 1957- ке ВПУ».
Ця духовна скарбниця хліборобського
1958 рр. Саме тут уже багато років працюють
мої батьки, рідна сестра мами, навчалися двою- краю дарує своїм випускникам два скарби, набагато цінніші за знання. Перший – це моральрідні сестри і брат.
Спілкуючись із ними, випускниками ні цінності, які лежать в основі розвитку
училища, чула чимало приємних відгуків про людського суспільства. Другий… Якось до
особливу атмосферу закладу, який називають училища завітала чергова делегація гостей. Отдуховною святинею Михайлівського краю. Роз- римавши позитивні враження від побаченого і
горнувши тлумачний словник української мо- почутого, один із гостей наприкінці екскурсії
ви, можемо прочитати: «Духовна святиня – запитав: «У чому секрет того, що ваші учні
Юл ія
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відрізняються від інших?» Наш директор відповів лаконічно: «Просто ми їх любимо».
Саме любов до своїх вихованців і є тим
феноменом, тим секретом, який лежить в
основі успішності нашого закладу. І ця любов
взаємна. Вона повертається сторицею від випускників. Про це свідчать їх відгуки у соціальних мережах і не лише.
Олександр Тирон, випусник 2012 року:
«Ми творимо своє середовище дією чи бездіяльністю. Мені пощастило стати частиною
великої родини, для якої є важливими цінності
професійності та розвитку. Мені лише 24, але
завдяки заряду енергії, який я отримав тут, вдалося здобути дві вищі освіти, вивчити декілька
іноземних мов, відвідати десяток країн і ніколи
не боятися вивчати щось нове. Однак, коли я
повертаюся до батьківського дому, мене завжди
дивує сила, краса і сміливість тих, хто розбудо-

вує Михайлівське училище і зовні, і зсередини».
Ольга Бородовка, випускниця 2015 року:
«Якщо ви хочете побачити високу планку вихованості, знань та ерудиції, тоді завітайте до
Михайлівського ВПУ. Тут не просто навчають,
тут вчать як іти по життю, які ставити цілі і як
презентувати себе у дорослому світі. Випускник Михайлівського ВПУ – це не просто запис
у дипломі, це еталон! Це знак якості та гордості!»
Через рік я покину училище, попереду
невідомість. Я поки не знаю, що підготує мені
майбутнє, чим дивуватиме або вражатиме.
Основним залишається те, що ДНЗ «Михайлівське ВПУ» з його доброзичливим колективом
назавжди залишиться тим місцем, куди я буду
приходити або линути думками через багато
років у пошуках розуміння, душевності й людяності.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ «МИХАЙЛІВСЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»
Саме над подоланням цих кризових
явищ і працює колектив ДНЗ «Михайлівське
ВПУ».
Зробити це можливо лише за умови високої управлінської культури керівництва училища, професіоналізму педагогічного колективу, його здатності підготувати фахівця як
конкурентоспроможну й мобільну на ринку
праці особистість, яка потребує освітніх і професійних компетентностей відповідно до її інзаступник директора з натересів, здібностей і переконань та виховати
вчально-виробничої роботи Державного навчальцілісну людину, здатну критично мислити, відного закладу «Михайлівське вище професійне
повідального громадянина.
училище»
Концепція програми розвитку визначає
Професійна
(професійно-технічна) основні напрями діяльності закладу освіти, реосвіта – важлива складова соціально-економіч- алізація яких забезпечує стабільну роботу пеної системи країни. Дедалі актуальнішим стає дагогічного колективу, організацію навчальнопитання нестачі робітничих кадрів для вітчиз- виховного та навчально-виробничого процесів
няних підприємств, натомість дуже повільно на належному рівні:
- формування професійно успішного ковідбувається оновлення змісту підготовки
кваліфікованих робітників і продовжується про- лективу училища, здатного забезпечити рецес зниження престижності професійної освіти. алізацію сучасних освітніх завдань;
- створення умов для здобуття якісної
Існує невідповідність між якістю підготовки
робітників і потребами ринку праці в професій- освіти, всебічного розвитку особистості учнів,
формування професійної компетентності
них кадрах.
Нат ал я
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інструменти вчителя», проводять методичні наради, вебінари, майстер-класи щодо засвоєння
інноваційних технологій.
Адміністрація заохочує педпрацівників
до участі в семінарах, форумах, (не)конференціях, вебінарах, онлайн курсах; запрошує відомих в Україні спеціалістів для проведення
тренінгових занять на базі училища; надає
можливість ознайомитися з передовим досвідом будь-якого закладу України, вільно обирати місце проходження і напрямок підвищення
кваліфікації та стажування (у межах чинного
законодавства).
Нині у закладі освіти працює 59 педагогічних працівників, з них:

вихованців, що забезпечить їхню конкурентоспроможність на ринку праці;
- оновлення навчально-матеріальної бази
з усіх професій відповідно до вимог Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти;
- відновлення престижності робітничих
професій у суспільстві шляхом профорієнтаційної роботи з населенням, співпраці з роботодавцями; створення позитивного іміджу закладу
освіти.
Формування професійно успішного
колективу
У закладі освіти створена чітка
управлінська структура, здатна оперативно реагувати на зміни в освітній діяльності.
Структура управління ДНЗ «Михайлівське
ВПУ»

Важливим фактором організації роботи
училища є кадрове питання, адже від якості роботи педагога залежить професійна компетентність і майбутня доля вихованця.
У різні роки директор запрошував на роботу високопрофесійних учителів шкіл району,
щоб талановитих, перспективних, творчих педагогів зосередити саме в цьому закладі освіти.
Крім того, найкращим випускникам училища
Мають педагогічні звання:
пропонували продовжити навчання у закладі
- «Заслужений працівник освіти Украївищої освіти за обраним напрямом і повернутися на роботу до ДНЗ «Михайлівське ВПУ». ни» – 1 особа;
- «Заслужений вчитель України» –
Нині 90% майстрів виробничого навчання – ви1 особа;
пускники училища.
- «Викладач-методист» – 5 осіб;
В училищі створено умови для про- «Старший викладач» – 3 особи;
фесійного зростання кожного працівника: ство- «Майстер виробничого навчання II-ої
рено «Школу ІКТ», заняття в якій проводять на
базі закладу освіти, працює майстерня «Сучасні категорії» – 1 особа.
7

Працівники закладу освіти стали лауреатами щорічної обласної педагогічної премії
2013, 2014, 2016, 2018 років.
Створення умов для здобуття
якісної освіти
У ДНЗ «Михайлівське ВПУ» навчається
майже 500 учнів.
Незважаючи на зменшення загальної
кількості випускників-дев’ятикласників, заклад
освіти щорічно виконує план прийому учнів.
Понад 50% учнів Михайлівського району, які закінчили 9-й клас, вступають на І курс
училища, тоді як у середньому по Україні учнями системи професійної (професійно-технічної)
освіти стають 20% випускників шкіл. Також
щороку приймаємо до 20 учнів з інших районів
і областей.

на);

- 2 спортивні зали (ігрова та тренажер-

- їдальня на 150 місць і буфет;
- бібліотека та читальна зала з 4
комп’ютерами та копіювальною технікою;
- медичний пункт з фізіотерапевтичним
та маніпуляційним кабінетом;
- гуртожиток на 360 місць;
- 4 автобуси для підвезення учнів на навчання.
У навчальному процесі використовують
80 комп’ютерів, під’єднаних до швидкісного
Інтернету.
Створюють умови для учнів з особливими потребами.
Щороку учні училища беруть участь і
стають переможцями обласних олімпіад і конкурсів.

За окремими професіями вступ на І курс
відбувається на конкурсній основі. Це свідчить
про авторитет закладу освіти серед дев’ятикласників району та їхніх батьків, які розуміють: в училищі створені такі умови для
навчання й виховання, що забезпечать належний рівень загальноосвітньої, професійної підготовки та виховання. У нашому навчальному
закладі учень є центральною фігурою. Тут поважають особистість і дбають про її всебічний
розвиток.
До послуг учнів:
- сучасні кабінети теоретичної та практичної підготовки, майстерні та лабораторії обладнані 9 мультимедійними станціями;
- 4 комп’ютерні класи з підключенням
до мережі Інтернет по технології GPON 100
mb/c;
- актовий та конференц-зали (на 293 та
80 місць відповідно);

Протягом останніх 10 років п’ятеро були
лауреатами Президентської стипендії: два за
перемогу в Міжнародному конкурсі знавців
української мови імені Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературного конкурсі імені
Тараса Шевченка, три - за досягнення в конкурсах професійної майстерності.
У 2019 році учень нашого училища
посів І місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».
За даними Інформаційного освітнього
ресурсу «Освіта.ua», учні училища у 2018 продемонстрували найкращі результати зовнішнього незалежного оцінювання в Запорізькій
області серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
За останні п’ять років 21 випускник
нагороджений медаллю «За високі досягнення
у навчанні», 4 - медаллю «За досягнення у
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навчанні», 80 учнів отримали диплом кваліфікованого робітника з відзнакою.
У середньому 57% випускників стають
студентами престижних закладів вищої Києва,
Харкова, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Львова,
більшість із них повертається до Михайлівського району працювати.
Оновлення навчально-матеріальної бази
з усіх професій
Заклад освіти має сучасну матеріальнотехнічну базу, яка постійно оновлюється. Це
стало можливим завдяки навчально-виробничій
діяльності.
Основним джерелом доходу є земля:
училище реалізовує зернові та продукцію їх
переробки. Вже близько 20-ти років працюють
власні млин та хлібопекарня - таким чином був
створений замкнений цикл господарювання:
вирощування пшениці - переробка її на борошно - випікання хлібобулочних виробів для внутрішнього споживання та продажу. Пекарня згодом стала навчально-виробничою майстернею
для підготовки учнів з професії «Кухар».

кабінетів природничо-математичних предметів
загальноосвітніх навчальних закладів»; придбано два нові комп’ютерні класи, частково
оновлено інші; проводиться планове оснащення
навчальних кабінетів і виробничих майстерень
сучасним обладнанням, проведено реконструкцію приміщення та оновлення обладнання
їдальні.
У 2018-2019 роках проведено низку ремонтних робіт із перекриття даху чотирьох
будівель. Загальна площа перекритих приміщень становить 4000 кв.м. Загальна вартість
матеріалу і робіт з перекриття становить 1 750
000 грн.
У закладі освіти розроблені заходи,
спрямовані на скорочення витрат на тепло-, водо-, енергоресурси. В усіх приміщеннях
замінено лампи накалювання на світлодіодні.
Встановлено віконні та дверні металопластикові конструкції, проведено утеплення навчальних корпусів, лабораторно-практичних класів.
Працює дві теплогенераторні на природному
газі.
Оновлюється система опалення, відремонтовано та утеплено теплотраси, чавунні батареї замінено на сучасні алюмінієві регістри.
Проведені заходи дали змогу вдвічі знизити
споживання газу (порівняно з проектно-розрахунковою).
Зміна зовнішнього вигляду закладу
освіти сприяє позитивному сприйняттю мешканцями районного центру, учнями, батьками.
Випускники училища є вмотивованими,
активними фахівцями, які прагнуть неперервного професійного розвитку, самореалізації й
кар’єрного зростання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України «Про освіту» URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
2. Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах. Наказ МОН України
від 30.05.2006 № 419 URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/z0711-06.
3. Рейтинг шкіл Запорізької області 2018
року. URL: http://osvita.ua/school/rating/61712/.

На поповнення матеріально-технічної
бази витрачено: 2017 рік - 2 795 800 грн, 2018
рік – 4 311 300 грн, 2019 рік (6 міс.) – 1 961
000 грн.
Обладнано нову лабораторію з професії
«Кухар»; відремонтовано клуб, навчальні
кабінети із загальноосвітніх предметів та оснащено їх відповідно до наказу МОН від
22.06.2016 № 704 «Про затвердження Типового
переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для
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ПІДВИЩЕННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ
пппппппппппппппппппппппппппппппппппппп вати навчальні, життєві, професійні задачі з
ппппп
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій» . А українські вчені О.В. Овчарук,
М.І. Жалдак, Н.В. Морзе визначають ІКТкомпетентність як «здатність орієнтуватися в
інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних
потреб і вимог сучасного високотехнологічного
інформаційного суспільства».
Нат ал я

Іл ьч ен ко,

заступник директора з на-

вчально-виробничої роботи Державного навчального

закладу

«Михайлівське

вище

професійне

училище»

ХХІ століття - час стрімких змін. Нині
уже недостатньо тільки дати знання, сформувати в учнів уміння й навички. Потрібно виховати
компетентного випускника, який був би конкурентоспроможним на сучасному ринку праці,
міг би творчо підходити до вирішення складних
життєвих ситуацій і проблем у різних сферах і
видах діяльності. Це означає, що актуальності
набуває компетентнісний підхід до навчання.
У 2013 році після одного з вебінарів,
Серед 10 ключових компетентностей, який проводила кандидат педагогічних наук
виділених у Концепції НУШ, виокремлюється Олена Єльникова, педагогам училища запропоінформаційно-цифрова компетентність, яка новано визначити свою ІКТ-компетентність. У
передбачає впевнене, а водночас критичне залисті-опитуванні виділялися показники:
стосування інформаційно-комунікаційних тех- неперервна освіта (сюди належать
нологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки,
такі критерії, як уміння користуватися
обміну інформацією на роботі, в публічному
комп’ютером та Інтернетом для педагогічної
просторі та приватному спілкуванні. Інфордіяльності, шукати інформацію в мережі та намаційна й медіа-грамотність, основи програвчатися дистанційно);
мування, алгоритмічне мислення, роботи з
- здійснення освітнього процесу (ствобазами даних, навички безпеки в Інтернеті та
рення власних електронних та мультимедійних
кібербезпеці, розуміння етики роботи з інформатеріалів, відсоток використання мультимацією (авторське право, інтелектуальна власмедійних матеріалів в освітньому процесі,
ність тощо) .
створення контенту для віддаленого навчання,
Останнім часом інформаційно-комуніка- уміння провести дистанційний курс і вебітивну компетентність виділяють як окрему нар);
складову компетентності педагога. Це зумовле- документальне оформлення діяльно активним використанням ІКТ у різних сфе- ності (ведення електронних баз обліку учнів,
рах, зокрема в освіті.
робота в ІСУО (інформаційна система управПоняття «ІКТ-компетентність» у науці ління освітою);
трактується по-різному. Поділяємо точку зору
- соціальна активність (ведення власМ. Шилова та М.Б. Лєбєдєва в тому, що «ІКТ- ного блогу/сайту, активність у соціальних мекомпетентність - здатність індивіда вирішурежах).
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Результати виявилися приголомшливими.

вить:

У результаті вже в 2014 році всі педагоги
училища мали власні блоги. Тож інформаційно-освітнє середовище закладу освіти - це
сайт училища (mihvpu.zp.ua) і блог заступників
директора з посиланнями на електронні ресурси педагогів. Для швидкого розміщення оголошень, розкладу занять і замін уроків використовують блог, а сайт є офіційною сторінкою навчального закладу, де опубліковано історію
училища, інформацію про педагогічний колектив, правила прийому, а також новини щодо
освітнього процесу.
Крім цього, розуміючи значення
соціальних мереж для формування іміджу закладу освіти, створено групу у Фейсбук
(https://bit.ly/2WZTD6n).
Робота щодо підвищення ІКТ-компетентності потребує постійного розвитку, адже
сервіси, які використовують для створення публікації, завдання, гри, опитування, швидко
змінюються.
У колективі є група педагогів, яка цікавиться різноманітними курсами, тренінгами,
що проводяться в мережі, відвідує (не)конференції EdCamp. Отриманою інформацією викладачі діляться з колегами на засіданнях методичних комісій і нарадах.
У 2015 році виникла ідея провести в
училищі захід, спрямований на підвищення
ІКТ-компетентності педагогів. У ролі тьютора
(фасилітатора, ментора) міг виступити будьхто, хто має певний досвід, напрацювання в галузі комп’ютерних технологій і може/хоче цим
обмінятися. На блозі розміщено оголошення:

Якщо загальна частка балів стано-

до 0,5 - професійна діяльність викладача
не відповідає вимогам робочого місця;
0,51 - 0,55 - професійна діяльність викладача підтверджує освітньо-кваліфікаційний
рівень «спеціаліст»;
0,56 - 0,65 - професійна діяльність викладача підтверджує освітньо-кваліфікаційний
рівень «спеціаліст ІІ категорії»;
0,66 - 0,75 - професійна діяльність викладача підтверджує освітньо-кваліфікаційний
рівень «спеціаліст І категорії»;
0,76 - 1 - професійна діяльність викладача підтверджує освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст вищої категорії».
З таблиці видно, що результат респондентів - 0,69. Це значить, що професійна діяльність викладачів відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню «спеціаліст І категорії», проте
серед учасників опитування були й ті, кому за
результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
Це стало поштовхом для пошуку шляхів
підвищення інформаційно-комунікативної компетентності педагогів. Визначено такі основні
напрями роботи:
- створення інформаційно-освітнього середовища закладу освіти;
- формування педагогічної майстерності;
- застосування набутих знань.
Після проходження курсу навчання
«Майстерня блогів» О.Єльникової створено
блог заступників директора (http://supervpu.blogspot.com), де розміщено відеоінструкУ результаті зареєстровано 11 педагогів,
цію (https://bit.ly/2EToRky).
які запропонували колегам такі теми для роботи:
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- вебконференція як спосіб організації
занять з учнями і спілкування з колегами.
Вебінар;
- робота з сервісом Youtube;
- Prezi - хмарний засіб створення літаючих мультимедійних презентацій;
- створення презентацій PowerPoint;
- основи роботи з текстовим процесором
Microsoft Word;
- створення і монтаж навчального відео
у середовищі Camtasia Studio;
- блог як ефективний засіб для навчання;
- візуалізація інформації за допомогою
відеоскрайбінгу.
- використання програм та сервісів WEB
2.0 на різних етапах уроку;
- загадковий Google календар;
- психологія стресу та способи боротьби
з ним.
На курси зареєстрували 84 учасники.
Тьюторами записано 37 відеоінструкцій загальною тривалістю 9 годин; написано 64 пости.
Підсумкову зустріч провели, застовуючи метод
«Шість капелюхів» (https://bit.ly/2WdICJm).
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти відрізняється від закладу загальної
середньої освіти організацією навчально-виробничого, виховного процесу. Наприклад,
наші учні не ведуть щоденники. Виникає запитання: як підтримувати зв’язок із батьками, як
вчасно інформувати їх про успішність здобувачів освіти.

Classroom» для педагогів училища.
Пройшовши курс Антоніни Букач «Додатки Google у професійній діяльності»,
вирішила поділитися набутими знаннями з колегами - викладачами училища. Керувалася
принципом: навчився сам - розкажи іншому.
Розроблено програму засвоєння сервісів, які
вважаю найбільш потрібними в роботі педагога, - пошта, презентації, документи, форми,
Youtube тощо.

Півтора місяці викладачі й майстри виробничого навчання опановували сервіси
Google, вчилися застосовувати їх у навчальній
діяльності. Спілкування відбувалося в середовищі Сlassroom, що дозволило зосередити всі
матеріали курсу в одному місці, організувати
спільну роботу з документами, ознайомитися з
сервісами, які інтегруються з Сlassroom; для
ефективної роботи колег записані відеоінструкції.

Колектив три роки працював у системі
«My school», яка забезпечувала постійний
зв’язок учасників навчально-виховного процесу
(викладачі давали завдання в електронному вигляді, учні їх виконували, батьки могли бачити
результати навчання).
Однак час не стоїть на місці, технології
розвиваються, а члени колективу намагаються
На курс записалося 25 колег, успішно
не відставати. Тому в серпні 2017 року оголо- закінчили його й отримали сертифікати 23
шено дистанційний курс «Знайомство з (фото).
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Окрім того, маємо необмежений простір
у хмарному сховищі (диск). Проаналізувавши
переваги й недоліки, вирішили, що працюватимемо в G-suite!
На сьогодні всі педагоги створили свої
класи в Сlassroom, залучені учні І та ІІ курсів.
Батьки, які зацікавлені в отриманні інформації
про успішність своїх дітей, підписалися на розсилку оцінок.
Відгуки про свою роботу отримуємо позитивні, тому налаштовані працювати, розвиватися, удосконалюватися.
Ознайомитися з думкою учнів про робоВипускники курсу
На одному з дистанційних курсів пані ту в Сlassroom можна тут:
Антоніна Букач розповіла про наявність G-suite
for education. Цей пакет містить безкоштовні
корпоративні функції для некомерційних навчальних закладів. Серед сервісів - уже знайомий нам Сlassroom, інші додатки Google
(пошта, диск, календар, документи, таблиці,
презентації, форми тощо).
Підключившись до G-suite, отримали чимало переваг:
- можливість організувати віртуальний
документообіг;
ЛІТЕРАТУРА
- створити закритий клас: доступ до ньо1.
Базиль
Л.О. Формування ІКТ-компего мають тільки учасники нашого домену, а це
означає, що створено безпечний інформаційний тентності вчителя як складний і безперервний
процес . – [Електронний ресурс] – Режим допростір;
- організувати взаємодію учасників ступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/2982/1/Bazil_L
_2.pdf
освітнього процесу;
2. Іванова С.М. Проблема розвитку ін- проводити швидке опитування й
формаційно-комунікаційної
компетентності
оцінювання всіх учнів за кілька хвилин;
- електронний щоденник: учні отриму- наукових працівників // Інформаційні технолоють бал відразу, щойно викладач перевірить гії в освіті. 2013. №14.
3. Концепція НУШ [Електронний резавдання. Батьки мають можливість налаштувати розсилку з інформацією про успішність сурс] Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/
своїх дітей (щодня, 1 раз на тиждень, 1 раз на nova-ukrainska-shkola.
4. Кремень В.Г. Компетентнісний підхід
місяць).
в освіті: теортичні засади і практика реалізації/
В.Г. Кремень, В.І. Луговій, О.І. Ляшенко//
Нац.акад.пед. наук України - К.: Ін-т обдарованої дитина НАПН України. 2014 - 370 с.
5. Пензай Л.І. Інформаційна компетентність як вагома складова фахової компетентності
вчителя.
– Режим
доступу:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_tech
nology/32355/.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ТУТ ПОЧИНАЄТЬСЯ МАЙСТЕРНІСТЬ ХЛІБОРОБА
пускники нашого училища) учні виконують
комплекс операцій з обробітку ґрунту та агротехнологій, безпосередньо беручи участь у польових роботах. Це дає змогу значно
підвищити якість професійної підготовки, закріпити на практиці отримані теоретичні знання, відчути відповідальність за спільну справу.

Ол ексан др Куп ава,

майстер виробничого навчан-

ня Державного навчального закладу «Михайлівське вище професійне училище»

З неабиякою щедрістю природа обдарувала Україну родючими ґрунтами, тож і не дивно, що всі ми - діти хліборобів. Якщо не батьки
наші, то діди або прадіди були хліборобами.
Здавна побутує серед людей мудрий вислів:
«Справжнє щастя із землі проростає». Усе від
неї - землі-матері, землі-годувальниці: життя,
здоров’я, сила, достаток.
Михайлівське училище завжди було і
сьогодні є школою хліборобства. Навчаємо
здобувачів освіти вирощувати й випікати хліб.
Чи багато ще професій стануть в один ряд за
значущістю із цими?
Шлях наших учнів до професійної
майстерності розпочинається з навчального
господарства, яке є базою для проведення виробничого навчання і впровадження прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.
Тут здобувають трудові навички майбутні хлібороби, тому необхідно, щоб вони опанували всі елементи технологічного процесу
вирощування сільськогосподарських культур,
на практиці засвоївши народну мудрість:«Сільська праця не терпить зволікань», тому виконання сезонних сільськогосподарських робіт
повинно відбуватися у відповідності з погоднокліматичними умовами та у найкоротші терміни.
Під керівництвом досвідчених майстрів
виробничого навчання (усі вони, до речі, ви-

Урок проводить майстер виробничого навчання
Сєчин С.О.

Щороку на базі навчального господарства проводяться конкурси фахової майстерності, де учні демонструють свої знання та
уміння; кращі з них представляли училище на
обласних та всеукраїнських змаганнях, де
неодноразово посідали призові місця.
Переконливим свідченням якісної підготовки учнів стала цьогорічна перемога нашого третьокурсника у Всеукраїнському конкурсі
фахової майстерності з професії «Трактористмашиніст сільськогосподарського виробництва».
Основними замовниками робітничих
кадрів училища є аграрні підприємства Михайлівського району:
- ТОВ «Агрофірма ЮЛеНа», смт Михайлівка;
- ТОВ «Алекс», с. Плодородне;
- ТОВ «СПП Лана», с. Плодородне;
- ВСК «Нива», смт Михайлівка;
- АТ «Михайлівський райагропостач»;
- ФГ «Таврія-Скіф», с. Роздол.
Агровиробники використовують новітню
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сільськогосподарську техніку, тому їхні господарства потребують спеціалістів, які б мали навички роботи саме на такій техніці. Тож і для
наших учнів постало питання проходження виробничого навчання на сучасних машинах. Розуміємо, що повинні випустити фахівця, який
стане затребуваним на ринку праці, зможе працевлаштуватися та бути реалізованим у сучасних економічних умовах.
За рахунок власних надходжень для проведення лабораторно-практичних занять і виробничого навчання з професії «Трактористмашиніст сільськогосподарського виробництва»
були придбані трактори John Deere 6930 (у 2011
році) та Deutz-Fahr Agrofarm (у 2017 році); зернозбиральний комбайн John Deere W540 (у
2016 році).
Трактори оснащені системою точного
землеробства Trimble GFX-750 Display Lite
(DGPS - навігацією). Також маємо в розпорядженні трактори: МТЗ-89.2, МТЗ-82, МТЗ-80,
Т-150К (загалом 15 одиниць тракторів), комбайн Дон-1500 Б.
Найпотужнішим із зазначених підприємств є фермерське господарство «ТавріяСкіф», основними напрямами діяльності якого
є:
- вирощування зернових і технічних
культур;
- садівництво, овочівництво;
- облаштування ландшафту;
- виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, хліба та хлібобулочних виробів.
Це господарство використовує найсучасніші агротехнології, тому й фахівці йому потрібні з відповідною підготовкою, спеціалісти
новітніх професій: машиністи-оператори дощувальних машин, агрегатів та систем крапельного зрошення, мехатроніки холодильної та
обігрівальної техніки (у господарстві є потужні
холодильники та теплиці), фахівці з плодоовочівництва, садово-паркового господарства
та ландшафтного дизайну.
Тож плануємо у майбутньому розширяти
перелік професій аграрного спрямування відповідно до потреб регіону в робітничих кадрах.
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УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ
СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Нат ал я А н охін а,

викладач Державного навчаль-

Ол ен а

Сол он ц ова,

Державного

«Мелітопольський

на-

ного закладу «Мелітопольський багатопрофіль-

вчального

ний центр професійно-технічної освіти»

профільний центр професійно-технічної освіти»

Новим етапом глобальної технологізації
стала поява сучасних телекомунікаційних мереж і їх конвергенція з інформаційними технологіями, тобто поява ІКТ. Вони стали основою
для створення інформаційної сфери, так як
об’єднання комп’ютерних систем і глобальних
телекомунікаційних мереж зробило можливим
створення і розвиток планетарної інфраструктури, що зв’язує все людство. Прикладом
успішної реалізації ІКТ стала поява Інтернету –
глобальної комп’ютерної мережі з її практично
необмеженими можливостями збору та зберігання інформації, передачі її індивідуально
кожному користувачеві.
Алгоритм підготовки уроку з використанням ІКТ наступний:
- визначення теми, мети (через діяльність учнів) і тип уроку;
- складання тимчасової структури уроку;
- розробка етапів, на яких необхідні інструменти інтерактивної дошки;
- розгляд доцільності застосування ІКТ
порівняно з традиційними засобами;
- хронометраж відібраних матеріалів,
оцінка їх у часі: тривалість не повинна перевищувати санітарних норм;
- складання тимчасової розгортки уроку;
- підготування презентаційної програми
уроку.
Незважаючи на те, що мова йде про
інформаційне середовище, викладач відіграє

основну роль в освітньому процесі:
- формулює цілі;
- конструює навчальне середовище;
- організовує навчальний процес.
Заслуговують на увагу загальні компетентності (володіння навичками користування
ПК, пошук інформації в Інтернеті, медіаграмотність, навички використання текстових,
аудіо- та відеоформатів).
Загальнопедагогічна компетентність:
- планування навчальних дій за допомогою Google Calendar (ведення інтерактивного
календаря, дозволяє отримувати sms повідомлення на мобільний телефон, і це може робити
не тільки та людина, яка створила події, а й та,
яку було запрошено на подію);
- користування оболонками дистанційного навчання (використання Moodle, Wix або
Edmodo);
- створювання презентацій традиційними засобами і більш сучасними інструментами,
таким як Prezzi;
- організація діяльності учнів в інформаційному середовищі MediaWiki (гіпертекстове середовище, вебсайт для збору і структурування письмових відомостей) та Google
Docs;
- створення веб-анкет усіх видів, від
кросвордів і до вправ на заповнення пропусків
у тексті за допомогою сервісу Hot Potatoes (у
цю програму включені: JMatch – утиліта для
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закладу

викладач

багато-

створення тестів на підбір, JMix – вправи на
встановлення правильного порядку слів у реченні, JCross – додаток для побудови кросвордів, JQuiz – невеликі опитування, JCloze –
програма для створення вправ на заповнення
пропусків. Після того, як вправи створені, викладач має можливість перетворити їх у HTML,
зробивши їх придатними для роботи у браузері;
- уміння здійснювати контроль за результатами діяльності учнів такими ресурсами,
як SurveyMonkey або Google Form.
Surveymonkey – один із найпопулярніших сервісів для створення опитувань. На
Surveymonkey можна створювати опитування і
голосування, отримувати на них відповіді і
аналізувати результати в режимі реального часу. Робота з опитуваннями на Surveymonkeys
організовують у 3 етапи: складання опитування,
збір відповідей, аналіз результатів.

Скріншот сторінки Sumopaint зі створення малюнку
пасажирського потяга

За надмірного інформаційного навантаження та регламентованих часових обмежень
доречно застосовувати інфографіку. Викладач
щонайменше у чотири рази скоротить витрати
часу на донесення інформації. Адже інфографіка — це:
- спосіб передачі великого обсягу інформації за допомогою простих і зрозумілих візуальних методів;
- сучасний метод навчання;
- форма інформаційного дизайну;
- різновид навчальної творчості, що
передбачає поєднання графіки з текстом у
найрізноманітніших пропорціях.

Скріншот сторінки Surveymonkey з алгоритмом створення тесту

- використання інструментів візуалізації,
наприклад, Sumopaint або Photoshop Express
Editor. Sumopaint – багатофункціональний додаток щодо редагування зображень онлайн.
На відміну від Photoshop Express Editor
володіє більш широким функціоналом і кількістю інструментів. У безкоштовної версії є
більшість базових опцій: малювання, зміна розміру, положення, кольору, додавання тексту, робота з шарами. Викладач має можливість
працювати з підібраними малюнками, а саме:
змінювати їх розмір об’єднувати два малюнки,
працювати з шарами.

Приклад створеної інфографіки
«Сигнали на залізничному транспорті»
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Інфографіка дає змогу організовувати
освітній процес у двох взаємозалежних напрямах – від загального до конкретного, і навпаки.
Сервіс Easel.ly – для створення онлайнінфографіки. Платформа є унікальною, простою
в користуванні, має значну підтримку шаблонів
із доступними візуальними ефектами. Сервіс
працює в бета-режимі, тому безкоштовний. На
нього можна вийти, зареєструвавшись через аккаунт Google, що робить сервіс ще більш привабливим.
У Easel.ly є безліч шаблонів, які відрізняються за кольором і структурою. Їх можна
використовувати для візуалізації майже всієї навчальної та стандартної інформації.
Інфографіка як публічний спікер покликана повідомити, привернути увагу й переконати. Кожен учень, звернувши увагу на
інфографіку, має знати, що він не витратив час
дарма. З будь-якого предмета можна створювати подібні інфографіки: додавати таблиці,
об’єкти, відсотки, назви, події, дати, прізвища
тощо.
Практична частина. Створення
мультимедійної навчальної програми
«Мандрівка пасажирським потягом»
Сучасне викладання неможливе без використання мультимедіа технологій, як інструмент для вдосконалення й оптимізації освітнього процесу розроблена програма «Мандрівка пасажирським потягом».

навчального матеріалу для творчого засвоєння і
використання його, формує дослідницькі, пошукові уміння; навчає приймати оптимальні
рішення, викликає зацікавленість і позитивне
ставлення до навчання.
Розробка розділів програми
«Мандрівка пасажирським потягом»
Мультимедійна навчальна програми
«Мандрівка пасажирським потягом» складається з восьми розділів, а саме: «Ходові частини»,
«Кузова та внутрішнє обладнання», «Опалення
та водопостачання», «Електрообладнання»,
«Ударно-тягове обладнання», «Вентиляція та
кондиціювання», «Перевірка знань», «Ваші додаткові роботи».
Відкриваючи програму, учень самостійно обирає тему, зміст якої призначений для
формування необхідних теоретичних уявлень і
практичних навичок.

Зміст програми

Кожне заняття містить навчальний матеріал у вигляді схем, таблиць і текстів, посилань на сайти, інтерактивних плакатів, тренажерів для самоконтролю.
Після вивчення курсу учень проходить
тестування, яке розміщене на платформі закладу освіти. Після проходження тестів учень
отримує бал, який переноситься в електронний журнал і зберігається у базі даних центру.
Становлення і формування пізнавальної
активності здобувачів освіти відбувається через
розвиток її структурних компонентів: мотиваційно-емоційного, операційно-технологічного.
Мультимедійна навчальна програми
Програма дає можливість учням зміню«Мандрівка пасажирським потягом»
вати характер пізнавальної діяльності: постійно
Ця програма стимулює розвиток самовдосконалюватися та бути готовним до
мислення та уяви учнів, збільшує обсяг перенавчання. Тому в розділі «Ваші додаткові
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роботи» маємо зворотний зв’язок «учень-викладач» через електронну пошту. Здобувачі
освіти мають можливість надсилати цікавий матеріал, виконане творче додаткове завдання до
уроку або задати питання.
Програма побудована так, що кожен
учень легко може розібратися в ній.
Після обрання необхідної теми учень натискає на відповідне вікно і переходить на
сторінку змісту теми.
Наприклад, учень обрав тему «Опалення
та водопостачання».

запам’ятати навчальний матеріал.
Для вивчення основних вузлів системи
учням пропонують інтерактивний плакат, який
розміщений у Розділі II.
Інтерактивний плакат, як укрупнена дидактична одиниця, викликає великий інтерес в
учнів і викладачів, тому що має інтерактивну
навігацію, яка дозволяє відобразити необхідну
інформацію.
Гіперпосилання є ключовими елементами плакату. Вони пов’язують усі вузли воєдино,
в повноцінний навчальний розділ.

Тема «Опалення та водопостачання»

Вивчення теми складається з шести
розділів: «Призначення та будова системи»,
«Інтерактивний плакат», «Обслуговування системи», «Сторінка розумника – робота в Інтернет мережі», «Тренажер», «Електропоїзд
категорії «ІНТЕРСІТІ +».

Розділ ІI «Інтерактивний плакат»

Учні на екрані бачать усі основні вузли
системи, а далі починається гра. При натисканні на малюнок він збільшується на весь екран,
при натисканні на назву виводиться опис даного вузла. На екрані в правому нижньому куті є
посилання на інструкцію з користування плакатом. Після вивчення основних вузлів учень натисканням на «зміст» повертається до змісту
теми.
Усі розділи програми викладені у логічній послідовності, кожен попередній розділ дає
опорні знання для вивчення наступного матеріалу.
У розділі III подано вивчення можливих
несправностей і правильне обслуговування систем. Цей розділ допомагає формувати практичні вміння і навички, підвищує мотивацію в навчанні. Створена можливість передачі значного
обсягу знань за мінімально короткий час і з
невеликими витратами зусиль, надається опис
реальної проблемної ситуації та альтернативне
рішення проблемної ситуації.
Певна інформація може бути надана
через перегляд навчального відео, наприклад,

Зміст теми «Опалення та водопостачання»

Розділ I «Призначення та будова системи» чітко дає характеристику систем, схеми будови та розташування у вагоні. Здобувач освіти
отримує інформацію у досить доступному вигляді і в послідовності, яка допомагає краще
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як відбувається заправка системи водопостачання.
Сучасна освіта має не лише сформувати
в учнів знання і вміння, але й мотивувати
їх до самоосвіти, реалізації здібностей. Необхідною умовою розвитку цих процесів є активізація самостійної навчально-пізнавальної
діяльності учнів.
Інформатизація навчального процесу в
програмі розглядають як один із основних
засобів освітньої парадигми, в рамках якої
відбувається набуття учнями фундаментальних
знань і універсальних навчальних дій.
У розділі IV «Сторінка розумника» надані Інтернет-ресурси для самостійної роботи,
вивчення цікавого матеріалу, ознайомлення з
новим або додатковим навчальним матеріалом,
що дає можливість більш активного залучення
учня в процес отримання інформації, вивчення
теми, предмета, пізнання світу.
Ресурси Інтернету дозволяють не тільки
знайти інформацію з певного питання, але й
розширити знання, розглядаючи досліджувану
тему з іншого періоду часу або інших країн. Це
сприяє закріпленню знань і умінь, отриманих
на уроці.

ми технічними засобами.
Програма у розділі V пропонує тренажер
для самоконтролю, що дає можливість учням
підготуватися до залікового тестування.
Тренажер заснований на будові окремих
вузлів системи. Він корисний як для учнів центру, так і для підготовки молодих фахівців на
підприємствах Укрзалізниці, оскільки дає уявлення про будову основних вузлів, систем і
особливості їх експлуатації.
Використання тренажера є актуальним,
така форма навчання має досить високий
рейтинг у середовищі учнів, бо вони вважають,
що тест-тренажер є ефективним і комфортним
способом навчання, виховує потенціал, розвиває самодисципліну, формує почуття відповідальності, навички самоорганізації, визначає результативність навчання.
Завдання складені з використанням прийомів мультимедійних програм.
Нижче наведені приклади різних видів
завдань, які представлені в темі «Опалення та
водопостачання пасажирських вагонів».
Завдання № 1. Учню необхідно натиснути на цифру, яка відповідає елементу, вказаному
на екрані. Для роз’яснення результату відповідей є довідка посеред середині екрану: при
правильній відповіді загоряється зелений колір,
при неправильній – червоний, і додатково
з’явиться роз’яснювальний текст.
Для переходу на сторінку із наступним
завданням учень повинен натиснути на фігурну
стрілку в правому нижньому куті.

Розділі IV «Сторінка розумника»

Для того, щоб навчити учнів розв’язувати практичні завдання, необхідно надати кожному можливість самостійно виконувати роботу.
В електронному підручнику чи навчальній програмі можна знайти навчальні тести або тести
для самоперевірки, які дадуть можливість здобувачу освіти отримати навички у вирішенні
Завдання № 1 тренажера
завдань. При цьому особливу увагу потрібно
Завдання № 2. Тест у цікавій формі
приділити принципово новим можливостям передбачає одне питання з декількома відпонавчальних програм у порівнянні з традиційни- відями, необхідно натиснути на назву, яка
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правильно, то воно зникає з екрану.
Завдання № 5. Схоже на попереднє завдання, але замість слів, з яких учень повинен
вибрати відповідне, на екран виводяться цифри,
з яких учень обирає ту цифру, що відповідає
тексту. Якщо цифру обрано правильно, вона залишиться в тексті, з’являється повідомлення
«Правильно», якщо неправильно - цифри зникають.

відповідає вказаному номеру на малюнку.

Завдання № 2 тренажера

Якщо учень відповідає правильно, з’являється повідомлення «Правильно!», тоді учень
переходить до наступного завдання.
Завдання № 3. Натиснути на «+» поруч
із правильним твердженням. На екрані з’явиться «Правильно» зеленого кольору, відповідно,
якщо неправильне твердження, то «Неправильно» червоного кольору.

Завдання № 5 тренажера

Головне завдання тренажера – формувати через ігрову форму в учнів певні установки
запам’ятовування через смислове групування
матеріалу, складання і використання плану
тексту як смислової опори запам’ятовування,
виділення своєрідних опорних пунктів для
запам’ятовування, зіставлення, зв’язування
окремих частин. При виконанні завдань учень
розвиває вміння самостійно оцінювати себе,
приймати рішення, визначати зміст своєї подальшої діяльності. Здатність до самоаналізу
учнів визначається усвідомленням ними мети,
результатів і способів своєї діяльності. Така
форма навчання може бути використана і для
дистанційного навчання, так як це самостійна
форма навчання. Навчальні програми у дистанційному навчанні є провідним засобом.
Після проходження всіх завдань тренажера учень отримує можливість переходу за
допомогою гіперпосилань у «Зміст теми».
У розділі VI «Електропоїзд категорії
«ІНТЕРСІТІ +» вивчають швидкісні потяги, які
почали впроваджувати з 2012 року для поліпшення якості обслуговування пасажирів.
Учень має можливість вивчити будову
основних вузлів, систем, правила експлуатації
мати уяву про відмінності купейних і плацкартних вагонів.

Завдання № 3 тренажера

Завдання № 4. На екран виводиться
текст, у якому пропущені слова. Учень повинен
вибрати правильне слово в нижньому полі екрану і перемістити за допомогою мишки в текст.

Завдання № 4 тренажера

Якщо слово обрано правильно, воно залишиться в тексті, якщо слово визначено, не21

часу й емоцій.
Працювати над проєктами, ставити завдання і направляти учнів за потрібною інформацією в Інтернет не так просто, як здається на
перший погляд. Адже учні досить часто не
можуть знайти потрібну інформацію. Одне з
можливих рішень даної проблеми пов’язане з
використанням структурного підходу, який дає
учням можливість використовувати свою
працю більш продуктивно, з’єднуючи і комбінуючи різні інформаційні ресурси новими засобами, а також застосовуючи творчі здібності
та навички проблемного мислення. Ця технологія називається «Веб-квест».
Педагогічні працівники постійно у
пошуку нових ідей з метою надання допомоги
учням у навчанні й зростанні їхнього професійного рівня.
Веб-квест – це саме та технологія, яка
може додати нові, важливі стратегії у навчанні
та значно підвищити активність учнів. Пошук
інформації, знання способів її отримання,
обробки і використання за допомогою сучасних
комп’ютерних засобів – необхідна умова
успішного входження людини в інформаційне
суспільство.
Робота учнів у такому варіанті проєктної
діяльності як веб-квест урізноманітнить освітній процес, зробить його живим і цікавим.
Розробка розділів веб-квесту
«Залізничний експрес»
Навряд чи хтось може посперечатися з
тим, що навчання повинне бути цікавим.
Найголовнішим та найбажанішим для учнів є
те, що наприкінці навчання вони матимуть
можливість випробувати свої сили та здобуті
знання на практиці. Адже хто з хлопців не
мріяв у дитинстві керувати потягом, а дівчата здійснити подорож залізницею в якості провідниці.
Веб-квест «Залізничний експрес» складається з таких розділів: «Вступ», «Завдання»,
«Про автора», «Розподіл ролей у групі (машиніст тепловоза, електровоза, слюсар з ремонту рухомого складу, провідник пасажирського вагона, касир квитковий)», «Підведення
підсумків».
Перш ніж поділити учнів на підгрупи за

Розділ теми «Водопостачання вагонів»

Наприклад, у розділі теми «Водопостачання вагонів» надана інформація щодо системи водопостачання, особливості будови
санітарного вузла швидкісного потягу підвищеної комфортності ЕКр1 виробництва ПАТ
«Крюковський вагонобудівний завод».
Нині в освітній процес упроваджують
нові методи навчання. Використання мультимедійних програм збільшує швидкість і кількість засвоюваного матеріалу, є одним із засобів
дистанційного навчання. Його використання
дозволить самостійно вивчити необхідний матеріал, а наявність запитальників створює
можливість об’єктивної оцінки рівня знань учнів.
Мультимедійні програми дають можливість зробити процес навчання цікавішим,
різноманітнішим, інтенсивнішим. З’являється
можливість врахувати індивідуальні особливості учнів, збільшити об’єм виконаних на
уроці завдань. Усі ці чинники, звичайно ж,
впливають на якість знань учнів. Нудні підручники, монотонні лекції сучасним здобувачам
освіти вже не цікаві, тому педагог зобов’язаний
знаходити і застосовувати такі форми і методи
навчання, що забезпечують якість професійної
освіти.
Практична частина розробки веб-квесту.
Веб-квест як один із засобів упровадження
новітніх інформаційно-комунікаційних
технологій
Беззаперечна перевага Всесвітньої павутини, вона - невичерпне джерело інформації з
будь-якого питання. Однак, кожен, хто намагався знайти там хоч що-небудь, може підтвердити що ця процедура вимагає значних витрат
,
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обраною роллю, усі вони мають ознайомитися з
загальними відомостями з досліджуваної теми
квесту, тим самим зануритися в проблему майбутнього проєкту під назвою «Моя професія –
найкраща!». При виборі ресурсів мережі Інтернет класифікували їх таким чином, щоб кожна
група працювала лише з тими, які знадобляться їм у процесі роботи.
Розділ «Вступ» чітко і коротко знайомить учнів зі сценарієм квесту. Отримавши посилання на сайт «Веб-квест «Залізничний
експрес», учні потрапляють на головну сторінку. Меню сайту зроблено досить легко, так щоб
кожен учень зміг розібратися в ньому. У вертикальній навігації представлені сторінки сайту, в
тому числі й підсторінки розділу «Розподіл ролей у групі».

конкретне завдання у рамках вибраної теми, яке
зрозуміле, цікаве і здійснене. При цьому чітко
визначити підсумковий результат самостійної
роботи учнів, сформулювати проблему, яку
треба вирішити, визначити позицію, яка має
бути захищена, і вказати іншу діяльність, що
спрямована на перероблення і представлення
результатів, виходячи із зібраної інформації.
По-третє, заздалегідь запропонувати учням список джерел. Вони можуть бути в будьякому вигляді: в електронному (на компактдисках, відео й аудіо носіях), у паперовому вигляді, у посиланнях на ресурси в Інтернеті,
адреси веб-сайтів за темою тощо.
Наступний розділ у вертикальній навігації «Про автора».
Розділ «Розподіл ролей у групі». Вебквести найкраще підходять для роботи в мінігрупах, однак існують і веб-квести, призначені
для окремих учнів.
Важливою умовою успішної роботи в
проєктній технології квест-уроку є наявність
комп’ютерного обладнання з підключенням Інтернет послуги.

Розділ «Вступ»

Створення розділу «Завдання» – це
найбільш відповідальний момент, оскільки
необхідно досить чітко і доступно визначити
сценарій квесту.
Розділ «Розподіл ролей у групі»

Як правило, кількість ролей у квесті повинна бути від 2 до 6. У цій програмі запропоновано учням 4 ролі: «Машиніст тепловоза,
електровоза», «Слюсар з ремонту рухомого
складу», «Провідник пасажирського вагона»,
«Касир квитковий».
Після переходу на сторінку розділу
«Розподіл ролей у групі» перед учнями постаРозділ «Завдання»
ють картинки-кнопки з гіперпосиланням, на
По-перше, необхідно підготувати учас- яких зображено героя відповідної спеціальників квесту до розподілу ролей.
ності: машиніст тепловоза, електровоза, слюсар
По-друге, в цьому розділі вербалізувати з ремонту рухомого складу, провідник
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пасажирського вагона, касир квитковий.
Гіперпосилання є ключовими елементами web-сторінки. Вони пов’язують розрізнені
html-сторінки воєдино, в повноцінний webсайт. Зазвичай посилання відображають як підкреслений фрагмент тексту, при наведенні на
який курсор миші набуває вигляду вказівного
пальця. Крім того, гіперпосилання може мати
вигляд графічного зображення, як у цьому випадку. При натисканні на посилання браузер завантажує WEB-сторінку, адреса якої вказана в
атрибутах даного посилання.
Для переходу на сторінку із завданням,
що відповідає конкретній ролі, учень повинен
натиснути зображення героя відповідної спеціальності.
Завдання веб-квесту є окремими блоками питань і переліками адрес в Інтернеті, де
можна отримати необхідну інформацію. Питання сформульовані так, щоб при відкритті сайту
учень розумів принципи для відбору матеріалу,
виділення головного з усієї інформації, яку він
знаходить.
Блок-завдання на прикладі ролі
«Машиніста тепловоза. Машиніста електровоза».
Перше завдання, яке необхідно виконати
– заповнити пропуски у тексті «Історія виникнення та розвитку залізничних доріг України».
Це цікаве і корисне завдання. Поряд із ним є
посилання на відповідне джерело в Інтернеті,
огляд якого засвідчує наявність достатньої бази
для всебічного вивчення питання становлення
та розвитку залізничного транспорту України.
Ефективність самостійної роботи в процесі навчання багато в чому залежить від умов її організації, змісту і характеру завдань, логіки її
побудови, джерела знань. Квест є чудовим засобом для якісної організації самостійної роботи
учнів.
Після натискання посилання «заповніть
пропуски» учень потрапляє до динамічної
WEB-сторінки. Під кожним пропуском є «вікно» із випадаючим списком. Якщо натиснути на
нього лівою кнопкою миші, то з’явиться список
відповідей, у якому потрібно вибрати (навести
курсор миші й натиснути ліву кнопку) правильну.

WEB сторінка «Історія виникнення та розвитку
залізниць України»

Таким чином потрібно заповнити усі
пропуски. Коли учень закінчить виконувати
завдання, він повинен натиснути кнопку
«Перевірити», щоб перевірити відповіді й отримати бал.
Якщо кнопку натиснули на правильну
відповідь, то відповідь залишається у відповідному «віконці». Якщо на неправильну – програма покаже повідомлення, що не всі відповіді
правильні.
Отримавши повідомлення про помилку,
учень має можливість ще раз спробувати пройти тест, але з кожною новою спробою кількість
балів буде зменшуватися. Тест вважається не
зданим, і його доведеться проходити спочатку.
Якщо тест пройдено повністю, програма показує вікно з результатами і підсумковим балом.
Після натиснення кнопки «Перевірити»
учень бачить, чи правильно він відповів (неправильно заповнені пропуски залишаються
без змін). Далі він натискає кнопку «Ок» і продовжує проходити тест.
Не забуваймо про те, що квест – це все
ж таки гра, тому звичних балів у ньому не
передбачено. Залежно від кількості правильних
відповідей та зроблених спроб учень може побачити повідомлення про результати проходження тесту.
Розглянемо наступне завдання, передбачене для ролі «Машиніст тепловоза. Машиніст
електровоза».
Після натискання на посилання у вигляді «Світлофорчика» учні потрапляють на
динамічну WEB-сторінку із кросвордом «Сигналізація на залізничному транспорті». Для
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того, щоб на екрані було відображено запитання, учню необхідно натиснути клітинку з його
номером, після чого ввести слово у «вікно», що
з’явилося, та натиснути «Enter».

Кнопка «Ок» для продовження розв’язання
кросворду

Сьогодні в будь-якій роботі потрібна
креативність. Це запозичене з англійської мови
слово все частіше вживається для позначення
творчих здібностей.
Даючи визначення креативності, різні
фахівці часто приходять до одного і того ж
висновку. Під творчістю розуміємо здатність
породжувати щось нове, наприклад, незвичні
ідеї, відходити в мисленні від стереотипів і традиційних схем, швидко вирішувати проблемні
ситуації. Безумовно, здатність до творчості, або
креативність, – корисна для людини властивість, оскільки саме вона дозволяє їй адаптуватися в навколишньому світі. Тому вважаємо:
доречно й доцільно включати творчі завдання
до квесту.
Саме із творчістю пов’язане наступне
завдання, відведене для ролі «Машиніст тепловоза. Машиніст електровоза».

WEB сторінка із кросвордом «Сигналізація
на залізничному транспорті»

При розгадуванні кросворду учні можуть використовувати інформацію із корисних
посилань, які є на сторінках квесту. Кожне посилання повинне мати анотацію.
На наступному етапі учні починають
сам процес пошуку необхідної інформації в Інтернеті, користуючись при цьому описом процедури роботи, яку необхідно виконати кожному під час самостійного виконання завдання.
У плані повторення вивченого матеріалу це дуже важливо. Учні ще декілька разів будуть
переглядати правила, інструкції, схеми тощо.
У тому випадку, якщо учні відчують
серйозні труднощі у розв’язанні кросворду, вони натиснуть лівою кнопкою миші «Підказка» і
у «вікні» для вводу правильної відповіді
з’явиться підказка у вигляді першої літери слова, яке необхідно вгадати.
Це дасть можливість учню здогадатися,
про яке слово йдеться у запитанні. Звичайно,
при використанні підказки кількість набраних
балів зменшується.
Після закінчення розгадування кросворду учень має натиснути «Перевірити». Натиснувши
«Ок»,
можна
продовжити
розв’язання.
Творчість тією чи іншою мірою притаманна кожній людині. Дитина складає небиТворче завдання для ролі «Машиніст тепловоза.
лиці, школяр працює над твором, учень виконує
Машиніст електровоза»
перше самостійне дослідження – все це творчі
Можна запропонувати учням спробувати
процеси.
себе у ролі письменника і попрацювати творчо.
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Завдання полягає в тому, що учні повинні написати твір-роздум на запропоновану тему. Теми
були дуже ретельно відібрані, при чому так,
щоб вони відповідали обраній учнями спеціальності і в той же час були цікавими і захоплюючими.
Керівництво може бути представлено у
вигляді спрямовуючих запитань, пов’язаних загальною концепцією чи рекомендацією щодо
використання джерел Інтернету.
Не зайвим буде проконтролювати вибір
ідей для реалізації основного завдання WEBквесту, проаналізувати їх разом з учнями. За
необхідністю допомогти в підборі обладнання
та організації робочого місця, можливо і в розробці ескізу.
Мету, яку повинен переслідувати викладач, допомагаючи учням впоратися з роботою,
– сформувати певні проективні уміння, здатність виразити свою індивідуальність згідно з
своїми нахилами і здібностями. Саме викладач
ініціює народження і розвиток ідеї проекту,
разом з учнями «проживає» його.
Проект, над яким на завершальному етапі повинні працювати учні, має назву «Моя
професія – найкраща». Практика показує: у багатьох учнів ЗП(ПТ)О відсутній інтерес до
обраної професії, що призводить до незадоволеності, розчарування, поверхневого ставлення
до загальноосвітньої й професійної підготовки.
У результаті цього ми втрачаємо учнів, що
ускладнює заохочення їх до суспільно значущих цінностей. Причин названих недоліків безліч. Але ми, небайдужі педагоги, повинні
змінити цю практику. І зробити це можливо саме за допомогою таких квестів. У процесі роботи над створенням проекту учні переймаються
любов’ю та відповідальністю до обраної професії, набувають здатності генерувати нові ідеї,
знаходять можливість втілити оригінальні ідеї в
життя.
Створення будь-якого проекту неможливе без творчих засад. Адже творчість – це прийняття нового, неповторного рішення, це завжди
ініціатива, яка має величезне значення для залучення людини до активної діяльності, здатності
бачити майбутнє самостійне життя.
Для створення проектного продукту

необхідно використовувати добре вивчені учнями WEB-сервіси. Щоразу в проект приходять
новачки, а значить повинні бути детальні інструкції до виконання завдань, з якими вони
зможуть розібратися самостійно. Після цього
учні мають підготувати презентацію знайденої
й обробленої інформації, що може бути реалізована в будь-якому вигляді (презентації
PowerPoint, буклету Microsoft Publisher, webсайту, html-сторінки, слайд-шоу, буклету,
анімації, постера або фоторепортажу тощо). На
етапі оформлення результатів діяльності відбувається осмислення зробленого дослідження.
Робота передбачає відбір значущої інформації.
Саме тут дуже важлива роль викладача як
консультанта.
Педагогу необхідно пам’ятати, що творчий початок закладений у кожній дитині. І від
нас залежить, наскільки доцільні способи ми
знайдемо, щоб розкрити творчий потенціал
особистості учня.
Завершальною складовою веб-квесту
«Залізничний експрес» є розділ «Підведення
підсумків».

Розділ «Підведення підсумків»

Після того, як кожна група учнів виконала своє блок-завдання, проводять «круглий
стіл».
Спочатку учням необхідно самим
проаналізувати свою роботу, яку вони виконали
за час проведення квесту, шляхом відповідей на
запитання. Тобто, одне із завдань викладача –
навчити учнів самостійно оцінювати свою
працю, так як формування адекватної
самооцінки – запорука успішності учня.
Оцінювання досягнень відбувається не в порівнянні з іншими, а з самим собою, сьогоднішній
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результат з попереднім, де заохочується будьяке незначне досягнення.
Іноді корисно включити на завершальному етапі риторичні питання, які стимулюватимуть активність учнів у позанавчальний час.
Тому можна запропонувати учням провести
диспут. Він спонукає підлітків думати, аргументовано відстоювати свої погляди, порівнювати
різні підходи до вирішення одного й того ж питання. Під час дискусії можливе зіткнення різних, часом суперечливих тверджень. Пошук
істини здійснюється шляхом вільного обміну
думками. Це дає можливість кожному критично
оцінити свої погляди і погляди опонентів.

дітей, та й дорослих, у всьому світі. Однак віадук Гленфіннан унікальний у своєму роді і не
тільки за рахунок знятих на ньому кінострічок.
Будучи
збудованим
наприкінці XIX століття спеціально для залізничного
руху, він був одним з найбільших споруд подібного типу у всьому світі, і вже тоді став якоюсь
мірою знаменитим і добре впізнаний. Згідно з
задумом архітекторів, він складається з двадцяти однієї арки, а його висота на максимальній
позначці дорівнює тридцяти метрам - по суті,
це висота десятиповерхового будинку.
Натиснувши гіперпосилання «Збери
пазли», учні потрапляють на динамічну WEBсторінку із пазлами «Гленфіннан віадук».
Провідним розділом будь-якого веб-квесту є детальна шкала критеріїв балів, спираючись на яку учасники проекту оцінюють
самих себе, товаришів по команді. Цими ж критеріями користується і викладач. Критерії можуть бути різними (наприклад, за оригінальністю, інноваційністю тощо). Фактично в балах
підсумовують досвід, отриманий учнями в процесі виконання самостійної роботи за допомогою технології «веб-квест».
Існує маса технологій, які, виконавши
свою місію, пішли в минуле. ІКТ до таких технологій не відносять, оскільки за ними майбутнє. Вони будуть видозмінюватися: розширюватися, поглиблюватися, модернізуватися, але залишаться в закладах освіти назавжди.
Упровадження ІКТ збільшує якість і
кількість засвоюваного матеріалу, є одним із засобів дистанційного навчання. Його використання дозволить самостійно вивчити необхідний матеріал, а наявність зворотнього зв’язку створює можливість об’єктивної оцінки рівня знань.
Сучасна молодь прагне зрозуміти: навіщо їй потрібні ті чи інші знання, що дають і
де можуть стати в нагоді. Нове покоління вимагає нових методів навчання. Життя диктує
зміни, значить прийшла пора вчити по-новому.
Освоєння учнями технологій сприятиме належній професійній підготовці.
Професійна освіта має достатній потенціал для розвитку особистості.

Продовження сторінки з розділом
«Підведення підсумків»

Продовжуємо підведення підсумків
перевіркою знань учнів, здобутих у квесті
«Залізничний експрес».
Перше завдання має назву «Закінчи речення».
У другому завданні учням необхідно вже
самим скласти кросворд «Залізничний експрес», користуючись усією інформацією, яку
вони отримали у квесті.
Третє завдання на кмітливість: учням
пропонується уважно розглянути ілюстрацію
Glenfinnan Viaduk.
Унікальний ландшафт місцевості, в якій
знаходиться віадук, добре вписується і в історичні картини, і в жанри різного роду фантастики, і в інші стилі.
Так, відповідно до сюжету відомої кінострічки «Горець», саме тут народився Дунган
Маклауд. Проте куди більшу популярність місцевості приніс інший фільм – знаменитий «Гаррі Поттер», настільки улюблений безліччю
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ЗА ГА ЛЬ НООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА

МОТИВАЦІЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ДО УЧАСТІ У МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИХ
КОНКУРСАХ

Ол ен а А н т он ова,

На жаль, сьогодні важко відшукати
дійсно вмотивованого здобувача освіти і наше
завдання – виявити обдарованого здобувача
освіти і допомогти йому проявити себе, реалізувати здібності до гуманітарних предметів.
Але все ж таки це можливо!
Упродовж останніх двох років здобувачі
освіти нашого ліцею посідають призові місця
на мовно-літературних конкурсах. І нам є ким і
чим пишатися.
У ХVІІ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості за темою «Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і
ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі
нацією не схочемо бути» (В’ячеслав Липинський), в номінації «Література» Трофименко
Олександр в обласному етапі Конкурсу посів ІІ
місце.
У ХVІІІ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості за темою «Духовні святині
рідного краю» робота Рибалко Таїсії посіла І
місце.
За оцінкою журі роботи здобувачів
освіти відповідали критеріям оцінювання, які
закладені в умовах конкурсу: актуальність та
повнота розкриття теми, оригінальність постановки проблеми, здатність автора систематизувати й аналізувати джерела та літературу,
уміння висловлювати власну думку, робити
висновки. І в підсумку – призові місця!
Творча робота
Трофименка Олександра на тему «Розповідь
сімейної реліквії»
Яка різна буває тиша, то чекаєш її з нетерпінням в обіймах галасливого, емоційного
дня, то починає вона давити, заважати. Ось і
зараз на годиннику перша година ночі, все
спить-відпочиває, бо завтра понеділок… Намагаюся заснути, але думки киплять і набігають
одна на одну.
На вихідних їздили з батьками у село.
Бабусі немає вже два роки… Як не хотіли мама
з татом продавати хату, але треба, бо стоїть, як

викладач Державного навчаль-

ного закладу «Вільнянський професійний ліцей»

Формування мотивації в учнів до участі
у мовно-літературних конкурсах є однією з
проблем сучасної освіти. Викликати в них бажання вчитися – основне завдання кожного
творчого педагога. І зробити це доцільно на
етапі мотивації навчальної діяльності. Адже
мотивація до навчання – одна із головних умов
реалізації навчально-виховного процесу. А
мотивація до участі в мовно-літературних конкурсах – одна з нагальних проблем у роботі з
обдарованими дітьми. Зазвичай такі здобувачі
освіти завантажені. Актуальність мотивації
обумовлена оновленням змісту навчання, постановою завдань формування прийомів самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів,
життєвих компетенцій, отримання професійних
знань і навичок.
На мою думку, проблема формування
мотивації знаходиться на стику навчання й виховання. Це означає, що увага педагогів повинна бути спрямована не тільки на здійснення
навчання, але й на те, як і що відбувається у
розвитку особистості здобувача освіти в процесі навчально-пізнавальної діяльності. Формування мотивації – це виховання ідеалів,
створення системи цінностей, пріоритетів,
соціально прийнятних в українському суспільстві, у поєднанні з активною поведінкою здобувача освіти, що означає взаємозв’язок між
усвідомленими та реально діючими мотивами.
28

сирота, неприглянута, дах протікає, дерева розростаються, хвіртка заржавіла. Домовлялися з
покупцями за ціну, забирали деякі речі: фотокартки, книги, листи. Раптом бачу – мама
присіла на ліжку, тримаючи в тремтячих руках
якийсь білий згорток. Тихим, таємничим голосом каже: «А ми думали, що загубився він…
Яке щастя, що знайшли!». Трохи заспокоївшись, розповідає…
Дзижчання бджілок-трудівниць, свіжа
зелень дерев, густий аромат вишневого цвіту і
веселі пісні… Все село гуляло на весіллі бабусі
та дідуся навесні 1941-го року. Яка ж красива
була пара: невеликого зросту, струнка, чорнява
Леся та високий, під два метри, широкоплечий
Іван. Перед молодятами розкривався безмежний світ, який мав подарувати світле майбутнє.
Мріяли про будинок із великими вікнами, про
діточок (не менше чотирьох хотіли), про
снідання разом перед важким днем, про обійми
і вічне кохання… Народжувалася маленька родина, схожа на молоду квітку, що радіє сонечку
і теплу. Мати молодого подарувала нове, чисте,
домоткане полотно і побажала: «Любі діточки,
ви починаєте нове життя, нехай воно буде таким же чистим і рівним, як ця тканина, живіть у
любові, творіть добро на землі, а на полотні вишивайте долю своєї родини. Хай на цьому рушнику будуть лише щасливі ниточки!»
З’явилися на рушникові перші червоні
та сині хвилясті ниточки, розповідали про величезне кохання, що немов вогонь горіло у серцях
закоханих, наповнювало, надихало… Пізно ввечері летів додому Іван після роботи на тракторі
(весна – гаряча пора на селі!), а в руках завжди
польові квіточки. І були вони для Лесі найкращими за всі інші квіти у світі, найдорожчими за
всі коштовності, найгучнішими за всі слова.
Кожного дня на рушникові оживали
оранжеві, жовтогарячі квіти, символізуючи
радість та енергію. Оточувала їх Леся густими
зеленими листочками, що вказували на молодість, зростання, силу. Ще прабабуся навчила
Лесю отримувати різнокольорові нитки для вишивки. Вимочувала їх молода господиня у настоянках із марени та звіробою для отримання
червоних кольорів, а за допомогою соломи та
гречаної полови зафарбовувала у благородний

жовтий. Насичений зелений колір отримувала,
замочуючи нитки у відварі подорожника, петрушки та кропиви…
Цей недільний ранок почався не так, як
усі. У завжди моторної Лесі зрання вже кипить
борщ, затовчений старим салом із зеленим часником (такий любить коханий), по хаті і навіть
по двору розлітається ні з чим незрівнянний
аромат свіжого домашнього хліба. А сьогодні
щось погано почуває себе. Вчора розвантажували дерево для нової хати, може, через це поперек і тягне, всередині якось нудить.
Під обід забігла на хвилинку хрещена
тітка Наталя, принесла медових пряничків, які
так полюбляє хрещениця. Леся подякувала, але
улюбленими ще з дитинства смаколиками не
поспішає пригощатися. Посміхнулася хрещена,
обвела щасливими вологими очима дівчину і
сказала тихо: «Велике щастя у вас, діточки,
носиш під серцем дитиночку, дарує вам
Господь первісточка!».
Як же довго чекати до вечора, поки
прийде чоловік. Переробивши всю хатню роботу, Леся вишила на рушникові маленькі, тендітні квіточки, що розказували про велике щастя
материнства. Почувши цю новину, Іван обійняв
кохану, притулився мокрою щокою до обличчя,
зашепотів: «Які ж ми щасливі, люблю тебе,
люблю…». Ледве зупинила Леся чоловіка, бо
хотів починати вже сьогодні витесувати ліжечко
для маленького. «Ну добре, сьогодні відпочинемо, а завтра почну робити, квітами розмалюю, щоб була колисочка для мого синочка
найкращою, завтра…».
А завтра почалася війна. Звістка про це
чорною хмарою літала між хатами, вибіленими
на Великдень та перед Зеленими святами. У
селі вже не чутно грайливого сміху маленьких
діточок, немає спокою на серці матерів. Лише
хаос, несамовитий біль і страх. Вітер грається
покинутими речами. Дерева лягають додолу,
ламаючи своє гілля під важкістю вишень, груш,
які ніхто не зриває, а сердите небо вибухає рясним дощем, що заповнює порожні відра.
Скоро почали приходити повістки, то з
тієї, то з іншої хати виходили сини, батьки, брати на війну.
Холодний вітер накривав людей, які
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проводжали найрідніших. Тисячі тихих, але таких гарячих і щирих молитов злітали у небо.
Все, чим жили, все, чим дорожили і любили,
було зруйновано. Не вистачало часу на сльози
та роздуми. Лише одна мета, як ніж, встромлялася просто в серце, порушуючи спокій і спонукаючи до дій… Маленьку беззахисну квітку,
яка зацвіла так невчасно, було затоптано кирзовими чобітьми – прийшла і до Івана повістка…
Треба прощатися, вони стояли один напроти одного, такі молоді, грайливі, беззахисні, але у
той же час – відважні та серйозні. Нічого не говорили, бо не потрібно було щось казати, не
хотіли порушувати тишу, бажали насолодитися
останніми хвилинами. Їхнє життя тільки починалося, а тут ввірвалися страх страждання, розруха. Вони не мали брендового одягу,
електронних інновацій, великого вибору їжі та
напоїв. Вони не думали про себе, думали про
батьківщину. Лягли на рушник чорні нитки, що
немов аж прокричали про людське горе і розпач.
Ніхто не в змозі відчути той біль, який
похоронним дзвоном відлунює у саме серце.
Ніхто не має прав порушити ту мертву та підступну тишу, яка лягла спочити разом із тлінним тілом. Ніхто не в змозі повернути ту втрату
уповні, бо тягарем лягла вона на плечі, підкошуючи ноги.
Крики, стогони, плач усього людства маленькою пташечкою випурхнули з відчиненого
віконечка і каменем упали додолу. Сухі вуста
цілували чорно-білу фотокартку, де зображено
молодого хлопця Івана, який так і не повернувся з війни. Карі очі дівчини не пересихатимуть,
гіркими важкими краплинами сковзатимуть по
рум’яних щічках. Темне довге волосся, заплетене у тугу косу, потроху почне ставати сивим.
Лесин погляд ніколи вже не буде щасливим,
сповненим життєвої сили та наснаги.
Виховувала жінка маленького Миколку,
який так і не почув батькового голосу, не відчув
теплоти батьківської долоні. Темними кольорами вишивала свою життєву дорогу Леся…
Ранковий промінчик, аромат весняної
квітки, весела музика з вікна проїжджаючого
авто, великі гомінкі компанії молодих хлопців
та дівчат у навушниках і стильних сонцезахис-

них окулярах, молоді щасливі батьки, які гуляють із візочками – все це ми бачимо на нашій
рідній Україні. Але чого коштувало все це?
Мільйони людей підіймалися на бій, працювали без спочинку в тилу, зносили нелюдські катування.
Невідомий солдат-піхотинець відстрілювався від ворогів, прикривав друзів, залишивши останню кулю для себе. Чоловік і жінка,
що все життя прожили разом, заснули вічним
сном в одній із газових камер. Вони ніколи не
лишали одне одного, тому в останні хвилини
життя трималися за руки. У газовій камері у
них почала боліти голова, з’явився біль у грудях, почало нудити…
Велика ціна сплачена за те, щоб український народ, нація жила, процвітала. І коли в
мене запитують: «Хто ж такі герої?», я завжди
знаю відповідь.
Мені дуже прикро, коли починають крутити історією, коли люди нехтують минулим,
живуть одним днем та не оглядаються назад, на
покоління, якому повинні бути вдячними. Все,
що було колись зроблено, заради майбутнього
Батьківщини, родини, дітей, люду. Заради миру
і злагоди між людьми.
Хіба вони воювали заради нагороди?
Вони не є героями американських фільмів, що
рятують світ від вигаданого зла.
Вони не отримують Оскар за найкращу
роль у кіно, не мають мільйонів шанувальників
по всьому світі. Вони врятували наше майбутнє, взяли весь удар на себе, відстоюючи право
на вільне життя.
Завдання мого покоління – бути максимально чесними з собою, вчинками віддячувати
за те, чим зараз можемо спокійно милуватися,
захоплюватися, радіти.
Ми, діти України, повинні берегти все,
що кров’ю і нелюдськими зусиллями здобули
герої минулого, будувати міцну, розумну, єдину
Батьківщину.
Перший промінчик заглянув до кімнати,
полилися звичні ранкові звуки… Радію життю
та подумки дякую Тим, Хто залишився з нами, і
Тим, Кого вже немає. А переді мною лежить
рушник і розказує краще за всі підручники,
бентежить і надихає.
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Творча робота
Рибалко Таїсії «Роздуми з присмаком
торішнього листя»
Я не знаю, що таке голод, ніколи не відчувала цього фізично. Але від його холодного
дотику німіє серце. Вогняною, колючою
стрілою впивається це слово у свідомість, яка
виштовхує і жахається…
Повернувшись із ІІ (обласного) етапу
Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім. Тараса
Шевченка, запалила на вікні свічу скорботи та
поклала поруч запашний хліб.
Горить свіча на підвіконні,
Тінями грає на лиці.
Ті очі, змучені, невтомні,
Відчула раптом на собі…
Поринаю думками у далекі, але такі
близькі 1932-1933 роки… Хвилина мовчання за
тими немовлятами, які смоктали ще тепле молоко, не знаючи, що воно останнє у їхньому такому короткому житті, за тими матусями, які не
могли знести благальні погляди і варили юшку,
в якій плавали такі знайомі, такі рідні ручкиніжки, за тими, хто марив білою, високою,
запашною паляницею… За тими, у житті яких
було найбажаніше слово «хліб», але не було
самого хліба…
Смерть чатувала біля кожної хати, просочувалася у найтоншу шпаринку, з жорстоким
усміхом заглядала в очі. Від неї не можна було
втекти ні на підводі, ні на потязі, навіть у сні.
Синє небо і те відверталося від людей, не могло
знести усіх молитов і прокльонів. Люди не боялися пекла, вони в ньому вже були. Відбувався
якийсь жахливий, нелюдський, небачений дослід: на землі, яка щедро обдаровувала врожаями, на якій жили, танцювали будували, народжували дітей, ходили примари-мерці та
благали хліба, хліба, хліба…
Для моєї родини слово «голодомор»
близьке й особисте. Свою прабабусю я знаю лише з розповідей. Про неї часто переповідала бабуся, продовжуючи ланцюжок пам’яті,
поєднуючи нас невидимою, але міцною ниточкою.
…Прабабуся була родом із Чернігівщини, у листопаді 1932-го року мала всього 8

років. У родині, крім неї, було ще четверо діточок. Узимку малі блукали селом і просили хоча
б чогось їстівного. Одного разу хрещена насипала в каструльку пустого, але гарячого супу,
понесли додому батьку, який уже три дні не
підводився з ліжка. Прийшли, а тата ось тільки
на підводу забрали і вивезли за канаву. Одна
мати в хаті з опухлими ногами і божевільним
поглядом.
Питаєте, вижили як? Старшенькі ходили
за десять кілометрів у місто, де був цукровий
завод. Там можна було випросити бадилля буряку, якщо пощастить — то і жому. Менші збирали жолуді, торішнє гниле листя, обдирали
кору з берези. Старша сестра Маринка потовче
все це, помне і напече коржиків. Їсти не можна
було, а їли і марили хлібом. Хоча вже ніхто й не
пам’ятав, який він, білий, високий, запашний…
Навесні акацію рвали, квіточки медунки, листочки кульбабки. Сушили, потім товкли прямо
на столі, виходило зелено-чорне борошенце,
розводили водичкою і пекли такі млинці-дерунці…
З раннього дитинства пам’ятаю, як бабуся пекла хлібці (так називала) за старим рецептом. Робила «починок» у четверговий вечір,
а випікала неодмінно у жіночий день — п’ятницю, руками довго виплескувала, гладила
круглу, наче сонце, хлібину. Застеляла лопату з
ясеня або горіха капустяним листом, дрібненько притрушувала борошном — і вправно клала
у розпечену утробу печі. Не можна було грюкати дверима, галасувати, не дай Боже, сваритися
чи кричати! Інакше хліб стане гливким, важким, «на два пальці будуть закальці, хліб буде
вередувати, коники виробляти». А яке священне дійство — витягання з печі. Кожен хлібець
бабуся обтрушувала, обчищала від залишків
капустяного листу, викладала на чистеньку скатертину. Я дивувалася, скільки любові вкладала
бабуся у цю буденну, на перший погляд, справу!
Цілувала хліб, хрестилася і примовляла: «Отче
наш, хліб наш насущний дай..» А потім так тихенько говорила мені: «Як буде хліб, то все буде, де є хліб, там є життя, де є життя, там є
надія». Не розуміла я тоді, чому очі вологі, чому голос такий тремтячий.
Урочисто сідали до столу, дідусь акуратно
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розламував хлібину (різати не можна, адже хліб
святий!), говорив: «Їжте хліб, вічний, як світ!».
А мені давав окраєць, із легким сміхом у голосі
пришіптував: «Це щоб гарна була, характер мала і твердий, і водночас ніжний, щоб хлопці любили, щоб люди поважали, а цілушкою
пригостимо корівку Ласку, щоб молочко прибувало!»
А яка радість осяяла бабусине обличчя,
коли я вирішила пов’язати своє життя із
випіканням хліба: стати кухарем-кондитером.
Обняла мене старенька і сказала прості слова:
«Тільки чесні, працьовиті люди можуть пекти
святий хліб, вимагає це ремесло душі та любові. Людина вирощує хліб, а хліб вирощує людину!» …
Стою біля свічі, а поруч — ось він,
свіжий, м’який, ароматний. Розливається по
всьому тілу спека літньої днини, стає важко дихати від запиленого, розжареного повітря, у вухах дзвенить пісня жайворонка-соліста.
Пригадую рядочки Любові Забашти:
Як пахне хліб? Ви знаєте, як пахне хліб?
Диханням косарів, вогнем гарячих діб,
Трудом і творчістю, людським гарячим потом,
Він пахне солодко, як пахнуть меду соти.
І зараз переживаю ті почуття, коли прочитала поезію «Коли ми йшли удвох з тобою…» мого улюбленого лірика Дмитра
Павличка. Уявляла на уроці ту жовто-зеленаву,
вузеньку стежку, якою йдуть молоді, закохані,
щасливі. Який розпач ятрив-гнівив моє серце,
коли дівчина грубо топтала ті «колоски пшениці, що нахилились до землиці». Моя душа
клекотіла від спогадів хлопця «про те, як на чужому полі збирав я нишком колосочки в поділ
дитячої сорочки…». А «мати-гуцулка» — та це
ж моя бабуся, яка сповідує неписані моральні
закони: вчить цінувати хліборобську працю,
батьків!
З діда-прадіда хліб був мірилом щастя,
добробуту, моралі. Радію з того, що повертаються звичаї, що і зараз, як і століття тому, жоден обряд не обходиться без хліба:
народжується дитиночка — йдуть із паляницею, виряджають у далеку дорогу — кладуть
святий хліб, поминають-згадують людину —
беруть хліб, зустрічають дорогих людей

хлібом-сіллю.
Згадую, як нещодавно була на весіллі.
Який трепетний момент, коли молодята цілують хліб, напоєний життєдайним сонцем, викоханий золотою нивою, оспіваний польовим
щевриком. Молоді кланяються і говорять:
«Спасибі за цей дар Божий». Виходячи у світ,
отримують молоді батьківську науку й оберіг
щастя — хліб.
У дитинстві чекала Щедрий вечір, коли
після святої вечері йшли з дідусем давати худобині «пиріг», тобто свіжу хлібину з хрестом
поверху, благословляли тварин, промовляючи:
«Іде Бог, несе хліб-пиріг, щоб родилося, доїлося, живе-здорове було!»…
Горда, що маю причетність до великої
родини хліборобів. Часто бачу, як учні нашого
закладу освіти копошаться біля сільськогосподарської техніки, виїжджають на поля, повертаються втомленими, але щасливими від
своєї нелегкої хліборобської праці. А потім з
одногрупниками на уроках виробничого навчання творимо справжнє диво — випікаємо високий, запашний, вимріяний, оспіваний хліб!
Я — сучасна українка! Мені болить від
того, що згадуємо про голодомор лише у певні
офіційні дати, бо це просто колись було. Голосно закликаю відходити від пустого формалізму, нав’язаних штампів, постійних листів,
наказів.
Пам’ятати і знати про жахливу трагедію
нашого народу — мало. Її треба носити у серці,
у душі. Про яке щастя можна говорити, коли
тисячі наших громадян не хочуть визнати
пам’яті, їм нецікава, непотрібна, байдужа
історія. Навіть не намагаються її вивчити, просто відгороджуються і вдають, що нічого й не
було.
…Догорає свіча на підвіконні, звуки буденності настирно і нетерпляче повертають мене зі спогадів. Твердо вірю, що ніхто більше не
скуштує коржиків із корою або торішнім листям.
Переконана, що він, білий, високий,
запашний хліб — духовна святиня українців —
завжди лежатиме на вишитому рушнику в кожній хаті!
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СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Іри н а

Кокін а,

безліч способів сказати учневі «Дуже добре!»,
наприклад:
«Геніально!»; «Фантастично!»; «Суперово!»;
«Пречудово!»; «Правильно!»;«Так тримати!»
«Ти мене приємно вразив!»; «Я в тебе завжди
вірила!»;
«Ти зараз на правильному шляху»; «Я пишаюся
тим, як ти працював»;
«Гарна робота!»; «Ти близький до істини»;
«Я знала, що ти зможеш це зробити»; «Як ти
багато зробив! Розумник!»;
«Мені подобаються твої розмірковування»;
«Дуже приємно вчити таких розумних дітей»;
«Твоя робота дуже гарна»; «Це твоя перемога!»;
«Ти справжній майстер!»; «Щиро рада за тебе!»;
«Я вірю в тебе!»; «У тебе щоразу виходить
краще»;
«Ти досягнеш успіху!»; «Мене тішать твої
успіхи!» тощо.
Лише позитивна мотивація до навчання
запускає зусилля, що спрямовані на внутрішнє
сприйняття завдань і успішне їх виконання. Саме позитивна мотивація базується на таких
важливих умовах, як самостійність процесу
пошуку знань, відчуття свободи вибору, відчуття компетентності.
Позитивна мотивація до навчання можлива, на мою думку, тоді, коли навчальний матеріал пов’язаний із життям, доступний і
зрозумілий. Викладач повинен очікувати позитивних результатів від здобувачів освіти, демонструвати власну емоційну відкритість.
На уроках української мови та літератури використовую такі форми роботи: творчі
диктанти, завдання, складання та розігрування
діалогів на задану тему, створення віршів за
опорними словами або початком, створення візуалізацій поезій. Все це активізує, а також
стимулює розум, надихає на творчі думки. До
того ж, кожен учень може проявити та продемонструвати свої знання, здібності та навички.
Крім цього, досягнення позитивних результатів на уроці можливе за певних умов
створення ситуації успіху на уроці:
- зняття страху, позитивне налаштування
на роботу (гарна мелодія, красива картина,

викладач Державного навчального

закладу «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту»

Час від часу всі викладачі, навіть із багаторічним досвідом, замислюються над тим, як і
чим зацікавити здобувача освіти, щоб його
мотивувати до навчання. Коли згадую шкільні
роки, у пам’яті чомусь виникають спогади про
невдачі, засудження учителів, непорозуміння з
батьками через оцінки… А де ж позитивні спогади про досягнення і перемоги? Можливо мої
учителі щось робили не так? Спробую розібратися у цьому…
Чи часто ми говоримо здобувачам
освіти «Ти молодчинка!»? Іноді, просто сухо
відповідаємо «Добре. Сідай». Хоча всі прекрасно розуміємо, що бажання вчитися виникає тоді, коли все або майже все вдається.
З’являється особиста зацікавленість у здобутті
знань.
Тому, на моє переконання, на формування мотивів навчання великою мірою впливають
словесні підкріплення. Викладач може створювати на своїх уроках ситуацію успіху, якщо
формує навчально-пізнавальну мотивацію здобувачів освіти. Перебуваючи на курсах підвищення кваліфікації вчителів, на першому ж
занятті від куратора Галини Корицької почула
таку фразу: «Ми всі приречені на успіх!». І
ключове слово в цій фразі «УСПІХ», а не «приречені».
Тож, ситуація успіху – сполучення умов,
що забезпечують успіх, а сам успіх – результат
такої ситуації.
Як підкріпити ситуацію успіху? Існує
33

емоційний вірш, короткий анекдот, дотепнийжарт тощо);
- атмосфера доброзичливості в групі
впродовж усього уроку;
- мобілізація активності;
- «авансування» перед тим, як вони розпочнуть виконувати завдання;
- персональна винятковість;
- висока мотивація запропонованих завдань;
- реальна допомога у просуванні до успіху — прихована інструкція діяльності;
- педагогічна підтримка у процесі виконання завдань.

Тож, навчатися – це вчитися вдвічі, і тому цей процес має бути однаково цікавим як
для викладачів, так і для здобувачів освіти.
Без відповідного рівня пізнавальної активності не можна сподіватися належного засвоєння ними знань, умінь і навичок, не може
бути повноцінним соціальне, духовне та
культурне становлення особистості. Без залучення їх до пізнавально-творчої співпраці з
викладачем робота в закладі професійної (професійно-технічної) освіти сьогодні неможлива.
Працюючи над реалізацією єдиної методичної теми «Мотивація навчальної діяльності
у процесі викладання української мови і літератури», члени експертної творчої групи викладачів української мови і літератури «Берегиня»
м. Запоріжжя зібрали «в один кошик» усі
напрацювання з цієї проблеми. Адже на сьогодні основою ефективного навчання є формування в учнів мотивації до навчальної діяльності.
Сучасний урок повинен бути цікавим,
новаторським, мати виховний вплив на учнів.
Мотивація — це інтереси, потреби,
прагнення, емоції, переконання, ідеали, установки, які спонукають учня до діяльності.
Мотивація сприяє появі в учня навчальної
ініціативи й любові до навчання, спонукає його
діяти з максимальною енергією в різних навчальних ситуаціях.
Мотивація навчальної діяльності учнів є
невід’ємним і обов’язковим елементом будьякого уроку, бо основним у педагогічному мистецтві викладача є вміння спонукати, а не примушувати.
Така система передбачає позитивну аргументацію методів і засобів впливу на учня, за
якою майстерність викладача виявляється в тому, що він стимулює учня робити все з власної
волі, з бажанням і радістю.
Теорія мотивації випливає з необхідності будувати педагогічний процес таким чином, щоб його методика орієнтувалася на
якомога глибше проникнення у внутрішній світ
учня, мала на меті пробуджувати і розвивати
його здібності й нахили. Тому основним у педагогічному мистецтві педагога є вміння спонукати, а не примушувати.

На власному досвіді, можу з упевненістю сказати, що як ти човник назвеш, так він
по життю і попливе. Готуючи матеріал для розміщення на своєму викладацькому блозі для
підготовки до ЗНО з української мови та літератури, деякий час не могла вигадати влучну назву для цієї сторінки. А все так просто – «Крок
до успіху – ЗНО!». Вже саме цим своїх учнів
налаштувала на успіх і перемогу.
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ В УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Іри н а Лап ін а,

закладу

Я чудом лишився живим. Але я відчуваю себе чужим, сиротою між людьми. Тіні
моїх товаришів являються мені у сні й наяву.
Переді мною живі трупи, я чую їхні голоси із
того світу. Моя душа відривається від життя, як
осінній пожовклий листок від дерева, й лине
далеко-далеко до моїх товаришів. Вона шукає
їхню могилу, але їм ніхто навіть могили не висипав.
Ні, я не можу, не смію мовчати.
Запитання до учнів:
У чому багатогранність образу Оглядівського?
(Відповіді учнів)
Викладач. У якому проміжку часу відбуваються події? Пригадаємо, хто ж пройшов
цей шлях? Що керувало вчинками товаришів?
(Оглядівський, Добровський – українці, Пшилуський – поляк, Сабо – угорець, Штранцінгер
– австрієць, Бояні і Ніколич – серби. Керувала
ними воля до життя).
Викладач. А чи були вони щасливими
на початку шляху? Що могло б змінитися у їхньому житті? (Звичайно, так. Адже вони звільнилися з полону, і у них з’явилася надія на
виживання. А єдиним порятунком від холоду
для них було багаття).
Символічно автор акцентує увагу на
значенні вогню в житті людини. Чому для них
вогонь був спасінням? (Найперше – це нагрітися; можливо, хтось уночі побачить вогонь)
«Вони стрепенулись і глянули на себе.
Всі тремтіли в лихоманці. Бояні лебедів:
- Огонь… Огонь… Огонь…? Згинемо
без огню».
Викладач. На що товариші ще сподівалися? (Може, там, глибоко внизу, є життя).
(Читання в ролях епізоду)
«Кожен відтяв сухий шматок зі своєї
одежі. Однак, огонь погас.
Сабо почав із якоюсь дивною
рішучістю:
- Щоб огонь горів, не вистачить кілька
онучок. На це треба цілого вбрання. Добровський глянув на нього допитливо:

викладач Державного навчального

«Запорізьке

машинобудівне

вище

про-

фесійне училище»

Розробка уроку на тему «Осип Турянський «Поза межами болю»
Проблемне питання: що керує людиною на війні: інстинкт самозбереження чи
прагнення до перемоги над собою?
Перебіг уроку
I. Мотиваційний етап. Оголошення
теми і мети уроку
Викладач. Для декого дивним здалася
наявність терезів на уроці. Дійсно так, але за
допомогою саме терезів ми зможемо практично
розв’язати проблемне питання, а саме: «що керує людиною на війні: інстинкт самозбереження чи прагнення до перемоги над собою?».
Символічно, на шальку терезів, що
зліва, кладемо фішки червоного кольору, як
символ життя, а на ту, що справа – чорні, як
символ смерті.
II. Сприймання нового матеріалу
На початку Першої світової війни Турянського мобілізували до австрійського війська. У 1915 році він потрапив до сербського
полону. Тому будучи свідком жахливих подій,
Осип Турянський майстерно розкрив внутрішній стан героїв у межових ситуаціях вибору, що
постає перед кожним із них.
(Звучить монолог Оглядівського. Читає
здобувач освіти)
Я і мої товариші стали жертвами жахливого злочину. Нам судилося пройти за життя
пекло, яке кинуло нас поза межами людського
болю – у країну божевілля і смерті.
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- Відкіля взяти цілого вбрання? Коби тут
іще був труп серба.
Сабо відповів зі спокійною жорстокістю:
- Незабаром найдеться між нами не один
труп, менше, або більше… Одначе треба, щоб
це сталося вже скоріш…
- Як ти це міркуєш?.. – шепнув Ніколич і
з жахом подався назад.
- Віддирання шматків одежі безцільне.
Сентименталість – смерть. Тверезо думати! Сяк
чи так, один із нас найскоріше згине…».
Викладач. Що опановує героями в той
момент?
(Звичайно, страх. Як не важко, але вони
втекли з полону заради життя і так легко віддавати найсвятіше жодному не хотілося).
А чи може людина керувати своїм внутрішнім станом, вчинками у стані страху?
(Перегляд кадрів із фільму «Танець
смерті»)
Які відчуття виникли після перегляду?
Що символізує «танець смерті»?
(Відчуття страху, ціни життя, бажання
не втрачати надію, інстинкт і волю до життя)
Страх – внутрішній стан, що обумовлений загрозою реального та передбачуваного лиха. З точки зору психології вважається
негативно забарвленим емоційним процесом.
Афективний страх зумовлюють надзвичайні реальні обставини, здебільшого пов’язані
з небезпекою для власного життя. Він виражений у тому, що на певний час паралізує волю
людини, її здатність до свідомої діяльності. Робота нервової системи різко порушена і людина
не дає собі звіту у вчинених діях.
Паніка охоплює майже раптово цілу масу людей, заражає їх почуттям неминучої небезпеки.
(Учні складаюсь сенкан до слів «життя»,
«смерть»)
Життя: багатостороннє, бурхливе, виховує, навчає, розвиває, дає змогу реалізувати себе, боротьба.
Смерть: нестерпна, незвідана, відбирає,
карає, знищує; смерть є небажаною для кожної
людини, вічність.
Викладач. Чи можете ви передати думки кожного із побратимів? І чи є місце людській

моралі у ліричній повісті-поемі?
(Оглядівський живе спогадами про
сім’ю, Добровський намагався відсіяти винуватця несправедливості життя; Сабо, із ознаками злобної нетерплячки, чекає найслабшого у
танці; Бояні опановує лише одна думка: блискавична смерть; Ніколич жалкує, що не зміг виконати свою місію у цьому житті, а дух
Штранцінгера «ширяє вже далеко від нас… поза межами болю». До останньої хвилини життя
вони залишаються людьми, вони вже смертники, але не накидаються один на одного, а чекають смерті слабшого).
Останнім акордом, «піснею життя» стала гра Штранцінгера на скрипці. (Монолог
Штранцінгера у виконанні учня під музику
скрипки).
«Я – австрієць. У минулому – скрипаль.
Доля розпорядилася так, що потрапив до полону. Куля забрала в мене очі. Як і інші, я хотів
жити і при першій можливості я тікав з товаришами. Я вдячний їм, що вони не залишили, вони мене тягнули за собою, як їм не було важко.
Ми всі стояли перед вибором: хто перший. Вогнище догорало, я не бачив, але відчував погляди на собі, на скрипці. Кожен хотів жити, ніхто
не хотів помирати. По-перше, ноги мене не
слухали, ледве рухався, чотири кроки вперед,
чотири назад. Мені було жаль, я змушений був
розлучитися зі скрипкою, підтримати вогнище,
хоч це була моя остання втіха, останній акорд
не лише струни, але й життя.
Я не вірю, що люди є добрими і злими:
вони є тільки нещасливі і щасливі».
Викладач. Чому сліпий скрипаль вважає, що не має злих і добрих людей? Чи можна
ототожнити поняття «добро» і «зло» з поняттями «щастя» і «нещастя»?
(Штранцінгер вважає, що добра людина
повинна завжди бути щасливою і на його шляху
зустрічалися більше добрих людей).
Викладач. Семеро товаришів по недолі:
серед них – двоє українців, два серба, австрієць, угорець, поляк. Чому лише Оглядівському автор дає шанс вижити?
(Прототипом образу Оглядівського можна вважати Осипа Турянського, який пройшов
теж через Першу світову війну, полон, втечу,
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болю» багатий на символічні образи: син, дружина – символи життя, різдвяні свята, як натяк
на те, що Оглядівський має вижити, вогонь –
життя, родина, добробут.
«Поза межами болю» - назва символічна: опинившись у неймовірно трагічних ситуаціях, на межі виживання Оглядівський вірить
у силу любові дружини і сина, які в його очах є
світлою зорею, що веде його до перемоги. Він
долає тяжкі обставини і виходить переможцем
у двобої зі смертю, утверджуючи активний гуманізм, загальнолюдські цінності.
(Учням надається можливість самим
вибрати правильну пропорцію між добром і
злом, життям і смертю, використавши терези).
III. Рефлексивно-оцінювальний етап
Викладач. Що керує людиною на війні:
інстинкт самозбереження чи прагнення до
перемоги над собою?
(Відповіді учнів)
Осип Турянський свої філософські думки про перемогу життя над смертю вклав в уста
Добровського: «Коли у тьмі і хаосі, в якому ми
мучимося, тліє іскра якої-небудь ідеї, то твоя
огненна любов до життя й до його вищих цінностей переможе смерть».
Оцінювання відповідей учнів.

повернення до життя; лише в Оглядівського була сім’я, яка тримала його і змусила вижити. Як
і всі, Оглядівський впадає в депресію, але ж намагається її подолати. У тяжкі хвилини перед
ним постають символи сонця і матері з дитиною, що є святими величинами українця).
У сюжет твору автор вводить два образи
українців: Добровського і Оглядівського. Але
чому в спогадах, в уяві Оглядівського з’являється третій образ – Романишин?
(Романишин – колега, земляк, який
звільнив Оглядівського від смерті, допоміг
звільнитися від жахів минулого і жити повноцінно)
Викладач. А що ж єднає і різнить
Оглядівського і Добровського?
(Коло Вена)
Оглядівський: спокійний, врівноважений, глибоко сприймає горе товаришів, слабкий
фізично, вижив.
Добровський: іронізує, має організаторські здібності, гордий, не показує свого безсилля, загинув від пострілу своєї ж рушниці.
Обидва: українці, освічені, притаманна
воля до життя.
(Повідомлення літературознавця)
Твір Осипа Турянського «Поза межами

УКРАЇНА - РІДНИЙ КРАЙ !
Там, де простір безкрайнього поля,
Від сівби і до самих до жнив,
З колоском колихається доля
Козака, що раніше тут жив.
Я ходив по зелених Карпатах,
Бачив сяйво церков золоте,
У віночках на наших дівчатах
Різнотрав’я казкове цвіте.
Україна, як рідная мати
Огортає теплом нас своїм,
А Шевченко - він буде стояти –
Збережемо прекрасний цей дім.

Від Донецька до Криму і Львова
Розпростерлась моя сторона.
Знають в світі красиве це слово –
Україною зветься вона.

Геннадій Деснянський
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МАРГІНАЛЬНІ ОСОБИСТОСТІ – ДЖЕРЕЛО НЕБЕЗПЕКИ ЧИ ШЛЯХ ДО ВІЛЬНОЇ
СВІДОМОСТІ? (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РОМАНУ ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО
«МІСТО» ТА «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?» ПАНАСА МИРНОГО,
«ЧЕРВОНЕ І ЧОРНЕ» СТЕНДАЛЯ, «ЗЛОЧИН І КАРА» ФЕДОРА ДОСТОЄВСЬКОГО)
– людина?» (читає учень)
2. Бесіда.
- Якою є провідна думка вірша?
- Кожен із нас у цьому світі – неповторна особистість, і доля кожного неповторна. Як
же у безмежному океані людських доль знайти
свій шлях, не схибити, не ошукати свою долю і
не потоптати бездушно чиюсь?
Пропоную вам написати свої думки на
аркушах
і приклеїти на «Дерево думок».
викладач Державного на3. Оголошення теми і мети уроку.
вчального закладу «Запорізький політехнічний
Звертаючись до змісту романів «Місто»
центр професійно-технічної освіти»
Валеріана Підмогильного, «Хіба ревуть воли,
Тема. РМ. Маргінальні особистості – як ясла повні?» Пана Мирного, «Червоне і чорджерело небезпеки чи шлях до вільної свідо- не» Стендаля, «Злочин і кара» Федора Домості? (компаративний аналіз роману Ва- стоєвського, ми простежимо, як «писали
лер’яна Підмогильного «Місто» та «Хіба сторінки свого життя» головні герої, як формуревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного, вали себе як особистість, поміркуємо, чого
«Червоне і чорне» Стендаля, «Злочин і кара» можна у них повчитися, а які вчинки не варто
наслідувати.
Федора Достоєвського)
4. Актуалізація опорних знань учнів
Мета: навчити учнів бачити, аналізува- З’ясуймо, яка ідея кожного з цих роти спільні й відмінні риси художніх творів на
рівні теми, сюжету, жанрової специфіки, систе- манів?
ми образів; розуміти внутрішній світ героїв,
мотиви їх вчинків, морально-етичні принципи
й авторський погляд на них; виробляти оцінні
позиції учнів, щоб знання перетворювалися на
переконання; формувати ідейно-моральні позиції людини; виховувати прекрасні людські
почуття: вірність, взаємоповагу, прищеплювати
традиційні моральні принципи.
Форми уроку: урок-аналіз.
Тип уроку: формування вмінь та навичок.
Форми, методи та прийоми роботи:
робота з епіграфом, метод «Спільний проект»,
робота в групах, стратегія «Асоціативний
- На вашу думку, що є спільним в ідеях
кущ», методи «Займи позицію», «Мікрофон»,
цих романів
«Закінчи речення».
- соціальні умови;
ХІД УРОКУ
- взаємини людини;
1. Організаційний момент
- несправедливість;
2. Мотивація навчальної діяльності
- досягнення мети різними шляхами.
1. Вірш В. Симоненка «Ти знаєш, що ти
Нат ал ія

Нест ерен ко,

:
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5. Формування умінь і навичок
1. Бесіда.
- З’ясуймо, які риси характеру притаманні кожному герою:
- непомірно гордий;
- марнославний;
- наполегливий.
Жульєн Сорель
- терпимий;
- мрійливий
- чесний;
- правдивий;
- старанний;
- добрий;
- пристрасний;
- жалісливий.
Радіон Раскольніков
- цілеспрямований;
- має критичний розум;
- любить матір й сестру;
- автор теорії про розподіл людей на звичайних
та незвичайних;
- притаманна любов до землі;
- працьовитий.
Чіпка Варениченко
- терплячий;
- лагідний;
- здатний на щирі почуття;
- бунтар-правдошукач;
- енергійний;
- здібний;
- рішучий.
Степан Радченко
- самовпевнений;
- пихатий;
- мстивий;
- вразливий;
- безпринципний.
- Яке соціальне становище займав кожен з них?
Чіпка – селянин;
Раскольніков – колишній студент;
Сорель – син теслі, має низьке походження (за
соціальним походженням простолюдин);
Радченко – селянин, який приїхав до міста і
став письменником.
- Яку мету ставив перед собою кожен
із персонажів?
Сорель – пробити собі дорогу в житті, зробити
кар’єру;
Раскольніков – зробити багато добрих справ,
довести, що він – не «твар тремтяча»;

Чіпка – знайти правду, вірно служити громаді;
Радченко – міське життя, бажання визнання, і,
як наслідок, хороші умови життя, престижна
робота та успіх.
- Що спільного у цих героїв?

- Як ви вважаєте, та мета, яку ставить
кожен із них, благородна? (відповідь учнів)
- Якими методами досягали мети?
Чіпка – помста, грабунки, вбивство.
Раскольніков – вбивство.
Сорель – лицемірство, обман.
Радченко – ні перед чим не зупиняється, використовує інших.
- Як закінчили свій земний шлях
літературні герої?
Чіпка – віддали під суд.
Раскольніков – духовне відродження, надія на
майбутнє.
Сорель – загибель.
Радченко – не змінився, почав писати нову повість.
- А які почуття викликають у вас їх
вчинки? (відповіді учнів)
- Ми по-справжньому співчуваємо Раскольнікову та Чіпці, не вважаємо потенційними
вбивцями, бо вони оступилися, стали жертвами
обставин, не змогли подолати емоції. Вони обоє
розумні і, на жаль, пропащі сили.
Сорель – вчиться і працює над собою, хитрує і
лицемірить, і, як результат, – швидко досягає
всіх поставлених цілей. Але прагнучи помсти,
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- Людина може досягнути мети, висот у
суспільстві, але при цьому нівечити чуже життя, а тим паче вбивати – ніхто не має права.
Людина має ставити таку мету, яка б принесла
їй та її близьким щастя.
7. Рефлексивно-оцінювальний етап
Підсумуємо, яке у вас склалося враження про цих чотирьох літературних героїв?
1. Прийом «Незакінчене речення»:
- Мене приваблює у ….
- У …. варто повчитися …
- Вважаю, що вчинив неправильно,
негідно….
- На мою думку, досягти успіху, самоствердитись у суспільстві можна….
2. Виведення формули успіху.
Яким треба бути, щоб досягти успіху?
У – успішним
С – старанним
П – працьовитим
І – інтелігентним
Х – харизматичним
Тож хочеться побажати всім вам вірити у
свої сили і тоді ви обов’язково досягнете успіху!

він здійснює безрозсудний вчинок – убивство.
Неоднозначно ставимося і до Степана
Радченка. Змінюючись, він залишається на
самоті, розкриває своє творче я, досягає матеріальних благ, але сенсу життя так і не зрозумів.
6. Систематизація і узагальнення вивченого
1. Вправа «Сходинки до ЗНО».
- Чи можемо ми говорити, що літературні герої, яких ми розглянули, належать до маргіналів? Чому?
Довідка: маргінал – це людина, яка знаходиться
поза межами соціальної групи, яка не вписується до неї через своє становище в суспільстві,
способу життя, походження або світогляду.
(відповіді учнів)
- Так, згодна! Всі вони є маргінальними
особистостями. Чи становлять вони небезпеку
для суспільства? Чи це особистості, які несуть
нову свідомість?
(відповіді учнів)
- Чи може людина досягнути мети, не
порушуючи законів юридичних та духовних?
(відповіді учнів)

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
День української писемності та мови –
державне свято, яке щороку відзначається в
Україні 09 листопада.
У закладах професійної (професійнотехнічної) освіти області проведені урочисті заходи, педагогічні працівники і здобувачі освіти
долучилися до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності.
Традиційно, в День української писемності та мови покладають квіти до пам’ятника
Несторові-літописцю, відзначають найкращих
популяризаторів українського слова, заохочують видавництва, які випускають літературу
українською мовою.
Також у День української писемності та
мови стартує конкурс імені Петра Яцика, на
якому за першість змагаються усі знавці української мови.
Любіть рідну мову! Говоріть українською!
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ
ТА САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ
пппппппппппппппппппппппппппппппппппппп рюють проблемні ситуації, викликають в учнів
пппппппппппппп
здивування, подив, інтерес до змісту знань і
процесу їх отримання, підкреслюють парадоксальність явищ і подій.
Розробка уроку
на тему «Новела «Камінний хрест»
В. Стефаника. Психологічне розкриття теми
еміграції. Новаторство письменника. Ідея
нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною
землею. Поняття про експресіонізм»
викладач Державного наМета: прокоментувати зміст новели як
вчального
закладу
«Запорізький
професійний
модерністичного твору, пояснити сюжетноторгово-кулінарний ліцей»
композиційні особливості, емоційно-напружений драматизм ситуації, схарактеризувати обНа сьогодні основним завданням роз- раз головного героя — Івана Дідуха, розкрити
витку полягає у формуванні в учнів свідомого символічні образи; удосконалювати вміння доставлення до навчання та сприянню позитивної сліджувати художню тканину тексту; формувамотивації до пізнавальної діяльності. З метою ти в учнів внутрішнє переконання в тому, що
актуалізації й розвитку навчально-пізнавальної людина по-справжньому буває щасливою тільдіяльності навчання починається із мотивацій- ки на своїй землі.
ного вступу, в якому викладається інформація
Тип уроку: комбінований.
про те, чому, для чого і навіщо потрібно вивчаОбладнання: репродукція картини
ти поточну тему. І тому етап мотивації обов’яз- В.Касіяна «На Краківському вокзалі», фото
ково має бути наявним у структурі уроку, «Камінний хрест, поставлений у Русові
оскільки покликаний створити мотиваційну го- С.Дідухом», пісня на слова Богдана Лепкого
товність учнів, зацікавити їх і стимулювати до «Чуєш, брате мій».
пізнавальних дій.
І. Організаційний момент
З цією метою можуть бути використані
ІІ. Мотиваційний етап
прийоми, що створюють проблемні ситуації,
1. З’ясування емоційної готовності до
викликають в учнів здивування, подив, інтерес уроку.
до змісту знань і процесу їх отримання, під2. Актуалізація опорних знань.
креслюють парадоксальність явищ і подій. Це
«Мікрофон»
може бути і коротка розповідь викладача, і
- Що ви можете сказати про В. Стефабесіда, і демонстрування наочності, й несклад- ника – людину і митця?
на інтерактивна технологія («мозковий
- Скільки новел написав В. Стефаник?
штурм», «мікрофон», «криголам» тощо).
- Ваше враження від прочитаного?
Мотивація повинна бути чітко пов’язана
- Що вам особисто дав В. Стефаник для
з темою уроку, вона психологічно готує учнів розуміння життя як такого?
до сприйняття, налаштовує їх на розв’язання
ІІІ. Оголошення теми та мети
певних проблем. Як правило, матеріал, верІV. Опрацювання навчального мабалізований (словесно оформлений) учнями теріалу
під час мотивації, наприкінці підсумовується і
1. Слово викладача
стає «місточком» для представлення теми уроДо Русова, батьківщини Василя Стефаку. Саме на прикладі психологічного розкриття ника, як і до інших духовних центрів нашої
теми еміграції у новелі В.Стефаника «Камін- землі, йдуть літературні паломники з усієї
ний хрест» були застосовані прийоми, що ство- України, з цілого світу. Припадають серцем
Жан н а

Чи гіл ей ч и к,
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до зболеного Стефаникового слова і п’ють
цілющу воду зі Стефаникової криниці – тієї, що
й досі стоїть у його затишному обійсті.
А на горбі, вдалині, бовваніє камінний
хрест – той, який дав назву одній із найкращих
новел Василя Стефаника.
«Камінний хрест» – єдиний відгук Стефаникового серця на трагічні для українського
народу події, що відбувалися в його краї
наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. Але
який?..
Запитання:
- Які почуття переживали ви під час читання новели «Камінний хрест»?
- Що вас найбільше вразило?
2. З’ясування історичної основи твору
- Пригадайте з попереднього уроку, які
картини бачив В. Стефаник на Краківському
вокзалі і про що він писав О. Кобилянській у
1899 році?
Зачитування уривка з листа:
Нині досвіта на двірці краківськім було
800 душ емігрантів… Насамперед виділи бисте сотки синіх, спечених губів, потім кололи
би Вас у серце ріжнобірві очі діточі – попідпухали, як коли би синявою водичкою намокли.
Далі виділи би-сте тисячі брудних висохлих
ярочків по лицях від сліз, а далі чули би-сте захриплий голос бесіди руської… Чули би-сте, як
багато маленьких чобіток гримає по камінню, –
се перші чобітки у хлопців і дівчаток; йдуть, говорять «очима» і оглядаються все на чобітки,
що ніколи не мали. Потім ще виділи би-сте, як
мами бігають з плачем за пропавшими дітьми,
як їх пани штурхають, як вони ридають. Виділи
би-сте, як вони сідають до вагонів, як силоміць
пхають бабів і замикають у возах, сидя під самим верхом, бо насподі пакунки. Поїзд рушає,
жінки і чоловіки чіпляються єго, поліція і жандарми відкидають їх, як галушки, а вікна в
поїзді розпадаються і кавалками спадають на
пероні. На пероні лишаються жінки без чоловіків, діти самі без родичів і чоловіки без
жінок. Шалений плач, ломання рук і прокльони.
Обговорення репродукції картини
В. Касіяна «На Краківському вокзалі. 1899 р.»
Слово викладача
Запитання:

- Що спільного в картині й цьому листі?
Орієнтовна відповідь учня: Опис зовнішності дітей і дорослих; обстановка, про яку
йдеться в листі, ніби скопійована на полотно.
- Що ви бачите на другому плані картини?
Орієнтовна відповідь учня: В одній із
постатей людей можна пізнати самого Стефаника. Його охопив біль, на обличчі — відчай і
співчуття. Василь Стефаник розуміє безвихідь,
у якій опинилися люди, але нічим не може їм
зарадити. Це гнітить його.
Слово викладача. Співзвучним до картини й до листів В. Стефаника є рядки віршів
І. Франка із циклу «До Бразилії». (Мелодекламація. Супровід – мелодія пісні Б. Лепкого і
Левка Лепкого «Чуєш, брате мій…»)
Коли почуєш ти в тиші нічній
Залізним шляхом стукотять вагони,
А в них гуде, шумить, пищить, мов рій,
Дитячий плач, жіночі скорбні стони,
Важке зітхання і гіркий проклін…
Коли побачиш — на пероні десь
Людей, мов оселедців тих, набито,
Жінок худих, блідих аж серце рвесь,
Зів’ялих, мов побите градом жито.
Мужчин понурих і дітей дрібних,
І купою брудні, старії фанти,
Навалені під ними і при них,
На лицях слід терпінь, надій марних,
Се – емігранти…
3. Робота з текстом
Евристична бесіда. Учні дають відповіді на запитання, посилаючись на текст.
- Перша частина новели закінчується
словами: «Отакий був Іван, дивний і з натурою,
і з роботою». Чому Дідух – дивний?
- Знайдіть і прокоментуйте художні деталі, які свідчать про тяжку працю Івана («…і
на коні, і на Івані жили, виступала …догори ліз
кінь як по леду, а Івана як коли би хто буком по
чолі тріснув, така велика жила напухала йому
на чолі…»; …ліва рука Івана обвивалась сітею
синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі…»;
«…ранком… і кінь, і Іван держалися крепко, бо
оба відпочили через ніч…»).
І розділ
- Чому письменник зображує паралельно
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коня й Івана?
- Чому Дідуха звали в селі Переломаним?
- Що ви дізналися про минуле Івана?
- Чому не кидав того «тяжкого» горба,
який забирав усі його сили?
- Як вплинули на Івана рекрутчина,
смерть батьків і розорене господарство? Чи можемо сказати, що Дідух був сильною особистістю?
- Чи показано у творі романтичне піднесення селянина, переживання ним насолоди від
праці?
Зважте, що головна ознака романтичного зображення – незвичайний герой у незвичайних обставинах.
ІІ розділ
- Чому Іван «спросив ціле село»? Які почуття переповнюють селянина?
- Знайдіть символічні образи на початку
другої частини новели (уривок «Не договорював і не пив…» до слів «…як на утрачене щастя»). Який стан душі Івана?
ІІІ розділ
- Що стало причиною еміграції Дідуха
та його земляків? Чи вірить він, що на чужині
знайде щастя?
- Чим для Івана Дідуха є розлука з рідною землею? Які слова передають трагізм становища?
- Що переважило в Іванові – любов до
рідного краю чи любов до дітей? Чи можемо за
це осуджувати Дідуха?
ІV розділ
- Як виявляється характер українського
селянина в досить дивному, на перший погляд,
проханні до односельців найняти службу за
цілу сім’ю Дідухів?
- За що люди шанують Івана?
- Чому горб, на якому «вік свій збув», такий дорогий селянинові?
(Іван Дідух увібрав у себе характер і мораль
свого народу хлібороба, його мудрість і почуттєвість. Кожне його слово – як важка сльоза,
сповнена ніжної любові до рідної землі й нестерпного болю через необхідність розлуки з
нею. У камінний хрест — символ його чесного
трудного життя, він вкладає все найдорожче,

що мав, а може, й власне серце. Чужина потребує робочих рук, здоров’я, а рідній землі потрібні ще й людська любов і сердечність).
V розділ
- Про що розмовляють селяни? Що їх
хвилює?
- Прочитайте останній абзац. Як письменник передає душевний стан героїв? Назвіть
художні деталі.
VI розділ
- Доведіть, що саме в цьому розділі психологічне напруження досягає апогею.
- Яке враження справляє танець Дідуха
на односельців? Пригадайте твори українських
письменників, у яких танець передає психологічне напруження героїв. (Танець Чіпки в шинку «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса
Мирного), танець Анни й Михайла («Украдене
щастя» І. Франка); танець Івана Палійчука
(«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського).
Що він символізує? (Танець І. Дідуха – символ
трагізму й розпачу прощання з рідним краєм)
VII розділ
- Як ви розумієте образ-символ камінного хреста?
Іван Дідух залишив на полі, рясно политому його потом, пам’ятник по собі і своїй
дружині. Йому ніби легше від того: не зникне
безслідно, не розвіється, як лист по полю;
пам’ять про нього залишиться на рідній землі.
Камінний хрест переростає в образ-символ, що
уособлює важку долю народу-трудівника. Він –
пам’ятник тисячам українських селян, які так і
не повернулися додому, засіваючи своїми
кістьми чужі землі.
4. Слово викладача про оцінку новели
Новела «Камінний хрест» відразу одержала високу оцінку з боку критиків.
«…Читав я Вашого «Камінного хреста»,— писав Б. Грінченко. — Прочитав я це
все і поздоровив українську літературу з новим
талантом із Галичини». «Страшно сильно пишете Ви, — ділилася своїми враженням від
прочитаного «Камінного хреста» О. Кобилянська. — Так, якбисти витесували потужною рукою пам’ятник для свого народу…Гірка,
пориваюча, закровавлена поезія Ваша…, котру
не можна забути. І все хочеться її пити…Що
.
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Вам більше про Ваш «Хрест» писати? Плакала-м та й вже».
Однак найсильніше враження справив
«Камінний хрест» на канадських емігрантів.
Про це розповів у листі до В. Стефаника у
1924 р. Мирослав Ірчан: «Читаю оповідання
Стефаника «Камінний хрест». Якби був знав, й
не читав би. Бо плач по хаті, такий плач, що –
як каже Стефаник – надбіг, як вітер, що з помежи острих мечів повіяв. А тяжко дивитися, як
сиві голови хиляться додолу і старі очі плачуть.
Чого ж вони плачуть? Я знаю. Вони згадують
себе. Вертаються в ті давні літа, як вибиралися
за море по щастя. Вони свідомі того, що безслідно пропали дні юності й надій. На руках
мозолі, і на серці мозолі, і бідні вони. Бо для
людського горя й нужди законів нема. Ні тут, ні
там».
Справді, українських емігрантів чекала
невідомість, а Україна навіки втрачала сотні тисяч розумних і талановитих дітей. І це була трагедія. Ви можете заперечити, що багато
українців досягло на землях Америки високого
рівня добробуту, значного суспільного становища. Та це лиш поодинокі випадки. А ще інший
бік цього: чи були вони щасливими, як ви вважаєте?
Що символізує образ Івана Дідуха?

— «далека могила», бо рветься ота невидима
пуповина, якою український селянин (та й кожен українець!) з’єднаний зі своєю землею, з
краєм, де народився і виріс. Саме тому треба
творити щастя на своїй прабатьківській землі.
5. Поняття про експресіонізм
Експресіонізм — одна з авангардистських течій у західноєвропейському мистецтві
першої третини ХХ століття.
Найбільше був поширений у Німеччині
та Австрії після І світової війни (1918–1922).
Представники цієї течії заперечували чи навмисно спотворювали у своїх творах реальний
світ заради виразу (експресії) внутрішнього
світу митця, вважаючи його за єдину реальність.
Риси експресіонізму:
- крайній індивідуалізм;
- хвороблива напруженість;
- викривленість образів.
V. Закріплення
- У чому новаторство В. Стефаника?
В. Стефаник не розглядає економічних
відносин у селі, не розповідає про долю емігрантів. Він акцентує увагу на душі героїв, почуттях, душевних муках селянина, викликані
розлукою з селом, тобто на внутрішньому світі
героїв. Мова героїв уривчата, «нервова», фрази
динамічно-експресивні, є багато образів-символів. Ці ознаки зближують твір з явищами європейської прози, які дослідники відносять до
експресіонізму.
VI. Підсумок. Рефлексія
- Ваше ставлення до сучасних емігрантів-українців.
- Чи можна назвати твори В. Стефаника
оптимістичними?
Слово викладача
Багато хто називав Стефаника «поетом
загибаючого села». Письменник на таке відповів: «Я писав те, що серце співало… Кажуть,
що я песиміст. Але це неправда. Я оптиміст. Я
представив ваше темне життя і представив вам
темний настрій. І все те страшне, що є в ньому,
а що так болить мене, писав я, горіючи, і кров зі
сльозами мішалася. Але коли я найшов у ваших
душах такі слова, що можуть гриміти, як грім, і
світити, як зорі,— то це оптимізм».

Підсумок викладача. Образ Івана Дідуха – це образ цілого народу нашого, що хоче
власною працею заробити собі й своїй родині
добробут, заквітчати врожаями рідну землю,
щоб була вона не мачухою, а рідною матір’ю.
Трагедія Дідуха – трагедія всього краю,
що несе камінний хрест нестатків і відчаю. Та
кожен емігрант, як і Дідух, знає, що чужа земля
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ЛІТЕРАТУРНА СКАРБНИЧКА
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бом, скільки б не вдивлялась в обличчя юнака
на давній світлині, скільки б не звертала уваги і
не запитувала бабусю: «Хто це?», бабуся завжди залишала питання без відповіді.
Йшли роки… І знов у мене в руках сімейний альбом. Я не можу відірватися від цієї
таємничої світлини. І поглядом запитую бабусю: «Хто ж це?». Бабуся зібралась із силою і
вимовила: «Це мій старший брат».
Брат…? Жодного разу вона не обмовилася про брата… Бабуся побачила моє здивування і вимовила: «Так, це мій рідний брат…
Мій старший брат Орест…».
Я зрозуміла, що їй це болить… Але вона
продовжувала…
1950 рік… У наше село увійшли вони
(НКВДисти)… Чуже сито – невидиме, безжальне, без серця в грудях і Бога в душі –
просіювало наше село від хазяйновитих і чесних родин, як згіркле борошно від червів, забираючи в далекі й холодні світи всіх без пощади:
калік і здорових, старих і молодих, вдів і нешлюбних, грамотних і неписьменних… І не було ніякої сили, що спинила б зухвалість і
жорстокість, яких цей світ не бачив. То вже не
сито – смертельна коса рубала попід самий
корінь наше село. Пускала вкіс у коловорот,
звідкіль іще ніхто не подавав не те, щоб доброї
– будь-якої звістки.
Двобій між чужим, тим, що намагалося
вкоренитися тут після великої війни (1939 –
1945 рр.), і тим, що рятувало свій прадавній
уклад, звичаї, свою натуру й маєток, сягав, здавалося, апогею.
Голос бабусин тремтів… Але вона говорила, говорила…
Звечора забрали всю родину наших
сусідів Сименків. На ранок мали вивезти…, а
тут їх годованка, глуха Василина, пішла в ліс
шукати овець, ті подумали, що вона тікає…
Дівчина не чує, що їй кажуть вертатися, та й
біжить собі у ліс… А той як вистрелить – упала
насмерть, та ще лицем у шипшину… Хай Бог
боронить… Немає лиця… І хто її поховає, як
Сименків забирають?!
Влада була жорстокою…

ТАЄМНИЦЯ ОДНІЄЇ СВІТЛИНИ
За вікном стугонить вітер, а сніг навіває
сум і спогади… Думки про останню поїздку до
бабусі не полишають мене… Як говорить наша
берегиня (бабуся): «Душа болить…». Я ніяк не
могла зрозуміти, як це – болить душа, а тепер я
теж її, цю душу, відчуваю…
Моя родина – це оаза любові й сімейного тепла, це місце, де тебе розуміють, підтримують і готові останню сорочку віддати для
свого ближнього. Моя родина – це вишита скатертина на столі, це запашна бабусина паска,
теплі обійми й поцілунки зі святковим вітанням «Христос Воскрес!»; це шанобливе звертання на «Ви» до батьків, бабусі з дідусем,
щирі сповідальні вечори з мамою і люблячий
погляд блакитних татових очей. Я виростаю в
щасливій українській родині, мене ніколи не
торкалося горе…, а маленькі невдачі не примушували боліти мою душу. А тепер у мене болить душа… Болить…, бо з голови не йде
бабусина таємниця однієї світлини. Мені подобалося переглядати сторінки сімейного альбому. Я вдивлялася у фотознімки з татового
дитинства, впізнавала родичів, двоюрідних
братів і сестер. І дуже любила, коли бабуня говорила: «Дивись, дивись, чиї це очі до тебе посміхаються?». А я з радістю відповідала: «Це ж
ви, бабуню!». «А це хто? Дідусь?» - показувала
я на фото молодого красивого юнака. Бабусині
очі наповнювалися слізьми, і вона, ковтаючи
біль, говорила тільки одне: «Ні!».
І скільки б разів я не переглядала аль45

Корова переїла конюшини, вдулась. Не
угледіли - здохла. А корову мали забрати до
колгоспу. Саботаж. То тоді забрали до Сибіру
коров’ячого господаря. Є причина: треба вивозити, за посібництво.
Горе не обійшло і нашого двору... Вранці
до нас прибігла тітка Мокрина і з порога: «Шукають вашого Ореста. Шукають, бо запідозрили
у зв’язку з лісом…»
Оресте…, мій любий брате! Найбільший
його гріх те, що він був українцем… У свої 25
літ не був націоналістом, а вірив у велику ідею
– створення вільної незалежної держави...
Безслізно матінка опустилася на лаву, я
відчула, як полум’ям охопило все моє тіло..., а в
серці стукало: «Все… Це все… Це кінець!» До
тями нас привів голос тітки Мокрини: «Де
Орест?! Хай тікає!».
Ореста вдома не було… Ми з матусею
зраділи…, але це була радість, змішана з болем,
з горем і безнадією.
Другого дня нас із матусею вивозили до
Сибіру. Матінка обіймали тітку Мокрину й благала доглядати могилу батька, діда та баби. Я
цілувала подругу Надію й обіцяла дати звістку
про себе. Мама не плакали – вони закам’яніли
на довгі роки – аж до смерті. Нас повинні були
ешелоном відправити до Сибіру, але світ не без
добрих людей - ми з матусею опинились у потязі, який віз переселенців на Схід України. Подати про себе звістку не могли, щоб не
наразити на небезпеку ту людину, яка нам допомогла. Мамі було тоді 50 років, а мені – 15. Ми
вчилися жити серед українців, які мали свої
звичаї. Увесь час нас переслідував острах, біль
від розлуки з Орестом і повна невідомість про
його долю. Ми не могли нікому висповідатися.
Все життя моя матінка молилися за здравіє
Ореста, а після її смерті це робила я.
Я стала щасливою з твоїм дідусем, мала
люблячого чоловіка, найкращих у світі синів…,
але мала гріх перед ними, бо зберігала таємницю… Таємницю брата…
Тільки після 1985 року посміла відкрити
історію свого брата твоєму дідові й твоєму
дядькові, а потім, пізніше, твоєму татові. Дідусь
не картав мене за таємницю, а твій тато сказав:
«Мамо, ми поїдемо до твого села…!».

Бабуся мовчала… Їй важко згадувати,
але я розумію, що вона має велике бажання доповісти цю історію…
Ми поїхали до мого рідного села… Не
шукала хати моєї подруги Надії, а одразу пішли
на цвинтар, щоб вклонитися могилі батька, діда
з бабусею і попросити у них вибачення за довгі
роки мовчання. Пам’ять моя зберегла кожну
стежку рідного села. Ми не блукали довго на
кладовищі, і, коли йшли у напрямку до могили
своїх рідних, мій погляд зупинився на пам’ятнику, з якого на мене дивилися очі Ореста. Я не
пам’ятаю, як подолала цей шлях, але пам’ятаю,
як припала до рідного братового лика, цілувала
й плакала, плакала й вдивлялася у викарбувані
дати життя:
6.01.1925 – 9.03.1987
Україна Канада
Оресте, мій любий братику! Ти врятувався від того страхіття, ти жив!
Потім ми знайшли мою подругу Надію.
Говорили з нею, і говорінню не було кінця. Це
Надія сказала, що дочка Ореста Марійка й зять
приїхали до села у 1990 р., приїхали з Канади і
привезли прах Ореста. Поховали, як він і заповідав, і поставили пам’ятник.
Брат повернувся в Україну, моя дитино, і
я з ним зустрілася…
Бабуся закінчила своє одкровення, а я не
знала, що мені робити: втішати її чи плакати
разом з нею.
Ми мовчали…
Влітку тато і я поїхали з укліном на
батьківщину моєї бабусі.
І ось стою біля пам’ятника бабусиному
любому брату Оресту. До мене посміхаються,
так-так, посміхаються його очі. Очі, які так любили це українське небо; очі, які милувалися
краєвидами рідних Карпат; очі, які пестили
свою молодшу сестричку (бо батько рано помер); очі, які випромінювали підтримку рідній
матінці…
Стою біля пам’ятника, а в голові рояться
думки…
Моя націє… Страднице велика…
Тебе палив Петро I, нищила Катерина II,
ставили на коліна і били нагаями, а ти підіймалася, щоб гордо заявити: «Ми – українці,
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ми – нація».
Переді мною гортаються сторінки
української історії… Довгий час ми були бездержавною нацією.
Мені разом із Франком болить:
Народе мій, замучений, розбитий
Мов паралітик той на роздорожжу,
Людським презирством, ніби ступом, вкритий!
Твоїм будущим душу я тривожу,
Від сорому яких нащадків пізних
Палитиме, заснути я не можу.
Невже тобі на таблицях залізних
Записано в сусід бути гноєм,
Тяглом у поїздах їх бистроїздних?
І ти, моя українська націє, піднялася на
бій за своє вільне існування і знову була розчавлена вже радянським чоботом (знищення УНР).
Ти, моя націє, – велика своїми геніями –
Довженком і Вернадським, Симиренками і Хвильовим, Сікорським і Крушельницькою…
Тебе, моя націє, нищили фашисти у тій
великій війні, але ти зберегла своє обличчя, обличчя українця, щоб відродитися шістдесятниками і заявити словами Василя Симоненка:
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі переверті й приблуди,
І орди завойовників – заброд!
Ви, байстрюки, катів осатанілих
Не забувайте, виродки, ніде;
Народ мій є! В його волячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
Націє моя, терпляча моя нене! Тобі було
боляче, коли твій народ називали хохлами, коли
тобі насаджували чуже, а ти зверталася до світу
поезією радянського політв’язня Василя Стуса,
кінострічками Івана Миколайчука, шедевральною стрічкою режисера-вірменина Сергія Параджанова, який відчув тебе, моя націє, і виспівав
твою неперевершеність.
Я дивлюся на пам’ятник – і що це:
Чути: кру! кру! кру!
В чужині умру,
Заки море перелечу,
Крилоньки зітру.
Крилоньки зітру,
Кру – кру –кру.
(Богдан Лепкий. «Журавлі»)

Скільки твоїх дітей, Україно, журливо
повторюють ці слова по всьому світові.
І на пам’ятникові Орестові (так мені хочеться звати бабусиного брата, бо він для мене
завжди молодий) теж журавель…
Націє моя рідна, знову випробовують
тебе на міцність і:
Отак воно і йдеться до руїни.
Отак ми й загрузаємо в убозтво.
Є боротьба за долю України.
Все інше – то велике мискоробство.
(Ліна Костенко. «Берестечко»)
Тебе, моя націє, знову намагаються
поділити на Захід і Схід. Тебе розпинають, а ти
як Фенікс підіймаєшся, бо маєш право бути
Великою нацією українців. І я, маленька частинка цієї великої нації, її майбутнє є і моїм
майбутнім. Частинка неповноцінна без цілого.
У свою чергу смерть частинки несе смерть
цілого. Хочу служити своїй нації. І вірю, що
вона заслуговує на велике майбутнє. Цього
хотів Орест, отой юнак з таємничої бабусиної
світлини…
Ольга Барахта,
учениця ДНЗ «Михайлівське
вище професійне училище».

ЗАГАДКА БАБУСИНОЇ СКРИНІ

Настав ранок. Зійшло сонце і золотом
осяяло рідне село. Яка розкіш! Яке життя! Сьогодні у мене вихідний, тому збираюся провідати дідуся, ще необхідно попросити бабусину
стару спідницю, бо незабаром вечорниці.
По дорозі звертаю увагу на те, як тихо
падає листя. Ось злетів на землю один листок,
другий, третій... Мені здається, що то не листя
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опадає, - то облітають листки з календаря року.
Календаря життя... Думки не дають спокою, бо
ще не написаний твір «Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі не збудуємо, і ніхто з нас не
зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо
бути».
Ось так за власними роздумами швидко
прийшла до старої дідусевої хатини.
Сидить мій дід, кволий, худий, сивий,
втомлений життям і одинокий.
- Добридень, діду. Як здоров’я?
- Здрастуй, дитино. Давно не навідувалась. А що скажеш? Ох і важко мені старому.
Вісімдесят п’ятий пішов...
- Дідусю, можна взяти бабину спідницю
на свято? Народні вечорниці незабаром у ліцеї.
- Авжеж, бери, дитино. Тільки не перекидай усе в скрині. Хай буде так, як Марія моя
поклала. Скриня на горищі. Лізь туди, бери драбину і вибирай собі спідницю. А я старий, ходити важко. Три літа минуло, як господині не
стало... Ох-ох-ох...
Дідусь зронив сльозу, і його глибоко посаджені очі помутніли і впали в спогади. Згадав
він свою кохану, добру, чуйну, працьовиту і неповторну, богобоязку і щиру Марію - мою бабцю, якої ніколи не забуду.
- Не плачте, діду, бабусі не вернеш, а
життя вічне, - намагаюся втішити його.
В темні, холодні стіни впирається темрява. Ледь-ледь протискається світло через щілини даху. Вологе і сире повітря давить на груди.
Трухлява драбина, назустріч якій роблю крок.
Старі дошки під ногами лякають мене – щоб,
бува, не провалилась крізь стелю. Нитки густого павутиння перешкоджають зосередитись у
пошуках скрині. Нарешті, натрапила: розмальована з блакитним відтінком скриня стояла
переді мною. Вона вкрилась пилом, вицвіла від
давності літ. Тремтячою рукою я мала порушити пам’ять своїх предків, своєї бабусі. Чи, можливо, залишити свої наміри, обійдусь? Але ж
дідусь дозволив, здавалось мені, він навіть
зрадів тому, що я збудила у його пам’яті такі
дорогі спогади.
Довго я ще вагалась, і чим більше проходило часу, тим сильнішим виявлялось бажання
торкнутись пам’яті рідної мені людини. Під-

німаю віко і напружено вдивляюсь: синя спідниця охайно зібрана в складки і перев’язана
крайкою, лежить зверху, далі - червона, зелена,
а потім - вишита сорочка, крамнина, намисто і
знову - спідниця. «Кобзар»!!! «Кобзар»? Звідки
ж у бабусиній скрині ця книжка? Бабуся й читати не вміла, бо з діда-прадіда селянкою була.
Бабусю, як зрозуміти тебе зараз? Як же розгадати твою таємницю, що спонукало берегти
«Кобзар»? Зручно всілась я на старих лахах і,
ледве торкаючись обкладинки, розгортаю
книжку. Очима пробігаю по відкритих мною
Шевченківських рядках «Тополі»:
Хто ж викохав тонку, гнучку
В степу погибати!
Постривайте - все розкажу.
Слухайте ж, дівчата!
Який знайомий і близький зміст слів
поета. Кожен рядок свідчить про зворушливу
любов його до краси земної, до простої селянської дівчини, якою була колись і моя бабуся.
Тепер я уявила її чарівною молодою дівчиною з
блакитними очима і яскравою стрічкою у темному волоссі. Ось вона стоїть біля куща калини
і ніжно посміхається. Ці очі назавжди зберегли
в собі невичерпну синяву неба, а темне волосся
- свій відтінок, хоч похоронила вона двох дорослих дітей і довелось годувати внуків. Сильною вона була духом! Як же я горджусь нею
зараз!
А далі Шевченко змальовує широкі картини тяжкого життя кріпаків, тягар соціального
і національного гніту, що зависав чорною хмарою над поетом, його сім’єю, українським народом. Але віра в сили народу, в його перемогу,
любов до життя, до трудящої людини надихала
на справжній подвиг, яким, напевно, і пишались
наші предки.
Тяжко жить на світі, а хочеться жить:
Хочеться дивитись, як сонечко сяє,
Хочеться послухать, як море заграє,
Як пташка щебече, байрак гомонить.
І раптом мені здалося, що саме тут, на
горищі, збагнула сутність і значення творчості
Великого Кобзаря, усвідомила зміст його таланту як майстра слова, художника, філософа.
Я відчула, що сягаю незбагненної вершини його величі як поета й мислителя.
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Уявляю босоногого сільського хлопчика,
який милується небесними краєвидами, що відтворяться пізніше в його малюнках і поезіях.
Бачу високі мальви і вишневий садок, чую спів
солов’я. А кругом - високі ниви колосяться.
Стомлена кріпачка, міцно тримаючи в руках
серп, витирає спітніле чоло, а там, під копою
жита - її сповита дитина.
Згадую бабусину розповідь. Важка то
праця була - жати серпом нескінченні лани. Ще
й діток годувати треба було, а їх Бог дав бабусі
аж семеро!
Сторінка за сторінкою гортаю книгу Шевченка. Разом із ним переживаю його почуття:
Як умру, то поховайте мене на могилі,
Серед степу широкого, на Вкраїні милій...
Рядки, сповнені високих патріотичних
почуттів. Це велич глибокої пошани до рідної
України, щире прагнення назавжди залишитися
вірним землі українській.
Знову знаходжу позначку бабусі Марії засушений листочок любистку. Вдихаю його
дивний аромат і чую:
А красота - то, красота!
Мій Боже милий! А трудяще.
А чепурне та роботяще...
Саме такою була моя бабуся! Людиною
віруючою, вродливою, працьовитою. Шевченко
звертається до Всевишнього, як це часто робила бабуся. Саме вона навчила мене першої молитви. А тут ще й розповідь про те, що краса
людини в праці. Тепер я розумію, що праця для
поета - мірило людської гідності, честі. Без
праці людина спустошується, втрачає дієвість,
духовно бідніє. Так вважав поет і, впевнена,
бабця Марія.
Шевченко протягом усього життя, на
жаль, мав можливість спостерігати, як експлуататорський лад убиває в людині красу, здоров’я.
Знемігся неборака –
Хоч продавай хату
Та йди в найми, отак його
Отой пан проклятий
Допік добре.
У кількох творах поет закликає не схилятись перед життям, він протестує проти спотворення життя існуючим ладом. У своїх творах
Шевченко закликає до боротьби з польськими

магнатами, поміщиками-гнобителями і констатує факт:
Дочку й теличку однімають
У мужика.
Пригадую розповідь покійної бабусі про
те, як проходила колективізація на селі в роки
встановлення радянської влади. Як страждала
не одна сім’я від того, коли виводили з хліва годувальницю-корівоньку, забирали з хоромів
запаси хліба, господарчий інвентар. Яка
асоціація із Шевченковими переживаннями.
Я часто замислююсь над питанням:
звідки ми пішли і чиї ми діти? Хто жив на наших землях кілька тисячоліть тому, якою мовою спілкувалися наші предки? Вивчаючи твою
славну історію, можна побачити, як багато ти,
Україно, зазнала лиха, яке буває тільки в
страшних казках. Твою історію зіткано із світла
і темряви, з радості й смутку.
Я пишаюся тим, що моя Батькiвщина не
раз переживала днi могутностi й слави, мала
справдi легендарних героїв, мужньо долала і
продовжує долати найважчi випробування. I
потiм вiдроджувалась, виростала з руїн, виховувала новi поколiння, закоханих у рiдну землю
лицарiв правди i волi. Пишаюся тим, що Україна нiколи не поневолювала iншi народи, а лише
захищала й захищає себе вiд ласих на чуже
добро близьких i далеких сусiдiв.
На душі в мене сум і хвилювання... Далекі події й реальність сьогоднішньої незалежної України. Перед очима - бабусина скриня, в
руках – «Кобзар» . Як поєднати все це в єдине
ціле? Яка скарбниця відкрилась мені сьогодні?
Здається, вловила її секрет. Так просто: життя
моєї бабусі тісно переплітається з рядками
«Кобзаря». Вони були їй настільки близькими і
дорогими, що вона берегла їх з найціннішими
речами в своїй скрині.
Минули літа молодії,
Холодним вітром надії
Уже повіяло. Зима!
Долинули слова Шевченка до моїх думок. Сьогодні Тараса Шевченка можна назвати
пророком: скасування кріпацтва, Акт Злуки,
Самостійна Україна - це все в минулому, але «в
своїй хаті своя правда, і сила, і воля...» залишається не здійсненим пророцтвом Кобзаря.
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чорами засиджувалися удвох. Хто ж його знає,
може, й правду писав... Тільки моя небога так
слухала ті вірші, що аж дух у неї перехоплювало. А очима прохала: «Продовжуй...».
Раптом уявила, як у зимовий темний
вечір горить трісочка в дідовій грубці, а вона,
його дорога Марія, гортає сторінки «Кобзаря».
- А ще казала моя Марія, - продовжує
дід Іван, - щоб передав я цю книжку онукам, то
забери ти її й бережи, як це робила вона.
- Дякую, дідусю. А зараз поспішаю. Бувайте!
Зірвалася з місця і швидкою ходою покинула дідову хатину. Мені хотілося зосередитись на думках, якими сповнилась моя душа. Я
ще більше збагнула, як шанують Шевченка в
народі, в пам’яті людській...
Отже, готова до написання твору, бо
«Кобзар» та життя моєї бабусі дали мені змогу
збагнути, що ніхто з нас не зробить нації, коли
ми самі нацією не схочемо бути.
Промайнуло півтора року з тих пір, як не
стало мого дідуся Івана. Відійшов у вічність на
побачення зі своєю єдиною коханою Марією...
Частенько згадую слова дідуся, які були пройняті
любов’ю до ближнього, розумінням і повагою.
Рік за роком дідусь передавав мені бувальщини: кумедні історії, цікаві розповіді про
побут минулих поколінь. Захоплююче та вдало
в нього виходило.
Оповіді дідуся у свій час чули мої батьки. Недовірливо, напевно, він ставився до попередніх слухачів, побоювався, що за повсякденними турботами розгублять вони почуте.
Саме в мені бачив дідусь не розпорошену
пам’ять, яка донесе його слова в далеке майбутнє. Сьогодні я запевняю: «Дідусю, ти не помилився!», бо саме сучасній молоді вершити
майбутнє нації, змінювати коріння родинного
дерева і примножувати багатства рідної землі.
Ми, нащадки славного козацького роду, йдемо
по світу у вишиванках, у яких і біль український, і зітхання, і дівочі мрії, і сподівання, і вкотре доводимо усім, що ми – є, що дух українського народу живе!
Анастасія Пірожук,
учениця ДНЗ «Мелітопольський
професійний аграрний ліцей».

Закрадається думка, а чи не вічним пророком є
Шевченко в цих рядках? Вічним - безкінечним,
нездійсненним?! Адже, до сьогодні Україна належить людям, для яких вона ніколи не стане
тим, чим була для Шевченка... Він бачив надію,
ідею державності, могутню націю там, де інші
занепадали духом.
Стало гірко, пригадала сльози скорботи,
коли померла баба Марія. Згадую, як бігала до
неї босоніж, ніби малий Тарас, літньою порою.
- Чого прибігла без хустини? Зав’яжи,
дитино, ось цю синю з квітками. І як же вона
тобі пасує! - вихваляла бабця.
Й дотепер зберігаю її щирий подарунок і
згадую, коли пов’язую на голову її квітчасту
хустину.
Тішилась бабуся мною, вірила в мене, як
вірив Шевченко в світле майбутнє:
Ти посійся не словами,
А розумом, ниво!
Вийдуть люди жито жати...
Веселії жнива!..
Цими рядками поет стверджує те, що саме людина - господар своєї долі. Його ідеями
живе сьогодні наше суспільство.
Мені захотілось встати і низько вклонитись пам’яті тих, кого згадувала тут: і бабусі, і
безсмертному Кобзарю.
- Чого це ти так довго, дитино? Може,
спідниці не знайшла? Чуєш? Схаменулась, схопила спідницю, обережно поклалала в скриню
«Кобзаря», закрила її.
- Так, діду, чую. Зараз спущусь.
У цю хвилину мені дуже закортіло дізнатись про те, як опинився в бабусиній скрині
«Кобзар». І поквапилась спуститися вниз. Через
якусь мить стояла перед дідом.
- О, знайшла, значить, спідницю. Ну, то
бери її, дитино.
- Дідусю, а можна у вас щось запитати?
- Питай.
- У скрині я знайшла книжку Шевченка.
Чому її берегла бабуся? Вона ж і читати не
вміла...
Витримую погляд спокою і глибокого
хвилювання.
- Книжка, кажеш. Пригадую, як любила
слухати моя Марія, коли довгими зимовими ве50

МЕТОДИЧНА РОБОТА

ВІД КОМПЕТЕНТНОГО ПЕДАГОГА ДО КОМПЕТЕНТНОГО УЧНЯ
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діяльності;
- знання методики викладання предметів;
- знання вікової та педагогічної психології.
Інформаційно-цифрова компетентність:
- знання сучасних освітніх технологій
(СОТ);
- знання інформаційних технологій;
- інформаційна й медіаграмотність.
Уміння вчитися протягом життя:
- спілкування державною мовою;
- математична грамотність;
- екологічна грамотність і здорове життя.
Загальнокультурна компетентність:
- культура спілкування;
- етикет ділового одягу;
- імідж педагога.
Члени творчої групи спрямовували роботу методичних структурних підрозділів, надавали інформацію з різних питань організації
самоосвітньої діяльності, добирали матеріал з
науково-методичної проблеми.
У закладі визначена структура методичної роботи, що містить взаємопов’язані ланки.
Методичну роботу в училищі проводять в індивідуальній, груповій і колективній формах,
які спрямованні на вдосконалення майстерності педагога і педагогічного колективу загалом.
Суть індивідуальної форми методичної
роботи полягає в самостійній роботі педагога
над підвищенням теоретичного рівня своїх
знань, удосконалення методичної майстерності.
Кожен педагогічний працівник училища
працює над індивідуальною методичною темою, вивчає психолого-педагогічну та наукову
літературу, бере участь у роботі методичної
комісії, обласних методичних об’єднань,
семінарів, конференцій, підвищує професійну
майстерність у вебінарах і майстер–класах.
Колективні й групові форми навчальнометодичної роботи сприяють збагаченню

методист Державного на-

вчального закладу «Михайлівське вище професійне училище»

Нині освіта ставить перед собою завдання - сформувати в учня уміння вчитися.
Очевидно, що виховати компетентного
творчого учня може лише компетентний творчий педагог.
Педагогічний колектив ДНЗ «Михайлівське ВПУ» успішно працює над реалізацією
методичної теми «Від компетентного педагога
– до компетентного учня».
Здійснюючи теоретичне дослідження
теми в межах упровадження нової науково-методичної проблеми закладу, члени педагогічного колективу вивчали питання, пов’язані з
теорією і практикою щодо формування й розвитку ключових предметних компетентностей
учнів, визначення понять - «компетентність»,
«компетентнісний підхід», «компетентна особистість», «конкурентоcпроможний заклад»,
«ключові компетентності випускника», «методи та технології компетентнісного підходу» на
уроці:
Робота педагогічного колективу над методичною темою вимагає не лише певних науково-методичних знань, але й виявлення
ініціативи, творчості, креативності. З цією метою в закладі створено творчу групу, до складу
якої увійшли члени адміністрації, представники колективу. Визначено напрями впровадження методичної теми
Продуктивна компетентність:
- знання нормативних основ освітньої
:
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професійних інтересів педагогів, удосконаленню їхніх знань, виробленню позицій щодо
важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й узагальненню найкращого педагогічного досвіду.

ня «Складаємо освітній пазл» викладачі методичних комісій природничо-математичних та
суспільно-гуманітарних дисциплін провели
бінарні заходи.

Чому викладачі вирішили об’єднатися?
Що спільного між математикою й літературою,
біологією та іноземною мовою, хімією
й українською мовою? Як поєднати те,
що, на перший погляд, не може співіснувати?
Науково доведено, що вивчення точних
дисциплін розвиває просторове мислення і допомагає досягати успіху в гуманітарних науках,
а вивчення гуманітарних предметів розширює
світогляд і уяву та допомагає при вивченні
точних наук. У сучасному світі потрібно бути
успішним як у гуманітарній, так і в технічній
сфері.
Проведені заходи вчать учнів орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі,
аналізувати й оцінювати інформацію, співпрацювати в групі, бути толерантним до протилежної точки зору. А це все так необхідно для
формування в учнів життєвих навичок і компетентностей ХХІ сторіття, які допоможуть їм у
самореалізуватися в різноманітних сферах життєдіяльності.
Нині немає успішної людини, яка б ніколи не чула про тренінгові заняття. Адже це особлива форма навчання, під час якої учасник
отримує нові навички, переглядає власні цінності й пріоритети, коригує, удосконалює та
розвиває певні якості своєї особистості. Це
можливість відразу поєднати теорію з практикою.
Тренінгові заняття набувають усе більшої популярності. То ж не дивно, що в училищі
вирішили застосувати цей потужний інструмент для підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

З метою упровадження методичної теми
проведено (не)конференцію «Педагогічні орієнтири-2018».
(Не)конференція - створення генерації
нового вчительства, яке б не перебувало тривалий час на старих стереотипах навчання. Збираємося разом, щоб обговорити питання, які
нас турбують найбільше. Відкритий обмін педагогічним досвідом, співпраця і розв’язання
спільних завдань за принципом «Give – Get».
«Дай, якщо можеш – візьми, якщо хочеш» – ось
наші основні пріоритети.

В училищі впроваджують міжпредметну
інтеграцію, яку здійснюють різними способами.
Так проведення інтегрованих днів і тижнів дає
можливість створити в учнів цілісне уявлення
про об’єкт, що вивчається, більш глибоке розуміння будь-якої теми через дослідження кількох точок зору, уміння бачити взаємозв’язки
усіх аспектів життя, формує міжпредметну
компетентність.
У межах проведення інтегрованого тиж52

У 2017 році запрошено Ірину Баранову розробницю навчального курсу «Основи критичного мислення», тренерку міжнародних
освітніх програм, експертку освітньої платформи «Критичне мислення». Пані Ірина приїхала
до нашого училища, щоб провести семінартренінг «Методика розвитку критичного мислення учнів у викладанні різних предметів». За
6 годин заняття навчилися ставити питання,
відрізняти факти від думок, ознайомилися зі
структурою уроку, який будується на технології
критичного мислення. Для бібліотеки училища
придбали комплект підручників і методичних
матеріалів, за допомогою яких педагоги застосовуватимуть отримані знання у своїй діяльності.
Оцінивши дієвість тренінгового заняття,
колектив став розвиватися далі. Відчули потребу відвідати інший тренінг, адже тепер чітко розуміли, що саме хотіли б розвинути в структурі
своєї особистості. Тож обрали Центр нової
освіти Івана Іванова «УМІТИ» – нову платформу освіти дорослих, де можна навчатися швидко, зручно й незвично. Ознайомлення з
платформою розпочали з міні-курсів: навчилися
орієнтуватися в необмежених властивостях інтерактивної дошки, використовувати конструктор уроків, шаблони й онлайн-сервіси для
інтерактивної дошки; отримали багато відеоінструкцій, практичних порад, прикладів використання і цікавих методичних ідей.
Педагоги взяли участь в інтерактивному
вебінарі «10 секретів суперпедагога. Інструменти саморозвитку», ознайомилися з авторським
інструментом самодіагностики, отримали практичні поради й відеоогляд інструментів за кожним напрямом.
А потім - особиста зустріч із керівником
Центру нової освіти. Адміністрація ДНЗ «Михайлівське ВПУ» запросила Івана Іванова провести тренінгове заняття в училищі, і мали
можливість познайомитися з цікавою людиною,
професіоналом своєї справи, тренером з інноваційної педагогіки та ІКТ.
Іван Іванов проводив тренінг із таких
тем:
- розробка інтерактивних навчальних матеріалів;

- використання відео та аудіо в навчанні;
- організація співпраці учнів онлайн.

Відвідавши тренінгове заняття, отримали мотиваційний «поштовх», що підсилює наше бажання професійно зростати і рухатися
вперед.
Уже кілька років поспіль педагогічні
працівники нашого закладу відвідують численні курси на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, що є першим і
найбільшим проєктом безкоштовної освіти для
всіх та кожного в Україні.
Дистанційні курси мають низку переваг,
що викладені у наступній схемі:

Нині актуальним є дистанційний навчальний курс «Використання додатків Google
в освітній діяльності» (автор - Антоніна Букач),
який проводять за підтримки Google Україна у
співпраці з Міністерством освіти і науки
України для забезпечення становлення Нової
Української Школи. Актуальність його полягає
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у використанні веб-сервісів в освітньому процесі, що дає змогу урізноманітнити навчальні
заняття, підвищити цифрову компетентність педагогів, навчити на практиці застосовувати
«хмарні» технології, розширювати можливості
викладання. Цікава і насичена програма. Доступний відеосупровід. Комфортне навчання.
Матеріал подається легко і зрозуміло.
Результати тішать: 10 колег училища
опанували програму курсу, а 2 - успішно закінчили навчання за програмою поглибленого
курсу для тренерів. Саме ними розроблено і
проведено цикл майстер-класів для колег
«Підвищення комп’ютерної компетентності педагогів», який присвячений цифровим інструментам.
Учасники майстер-класів навчилися
створювати тести за допомогою Google Forms,
створювати Google-презентації та електронні
інтерактивні вправи в інтернет-сервісі
Learningаpps. Також були і «родзинки» на
майстер-класах - створення тестів із вибором
рівня складності, пірамідальне тестування, додаткові корисні інструменти програми
LearningApps.org (чат, голосування, календар і
дошка оголошень), подання інтерактивних
вправ в оффлайн-режимі.
Майстер-клас - це особлива форма методичної роботи. Вона ґрунтується на практичних
діях, демонструванні вирішення певного завдання. Педагог повинен не просто повідомити
певну інформацію, а й передати способи діяльності: прийоми, методи, технології.
Особливо вдалою технологія майстеркласу виявилася у викладанні спеціальних дисциплін. Методичною комісією з професії «Кухар. Пекар» проведено серію майстер-класів
«Підвищую свою професійну майстерність».
Майстри виробничого навчання обмінялись
секретами і професійними тонкощами приготування різних страв.

Важливу роль у реалізації методичних
завдань закладу освіти відіграють методичні
комісії, в училищі яких 7. Вони працюють над
відповідною проблемною темою.
Методичні комісії організовують і проводять різнопланову роботу, зокрема предметні
та методичні тижні, тижні професій, творчі
звіти. Проведені заходи сприяють популяризації навчальних дисциплін серед учнівської
молоді, розвивають в учнів допитливість, бажання навчатися і самовдосконалюватися.
Важливою складовою подібних заходів є предметні олімпіади, творчі конкурси, вікторини,
інтелект-ринги, квести, які виховують дух змагання і прагнення до перемоги.
Бути сучасним педагогом - значить іти в
ногу з часом. Тож треба постійно вчитися, щоб
не відставати від життя!

Формування і розвиток фахової компетентності педагогічних працівників у ході навчання впродовж життя розглядаємо як цілісний процес їх особистісного і професійного
зростання.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
працевлаштування випускників не тільки в нашому місті, області, країні, а й у Чехії, Канаді,
Ізраїлі, Болгарії.

Нат ал ія

Нідерм ан ,

методист

Науково-мето-

дичного центру професійно-технічної освіти у
Запорізькій області

В умовах реформування професійної
освіти особливої актуальності набуває питання
розвитку професійного потенціалу педагогічних працівників засобами методичної роботи.
Найважливішим для методиста є передбачення цілісного процесу професійного розвитку педагога, прогнозування його результатів. Тому діяльність методиста і педагога
грунтується на взаємодії, тісній співпраці.
25 вересня 2019 року на базі Державного навчального закладу «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей» проведений
семінар-практикум методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на тему
«Управління розвитком професійного потенціалу педагогічних працівників засобами
методичної роботи».
Директор Віктор Львов розповів присутнім про створення сучасного освітнього середовища в ліцеї.
75 річницю з дня заснування відзначив
заклад у березні 2019 року. Ліцей є єдиним закладом професійної освіти області, яким на сьогодні встановлено три рекорди України, що потрапили до «Національного реєстру Рекордів
України»: «Найбільша кількість голубців, приготовлених на одній локації» (2017);
«Найбільша кількість чорноморської кільки,
приготовленої у фритюрі на одній локації»
(2018); «Найбільша картопляна запіканка з
м’ясом» (2018).
Головний показник успішності ліцею -

Щороку здобувачі освіти проходять виробничу практику в Болгарії, оздоровчих закладах області, удосконалюють набуті професійні знання, вміння, навички.
У ліцеї створені належні умови для здобуття професійної освіти: оснащені навчальні
кабінети, забезпечені сучасним обладнанням
лабораторії.
Програма семінару доволі насичена,
адже до уваги методистів представлені презентації з досвіду роботи педагогічних колективів
закладів професійної освіти над єдиною методичною темою.

Софія Суєтова, методист ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», зосередила
увагу присутніх на актуальності проблеми
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підвищення ефективності методичної роботи,
шляхах реалізації єдиної методичної теми.
Ольга Дирбаба, методист ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище», презентувала досвід роботи педагогічного колективу,
поділилася цікавими методичними ідеями.

забезпечення високої якості освітніх послуг.
Професійне зростання педагога завжди у
центрі уваги методистів. З метою підвищення
якості та результативності освітнього процесу в
умовах компетентнісного підходу в роботі методичних служб використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи, які
сприяють підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів, підтримують у педагогічному колективі дух творчості, прагнення до
пошуку. Кращі методичні напрацювання (досвід педагогів-практиків) надруковані в інформаційно-методичному віснику «Професійна
освіта Запоріжжя».
Професійна освіта перебуває на етапі кардинальних перетворень, залежить від економічного розвитку регіону, сучасних освітніх і
виробничих технологій. Виклики часу спонукають до пошуку нових форм методичної роботи
Презентаційний меседж «Ми працюємо
так…» Галини Омельяненко, методиста ДНЗ
«Запорізьке вище професійне училище моди і
стилю», зацікавив методичну спільноту. Галина
Іванівна детально розповіла про науково-методичну роботу в училищі, ефективне використання педагогічними працівниками електронних освітніх ресурсів на уроках теоретичного і
практичного навчання, методичний супровід
професійного розвитку педагогів.
.

Вікторія Коваленко, методист ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти»,
проаналізувала структуру методичної роботи,
розповіла про реалізацію запланованих заходів,
самоосвіту педагогів.

Методист НМЦ ПТО у Запорізькій області Наталія Нідерман інформувала про підсумки моніторингу стану методичної роботи за
2018-2019 навчальний рік. За результатами
моніторингу з’ясовано, що методична робота
базується на принципах відкритості, оперативності, оптимального поєднання індивідуальних
і колективних форм, спрямована на підвищення
професійної компетентності педагогічних
працівників, розвиток їх творчого потенціалу,
формування нового педагогічного мислення,

Ольга Савельєва, заступник директора з
навчально-методичної роботи ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей»,
розповіла про роботу методичної служби в
умовах сучасного закладу освіти, звернула увагу на основні завдання методичної роботи,
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проаналізувала масові та групові форми методичної роботи в ліцеї, що сприяють професійному зростанню педагогічних працівників.
Друга частина зібрання пройшла в атмосфері творчості й креативності. Методисти побували на майстер-класі «Приготування коктейлів», який провела викладач Максименко О.Г., долучилися до проведення майстер-класу «Десерт «Тірамісу» (викладач Гармаш Г.Ю.),
а потім поласували вишуканим і ніжним десертом, смачним чаєм.

Семінар-практикум пройшов інформаційно насичено й змістовно.
Наталія Нідерман подякувала усім
методистам за плідну й результативну співпрацю, а керівництву і педагогічному колективу
закладу освіти висловила вдячність за допомогу в підготовці й проведенні семінару-практикуму.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ЗМІСТУ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ
ПРОГРАМ З ПРОФЕСІЙ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНІХ
СТАНДАРТІВ, ЗАСНОВАНИХ НА КОМПЕТЕНТНІСНОМУ ПІДХОДІ ТА
МОДУЛЬНОМУ СТРУКТУРУВАННІ

Гал и н а

Ом ел ь я н ен ко,

методист

РГ до проведення першого засідання
комплектує необхідні документи та літературу,
в тому числі: освітній стандарт з професії,
підручники, навчальні посібники, галузеві
періодичні видання; відомості (у паперовому та
електронному вигляді) про нові швейні технології, обладнання, матеріали, автоматизовані
системи розкрою деталей виробів, актуальний
асортимент швейних виробів, затребувані споживачами моделі одягу та їх кольорова гамма;
сучасні тенденції моди.
Секретар РГ згідно з Державним стандартом професійної освіти за професією «Кравець» 2-3-го розрядів (далі – Стандартом)
складає у табличній формі переліки базових та
профільних професійних компетентностей
(далі – Переліки), з якими членів РГ ознайомлюю до початку першого засідання.
На першому засіданні розглядають та
обговорюють зміст Переліку (знання, уміння,
компетентності), що є складовою навчального
модуля «Базовий блок», а також актуальну навчальну інформацію з додаткових джерел. Слід
зауважити, що в процесі цієї роботи застарілу і
дублюючу інформацію вилучають, а інноваційну – долучають до основних даних. На основі
узагальнених відомостей формують уточнений
Перелік, згідно з яким визначають назви навчальних предметів загальнопрофесійної та
професійно-теоретичної підготовки та структуру професійно-практичної підготовки.
Зауважимо, що зміст професійно-практичної частини підготовки навчального модуля
«Базовий блок» є лише невеликою частиною
змісту професійно-практичної підготовки з
професії «Кравець» 2-3-го розрядів, що передбачає оволодіння найпростішими швейними
видами робіт, які недоцільно відпрацьовувати
на робочих місцях підприємств під час виробничої практики. Окрім того, оволодіння
профільними професійними компетентностями
за вищезазначеним навчальним модулем не
передбачає проведення вихідного контролю, а
виключно-тематичне оцінювання за модулем.

Державного

навчального закладу «Запорізьке вище професійне
училище моди і стилю»

Одним із важливих інструментів удосконалення плануючої документації закладів професійної (професійно-технічної) освіти є
освітні стандарти, що ґрунтуються на компетентнісному підході та модульному структуруванні, які дають можливість провідним
фахівцям училища у співпраці з роботодавцями
визначати зміст і структуру професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників відповідно до потреб регіонального ринку праці.
Найбільший досвід опрацювання інноваційної плануючої документації маємо з професій швейного профілю, тому є сенс описати
особливості цієї специфічної організаційної та
методичної роботи на прикладі професії «Кравець» 2-3-го розрядів.
Формування змісту і структури робочих
навчальних програм для професійної підготовки кваліфікованих робітників із зазначеної професії рекомендуємо здійснювати у наступній
послідовності.
На початковому етапі члени методичної
комісії викладачів і майстрів виробничого навчання з професій швейного профілю (далі –
МК) на засіданні формують основний склад
робочої групи (далі – РГ), яка має здійснювати
визначену діяльність. Повний поіменний склад
РГ (з визначенням голови й секретаря) і відповідний регламент роботи затверджують на
засіданні науково-методичної ради училища.
58

Саме тому виробничу практику зі складу професійно-практичної підготовки за навчальним
модулем «Базовий блок» вилучають і обмежують лише виробничим навчанням.
Під час першого засіданні РГ декілька її
членів отримують завдання щодо складання
проектів анотацій навчальних програм з обраних предметів та виробничого навчання на
основі уточненого Переліку. Складені проекти
анотацій надають секретарю РГ, який розповсюджує їх між членами цієї групи до початку
другого засідання.
Отже, результатом першого засідання є:
прийняття рішення щодо формування змісту
уточненого Переліку, передбаченого для навчального модуля «Базовий блок» та визначення на цій основі назв предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки; включення до структури професійно-практичної підготовки виробничого навчання.
Під час другого засідання РГ затверджують кінцевий варіант анотацій навчальних
програм з обраних предметів та виробничого
навчання і на цій основі встановлюють обсяги
навчального часу для їх викладання з урахуванням усталеного темпу викладання програмного
матеріалу, специфіки предметів (профільні, непрофільні тощо), вимог Типової базисної структури навчальних планів для підготовки
кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ТБС),
інших нормативно-правових актів.
Слід пам’ятати, що розподіл годин за навчальними предметами загальнопрофесійної,
професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки має відбуватися в межах числових величин, установлених Типовим навчальним планом підготовки кваліфікованих робітників (далі – ТНП).
Відповідно до ТНП тривалість оволодіння учнями базових компетентностей, що формуються під час викладання предметів
загальнопрофесійної підготовки, визначена в
обсязі 108 годин. Отже, розподіл годин за навчальними предметами загальнопрофесійної
підготовки мав би здійснюватися в межах саме
цих 108 годин, але трансформувати всі базові

компетентності, визначені Стандартом, виявилось неможливим. Розглянемо послідовність
розрахунку навчального часу для викладання
сформованого переліку предметів загальнопрофесійної й професійно-теоретичної підготовки і
виробничого навчання з урахуванням вищезазначеної проблеми.
Відповідно до ТБС обсяг навчального
часу для викладання предметів «Основи галузевої економіки та підприємництва» і «Основи
трудового законодавства» встановлено по 17
годин; «Правила дорожнього руху» - 8 годин,
хоча цей предмет не передбачений ТНП. Залишок навчального часу розподіляють між предметами: «Основи електротехніки», «Основи
креслення», «Інформаційні технології», «Основи енергозбереження». Проведені розрахунки
довели, що базові компетентності «Дотримання
та виконання вимог охорони праці, промислової
пожежної безпеки, виробничої санітарії»,
трансформовані у предмет «Охорона праці» неможливо передбачити у складі загальнопрофесійної підготовки у зв’язку з обмеженістю
навчального часу, встановленого ТРП, тому цей
предмет переміщено до складу предметів професійно-теоретичної підготовки.
Під час встановлення обсягів навчального часу для викладання предметів професійно-теоретичної підготовки, як і в попередніх
розрахунках, враховують усталений темп викладання педагогічних працівників і принцип
«пріоритету». Спочатку на основі змісту анотацій відповідних програм встановлюють
кількість навчального часу з профільних предметів («Технологія виготовлення одягу», «Матеріалознавство», «Обладнання швейного
виробництва», «Основи конструювання одягу»). Залишок часу, що лишається для непрофільних предметів, розподілено таким
чином: у першу чергу передбачено частину годин для викладання предмета «Охорона праці»;
іншу частину годин розподілено між предметами «Основи спеціального малювання» та «Професійна етика».
Тривалість виробничого навчання, що
необхідна для засвоєння учнями профільних
професійних компетентностей під час оволодіння навчальним модулем «Базовий блок»,
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розраховують на основі чинних учнівських
норм часу для виконання відповідних швейних
робіт.
Отож, результатом другого засідання РГ
є: прийняття рішення щодо визначення обсягів
навчального часу для викладання предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної
підготовки і виробничого навчання на підставі
уточненого Переліку й анотацій програм з
обраних предметів за навчальним модулем «Базовий блок».
За результатами, досягнутими під час
першого і другого засідань, секретар РГ формує
у табличному вигляді розподіл навчального часу за видами підготовки і навчальними предметами, які складають зміст навчального модуля
«Базовий блок», що наведений нижче.

тичної підготовки.
Щодо визначення видів професійнопрактичної підготовки у структурі кожного з
4-х вищенаведених навчальних модулів, то
маємо зауважити наступне. В перших 3-х навчальних модулях (КРВ-3.1, КРВ-3.2, КРВ- 3.3)
фіксують тільки виробниче навчання; до складу
4-го навчального модуля (КРВ-3.4), що є останнім на етапі здобуття учнями кваліфікації 2-3-го
розрядів професії «Кравець», включають виробниче навчання й виробничу практику. В
цьому розподілу є відмінності з ТНП, в якому
розробники передбачили виробниче навчання і
виробничу практику в складі кожного навчального модуля, що є недоречним для первинної
професійної підготовки кваліфікованих робітників.
На третьому засіданні РГ декільком її
членам, призначеним під час першого засідання, надають завдання - скласти проекти анотацій навчальних програм з обраних предметів
та видів професійно-практичної підготовки у
розрізі 4-х навчальних модулів. Складені документи надаються секретарю РГ, який їх розподіляє між членами цієї групи до початку
четвертого засідання.
Отже, результатом третього засідання є:
прийняття рішення щодо формування змісту
уточненого Переліку в розрізі 4-х вищезазначених навчальних модулів, визначення на його
основі назв предметів професійно-теоретичної
підготовки, включення до структури професійно-практичної підготовки виробничого навчання і виробничої практики.
Під час четвертого засідання РГ затверджують кінцевий варіант анотацій навчальних
програм з обраних предметів та виробничого
навчання (у розрізі 4-х навчальних модулів) і на
цій основі встановлюють обсяги навчального
часу для їх викладання з урахуванням усталеного темпу опрацювання програмного матеріалу та інших вимог, описаних раніше (при
визначенні навчального навантаження, необхідного для оволодіння навчальним модулем
«Базовий блок»).
Встановлення обсягів навчального
часу з предметів професійно-теоретичної
підготовки в межах кожного з 4-х навчальних

Під час третього засідання РГ розглядають, обговорюють та узагальнюють зміст
профільних професійних компетентностей
(знання та уміння) за навчальними модулями
КРВ-3.1, КРВ-3.2, КРВ- 3.3, КРВ-3.4 з професії
«Кравець» 2-3-го розрядів, а також іншу актуальну інформацію з додаткових джерел, що використовують для доповнення вищезгаданих
компетентностей.
У процесі цієї роботи застарілу і дублюючу інформацію вилучають, а додаткові відомості відображають у змісті Переліку і лише на
основі скорегованого Переліку визначають назви навчальних предметів професійно-теоре60

модулів здійснюють аналогічно розрахунку для
навчального модуля «Базовий блок» - за принципом «пріоритету».
Спочатку встановлюють кількість навчального часу з профільних предметів на
основі змісту анотацій відповідних програм у
складі кожного модуля (КРВ-3.1, КРВ-3.2, КРВ3.3, КРВ-3.4), а саме: «Технологія виготовлення
одягу», «Матеріалознавство», «Обладнання
швейного виробництва», «Основи конструювання одягу»; «Технічне моделювання і художнє оформлення виробів».
Кількість навчального часу, що лишається для непрофільних предметів, розподіляють
таким чином: у першу чергу передбачають залишок навчального часу для викладання предмета «Охорона праці», потім - для предмета
«Основи спеціального малювання».
Розрахунок тривалості виробничого навчання проводять за кожним з 4-х навчальних
модулів відповідно до учнівських та робочих
норм часу, діючих у швейному виробництві.
Обсяг виробничої практики визначають як різниця між числовим виміром тривалості професійно-практичної підготовки за Типовим
навчальним планом та розрахованого обсягу
виробничого навчання за 4-ма навчальними модулями. Оскільки отриманий обсяг виробничої
практики не є кратним до нормативної її кількості на тиждень, остаточну його величину для
збалансування навчального часу збільшують на
відповідну кількість годин.
Отож, результатом четвертого засідання
робочої групи є: прийняття рішення щодо
визначення обсягів навчального часу для викладання предметів професійно-теоретичної підготовки і видів професійно-практичної підготовки на основі уточненого Переліку та анотацій навчальних програм з обраних предметів за
4-ма навчальними модулями: КРВ-3.1, КРВ-3.2,
КРВ- 3.3, КРВ-3.4.
За результатами третього і четвертого
засідань секретар робочої групи формує у табличному вигляді розподіл навчального часу за
видами підготовки, навчальними предметами та
4-ма навчальними модулями, що наводиться
нижче.
Під час четвертого засідання також

визначають одне (або декілька) підприємство замовник кадрів швейної галузі, представників
якого запрошують до співпраці з членами РГ
закладу освіти. Попередньо фахівців підприємства знайомлять із матеріалами, розробленими РГ, впродовж узгодженого терміну часу.

П’яте засідання РГ проводять за умов
присутності всіх попередньо заявлених представників роботодавця. Під час цього засідання
аналізують та широко обговорюють зміст і
структуру робочих навчальних програм з професії «Кравець» 2-3-го розрядів у розрізі навчальних модулів з урахуванням запропонованих представниками підприємства доповнень, вилучень і змін, що відображають у відповідних Переліках.
Слід відзначити, що в процесі спільної
роботи РГ та представників роботодавця погоджено без заперечень назви предметів загальнопрофесійної і професійно-теоретичної підготовки і видів професійно-практичної підготовки. Не виникло протиріч щодо розрахунку кількості навчального часу для викладання більшості предметів у рамках наявних 5-ти навчальних модулів. Однак деякі додаткові компетентності, запропоновані фахівцями підприємства, виявились слушними і члени РГ погодились їх долучити до сформованих уточнених Переліків без коригування обсягів навчального часу, а саме: «Технологія виготовлення
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одягу» (розуміння необхідності оновлення
асортименту одягу, його актуалізації), «Матеріалознавство» (уміння застосовувати методи
і прийоми визначення якості сучасних швейних
матеріалів), «Основи конструювання одягу»
(уміння використовувати програму ASSYST),
«Основи спеціального малювання» (розуміння
правил композиції при конструюванні одягу),
виробниче навчання (уміння використовувати
нові види з’єднань деталей виробів). Окрім того, запропоновано за рахунок вилучення застарілої інформації (знання щодо застарілих
технологій виготовлення тканин) зменшити обсяг навчального часу з предмета «Матеріалознавство» і відповідно збільшити його з
предмета «Обладнання швейного виробництва»
у зв’язку з необхідністю засвоєння додаткової
компетентності (розуміння основних характеристик та правил догляду за сучасним швейним
обладнанням, яку використовують на підприємствах регіону).
Погоджені дані фіксуються у таблиці 1.
Таблиця 1. Погоджений з фахівцями роботодавця розподіл навчального часу за видами
підготовки, навчальними предметами і виробничим навчанням «Базового блоку професії
«Кравець» 2-3-го розрядів

теоретичної підготовки та видів професійнопрактичної підготовки, виконані педагогічними
працівниками у розрізі 4-х навчальних модулів.
Важливо, що фахівцями роботодавця
виявлено дублювання у змісті навчального модуля КРВ-3.4, тому запропоновано це дублювання вилучити і відповідно зменшити обсяг
навчального часу з предметів: «Технологія виготовлення одягу», «Матеріалознавство», виробниче навчання; відповідно збільшити обсяг
навчального часу з аналогічних предметів,
наявних у навчальному модулі КРВ - 3.2, а саме: «Технологія виготовлення одягу» (розуміння технології виготовлення жіночих штанів
сучасних моделей); «Матеріалознавство»
(уміння розрізняти асортимент і визначати властивості сучасних тканин для виготовлення
жіночих штанів); виробниче навчання (уміння виготовляти жіночі штани сучасних моделей).
Погоджені з представниками роботодавця дані фіксують у таблиці 2.
Таблиця 2. Погоджений з фахівцями роботодавця розподіл навчального часу за видами
підготовки і навчальними предметами у розрізі
навчальних модулів КРВ-3.1, КРВ-3.2, КРВ-3.3,
КРВ-3.4 професії «Кравець» 2-3-го розрядів

Під час спільної роботи РГ закладу
освіти і представників підприємства узгоджено
розрахунки кількості навчального часу для викладання більшості предметів професійно-

Представники
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підприємства

також

запропонували доповнити без коригування обсягів навчального часу зміст предметів за 3-ма
навчальними модулями наступними профільними професійними компетентностями: розуміння
технології та уміння виготовляти штори сучасних видів і конструкцій; розуміння принципу
роботи та правил обслуговування машин зигзагоподібної та потайної строчки, що використовують на підприємствах регіону; розуміння
технології та уміння виготовляти сукні і блузи
сучасних моделей нескладної технологічної
обробки; вилучити без коригування обсягів навчального часу застарілий зміст виробничого
навчання (виконання ремонту натільної білизни) за навчальним модулем КРВ-3.4. Із зазначеними пропозиціями члени РГ погодились.
Спільну діяльність представників роботодавця і членів РГ на п’ятому засіданні завер-

шують складанням відповідного протоколу з
винесенням ухвали щодо погодження назв
предметів загальнопрофесійної і професійнотеоретичної підготовок, видів професійнопрактичної підготовки; змісту робочих програм
із зазначених предметів та обсягів часу для їх
викладання на основі узгодженого переліку базових та профільних професійних компетентностей із структуруванням їх за навчальними
модулями професії «Кравець» 2-3-го розрядів.
Подальшу роботу РГ скеровують у
напрямі затвердження підготовленої документації на засіданні педагогічної ради училища та
розроблення й оформлення комплекту плануючої документації (робочого навчального плану,
тематичних планів і робочих навчальних програм та інших складових), необхідного для
здійснення освітнього процесу.

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ТА МЕТОДИСТІВ ЗП(ПТ)О!
Звертаємо Вашу увагу, що постановою
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019
року № 800 «Деякі питання кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» затверджено Порядок підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Документом визначені завдання, основні
напрями, форми, види, особливості підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників різних типів закладів освіти і
установ усіх форм власності та сфер управління, механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації.
Це сприятиме створенню ринку якісних
освітніх послуг з підвищення кваліфікації, реалізації права педагогічних (науково-педагогічних) працівників на професійний розвиток.

жах трьох часових проміжків — до кінця 2019
року, впродовж 2020 року та загалом протягом
наступних 5 років.
Міністерство в 2019-2020 роках планує
винести на розгляд Верховної Ради законопроект «Про професійну освіту», разом з роботодавцями запропонувати 40 нових професійних стандартів, створення сучасних майстерень
в закладах профтехосвіти та надати більше автономії таким закладам.
У планах на 2021-2023 роки: створення
7 центрів професійної досконалості у 7 регіонах України, збільшення у 2 рази кількості учнів, що навчаються на дуальних програмах, де
70% навчання відбувається на виробництві,
повне перенавчання усіх менеджерів закладів
та педагогів у пілотних регіонах.
«Ми дуже хочемо, щоб професійна
освіта стала не просто місцем, де хтось навчається після 9 класу три роки. Це має бути та
ланка освіти, куди може прийти кожен дорослий, який хоче перекваліфікуватися й отримати
швидко нову спеціальність та вийти на ринок
праці. Тому плануємо через законодавство, через упровадження нових програм робити професійну освіту частиною освіти дорослих», підкреслила Ганна Новосад.

Професійна освіта повинна стати частиною
освіти дорослих для перекваліфікації та
здобуття нових спеціальностей
Уряд поставив за мету, щоб через 5 років
принаймні 45% випускників шкіл обирали професійну освіту. Міністр освіти і науки Ганна
Новосад представила «To do list» змін, які планують упровадити в сферах освіти і науки в ме63

ДОСВІД ПРА КТИКІВ

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙСТРА
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Нат ал ія

вчання

Джел ан ова,

Державного

майстер виробничого нанавчального

закладу

Вікт орія

«За-

Євсєєва,

майстер виробничого навчан-

ня Державного навчального закладу «Запорізьке

порізьке вище професійне училище моди і стилю»

вище професійне училище моди і стилю»

Спираючись на багаторічний досвід педагогічної діяльності, маємо наголосити, що на
сьогодні вимоги ринку праці та суспільства щодо якості професійної (професійно-технічної)
освіти (далі – П(ПТ)О) стали особливо наполегливими, що змушує відповідним чином модернізувати діючу систему удосконалення педагогічної й професійної майстерності педагогічних
працівників, у тому числі майстрів виробничого навчання (далі – майстрів).
Слід зауважити, що рівень кваліфікації
педагогічних кадрів у сучасних умовах розвитку П(ПТ)О потребує значного підвищення та
набуття ними нових якостей. Не є таємницею,
що частина досвідчених майстрів не мають педагогічної освіти, оскільки приходять в освітній
заклад з виробництва (або зі сфери послуг), але
за рахунок самоосвіти та діючої в цьому закладі
системи підвищення кваліфікації оволоділи азами педагогіки. Частина майстрів-початківців не
мають достатнього досвіду роботи ні в конкретній виробничій галузі, ні у системі П(ПТ)О, у
перші роки трудової діяльності освоюють посадові обов’язки, покладаючись на свою інтуїцію
й самоосвіту. Ці недоліки методична служба
училища намагається долати, але існують
об’єктивні проблеми, що заважають ефективному реформуванню існуючої системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, основні з

яких такі:
- застаріла законодавча та нормативноправова база;
- використання відповідними освітніми
установами змісту, структури і методик професійного вдосконалення, що не забезпечують
у повній мірі оволодіння компетентнісним підходом та сучасними ефективними інструментами специфічної педагогічної праці майстрів;
- недостатня ресурсна підтримка процесу набуття та оновлення педагогічних знань
майстрів;
- незадовільний рівень оплати праці педагогічних кадрів, що зумовлює зниження
соціального й професійного статусу, можливостей і мотивації до їх професійного вдосконалення.
Мусимо зазначити, що діяльність
майстра має певні особливості, які проявляються в подвійних функціях: по-перше,
майстер – це педагог, по-друге - майстер-професіонал за фахом. Окрім того, в сучасному
закладі П(ПТ)О ця посада потребує навичок
вихователя, менеджера, психолога, організатора
освітньої діяльності, комунікатора з родинами
своїх вихованців.
Сучасна педагогічна наука визначає
весь комплекс необхідних для педагогічного
працівника закладу П(ПТ)О професійних і
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педагогічних знань, умінь, навичок, особистісних і соціально-значущих якостей – компетентностями. Саме тому вважаємо доцільним
присвоїти зазначеним якостям майстра термін
«педагогічно-професійна компетентність» (далі
– ППК), яка дозволяє цій категорії педагогічних
кадрів у межах закладу П(ПТ)О вирішувати
освітні проблеми.
Практика роботи в закладі П(ПТ)О довела, що педагогічні труднощі, які відчувають
майстри в професійній діяльності, пов’язані саме з рівнем їх професійно-педагогічної компетентності. Зокрема, не всі педагогічні працівники цієї категорії володіють методами навчання і виховання, не можуть раціонально їх
добирати. Деякі з них відчувають труднощі у
визначенні мети і типів уроків, у постановці
розвиваючих завдань уроку, мають обмежені
навички переведення мети уроку в особистісно-значущі завдання; недостатньо володіють
методами аналізу уроків, зазнають труднощів у
здійсненні педагогічного керівництва учнівським колективом.
На нашу думку, подолати професійні й
педагогічні труднощі майстрів можливо за умов
підвищення їх ППК відповідно до розробленої
моделі. Під час формування цієї моделі встановлені відмінності процесу нині існуючої системи підвищення кваліфікації педагогічних
працівників та системи підвищення ППК
майстра. Головна мета функціонування чинної
на цей час системи підвищення кваліфікації педагогів - задоволення професійних освітніх потреб працівників закладів освіти, які
періодично звертаються за додатковими освітніми послугами до відповідного інституту післядипломної педагогічної освіти. Основна мета
системи підвищення ППК майстра - забезпечення постійного безперервного індивідуального вдосконалення його професійних умінь,
навичок і здібностей відповідно до розвитку
науки, техніки і технологій у відповідній галузі
економіки.
Отже, система підвищення ППК майстра
є більш об’ємною за своїм змістом і містить у
собі періодичне підвищення кваліфікації, як одну з її форм.
На нашу думку, процес підвищення ППК

майстра має здійснюватися в тісному зв’язку з
функціонуванням системи контролю за якістю
професійної підготовки учнів в закладі
П(ПТ)О; реалізовуватися в постійному, безперервному режимі; охоплювати як педагогічне
співтовариство майстрів у цілому, так і індивідуально кожного з них (індивідуалізація
даного процесу сприяє формуванню творчого
педагогічного стилю майстрів з урахуванням
специфіки їх фаху); супроводжуватися постійним моніторингом досягнутих результатів; забезпечувати оперативність прийняття управлінських рішень і корекцію їх діяльності в
скорочені терміни.
У процесі підвищення ППК майстра
важливо дотримуватися наступних принципів:
акмеологічного (бути успішним, що обумовлюється його основним покликанням сприяти розвитку особистості учня); ускладнення завдань (обумовлює просування ППК
майстра на більш високий рівень шляхом поступового ускладнення завдань і зростання потенціалу); соціальної доцільності (відкритості
до соціуму, орієнтованості на позитивні відносини з рідними і близькими людьми, на самореалізацію); групової фасилітації (організацію
процесу колективного розв’язання проблем, у
якому головним провідником може бути член
адміністрації закладу П(ПТ)О, методисти, колеги, здатні до творчості й упровадження інновацій); креативності (зумовлює появу творчої
атмосфери в діяльності майстрів та сприяє їх
залученню до процесу продукування нових
ідей).

Особливу роль у реалізації моделі
підвищення ППК майстрів відіграє відповідне
організаційно-методичне забезпечення, тобто
організаційні заходи і практичні дії, що
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здійснюються в певній послідовності. Адміністрація та методична служба училища з метою активізації процесу підвищення ППК
майстра розробляє наступні заходи:
- планування найбільш важливих заходів
із підвищення ППК;
- уточнення переліку основних компетентностей;
- розроблення індивідуальних творчих
планів майстрів з метою визначення найближчих зон розвитку професійних якостей;
- забезпечення якісними педагогічними
кадрами, відповідальними за підвищення ППК
майстрів;
- модернізація матеріальної бази;
- стимулювання праці майстрів, які мають високі результати праці;
- підвищення оперативності управління
процесом підвищення ППК цієї категорії педагогічних кадрів;
- створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному колективі та ситуації готовності майстрів до позитивних змін.

гічних працівників закладу П(ПТ)О взагалі та
майстрів зокрема.
Організаційно-методичне забезпечення процесу підвищення ППК майстра виробничого навчання
Функції: інформаційна, розвивальна,
інноваційна, транслююча.
Принципи: акмеологічний; ускладнення завдань; соціально-доцільний; групової фасилітації; креативний
Мета і результат: підвищення ППК
майстра виробничого навчання Прийняття
управлінських рішень за результатами моніторингу.
Організаційне забезпечення
- планування заходів щодо підвищення
ППК майстра виробничого навчання;
- уточнення переліку компетентностей,
розроблення індивідуальної програми;
- створення нормативної основи, локальних актів;
- кадрове забезпечення управління;
- стимулювання праці майстрів виробничого навчання;
- створення сприятливого клімату в закладі П(ПТ)О;
- забезпечення оперативності управління
та регулювання процесу підвищення ППК
майстрів виробничого навчання.
Методичне забезпечення
1. Проектування змісту процесу підвищення ППК майстра виробничого навчання, що
забезпечує формування компетентностей:
- спеціально-технологічної;
- особистісно-мотиваційної;
- організаторської;
- інформаційної;
- методичної;
- психолого-соціальної.
2. Визначення видів діяльності при формуванні ППК
Визначення особливостей процесу підвищення ППК майстра виробничого навчання з
урахуванням принципів андрагогіки, подолання
труднощів, удосконалення освітнього середовища, підтримки ініціативи, індивідуального
підходу, тьюторства Моніторинг і корекція
процесу ППК майстра виробничого навчання.
.

.

Варто зазначити, що практичні зусилля
адміністрації й методичної служби училища,
що вживаються для подолання труднощів з
формування та удосконалення ППК майстрів,
особливо початківців, є вагомим фактором їх
професійного і педагогічного зростання, але
недостатнім для вирішення існуючих проблем,
у тому числі в законодавчій та нормативно-правовій сфері.
Маємо надію на прийняття відповідними державними органами влади у найближчій
перспективі важливих рішень щодо удосконалення процесу підвищення кваліфікації педаго-

.
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ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ПРО УЧНІВ ПОКОЛІННЯ Z

Нат ал ія

Бубл ікова,

цієї теорії полягає в наступному: кожне покоління має спільну модель поведінки, яка
відрізняється від моделей поведінки їх батьків і
власних дітей. Це відбувається внаслідок того,
що поведінка людини залежить від умов, у
яких вона жила та виховувалася до 12-14 років.
Саме до цього віку в підлітка формується система та ієрархія цінностей, якими він керується
потім протягом усього життя. Відповідно до
теорії, кожному поколінню притаманна своя
психологічна специфіка, яка залежить від
подій, що відбуваються у світі.
Сьогодні науковці виділяють 4 типи активних поколінь: бебі-бумери (1943-1963), покоління X (1963-1980), покоління Y
(1980-1995), покоління Z (1995-2010). Отже,
наші учні – це представники покоління Z або
«мілленіали», «цифрові діти», що народилися
на зламі тисячоліть, в епоху тотального проникнення інтернет технологій в усі сфери життя. Це покоління викликає найбільше суперечок
у психологів, соціологів, педагогів, які підкреслюють його інфантилізм, індивідуалізм, залежність від соціальних мереж, нездатність до командної роботи.
Американський дитячий психолог
Ш. Постник-Гудвін надав найбільш повну і обґрунтовану характеристику 10-ти якостей дітей
- мілленіалів, яка, на мою думку, може бути корисною для викладачів, майстрів виробничого
навчання і батьків учнів. Ось ці якості:
1. Нетерплячість (виросли в онлайн-середовищі та звикають до того, що їх бажання у
віртуальній реальності завжди виконуються; не
розуміють, що в реальному житті для отримання результату недостатньо просто натиснути на
кнопку).
2. Зосередження на короткострокових
цілях (прагнуть отримати негайні результати,
співставні з результатами їх дій у мережі Інтернет).
3. Залежність від Інтернету (спілкуються з однолітками за допомогою Skype-зв’язку,
соціальних мереж; є фанатами Інтернет-ігор;
постійно розповідають про своє життя в блогах
тощо).
4. Фрагментарність образного мислення

практичний психолог Дер-

жавного навчального закладу «Запорізьке вище
професійне училище моди і стилю»

Якщо запитати педагогічних працівників, чи легко їм навчати сучасну молодь, чи
відрізняються нинішні підлітки від тих, що навчалися раніше, то почуємо безліч історій іронічних, гнівних, розпачливих, головним
висновком яких можуть слугувати вислови:
«зовсім уже не ті, що були раніше», «незрозуміло, що у них на думці», «ким вони виростуть?!».
Сучасні учні, справді, дуже відрізняються від тих, які були, наприклад, двадцять років
тому, до цифрової революції. Нам, педагогічним працівникам, варто прийняти це як
даність, як беззаперечний факт і на цьому ґрунті будувати порозуміння з новим поколінням
молоді. Які ж підходи до цієї молоді слід застосовувати в освітній діяльності?

Відповідь на це важливе питання дає
«теорія поколінь», яку започаткували американські вчені Нейл Хоув та Уільям Штраус, а
потім розвили їх послідовники. Ключова ідея
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(не виховані на читанні книг, тому не можуть
осмислено читати значні тексти; максимальна
їх здатність - переглядати міні-новини, тексти
формату твітів і статусів у соціальних мережах).
5. Швидко стають дорослими (виросли в
епоху економічної депресії; головне очікування
від них тільки одне – бути успішним).
6. Орієнтація на використання (знають,
чого хочуть і як це отримати, тому мають у
своєму арсеналі десятки аргументів, які використовують, коли просять щось у батьків).
7. Цінують чесність, тому в соціальній
мережі відкриті (багато хто живе у світі фантазій, але деякі пишуть правдиво та чесно, інколи – дуже відкрито, чим шокують старше
покоління).
8. Віртуальний світ на першому плані (у
виборі між особистою зустріччю та спілкуванням у віртуальному просторі віддають перевагу
останньому).
9. Роботу технічних пристроїв розуміють
краще, ніж почуття людей (запитують не у
педагогів і батьків, а в мережі Інтернет, тому
збільшується комунікативна відстань дітей від
їх батьків і переривається ланцюг соціального
наслідування, передавання досвіду).
10. Розумні виконавці (легко піддаються
впливу).
Співзвучними викладеним якостям сучасного покоління Z є принципи поведінки цього покоління, розроблені бізнес-журналістом
О. Штурвало й адаптовані до освітнього процесу доцентом Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти Коростіль Л.А., з якими погоджуюся. Ці принципи
полягають у наступному:
- принцип супермена. Основою мотивації покоління Z є інтерес, тому відсутність
нудьги і наявність цікавих завдань – частина їх
комфортного стану. Учням покоління Z важливо розуміти те, що вони роблять, чому і навіщо
це треба робити і як це завдання узгоджується з
кінцевою метою. Учні можуть на уроці швидко
вирішити декілька завдань одночасно без втрати якості, але вони не готові виконувати вказівки, сутності яких не розуміють.
- принцип правил гри. Представники по-

коління Z можуть виконувати завдання якісно і
вчасно. Однак їм важливо бачити в особі
педагога не керівника, а людину; знати конкретний термін виконання роботи; розуміти, що
затримка у виконанні супроводжується покаранням.
- принцип швидкого результату. Покоління Z жадають перемоги, а тому їм важливо
знати, що певна навчальна діяльність для них
посильна.
- принцип нагороди. Учні покоління
Z не можуть довго чекати; вони бажають, щоб
їх мрії здійснювалися швидко, тому потрібно
чітко вказувати не тільки термін виконання
завдань, але й час досягнення першої перемоги.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що кожне покоління за своїми якостями і
можливостями є унікальним. Це стосується і
представників сучасного покоління Z – наших
учнів, які вчаться в закладах професійної (професійно-технічної) освіти і мають значний потенціал для розкриття своїх здібностей, творчої
ініціативи, успішного набуття професійних і
ключових компетентностей.
Реалізувати цей потенціал можливо,
якщо педагогічні працівники не будуть ігнорувати особливості їх світосприйняття, усвідомлять необхідність перебудови своїх стосунків із
учнями на принципах демократії, взаєморозуміння і співпраці; не будуть вважати принизливим іноді й учитися у своїх вихованців.
Тільки за таких умов наші «мілленіали» вже
сьогодні стануть поколінням інноваторів, а
завтра змінять світ.
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РОЗВИТОК САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАКЛАДІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
пппппппппппппппппппппппппппппппппппппп
З огляду на це, метою укладання методичних рекомендацій є спроба обґрунтувати
значущість самоосвіти для здобувачів освіти;
виокремити і проаналізувати основні складові
розвитку самоосвітньої діяльності (мета, мотиви, пам’ять, мислення, уява, увага, творчі здібності тощо), схарактеризувати методи, правила
та умови їх цілеспрямованого формування, методику розвитку техніки читання, застосування
правил тайм-менеджменту, використання індиректор Державного наформаційно-комунікаційних технологій у
вчального закладу «Дніпрорудненський професійсамоосвітній діяльності, засобів психологічної
ний ліцей»
діагностики.
Постановка мети
Сучасне високотехнологічне виробництЕфективність самоосвітньої діяльності
во, стрімкий розвиток інформаційного суспіль- залежить від багатьох чинників, насамперед від
ства, нові умови життя потребують від випуск- обсягу знань, умінь, навичок та особистісних
ників закладів професійної (професійно- якостей здобувача освіти. Велике значення має
технічної) освіти якісно іншого рівня підготов- вміння правильно ставити мету, сила волі, здатки. У найближчій перспективі найбільш успіш- ність дисциплінувати себе та не відкладати
ними на ринку праці будуть кваліфіковані справи на потім, здатність зосереджуватися на
робітники, які критично мислять, володіють виконанні завдання, вміння швидко читати,
уміннями компетентнісного розв’язання склад- аналізувати та запам’ятовувати нову інфорних фахових завдань, творчими здібностями мацію.
щодо впровадження й освоєння нових енерНадзвичайно корисними у самоосвітній
гоємних технологій, здатностями постійного діяльності є вміння розпоряджатися власним
оновлення наявних знань.
часом і знання базових правил тайм-менеНині освіту і самоосвіту учнівської джменту.
молоді закладів професійної (професійно-техТаким чином, результат самоосвіти –
нічної) освіти варто розглядати як єдиний поняття суто індивідуальне, однак досягти
цілісний освітній процес, результатом якого є успіху в самоосвітній діяльності може кожен.
громадянсько свідомий, патріотично налашто- Експерти з психології успіху часто повторюваний, професійно компетентний, духовно роз- ють: «Не має значення, хто ви і де знаходитесь.
винутий випускник. Крім того, сучасне вироб- Якщо у вас є бажання, ви зможете досягти
ництво чекає робітника-професіонала-іннова- будь-чого». На мою думку, до цієї мотиваційної
тора, здатного уміло використовувати природні фрази варто відноситися з певною часткою
ресурси в умовах сталого розвитку, підтриму- скепсису. Радміло Лукіч, один із найвидатвати соціокультурне різноманіття, ефективно ніших бізнес-тренерів, якось сказав: «Ви можерозвивати економіку, впевнено застосовувати те скільки завгодно повторювати собі, що
інформаційно-комунікаційні технології для по- станете чемпіоном Вімблдона, але поки ви не
шуку, обробки, обміну інформацією.
візьмете в руки ракетку і не розпочнете старанПриродно, що посилюється увага педа- но тренуватися, ваші позитивні настанови вам
гогічної громадськості до інтелектуалізації на- аж ніяк не допоможуть».
вчання учнів, до розроблення форм і методів їх
Насамперед необхідно правильно сфоруспішної самоосвітньої діяльності, до форму- мулювати мету самоосвітньої діяльності. Для
вання здатностей «навчання впродовж життя». цього доцільно скористатися моделлю SMART
Сергій
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(абревіатура від слів specific – конкретний,
measurable – вимірний, attainable – досягненний, relevant – значущий, time-bounded – співвідносний з конкретним строком). Таким
чином, ваша мета має бути конкретною, такою,
яку можна виміряти, можливо досягнути, яка
має важливе значення для вас і має конкретний
термін досягнення.
Проте модель SMART – далеко не єдине,
на що потрібно звернути увагу, коли ви ставите
перед собою одну або декілька цілей.
Далі розглянемо додаткові умови правильних, а значить, і досягнених цілей.
Осмислення. Якщо ви не розумієте, як
саме покращиться якість вашого життя у разі
досягення певної мети, вам може просто не вистачити мотивації на її досягнення. Правильна
мета – це та, задля якої ви готові пожертвувати
усталеним порядком речей або певними звичками, оскільки усвідомлюєте, що після її досягнення ваше життя зміниться на краще. Філософ
Джим Рон говорив, що у людини є два види
найпекучішого болю: біль дисципліни і біль
жалю за втраченими можливостями. Якщо дисципліна важить кілограми, то жаль – тонни.
Пам’ятайте про це, коли будете обирати мету.
Виберіть ту, про яку не пошкодуєте.
Гнучкість. Мета має бути гнучкою, аби
не перетворити її на жорстку систему, яка робить життя нестерпним. Наприклад, якщо ви
маєте на меті самостійно опанувати англійську
мову, доцільно протягом тижня ввести до виконання різноманітні вправи: аудіювання, розмову, читання і письмові вправи. Одноманітна
програма навчання вам скоро набридне, а гнучкий та різноманітний план занять дасть простір
для вибору шляхів виконання завдань. І тоді у
вас є всі шанси на досягнення мети.
Масштабність. Цілі мають бути цікавими і перспективними. Не бійтеся мислити
масштабно, розмірковуючи над своїм майбутнім, новими успіхами та досягненнями у професійній діяльності. Відомий дослідник Джон
Годдард у віці 15 років склав список з 127 життєвих цілей. Серед них: дослідити річки Конго,
Амазонку та Ніл, піднятися на Еверест, вивчити
первісну культуру Борнео, Судану та Бразилії…
Через 35 років 100 з цих цілей досягнуто. За

цей час Джон відвідав 122 країни світу.
Збалансованість. Переконайтеся, що ті
завдання, які ви ставите перед собою, залишають місце для відпочинку, розваг, спілкування з
рідними та друзями. Адже наше життя – це не
лише навчання або робота.
Тепер ви знаєте, як правильно ставити
мету. Складіть власний список самоосвітніх
цілей на найближчий рік. Навпроти кожної з
них напишіть причину, яка спонукає вас до досягнення мети, а також випишіть переваги, які
отримаєте після її досягнення. Адже причини –
це рушійні сили, які надалі будуть підтримувати вас у важкій праці.
А тепер визначте найбільш пріоритетну
мету, скориставшись «принципом турніру».
Цей принцип використовують у багатьох змаганнях, у тому числі в турнірі Великого шолома. Наприклад, у вашому списку 12 цілей, які
стосуються самоосвітньої діяльності. Виберіть
з них 6 найважливіших і праворуч від першого
списку напишіть новий список з 6 цілей. Із
нього виберіть 3 найважливіші цілі й праворуч
складіть новий список. А з 3 цілей, які залишилися, визначте найпріоритетнішу – ту, на яку
необхідно витрачати максимум зусиль. Ту, яка
дійсно має для вас велике значення і позитивно
вплине на ваше майбутнє.
Оцінка власних вихідних даних
Безумовно, робота у напрямі досягнення
мети зробить вас кращим, більш здатним до
успішної самоосвітньої діяльності. Однак,
швидкість досягнення мети та якість досягнутого результату безпосередньо залежать від ваших вихідних умов. Тому наразі доречно
докладніше зупинитися на особистісних вихідних даних. Переконаний: для того, аби досягнути мети, необхідно якомога об’єктивніше
оцінювати власні вихідні дані. На успішних
підприємствах багато років використовують
прийоми SWOT-аналізу, які допомагають підприємству розвиватися, отримуючи стабільний
прибуток та уникаючи зовнішніх ризиків. Такий підхід дозволяє вибрати найкращий напрямок розвитку, без авантюрних експериментів, із
заощадженням матеріальних і людських ресурсів. Насправді, такі прийоми успішно застосовують і для особистісного аналізу.
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Що таке особистий SWOT-аналіз і для
чого він потрібний? Уперше цей термін був використаний у 1963 році. Назва SWOT складається з перших літер найменувань складових
аналітичної матриці – Strengths (сильні сторони), Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities
(можливості), Treats (загрози). Це метод стратегічного планування, який дозволяє виявити
внутрішні та зовнішні фактори середовища, отримати структурований опис ситуації, відносно
якої потрібно прийняти рішення.
У нашому випадку SWOT-аналіз – це
оцінка недоліків і переваг особистості, її можливостей і зовнішніх загроз. Уміння ефективно
здійснювати такий аналіз буде доречним для
прийняття складних рішень, вибору оптимального з наявних шляхів вирішення проблеми (у
нашому випадку – виявлення слабких сторін,
здатностей розвитку самоосвітньої компетентності та їх усунення).
Основа SWOT-аналізу – матриця, що
складається з декількох блоків, до яких необхідно включити відповідно перелік сильних, слабких сторін, можливостей і загроз. Переліки
залежать безпосередньо від того, які сфери
життя необхідно проаналізувати. Якщо мова іде
про здатність ефективно здійснювати самоосвіту, необхідно вказати сильні, слабкі сторони, можливості та ризики у процесі здійснення
самоосвітньої діяльності.
Зверніть увагу: головна передумова якісного самоаналізу за принципами SWOT-аналізу
– чесні відповіді. Немає сенсу обманювати
самого себе. Коли ви побачите свої слабкі сторони і недоліки, визначите свої точки росту і
розвитку.
SWOT-аналіз має стати не тільки самоаналізом, але й синтезом думок багатьох людей,
з якими ви щодня взаємодієте у навчанні, виробничих і побутових ситуаціях.
Перед вами постане перше завдання:
зберігати і посилювати свої сильні сторони.
Природно, для цього слід послідовно позбавлятися слабких сторін.
Не намагайтеся відразу ж позбутися всіх
поганих звичок і недоліків. Зосередьтеся на тих
слабкостях, які дійсно заважають вам в успішній самоосвіті. Установіть собі своєрідний ви-

пробувальний термін і розпочніть активність у
напрямі подолання слабкостей, тобто складіть
власний план подолання слабких сторін. Не намагайтесь уже завтра стати ідеальною людиною. Це не спрацює і бажання змінюватися
взагалі зникне. Виробіть власну систему самовдосконалення і неухильно її дотримуйтесь.
При цьому ви набагато ймовірніше досягнете успіху в самоосвітній діяльності, якщо
будете використовувати свої сильні сторони на
повну силу. І ви матимете набагато менше
перепон на шляху до ефективної самоосвіти,
якщо будете знати, ваші слабкості. А якщо ви
навчитеся керувати слабкостями, вони не будуть впливати на ваше навчання так, як це було
раніше. Разом із тим, за допомогою сильних
сторін ви компенсуєте свої слабкі сторони,
не втративши при цьому блискучих можливостей.
Далі розглянемо якості, здатності, уміння і навички, розвиваючи які ви зможете досягти успіху в самоосвітній діяльності. Розпочнемо з сили волі.
Сила волі, прокрастинація та самомотивація
Воля – це здатність людини свідомо
контролювати свою діяльність і поведінку та
активно керувати ними, переборюючи перешкоди і підпорядковуючи їх свідомо поставленій меті. Сила волі – у наших звичках. Щоб
позбутися шкідливих, варто замінити їх корисними. Як розвинути силу волі? Пропоную
переглянути вашу систему цілей, а також встановити обов’язкове щоденне правило.
Що стосується системи цілей, то про
правильну їх постановку говорили раніше.
Якщо ви прагнете до реалізації 2-3 важливих
цілей, які суперечать одна одній, ваша сила волі
пригнічується. Щоб розвинути її, потрібно
передивитись цілі й визначитись, досягнення
яких для вас є дійсно важливим, а якими можна
знехтувати. Перш ніж тренувати силу волі,
необхідно визначити, наскільки вона у вас
сильна нині.
Прийом, який прекрасно тренує силу
волі, – введення нової корисної звички, яка випливає з ваших цілей. Якщо ваша мета –
покращити навчальні успіхи, наприклад, з
електротехніки засобами самоосвіти, візьміть
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собі за правило: щодня присвячувати 1 годину
вивченню цього предмета на онлайн-платформах, прослуховуючи лекції та розв’язуючи задачі. Вже за 3 тижні звичка вивчати фізику
щодня стане прийнятною складовою вашого
розпорядку – вам не потрібно примушувати себе. А прогрес, який ви отримаєте від занять,
мотивуватиме продовжувати навчання.
Однак, більшість людей мають одну
шкідливу звичку, яка деякими експертами розглядається як хронічне захворювання, – звичка
відкладати справи «на потім». Вона називається
прокрастинацією . Якщо ви теж стали жертвою
цього сучасного недугу, перш за все, необхідно
визначити причину, яка заважає вам взятися до
справи. Їх може бути декілька:
- Вам не цікаво. Часто відсутність інтересу обумовлена втомою. Якщо причина
нудьгування криється в іншому, дайте відповідь
на питання: «Чому саме мені не цікаво виконувати завдання?», «Як саме можна зробити мою
роботу більш цікавою?»
- У вас занадто багато завдань, які потрібно виконати. З кожним днем їх стає все
більше і до виконання певного завдання руки
просто не доходять.
- Вам не вистачає впевненості у собі, тому ви просто боїтеся братися до справи. Адже в
її успішному завершенні ви не впевнені.
- Вас здолали лінощі, ви дуже легко
відволікаєтеся і не можете сконцентруватися на
роботі. Якщо ви не можете перебороти лінощі,
просто пам’ятайте, що запорука успіху – у
постійних зусиллях та цілеспрямованій діяльності. У формулі успіху лінощі відсутні.
Як правило, за кожною з вищеперелічених причин криється недостатня мотивація.
Вам значно легше відкласти справу на потім,
ніж розпочати рішучі дії. Пропоную розглянути
два прийоми самомотивації, які надзвичайно
ефективні при застосуванні у комплексі:
1. Самомотивація через страх наслідків
бездіяльності. Уявіть собі всі можливі негативні
наслідки невиконання завдання у встановлений
термін. Уявіть усі ваші майбутні зусилля, які
доведеться докласти для виправлення ситуації.
2. Самомотивація через очікування пере-

ваг активних дій. Уявіть усі позитивні наслідки
вчасного та якісного виконання завдання.
Подумайте, наскільки це полегшить вам життя
у майбутньому, допоможе швидко досягти
успіху, дозволить заощадити ресурси.
Картинка страху та радісного передчуття
мають почергово змінюватися у вашій уяві. Вже
за декілька хвилин переваги вчасного виконання завдань стануть для вас достатнім аргументом, аби розпочати роботу над ним.
Іноді буває, що прокрастинація виникає
у зв’язку з нерішучістю або невпевненістю у
правильності прийнятого рішення. В такому
разі необхідно скористатися формулою Ta-Da.
Назва формули складається з перших літер англійських слів Think (думати), Ask (запитувати),
Decide (приймати рішення) та Act (діяти).
Таким чином, аби позбутися нерішучості й приступити до виконання завдання, потрібно виконати 4 дії:
- Думайте. Проаналізуйте всі можливі
шляхи виконання завдання. Виберіть той, який
дозволить виконати його максимально якісно та
швидко. Складіть план послідовних дій.
- Запитуйте. Намагайтесь поставити
якомога більше запитань, які стосуються вашого завдання. Запитуйте викладачів, майстрів,
експертів і товаришів. Чим більше запитань поставите, тим більше інформації по суті отримаєте. Скористайтеся усіма можливими джерелами інформації, в тому числі знаходьте її у
літературі та навчальних матеріалах, наявних у
мережі Інтернет.
- Прийміть рішення. Проаналізуйте всі
можливі варіанти та шляхи виконання завдання. Виберіть той, який при мінімальних
недоліках гарантує найбільші переваги.
- Починайте діяти. Почати справу – головна запорука її успішного завершення. Тим
паче, що на цьому етапі роботи ви маєте всю
інформацію, необхідну для успішного виконання завдання.
Разом з тим, для того, аби виконати роботу вчасно, лише самомотивації недостатньо,
необхідно володіти базовими правилами таймменеджменту.
Базові правила тайм-менеджменту
Багато учнів, завантажених навчанням і
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особистими справами, нічого не встигають: у
них не вистачає часу на навчання, вони постійно запізнюються, забувають виконати завдання
і відкладають важливу роботу «на потім».
Психологи вважають, що проблему нестачі часу
вирішити дуже просто – варто лише змінити себе і своє ставлення до часу. Для того, аби це
зробити, необхідно опанувати базові правила
тайм-менеджменту. Тайм-менеджмент – напрям
сучасної психології. Це мистецтво управління
власним часом, уміння визначати, що є головним, а що – другорядним, до чого в першу чергу варто докласти зусиль, а що може почекати.
Виявляється, коли ви це розумієте, зникає уся
метушня, стреси і проблеми. Немає куди
поспішати і ви можете спокійно займатися
вирішенням ваших завдань.
Контролювати час не так складно, як
може здатися на перший погляд. Це можна
здійснити за допомогою прийняття рішень про
те, що і коли необхідно зробити. Проводять
аналіз цілей, розставляють пріоритети, які
потім трансформують у конкретні завдання і
програму дій. Завдяки цьому не тільки підвищують ефективність усієї діяльності, а й відкривають нові резерви, наприклад, з’являється
більше часу для відпочинку.
Тайм-менеджмент зробить ваше навчання впорядкованим, гармонійним і цікавим.
Наявність плану з окресленими пріоритетами і
правильний підхід до виконання завдань допоможуть не втратити головного, встигнути зробити саме те, що приведе до необхідного
результату, і при цьому сприятиме гарному
самопочуттю.
Існують численні прийоми і правила
тайм-менеджменту. У рекомендаціях подані
базові, універсальні. Вони де в чому відрізняються і навіть суперечать один одному. Проте,
чим більше прийомів ви будете знати, тим
більша ймовірність, що якийсь із них вас зацікавить і ви застосуєте його для оптимізації використання ресурсів часу, відведеного на
самоосвітню діяльність.

варто нехтувати списком: багато хто скаржиться, що від великої кількості думок і завдань у
голові виникає «каша», тому третина запланованого взагалі забувається.
Список дозволить, по-перше, навести
лад у думках, а по-друге, побачити весь обсяг
роботи, об’єктивно його оцінити і знайти оптимальні рішення. Недарма цей процес називають
розвантаженням розуму.
Отже, список готовий. Оцініть, скільки
часу потрібно на вирішення тієї чи іншої задачі,
і скільки часу виходить у сумі. Може трапитися, що після підрахунків ви зрозумієте: усе це
зробити сьогодні просто неможливо. У такому
випадку від виконання якихось завдань доведеться відмовитися. І тут надважливо правильно розставити пріоритети, сконцентруватися
на тому, що дійсно принесе вам результат,
не витрачати час даремно на непотрібні завдання.
При визначенні пріоритетів дивіться на
основні критерії: терміновість і важливість виконуваних завдань.

Матриця Ейзенхауера

1. Термінові й важливі справи – це ті, які
потрібно виконати сьогодні для отримання результату. Виділіть близько 60% часу в своєму
розкладі вирішенню таких завдань.
2. Нетермінові й важливі – це стратегічні
завдання, результатом яких ви зможете скористатися у майбутньому. У розкладі на день такі
завдання мають займати близько 20% часу.
3. Термінові й неважливі – це, як правило, відтерміновані завдання, які тепер горять – і
зробити потрібно, і термін актуальності пройшов.
4. Нетермінові й неважливі завдання –
різного роду відволікання та непередбачувані
обставини, які ви не можете запланувати (телеМатриця Ейзенхауера
фонні дзвінки, вирішення поточних проблем,
Складіть список усіх справ, які вам зустрічі).
необхідно виконати протягом дня. Можливо, ви
Намагайтеся робити так, щоб неважлипереконані, що і так все пам’ятаєте. Проте не вих завдань у вашому розкладі було якомога
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менше. Але оскільки життя часто готує нам
сюрпризи, то 20% часу протягом дня виділяйте
на них.
Організовуючи свій день таким чином,
ви щодня будете робити саме те, що приносить
максимальний результат, при цьому будь-які незаплановані обставини не виведуть вас із рівноваги.

Принцип кравця

Принцип кравця схожий на попередній
прийом. Він полягає у тому, що з усього загалу
справ необхідно виділити п’ять головних
завдань. Визначте послідовність їх виконання
і приступайте до роботи. Таким чином ви
ніби ріжете загальний список, відсікаючи несуттєве. Дійте за «принципом кравця» –
найважливіші справи виконуйте зранку, а
менш важливі залишайте на потім. Адже
засмітивши свій день дрібними завданнями, ви
ризикуєте до найважливішого так і не приступити.
Тепер ви знаєте, як правильно організувати виконання навчальних завдань і визначати
пріоритети. Проте цього знання буває недостатньо – іноді розпочати роботу надзвичайно
складно. Пам’ятаєте: недарма говорять, що почати – це вже виконати половину справи? Далі
ви ознайомитеся з декількома прийомами, які
не дадуть жодного шансу прокрастинації, допоможуть вам узяти себе в руки і приступити до
роботи.

Принцип Парето

Щоб не витрачати свої сили задарма, потрібно правильно визначати пріоритети і спрямовувати час на важливе. Для цього існує
принцип Парето. Він був названий на честь економіста Вільфредо Парето. Суть методу полягає
в тому, що 20% усіх зусиль дають 80% результату, а 80% часу витрачається на досягнення 20% результату. Парето рекомендував
виділити найважливіші справи, а не намагатися
охопити все і відразу.
Як застосовувати принцип Парето у виконанні повсякденних завдань? Складіть список справ і визначте ті, які максимально
наблизять вас до досягнення поставленої мети.
Таких справ має бути приблизно п’ята частина
(20%) від загальної кількості справ. Зосередьтесь на них першочергово. Тобто, спочатку
виконайте 20% завдань, які ви визначили як
найбільш важливі, а решту часу присвятіть другорядним завданням.
Варто пам’ятати також і те, що на початку своєї роботи ви сповнені сил, тому ефективність зусиль висока. Незабаром ефективність
іде на спад – ви втомилися, вам важко зосередитися на роботі, ви легко відволікаєтеся, болять
очі й спина, увага вже не така гостра. До
того ж ви відволікаєтеся на повідомлення
і телефонні дзвінки. Ваш день триває і наповнений подіями, ви весь час чимось займаєтеся, хоча якщо подумати і скласти весь затрачений
час, то стане зрозумілим, що найважливіше
і найскладніше було зроблено відносно швидко, решта часу пішла на різноманітні розпилення.

Біфштекс зі слона

Цей прийом допоможе успішно впоратися із великим і складним завданням, яке так
хочеться перенести «на потім». Такі справи у
тайм-менеджменті називають «слонами». Слона потрібно поділити на шматочки, невеликі
біфштекси, якими вам буде зручно його «їсти».
Якщо шматочки будуть невеликими, їсти слона
буде легко і комфортно. Таким чином, перш ніж
приступити до роботи, побудуйте план з певною кількістю біфштексів. Новий день – новий
біфштекс. Або ж новий тиждень – новий біфштекс. Усе залежить від завдання. Реферат написати значно швидше, ніж підготувати презентацію чи виконати курсову роботу. Проте навіть
великого місячного слона реально з’їсти,
розділивши на правильні шматки.
Приступаючи до біфштекса, попередньо
переконайтеся, що всі необхідні засоби для
приготування страви у вас під рукою: конспекти і книжки розкладені на робочому столі, не
потрібно шукати ручки й олівці, ввімкнуто
комп’ютер – іншими словами, ви повністю готові для поїдання біфштексу.
Головне – не чекати, поки біфштекс
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зіпсується, і не роздумувати над розмірами сло- ся правилом 50/10: чергуйте 50 хвилин роботи з
на. Апетит, як відомо, приходить під час їжі.
10 хвилинами відпочинку.
Приклад підготовки презентації з викоМайте на увазі: періоди відпочинку маристанням прийому «Біфштекс зі слона».
ють відрізнятися від періодів роботи! Якщо ви
Розділити процес підготовки презентації на
читаєте книгу чи працюєте за комп’ютером, під
послідовні завдання-біфштекси: скласти план
час перерви вийдіть на відкритий простір і зопрезентації; знайти матеріал з кожного пунксередьте свою увагу на великих віддалених
ту плану; підготувати текстове наповнення;
об’єктах. Зробіть гімнастику, прогуляйтеся.
оформити схеми, малюнки, таблиці; оформити
Після такого відпочинку вам буде легко наласлайди. Якщо виконувати по одному завданню
штуватися на подальшу роботу і сконцентруна день, то процес не буде здаватися таким
ватися на навчальних завданнях. Використовускладним. Зі «слоном» буде досить легко впораючи правило 50/10, ви не будете втомлюватися
тися.
протягом усього дня. Цей метод дозволяє екоШвейцарський сир
номити сили, а після роботи ви не будете почуМетод, який називається «швейцарський ватися виснаженими.
сир», чудово підійде для справ, які аж ніяк не
Метод якорю
хочеться виконувати. Він схожий на попередній
Якір – це будь-яка матеріальна прив’язприйом, проте є одна відмінність: приступаючи ка, яка налаштовує на виконання певної дії.
до великої справи, ви починаєте з дрібних зав- Хтось звик складати список справ з чашкою кадань, які виконуєте в довільному порядку. По- ви в руках. Хтось не може приступити до викочинайте з найбільш легкого.
нання реферату чи курсової без улюбленої
Таким чином, ви ніби проїдаєте дірочки музики. Музика – найпростіший якір, який не
в шматочку сиру доти, доки крім дірок нічого приносить шкоди. Спробуйте скласти декілька
не залишиться.
підбірок пісень, які надихають вас на навчання
Звичайно, виконуючи несуттєві завдан- і підвищують продуктивність. Таким чином,
ня, ви не зможете виконати всю роботу, проте через декілька днів, вмикаючи цю підбірку, ви
цей метод направлений на те, щоб допомогти будете підсвідомо налаштовуватися на продуквам розпочати. Розпочавши з дрібного, ви так тивну роботу. Так само буде з’являтися бажання
захопитеся, що з головою поринете у написання займатися спортом, коли ви почуєте початок
реферату, ессе чи проєкту і навіть не помітите, відповідної мелодії з іншого списку – спортивяк успішно виконаєте роботу. А розпочали ви з ного.
найлегшого – з методу «Швейцарський сир».
Як ви розумієте, якір – річ виключно інПриклад підготовки реферату з викоридивідуальна. Комусь для натхнення потрібні
станням
прийому
«Швейцарський
сир».
твори Моцарта, а комусь - чашка зеленого чаю.
Створіть документ , дайте йому назву. ЗаГоловне – не заважати оточуючим. Ваш якір не
дайте параметри полів, проставте нумерацію
має впливу на інших, не нав’язуйте свої вподосторінок. Напишіть план роботи. Якщо якісь
бання, у них є власні якорі.
матеріали вже є у наявності, скопіюйте їх у

Метод помідору

У цього методу цікава історія. Його придумав студент першого курсу Франческо Чірілло, який не міг примусити себе вчитися – його
постійно щось відволікало. Одного разу він
узяв кухонний таймер у вигляді помідору і
встановив власне правило для навчання: 25
хвилин вчитися і 5 хвилин відпочивати. Це
правило виявилося надзвичайно ефективним і
за декілька десятиліть свого існування допомогло мільйонам учнів і студентів. Річ у тому,

документ. Початок покладено! Далі рухатися
буде набагато легше.
Правило 50/1 0

Правильно розподілити сили протягом
дня – справжнє мистецтво. Відомо, що з часом
продуктивність падає. Як правило, після обіду
з’являється втома, концентрація уваги зменшується, працювати більше не хочеться. Щоб
бути максимально ефективним протягом дня,
необхідно регулярно відпочивати. Скористайте75

що людина здатна концентруватися на чомусь
25 хвилин. 25 хвилин – це помідор. Потім 5
хвилин відпочинку і знову помідор. Після чотирьох помідорів влаштуйте собі 15 хвилин відпочинку.
Насправді це нагадує в чомусь шкільні
заняття, але спробуйте лишень на собі, і ви
переконаєтесь – метод помідору має повне право на існування. Для більшого азарту можна купити навіть таймер у формі помідора, або ж
скористатися мобільними додатками: Pomotodo
або Clockwork Tomato для Android, Pomodoro
Time для OS X.

потрібно зробити, щоб правильно виконати
завдання. Тому що у процесі пояснення завдання уявному помічнику ви досягнете повного
розуміння суті завдання і зможете успішно його
виконати.
Гумова качечка – прийом суто символічний. Скористайтеся будь-якою іграшкою, яка
знаходиться під рукою.
Ось декілька порад, які допоможуть
навчатися максимально ефективно використовувати і вивільнювати час для відпочинку.
Порада № 1. Позбавтеся «пожирателів» часу. Найнебезпечніші «пожирателі» часу здобувача освіти закладу професійної
(професійно-технічної) освіти – це соціальні
мережі.
Правило «зайти до Facebook або
Instagram на 5 хвилин» не працює, тому краще
навіть не робіть спроби зайти до соціальних
мереж перед виконанням термінового завдання.
Інакше оговтаєтеся через годину, навіть не розпочавши роботу!
«Пожирателями» часу виступають погані звички, буденні заняття, які не мають ніякого значення, при цьому крадуть ваш час,
енергію, зусилля, які б ви могли направити в
корисне русло. Кава з другом, яка перетікає у
годинні теревені. Телефонні розмови, які забирають ваш час і не несуть ніякого змістовного
навантаження.
Якщо ви не розумієте, чому у вас бракує
часу на навчання, доречно протягом тижня
провести експеримент – ретельно записувати
все, чим займаєтесь, із зазначенням витраченого на це часу. Якщо протягом 7 днів ви будете
сумлінно фіксувати всі без виключення заняття,
то на завершення експерименту зможете виявити власного «пожирателя» часу. Можливо, ним
виявиться погана звичка, про існування якої ви
навіть не підозрювали. Коли ви будете розуміти, що саме забирає ваш час, ви зможете
оголосити пожирателю часу боротьбу і вийти
переможцем.
Порада № 2. Відфільтровуйте інформацію. У вас щоденно виникає необхідність
пошуку навчальної інформації в інтернеті. У
мережі можна провести дуже багато часу,
так і не знайшовши відповіді на питання. Ви

Поїдання жаб на сніданок

Марк Твен був переконаний, що якщо
зранку з’їсти жабу, день пройде чудово. Що мав
на увазі видатний письменник? Жаба – це сленговий вираз, який у тайм-менеджменті означає
мале, але неприємне завдання, яке виконувати
не хочеться. Навпаки, його постійно хочеться
відкласти на наступний день, тиждень або до
наступної нагоди. Це може бути неприємна розмова, наведення порядку на робочому місці...
Все це слизькі жаби, які взагалі не хочеться
чіпати. Оскільки такі жаби лежать без втручання, їх кількість із часом росте. Замість того,
щоб їх колекціонувати, їх потрібно їсти. Щодня
по одній. Неприємно, проте краще, ніж врештірешт у терміновому порядку розбиратися з ними усіма за раз. Ще одна порада – «проковтніть
одну жабу з самого ранку і без зайвих роздумів» – виконайте одне вкрай неприємне завдання на початку робочого дня, і незабаром ви
відчуєте, що проблема зникла!
Гумова качечка

Якщо всі перелічені методи не допомагають приступити до виконання певного завдання, скористайтеся улюбленим методом
програмістів – методом делегування задачі уявному помічнику. Візьміть дитячу гумову качечку для ванної, покладіть її на робочий стіл і
повідомте про те, що ви з нею зараз трішки
попрацюєте. Поясніть їй суть питання максимально простими і зрозумілими словами. Насправді правильне формулювання завдання
містить у собі половину рішення. На одному з
етапів пояснення ви зрозумієте, у чому проблема, чому саме у вас виникли труднощі і що вам
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заходите до Інтернету з конкретною метою, а
через пів години ловите себе на думці, що досить детально вивчаєте зовсім інше питання.
Чому так відбувається? Наявність різноманітних матеріалів відволікає. Звідси робимо висновок – необхідно вчитися вибирати найважливіше, читати «по діагоналі» і оперативно
приймати рішення про те, чи потрібно детально
опрацьовувати конкретний матеріал.
Порада № 3. Концентруйтеся на одному завданні. Відомо, що багатозадачність знижує продуктивність і збільшує вірогідність
помилок. Навіть якщо вам здається, що ви
успішно виконуєте декілька завдань одночасно,
насправді, якби ви виконували їх послідовно,
зосереджуючи увагу на кожному конкретному
завданні, ви зробили б роботу швидше та якісніше. Чим більше завдань ви будете робити в
один і той самий час, тим гірше ви їх зробите.
Лише після повного завершення однієї роботи
переходьте до іншої.
Порада № 4. Навчіться говорити «НІ».
Оточуючі постійно прагнуть поділитися з вами
інформацією, яка вам не потрібна. Про проблеми, переглянутий фільм, про хоббі, про свою
власну точку зору на якесь явище... Ви вислуховуєте і повертаєтесь до навчання. Помічаєте,
що пройшло півгодини, у вас зіпсувався настрій, з’явилося роздратування, працювати не
хочеться взагалі. Це все тому, що ви вчасно не
поставили крапку в зайвій для вас розмові. Розмові, з якої ви не взяли нічого корисного чи
приємного, а навпаки, багато чого втратили.
Звідси робимо висновок: навчімося своєчасно
ставити крапку у спілкуванні, яке заважає нам
займатися власними, корисними, вкрай зараз
потрібними справами.
Порада № 5. Пам’ятайте про свій біологічний годинник. Кожна людина має власні
біоритми, на які випадає пік її продуктивності.
Напевне, ви знаєте, коли ваша працездатність
максимальна, коли вам працюється комфортніше за все, коли є бажання, енергія та натхнення. Саме на цей період мають припадати ваші
години самоосвітньої діяльності (у разі, якщо
ви можете приділити увагу самоосвіті у цей
час).
Пам’ятаймо: «жайворонки» найбільш

активні у першій половині дня, вони рано пробуджуються, полюбляють вранішні години: серед нас їх частка складає 15-20%. «Сови»,
навпаки, найбільш активні ввечері, а вранці
пробуджуються пізно: серед нас таких «сов»
третина. Натомість є й такі люди, що залежно
від сезону поводяться то як «сова», то як
«жайворонок».
Спробуйте за допомогою наведеного
нижче тесту вияснити, хто ви – «жайворонок»
чи «сова». Уважно прочитайте запитання тесту
та відзначте той варіант відповіді, який вам
притаманний. Підрахуйте бали за 8 запитань
тесту. Якщо в сумі ви набрали від 0 до 7 балів –
ви «жайворонок»; від 14 до 20 балів – «сова».
Якщо сума балів виявиться у межах від 8 до 13
балів – ви аритмік.

Порада № 6. Робіть вечірній аналіз.
Застосовуючи більшість або принаймні декілька з описаних вище прийомів, ви використаєте
час максимально продуктивно. День пройде
непомітно, але після його завершення доцільно
провести вечірній аналіз. Відзначте у своєму
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списку завдання, які ви виконали, перенесіть на
завтра ті пункти, які не встигли, і обов’язково
похваліть себе за продуктивність!
Порада № 7. Оптимізуйте робочий
простір. Щоб у думках та справах завжди був
лад, потрібно вміти підтримувати порядок не
тільки у власній голові, але й у робочому середовищі. Зокрема, необхідно пам’ятати про оптимізацію робочого місця. Розглянемо основне
значення слова «порядок». Енциклопедично
визначено, що «Порядок – гармонійний, передбачуваний стан або розташування чого-небудь».
Таким чином, найважливіше – це:
- щоб на вашому робочому місці кожний
предмет мав своє місце;
- щоб це місце було насправді зручним
при роботі з цим предметом;
- щоб ви завжди, бажаючи щось знайти,
могли знайти це саме там, де воно має бути.
Успішні люди стверджують, що на робочому столі не варто тримати папери, які наразі
не потрібні. Так у вас будуть відсутні підстави
для відволікання і затрат часу на пошуки чогось.
Порада № 8. Систематизуйте записи.
Не записуйте важливу інформацію на першомуліпшому клаптику паперу, який може загубитися. Заведіть декілька записничків. Робіть записи
більш структуровано – так ви заощадите багато
часу. Використовуйте планувальник/щоденник,
у якому для кожного типу завдань є своє місце:
для довгострокових цілей, щоденного планування, приміток та ідей, а також для запису контактних даних. Такий інструмент допомагає
наводити порядок не лише у ваших записах, але
й у вашому житті в цілому, дозволяє вам не витрачати час даремно.
Якщо не бажаєте користуватися паперовим щоденником, вносьте записи до онлайнсервісу Evernote. Працюйте на комп’ютері або
завантажте на смартфон мобільний додаток, з
яким ви не забудете ні про одну важливу справу.
Порада № 9. Не забувайте про відпочинок. Коли є можливість відпочити, скористайтеся нею. Не поспішайте занурюватися у
соціальні мережі. Набагато корисніше 5 хвилин
посидіти з заплющеними очима і впорядкувати

думки. Насправді це прекрасно відобразиться
на якості вашої подальшої роботи, тому, коли
відпочиваєте, ви активно займаєтеся тайм-менеджментом.
Розглянуто лише декілька базових правил. Навряд чи вони вас здивували. Ви і самі
прекрасно все знали, проте рідко використовували перелічені прийоми у власному навчанні
та самоосвітній діяльності. Пропоную перетворити ваші теоретичні знання тайм-менеджменту на повсякденні звички – адже вони дійсно
можуть допомогти вам в ефективному управлінні вашим часом. З їх допомогою можна досягти неабияких успіхів у навчанні, особистому
зростанні, винайти можливості для саморозвитку, а також більше часу приділяти собі та
своїм близьким.
Правильна організація власного часу
може дати значні результати. Зникають нескінченні перегони, з’являється час для відпочинку.
Життя наповнюється тим, чим ми самі хочемо
його наповнити, стає яскравішим і цікавішим.
Однак, тайм-менеджмент може бути ефективний далеко не завжди. Перш ніж перейти до
втілення прийомів тайм-менеджменту у своєму
житті, необхідно зруйнувати ряд стереотипів у
мисленні, розвинути творчі здібності.
Розвиток мислення та творчих здібностей
Мислення – процес опосередкованого та
узагальненого пізнання людиною предметів і
явищ об’єктивної дійсності в їхніх істотних
властивостях, зв’язках і відносинах. У процесі
мислення ми пізнаємо те, що не можемо сприйняти чи уявити. Ми розуміємо суть явищ і формуємо поняття про них.
У порівнянні з чуттєвим пізнанням правильне мислення здатне відобразити об’єктивну дійсність більш глибоко, повно і точно.
Процес мислення є переходом суб’єкта від
наявних до нових знань.
Пізнання нового процесу чи явища відбувається внаслідок наступних розумових операцій: аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення та класифікації.
Чи можна тренувати мислення? Робити
засвоєння нових знань більш швидким і глибоким? Так, тренувати мислення цілком можливо, і найкращий спосіб для цього –
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розв’язувати задачі, які вчать вирішувати
проблеми творчо, уникаючи шаблонних підходів.
Давайте розглянемо одну із таких задач.
Наявний куб із дерева. Кожна його грань має
розмір 20 см. У цьому кубі необхідно зробити
отвір складної форми таким чином, щоб він
зв’язував дві площини, які знаходяться поруч.
Отвір має бути постійного діаметра і мати щонайменше 4 повороти. Запропонуйте можливі
варіанти рішень задачі.
Для успішного розв’язання задачі наведено наступні підказки: сила тяжіння, сплав,
температура, поворот. Відповідь: отвір складної
форми можна зробити за допомогою сплаву,
підігрітого до високої температури. Цей сплав
може пропалити у кубі отвір під дією сили
тяжіння. Повертаючи куб, можна змінювати
напрямок отвору.
Ця відповідь – не єдиний шлях вирішення поставленої задачі. Ви можете запропонувати інший шлях створення отвору. Головне –
уважно прочитати умови задачі, зрозуміти їх та
перевірити висунуту гіпотезу. Дуже часто
успішне вирішення творчих завдань безпосередньо пов’язане з умінням швидко пристосовуватися до нових умов. Варто пам’ятати, що
універсального ключа до вирішення творчих задач не існує – кожний шукає свій. Подібні вправи допомагають використовувати наявні знання
і вміння, вони не вимагають специфічних умов
чи додаткового приладдя, тому ви можете розв’язувати їх будь-де у вільний час.
Важливу роль у розвитку мислення і
творчих здібностей відіграє уява – процес створення образів, предметів, явищ, коли до процесу такого створення залучаються нові
комбінації вже наявних знань. Творчі здібності,
так само, як і мислення, можна розвивати
постійними вправами. Далі - декілька порад, які
допоможуть вам розвинути в собі творчі здібності.
- Розширення кругозору. Для того, аби
бути обізнаним у певній галузі знань, недостатньо лише відвідування занять і читання підручників. Потрібно конспектувати, збирати різноманітну інформацію, аналізувати різні точки зору дослідників на дане питання. Обговорювати

їх ідеї та розмірковувати над власними у колі
однодумців.
- Постійна активність, упевненість у
собі та відсутність страху невдачі. Ніколи не
опускайте руки і завжди вірте в себе. Навіть
невдачі дають нам безцінний досвід, який стане
підґрунтям для майбутнього успіху.
- Оригінальні ідеї. Не варто цілком
покладатися на логіку чи загальноприйняті
шляхи вирішення проблеми. Повсякчас ваша
оригінальна ідея може лягти в основу нового
дотепного методу розвязання старої проблеми.
- Якщо для реалізації вашої ідеї потрібна
допомога, необхідно старанно відшліфувати її
та презентувати, тобто належним чином
обґрунтувати, порівняти з аналогічними,
передбачити заперечення опонентів і вміти їх
зняти.
Читання навчальної літератури
Звичайно, навчальну літературу читати
значно важче, ніж художні твори чи періодичні
видання. Адже у даному випадку мова йде не
власне про читання та запам’ятовування тексту,
а про його розуміння і засвоєння. Повсякчас,
вивчаючи самостійно новий матеріал, дуже
важко відокремити головне від другорядного,
побачити суть предмета чи явища. У доповіді,
виголошеній 28 листопада 1650 року «Про
мистецьке користування книгами – первинних
інструментах розвитку природних обдарувань»
основоположник педагогіки Ян Амос Коменський сказав, що «… мало читати книги, їх треба
читати уважно, відмічаючи і виписуючи головне… Покладатися на одну пам’ять – все рівно,
що писати по воді». Мова про те, що на шляху
від першого проглядання та ознайомлення до
ґрунтовного вивчення матеріалу слід застосовувати декілька способів читання: конспектування, схематизацію, анатомування та конденсування.
- Конспектування – спосіб, знайомий
кожному здобувачу освіти. Він полягає у скороченому викладенні матеріалу з обов’язковим
збереженням найбільш суттєвого. У кожного з
вас є досвід конспектування на заняттях, коли
ви записуєте інформацію за викладачем, сприймаючи її на слух. Конспектування друкованої
інформації, по-перше, значно легше, а по-друге,
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значно ефективніше для засвоєння. Адже воно
дає можливість відстежувати розвиток думок
автора і виділяти в них найголовніше. Завершивши складання конспекту, ви помітите, що
він вам, можливо, більше не знадобиться – поки ви його складали, досить добре розібралися
у новому матеріалі і засвоїли його. Майте на
увазі: уміння добре складати конспект допомагає навчитися чітко висловлювати власні думки,
говорити коротко і зрозуміло.
- Схематизація – процес відкриття
внутрішнього плану викладення. Схематизація
нагадує побудову змісту книги, показує, з яких
розділів, підрозділів і блоків вона складається.
Схематизація може бути корисною у разі, якщо
автор твору за тих чи інших причин виклав матеріал недостатньо чітко, з невідповідністю до
змісту.
- Анатомування – процес розгляду плану не тільки за ознакою викладення, а й за ознакою взаємозалежності частин твору. Анатомування допомагає встановити хід думок автора.
- Конденсування – процес складення
зведеного конспекту з декількох різних джерел
інформації: підручників чи конспектів. Конденсування дозволяє максимально повно відобразити всю інформацію, відому щодо певного
предмета чи явища. У процесі конденсування
здобувач освіти вчиться оцінювати підходи різних авторів, критично мислити, відкидати зайве
і швидко визначати суть. Конденсування вважають одним із найкращих прийомів засвоєння
матеріалу, який забезпечує ґрунтовні знання і
формування власного погляду на питання, яке
опрацьовується.
Нотатки у книжках. Чи можна робити
позначки на полях книги? З дитинства нам розповідали про те, що писати у книзі – означає
псувати її. Наразі давайте ще раз звернемося до
цього питання. Звичайно, якщо ви взяли книгу
у бібліотеці чи у товариша, робити на ній будьякі позначки неприпустимо. Однак, якщо ви робите позначки на полях книги, яка належить
вам, це означає, що ви набагато більше поважаєте її зміст, ніж зовнішній вигляд.
У кожного існує своя система позначок,
які дозволяють швидко зрозуміти їх значення.
Проте існує універсальне правило оформлення

таких приміток: вони мають бути стислі, чіткі й
зрозумілі.
Щоб ваша система позначок була ефективною, зовсім не обов’язково писати на полях
ручкою чи олівцем. Використовуйте самоклейні
папірці й стікери-закладки, які будуть слугувати закладками і маркерами виразів та формулювань, на які потрібно звернути особливу
увагу.
Техніки швидкого читання. Вміння
знайти, поглиблено опрацювати та правильно
використати потрібне джерело інформації –
надзвичайно важливі здатності учня для
здійснення ефективної самоосвітньої діяльності. Сьогодні без володіння технікою швидкого читання та засвоєння інформації просто не
обійтися. Як читати так, щоб швидко засвоювати матеріал, ми поговоримо далі.
Спочатку доцільно відповісти на запитання: «Навіщо взагалі вміти читати швидко?»
Відповідь проста: тому що при високій швидкості читання вірогідність зниження концентрації уваги значно менша, аніж при повільній
чи середній швидкості. Зверніть увагу на те, як
ви читаєте зараз. Читаючи у повільному чи середньому темпі, ви повсякчас повертаєтеся назад, аби перечитати ще раз попереднє речення
чи навіть абзац. Це відбувається на підсвідомому рівні – підсвідомість сама повертає погляд
на слово, на якому була втрачена концентрація.
У середньому на повторне перечитування через
втрату концентрації людина витрачає 30% часу
читання. Аби збільшити концентрацію, необхідно розвивати периферійний зір замість того,
аби фокусувати погляд на центральній частині
тексту.
Як розвинути периферійний зір? Це
можна зробити за допомогою таблиць Шульте.
Ця методика направлена на тренування зорових
навичок. Вона базується на збільшенні кількості видимого тексту за допомогою периферійного зору, і, як наслідок, збільшення
об’єму опрацьованого тексту за одиницю часу.
Приклад таблиці Шульте, яка складається з 5 стовпчиків та 5 рядків, хаотично розміщені цифри від 1 до 25. Суть техніки полягає
у швидкому послідовному знаходженні
всіх чисел, зображених у таблиці. Регулярні
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вправи розвивають темп сприймання інформації та розширюють периферійний зір. Відповідно, широке поле зору скорочує час на
пошук інформаційних частин тексту. Тренування з таблицями Шульте збільшують швидкість
зорових пошукових рухів, які є важливою складовою навичок швидкого читання.

невеликі проміжки часу.
Вправи для розвитку техніки швидкого
читання
Вправа 1. Читайте книгу з олівцем. Він
потрібен для того, аби водити ним вздовж рядка. Це утримує вашу увагу і зберігає швидкість
читання на високому рівні.
Вправа 2. Щоб по декілька разів не
перечитувати один і той самий матеріал з метою його глибокого засвоєння, намагайтеся під
час читання створювати образи, пов’язані з
тим, про що ви читаєте.
Велике значення для якісного засвоєння
матеріалу мають умови, у якому ви його
опрацьовуєте. Тиша, достатнє освітлення і комфортне положення тіла під час читання – все це
обов’язкові передумови ефективної розумової
діяльності.
Як працювати з підручником. Чи
траплялася з вами така ситуація: ви взяли
підручник і приступили до вивчення нового матеріалу. Проте вже з першої сторінки «застрягли» у складному тексті з великою кількістю
незрозумілих слів і термінів. Бажання читати
зникло, концентрація знизилася. Ви прочитали
3 сторінки і зрозуміли, що витратили час марно: вам не вдалося зрозуміти та закарбувати в
пам’яті навіть найголовнішого. Якщо у вищеописаній ситуації ви впізнали себе, скористайтеся наступними порадами:
- Важливе значення для ефективності
засвоєння навчального матеріалу має правильний вибір підручника. Якщо на заняттях у закладі освіти ви обмежені у виборі літератури, то
при здійсненні самоосвітньої діяльності маєте
можливість вибрати книгу, яка допоможе вам
досягнути поставленої мети та вирішити завдання, які ви перед собою поставили. Відмітимо: підручник має бути написаний зрозумілою
мовою, з легким для сприйняття стилем викладення матеріалу, читатися легко цікаво й зрозуміло.
- Якщо ви розпочинаєте вивчати певне
явище чи предмет, і наразі у вас немає ніякого
багажу знань з цієї теми, вибирайте підручники, які містять інформацію, так би мовити, для
новачків. Спочатку вивчайте основи, а вже
потім – деталі. Не варто приступати відразу до

Таблиця Шульте

Виконуючи вправу, необхідно дотримуватися трьох умов:
1) Рахувати числа, шукаючи їх, потрібно
«про себе», від 1 до 25. Тобто, взагалі не застосовуючи артикуляцію – це значно скорочує час
на опрацювання інформації.
2) Шукати числа, фокусуючи погляд на
центральній комірці таблиці – тоді ви зможете
бачити всі цифри одночасно.
3) Не допускати руху очей по горизонталі чи вертикалі вздовж рядків. Для цього
необхідно розмістити таблицю на відстані 4050 см від очей, так, щоб ви бачили все зображення, при цьому вам не доводилося придивлятися.
Розвинувши периферійний зір за допомогою таблиць Шульте, ви зможете сприймати
не кожне наступне слово, яке читаєте, а відразу
3 наступні слова. Таким чином, дійшовши до
середини рядка, ви вже будете бачити слова, які
надруковані у його кінці. Вам навіть не потрібно буде їх читати – ви зможете переходити до
наступного рядка, починаючи читання не з його
початку, а, відповідно, після перших трьох слів.
Таким чином, швидкість опрацювання
тексту значно збільшиться. Незабаром ви зможете сприймати текст як зображення – своєрідне фото. І швидко приймати рішення, чи варто
читати його, чи саме цей уривок не є необхідним для ознайомлення. Ви будете витрачати час
лише на читання того, що дійсно є корисним
для вас.
Далі наведено дві вправи, які стануть у
нагоді тим, хто бажає швидко та ґрунтовно
опрацьовувати значну кількість інформації за
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складного матеріалу.
- Вибравши книгу, ви повинні чітко розуміти, які знання та навички отримаєте після її
опрацювання, які інформаційні потреби вона
задовольнить, якої мети дозволить досягти.
- Перш ніж безпосередньо приступити
до читання нового навчального матеріалу, протягом 1-2 хв. оцініть його обсяг, прогляньте,
скільки у ньому розділів та підрозділів, чи є
схеми і таблиці. Підготуйте мозок до сприймання нової інформації.
- Перед ознайомленням із текстом сформулюйте питання, на які ви маєте знайти відповіді у ньому.
- Читання обов’язково має бути активним. У процесі роботи з підручником необхідно
виписувати позначки, коментарі, запитання, на
які ви не знайшли відповіді у тексті. Таким чином ви ґрунтовно засвоюєте матеріал, досягаєте
його глибокого розуміння. Напишіть конспект
або застосуйте прийом усного перефразування,
коли найголовніше ви переказуєте своїми словами вголос.
- Якщо у тексті трапляються невідомі
терміни, необхідно негайно з’ясувати їх значення, інакше подальше вивчення матеріалу не
принесе користі.
- Звертайте увагу на примітки – в них
можна знайти корисну додаткову інформацію,
яка зробить ваше розуміння матеріалу більш
повним.
- Займаючись самоосвітньою діяльністю, намагайтесь вивчати ті чи інші явища і
предмети послідовно, не читаючи одночасно
декілька підручників чи посібників різної тематики. Краще ґрунтовно вивчити одну частину
матеріалу і лише потім перейти до іншої.
- Заведіть щоденник прочитаного. Це
дасть вам можливість відстежувати кількість
інформації, яку ви опрацьовуєте за певний
проміжок часу і планувати подальше читання зі
встановленням строків.
- У процесі тривалого читання концентрація уваги знижується. Надважливо вчасно зупинитися, аби читання не перетворювалося на
бездумне заняття, при якому час витрачається
дарма. Якщо ви відчуваєте, що через втому вам
усе важче слідкувати за думкою автора,

відкладіть читання на потім.
- Приділіть час розмірковуванню над
прочитаним. Бажано ще раз перечитати ключові фрагменти тексту. Якщо після підрозділу
чи розділу в підручнику наведено питання для
самоконтролю, тести, обов’язково опрацюйте
їх. До нового матеріалу приступайте лише тоді,
коли результати відповідей будуть правильними.
Розвиток пам’яті
Відомий американський письменник
XIX ст. Едгар Аллан По сказав: «Якщо ви хочете негайно що-небудь забути, запишіть, що повинні це запам’ятати». Чому так важливо
розвивати пам’ять? Перш ніж відповісти на це
запитання, розглянемо, як відбувається процес
запам’ятовування і які є види пам’яті за тривалістю утримання інформації.
У процесі запам’ятовування нова інформація закріплюється, поєднуючись із набутими
раніше знаннями. Запам’ятовування – процес
вибірковий, він залежить від мотиву, мети,
установки, а також діяльності особистості.
Пам’ять поділяється на короткочасну,
тривалу й оперативну. Для тривалої пам’яті характерне довгострокове збереження інформації
після її багаторазового повторення та відтворення. Натомість короткочасна пам’ять зберігає
інформацію відносно недовго. Оперативна
пам’ять забезпечує запам’ятовування інформації, необхідної тільки для виконання певної
дії.
Спочатку нова інформація потрапляє до
короткочасної пам’яті. Людський мозок запобігає перенавантаженню, тому намагається забути нові дані, так, щоб вони не переносилися до
тривалої пам’яті. Проте, щоб добре запам’ятати
щось важливе, його потрібно обов’язково
занести саме до тривалої пам’яті.
Для того, аби ви краще зрозуміли відмінність між переліченими видами пам’яті, наведемо наступні дані. Після пояснення нового
матеріалу викладачем здобувачі освіти
запам’ятовують у тривалій пам’яті лише 10%
інформації. Після того, як вони самостійно
прочитають цей матеріал у підручнику,
запам’ятають 30% інформації. 50% інформації
потрапить до тривалої пам’яті після активного
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спостереження освітнього процесу, а 90% –
після оволодіння практичними навичками.
Безумовно, феноменальна пам’ять не гарантує блискучих знань чи видатних успіхів –
їх може гарантувати лише сумлінна щоденна
праця. Однак, гарна пам’ять є умовою ефективного і своєчасного використання знань, саме
тієї інформації, яка є корисною для продуктивного здійснення навчальної й професійної
діяльності. Тому розвивати пам’ять необхідно
кожному. Як це правильно робити, ви дізнаєтеся далі.
Якості пам’яті індивідуальні, проте є
декілька умов, при дотриманні яких кожний
охочий зможе її розвинути, зробити процес
запам’ятовування легким і ефективним. Крім
розумових вправ, про які детально поговоримо
згодом, на розвиток пам’яті безпосередньо
впливає харчування, спорт, відпочинок та
емоційний стан.
Харчування. Аби покращити пам’ять і
прискорити мозкову активність, доцільно ввести у щоденний раціон харчові продукти, що
містять ноотропи. Ноотропами називають речовини, які покращують розумову діяльність, стимулюють пізнавальні функції, роблять більш
ефективними освітній процес і процес
запам’ятовування, підвищують стійкість мозку
до стресів і екстремальних навантажень. Ноотропи мінімізують вплив стресу на мозкову активність, тому навіть у складних ситуаціях з
тяжким емоційним навантаженням людина
здатна мислити ясно. Стимулювальний вплив
ноотропів на пам’ять, мислення і навчання зумовлений їх впливом на метаболічні процеси в
нервовій тканині.
Декілька видів ноотропів містяться у
звичайних харчових продуктах, які можна
знайти у будь-якому магазині. Коротко розглянемо деякі з них.
- Чорний шоколад. Він містить флавіноли, які прискорюють передачу нервових імпульсів і зумовлюють активізацію мозкової
діяльності. Проте до вибору ласощів необхідно
віднестися серйозно: корисним для мозку є
лише шоколад, вміст какао у якому складає 80%
і більше.
- Бобові, насіння, горіхи, курячі яйця,

жирна риба, куряча та яловича печінка. У
перелічених продуктах міститься лецитин, який
при взаємодії з вітаміном В5 прискорює перебіг
нервових реакцій, покращує розумові здатності,
підвищує працездатність, зменшує роздратованість і втому. У рибі, насінні та горіхах
містяться жирні кислоти Омега-3, які покращують пам’ять і захищають мозок від передчасного старіння.
- Зелений чай. У його складі міститься
кофеїн у сполученні з L-тіаніном. Напій подовжує мозкову активність і підвищує працездатність, проте на відміну від кави не викликає
перезбудження головного мозку. 2 чашки зеленого чаю підвищують розумові здібності та полегшують опрацювання візуальної інформації.
- Продукти, які містять вітаміни групи
В. Таких продуктів безліч, однак спеціальні
вітамінні добавки можна знайти в аптеці. Чому
так важливо щоденно приймати вітаміни групи
В? Тому що вони відновлюють тканини нервових закінчень і покращують роботу мозку, запобігають руйнуванню нервової системи, сприяють покращенню пам’яті та ясному мисленню.
- Соя. Вживайте 2 рази на тиждень соєве
м’ясо, молоко і сир тофу, і ви ніколи не будете
відрізнятися забудькуватістю!
І ще одна порада щодо харчування. Не
нехтуйте сніданком. Адже він дає необхідну
енергію вашому мозку, який витратив енергію
під час сну.
Фізичні вправи. Американський дослідницький журнал Proceedings of the National
Academy of Sciences опублікував результати
дослідження впливу фізичних вправ на мозок.
Як виявилося, біг прискорює ріст нервових
клітин у гіпокампі – відділенні мозку, яке відповідає за запам’ятовування і просторову
орієнтацію. Якщо бігати вам не до вподоби, виберіть іншу фізичну активність. Адже спорт у
всіх його проявах збільшує приток крові до
мозку й покращує розумові здатності людини.
Відпочинок. Медичний центр Гарварду
провів дослідження, результати якого підтвердили: уві сні нова інформація переходить з
короткочасної пам’яті у тривалу. Саме тому
людям, які навчаються, необхідно спати 7-8
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годин.

маті звукових та відеофайлів. У формі подкастів створюють навчальні матеріали, які можна
прослухати у будь-який час та у будь-якому
місці. Для цього необхідний лише смартфон
або комп’ютер. Аби тренувати пам’ять, радимо
регулярно прослуховувати подкасти на цікаву
для вас тему. Наприклад, подкасти з історії,
економічні новини чи англомовні аудіофайли
для тих, хто вчить англійську мову. По-перше, у
такий спосіб ви значно збільшите власний кругозір, а по-друге, будете постійно розвивати
пам’ять. Аби досягти цього, після прослуховування подкасту заплющте очі, спробуйте послідовно пригадати все, що ви почули. Тренуйтеся
щодня, і дуже скоро навчитеся швидко
запам’ятовувати інформацію на слух.
Вивчення віршів
Проста, однак надзвичайно ефективна
вправа – вчити напам’ять римовані рядки та
уривки з художніх творів. Єдина умова: обрані
фрагменти дійсно мають вам подобатися, викликати бажання вчити їх. Спробуйте почитати
сучасну українську поезію, виберіть те, що вам
до душі, що найбільше вас зацікавило. А вже
потім спробуйте запям’ятати поезію, почитайте
її друзям.
Читання художньої літератури
Будь-яка література змушує ваш мозок
напружуватися аби запам’ятати деталі. А якщо
це цікавий художній твір, то процесу
запам’ятовування сприяє ваша уява: фантазія
створює захопливий сценарій на основі прочитаного, і це змушує мозок тренуватися ретельніше, а розумовим здібностям розвиватися.
Намагайтеся читати постійно. У вашій власній
програмі самоосвіти важливо передбачити читання класичної літератури – і вітчизняної, й
світової.
Мнемотехніка
Мнемонічне запам’ятовування – це
запам’ятовування інформації шляхом створення
асоціації з якимось яскравим образом. У його
основі лежить штучне встановлення зв’язків
між інформацією, яку необхідно вивчити, та
образами, з якими ми її асоціюємо. Інформація,
яку можна запам’ятовувати таким чином,
ділиться на образну, мовленнєву та точну. Цей
прийом дозволяє запам’ятовувати будь-які дані,

Протягом дня корисно робити короткі
паузи, навіть на 5 хвилин – у ці періоди відпочинку ваш мозок засвоює отриману інформацію. Таким чином, ви відпочиваєте, а ваша
пам’ять працює вам на користь.
Позитивні емоції. Гнів, страх і роздратування підвищують рівень гормону кортизолу
у крові. А цей гормон, у свою чергу, пригнічує
роботу гіпокампу. Саме тому в стресових ситуаціях запам’ятовувати щось набагато складніше, ніж у стані спокою.
А тепер розглянемо поширені методи
запам’ятовування й ефективні вправи для розвитку пам’яті.
Метод Айвазовського
Навряд знайдеться людина, яка б не бачила жодного твору видатного художникамарініста І. Айвазовського. На своїх полотнах
він зображував морські пейзажі, причому славився реалістичною передачею краси і могутності морської стихії. Як йому це вдавалося?
Адже водна поверхня весь час змінюється, а одна хвиля за мить змінюється іншою. Для того,
аби реалістично зобразити море, потрібна
неабияка художня майстерність, увага і
пам’ять.
Щоб помітити найменші деталі об’єкта,
запам’ятати їх і відобразити на полотні, необхідна потужна фотографічна пам’ять. Аби її
тренувати, виконуйте таку вправу: 5 хвилин
дивіться на обраний об’єкт. Намагайтеся
помітити якомога більше деталей. Після цього
заплющіть очі й спробуйте відобразити його в
уяві. Виконуйте вправу щодня, і незабаром розвинете фотографічну пам’ять до досить високого рівня.
Ще один дієвий спосіб розвитку фотографічної пам’яті – споглядання вітрин. Правила надзвичайно прості: швидко проходячи повз
магазин, киньте погляд на вітрину, а через
декілька секунд зупиніться і запишіть у записник усі товари, які ви побачили. Попервах навіть десять речей пригадати буде важко. Згодом
список товарів з вітрини сягатиме декількох десятків.
Подкасти
Подкастинг – повсюдне мовлення у фор84

в тому числі прізвища, дати і цифри.
Побудувати асоціацію легкої просто.
Наприклад, вам потрібно запам’ятати, що екзамен з хімії призначено на 5 травня на 12:00.
Асоціація може бути наступною: ви однією рукою (5 пальців) підносите квітку півонії (цвіте у
травні) на день народження вашому брату (йому виповнюється 12 років). Природно, що
асоціації у кожного свої, тому будувати їх краще самотужки, без підказок і сторонньої допомоги.
Вправи на тренажерах для інтелектуального розвитку
Існує велика кількість безкоштовних і
платних мобільних додатків, які ефективно тренують пам’ять, розвивають творче мислення,
вчать концентрації, швидкій обробці й аналізу
інформації, покращують навички швидких математичних розрахунків.
Здебільшого перед початком тренувань
користувачеві пропонують пройти тест, який
визначить його рівень інтелектуальних здібностей. За результатами тестування складається індивідуальна програма з набором декількох
видів вправ. Користувачі, які регулярно тренуються за допомогою мобільних тренажерів,
покращують свої розумові здатності і продуктивність, а також підвищують упевненість у
собі.
Спробуйте додатки Elevate, Eidetic,
Wikium або виберіть інший – до ваших послуг
дійсно великий вибір онлайн-тренажерів для
розвитку інтелектуальних здібностей.
Промовляння вголос
Інформація запам’ятається швидше,
якщо ви декілька разів проговорите її вголос.
Промовляйте перед дзеркалом або розповідайте
товаришу – головне, щоб ви робили це голосно
і чітко. Ознайомтесь із теорією формування розумових дій П. Гальперина: саме ця концепція
розвитку навчально-пізнавальної діяльності доводить, що промовляння вголос є необхідним
етапом ґрунтовного засвоєння теоретичних понять.
Вечірні спогади
Перед сном пригадайте все, що трапилося з вами протягом дня. Намагайтесь послідовно намалювати в уяві всі подробиці, але з

однією умовою: пригадування має відбуватися
у протилежному порядку, тобто від теперішнього моменту і до моменту пробудження. Насправді, це вправа набагато складніша, ніж
може здатися на перший погляд: вона розвиває і
пам’ять, і мислення, і уяву, і спостережливість
та увагу людини.
Повторення вивченого
Щодня ви отримуєте нову інформацію,
яку маєте ґрунтовно засвоїти для досягнення
високих результатів у навчанні. Аби добре засвоїти матеріал і надійно зберегти його у тривалій пам’яті, повторюйте вивчене на
наступний день, через день та раз на тиждень.
Влаштовуйте «генеральне повторювання»
найважливішого щомісяця, і тоді ви дійсно
зможете ефективно оперувати навчальним матеріалом, згадувати його саме тоді, коли це потрібно.
Вищевикладені вправи спрямовані на
тренування тривалої пам’яті. Проте щодня виникає необхідність у запам’ятовуванні інформації, яка потрібна нам буде найближчим
часом. Чи можна розвивати короткочасну
пам’ять? Так, це можливо.
Зауважимо, що пам’ять – це не самоціль,
а засіб досягнення мети. Примусове втримування інформації у пам’яті знижує рухливість
свідомості. Важко розмірковувати над розв’язанням важливих завдань, якщо свідомість
зайнята спробами затримати у пам’яті інформацію, яка не є для вас виключно важливою.
Намагайтесь не заповнювати пам’ять зайвим –
скористайтесь методикою Шерлока Холмса. Він
тримав у пам’яті лише те, що дійсно було для
нього корисним, і намагався якомога швидше
забути те, що йому не потрібно. Адже занадто
велика завантаженість пам’яті призводить до
неуважності та втоми.
Розвиток уваги
Увага – зосередженість на певних об’єктах чи явищах з абстрагуванням від інших
об’єктів чи явищ. Увага характеризується здатністю до концентрації, зосередженості та
переключення, а також вибірковістю і розподіленістю. Перелічені ознаки для кожного індивідуальні – адже вони залежать від типу
нервової системи, характеру, сили волі та
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мотивації. Разом з тим, всі ці ознаки розвиваються і вдосконалюються у процесі здійснення
конкретної діяльності: ігрової, навчальної й
професійної.
Між увагою та пам’яттю є взаємозалежність. Адже людина, яка має слабку пам’ять, не
може бути уважною й спостережливою, оскільки у будь-якому спостереженні є зіставлення з
тим, що вже відоме. Чи можна розвивати увагу і
спостережливість? Так, можна, і робити це
варто за допомогою спеціальних вправ.
Перш ніж безпосередньо звернутися до
прикладів тренувань, доцільно зазначити, що
увага в першу чергу основана на візуальних
враженнях, тому більшість вправ повинні мати
візуальний характер.
Наразі приведемо приклади вправ для
тренування уваги, її розподілу та переключення.
Вправа 1 . Одночасно записуйте на аркуші паперу числа від 1 до 20 і вголос рахуйте у
зворотному порядку від 20 до 1. Оцінюючи результати, враховуйте час, який ви витратили на
вправу, а також кількість усних і письмових помилок, які були вами допущені.
Вправа 2. Рахуйте від 200 до 1, щоразу
віднімаючи від числа 3: 200, 197, 194, 191…
Вправа 3. Протягом 2-3 хвилин слухайте аудіофайл (подкаст, радіопередачу), поступово зменшуючи гучність.
Вправа 4. Концентруйте увагу на будьякому нецікавому предметі з вашого побуту,
наприклад, на звичайнісінькому олівці. Протягом 5 хв. думайте тільки про нього, розглядайте
найменші деталі і намагайтесь побачити у ньому те, на що раніше ніколи не звертали увагу.
Увесь цей час ваші думки повинні бути зайняті
лише олівцем. Чи так це легко, як може здатися
на перший погляд? Аж ніяк. Адже ваш мозок з
першої хвилини буде намагатися переключитися на будь-який інший предмет чи явище, які
йому видаються більш цікавими й важливими,
ніж споглядання олівця.
Зверніть увагу: важливо обрати для тренувань звичайний предмет, який із вашого боку
не викликає ніякої зацікавленості. Так, аби ви
докладали значних зусиль у процесі тренування. При цьому ви з часом не тільки розвинете

здатність до повної концентрації, але й зробите
більш міцною силу волі.
Запорука ефективного тренування –
вміння виключити сторонні думки, звукові й
візуальні враження і отримати таким чином
повний контроль над вашим тілом і розумом.
Для того, аби навчитися опановувати власне
тіло, спробуйте одну з наступних вправ.
Вправа 5. Спокійне сидіння. Воно полягає у збереженні однієї і тієї ж самої пози без
рухів. Зауважимо: кожен м’яз вашого тіла має
бути нерухомим. На перший погляд ця вправа
здається надто легкою, проте вже з перших
хвилин ви зрозумієте, що сидіти без руху вкрай
важко. Цілком можливо, що в перші декілька
тренувань ви зможете виконувати вправу не
більше 4-5 хв. Однак, з часом навчитеся сидіти
без руху навіть 15 хв. поспіль. Результат цієї
вправи: вміння швидко концентруватися і відпочивати після напруження. Для того, аби
швидше опанувати здатність спокійно сидіти
довгий час, радимо обрати зручне крісло і
максимально зручну позу, яка буде сприяти
розслабленню всіх м’язів. Навчившись таким
чином контролювати власне тіло, ви зможете
перейти до більш складних вправ.
Вправа 6. Візьміть у праву руку склянку, наповнену водою. Витягніть руку перед собою. Концентруйте увагу на поверхні води.
Ваше завдання: на 1 хв. утримувати її без будьяких коливань. Потім виконайте ту ж вправу
лівою рукою. Поступово збільшуйте час виконання вправи з 1 до 5 хв.
З часом ви опануєте здатність зосереджувати увагу на певному занятті. Навіщо взагалі вам уміти швидко концентруватися? Задля
ефективної самоосвітньої діяльності: тепер вас
не будуть відволікати від навчання сторонні
думки, звуки і розмови.
На завершення зазначу: оскільки увага
взаємозалежна з пам’яттю, дотримання правил
щодо харчування, спорту, відпочинку та
емоційного стану позитивно вплинуть на розвиток вашої уваги.
Інформаційно-комунікаційні технології
в самоосвіті
Інформаційно-комунікаційні технології
– дієвий інструмент ефективної самоосвітньої
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імітація реальних умов, процесів і явищ. Таким
чином, кожен учень у будь-який час може провести хімічний чи фізичний експеримент, який
за реальних умов провести не так просто (відсутність необхідних лабораторних знарядь,
приладів і ресурсів).
- Інформаційно-комунікаційні технології
дозволяють максимально урізноманітнити освітній процес, зробити його цікавим і динамічним. Чимало вправ можна виконувати в ігровій
формі, не втрачаючи при цьому у рівні засвоєння знань. Саме такі умови підвищують навчальну мотивацію й пізнавальну активність
тих, хто навчається.
- Інформаційно-комунікаційні технології
слугують добрим підґрунтям для виховання учнів та їх підготовки до продуктивної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.
Розглянемо, які засоби інформаційнокомунікаційних технологій можна використовувати у процесі навчання на прикладі вивчення хімії.
- Ігри та тренажери (зокрема на мобільних додатках).
- Віртуальні лабораторії.
- Засоби для моделювання різноманітних
процесів.
- Онлайн-бібліотеки.
- Онлайн-платформи.
- Онлайн-курси.
- Засоби для створення мультимедійних
презентацій.
- Вебінари.
- Періодичні системи онлайн.
- Програмно-методичні комплекси.
- Хмарні засоби для підтримки спільної
навчально-дослідницької діяльності.
Зазначено лише декілька прикладів.
Насправді можливостей значно більше. Ось
приклади ресурсів, які пропонують безкоштовні програми навчання і навчальні матеріали
з різних напрямів шкільної програми, програми
коледжів і університетів (на деяких із них
по завершенню навчання здобувач освіти
отримає сертифікат): Prometheus, EdEra, Khan
Academy, Гіпермаркет знань, Twirpix.
Принагідно зазначимо, що знання з

діяльності. Адже сьогодні навчатися можна не
лише за допомогою паперових підручників, які,
по-перше, досить дорогі, а по-друге, часто
вміщують застарілу інформацію. Навчатися
можна будь-де і будь-коли, маючи під рукою
комп’ютер, ноутбук, планшет чи смартфон.
Які засоби навчання відносимо до інформаційно-комунікаційних технологій? Електронні підручники і посібники, мультимедійні
програмні продукти, системи дистанційного
навчання, офісне і спеціалізоване програмне
забезпечення, а також Інтернет і його сервіси.
Здобувати нові знання можна як в
офлайн-режимі, так і у режимі онлайн. У мережі Інтернет можна знайти безліч безкоштовних ресурсів і електронних носіїв інформації.
Таким чином, самоосвітня діяльність засобами
інформаційно-комунікативних технологій стане
не тільки надзвичайно ефективною та цікавою,
але й доступною для всіх охочих навчатися.
Переваги, які дають сучасному учневі
інформаційно-комунікаційні технології, важно
переоцінити. Коротко окреслимо основні:
- У навчанні використовують індивідуальний підхід, при якому кожен учень засвоює
матеріал з тією швидкістю, яка є прийнятною
для нього.
- У процесі навчання є можливість
своєчасно отримувати інформацію про допущені помилки і контролювати власні навчальні
успіхи. Це, з одного боку, дозволяє оперативно коректувати навчання аби уникнути помилок у подальшій роботі, а з іншого - дає додаткову мотивацію досягати ще більших успіхів.
- Кожен учень має змогу здійснювати
самоконтроль і самокорекцію навчальних результатів, а також за необхідності інтенсифікувати процес навчання, збільшуючи навантаження і кількість завдань, які необхідно виконати. Таким чином, якщо у вас є бажання вчитися,
ви зможете досягти високих навчальних
результатів за досить короткий проміжок
часу.
- Інформаційно-комунікаційні технології
дозволяють виконувати різноманітні експерименти та лабораторні роботи у віртуальних лабораторіях, у яких виконується максимальна
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англійської мови значно розширять ваш вибір
ресурсів і дозволять слухати безкоштовні лекції
провідних університетів світу (Academic Earth,
Edx, University of the People, TED, Coursera, The
Open University, Carnegie Mellon Open Learning
Initiative).
Вважаю за доцільне окремо зупинитися
на платформі YouTube, яка у багатьох
асоціюється з великою кількістю розважального контенту. Насправді на цій платформі розміщено безліч уроків, роз’яснень, рекомендацій, документальних відеоматеріалів та інтерв’ю з експертами у різних галузях наук.
YouTube – чи не найпростіший спосіб знайти
якісну і корисну навчальну інформацію у мережі Інтернет безкоштовно. Радимо не нехтувати такою можливістю.
Підсумовуючи сказане вище, робимо
наступний висновок. Про те, якими шляхами
ви можете оволодівати дисциплінами навчального плану закладу професійної (професійнотехнічної) освіти, ви можете дізнатись у мережі
Інтернет, сформулювавши відповідний запит
для пошукової системи. Як правильно
формулювати пошуковий запит поговоримо
далі.
Формулювання запитів у пошукових
системах мережі Інтернет. Щоб знайти інформацію у мережі Інтернет, необхідно зайти до
пошукової системи (наприклад, Google), у рядку пошуку написати запит і натиснути
«Знайти». При цьому пошукова система у процесі написання запиту запропонує підказки: пошукові запити, які найчастіше формулюють
користувачі на тему, яка вас цікавить. Якщо
якась із підказок відповідає вашому запиту, не
обов’язково завершувати його формулювання:
можете натиснути на підказку і отримати результати.
Вимоги до пошукових запитів:
- Простота. Запит має бути якомога простим іншим. За таких умов результат
роботи пошукової системи буде максимально
якісним.
Наприклад, якщо ви бажаєте знайти віртуальну лабораторію для проведення дослідів з хімії, достатньо написати «віртуальна
лабораторія хімія».

- Точність. Пошуковий запит має містити якомога менше слів та бути максимально
конкретним. Повернемося до прикладу з попереднього пункту. Аби знайти віртуальну лабораторію, не потрібно писати щось на зразок:
«я хочу знайти віртуальну лабораторію для
вивчення хімії». Цей запит знизить якість роботи пошукової системи, тому що крім посилань
на ресурси з віртуальними лабораторіями вам
запропонують сайти з форумами, посібниками
та електронними виданнями. Таким чином,
на пошук потрібної інформації витратите значно більше часу, а вибір ресурсів, які дійсно
вас цікавлять, буде при цьому більш обмеженим.
Зверніть увагу: якщо напишете запит
«вчити хімію», ви отримаєте перелік джерел,
які містять різноманітну навчальну інформацію. У випадку формулювання запиту
«хімія» отримаєте перелік розрізненої інформації, яка має відношення до вказаного слова.
Знайти з цього переліку те, що дійсно буде вам
корисним, буде надзвичайно складно.
Також радимо для зручності використовувати закладки «Малюнки», «Відео» та «Новини» у верхній панелі Google.
Перейшовши на закладку «Малюнки»,
отримаєте виключно малюнки щодо заданого
пошукового запиту, а, відповідно, у закладці
«Новини» буде розміщений лише новинний
контент.
Правила формулювання пошукових
запитів на платформі YouTube однакові. Для
пошуку на внутрішніх сторінках сайтів іноді
достатньо написати у рядку для пошуку
«хімія», в інших випадках конкретизувати – це
залежить від наповнення сайту та обсягу інформації, яка на ньому розміщена.
Правильно сформульований пошуковий
запит дозволяє економити час і швидко знаходити те, що дійсно необхідне. Тим паче, що
всесвітня мережа Інтернет може слугувати
прекрасним засобом для навчання з будь-якої
галузі наук.
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Порада 5. Вимірюйте свій прогрес.
Контролюйте свій самоосвітній процес. Лише
за умови постійного самоконтролю ви будете
мати точне уявлення про рівень отриманих
знань. Людині зазвичай важко об’єктивно
оцінювати власні досягнення. Іноді здається,
що навіть після поверхневого ознайомлення з
новим матеріалом змогли глибоко його засвоїти. Насправді, це далеко від реальності,
оскільки не можемо відповісти навіть на найпростіші запитання з вивченої теми. Як виміряти свій прогрес? Пройдіть тести, які можна
знайти в інтернеті та у підручниках. Дайте відповіді на питання для самоперевірки. Скористайтеся різноманітними стандартизованими
прийоми перевірки знань – використовуйте все,
що можете знайти.
Порада 6. Повторюйте вивчений матеріал. Повторюйте щойно вивчений матеріал
на наступний день, через день, через тиждень.
Добре засвоєний навчальний матеріал варто
повторювати принаймні раз на місяць. Про
прийоми тренування пам’яті вам розповіли. А
які ж існують прийоми повторювання? Один
із найбільш ефективних – метод карток. Для
того, аби швидко повторити пройдений матеріал, напишіть на картках або звичайних
клаптиках паперу з одного боку запитання, а з
іншого – відповідь. З часом кількість карток буде зростати. Постійно їх перемішуйте, аби
запитання не повторювалися. Інакше повторювання може перейти в зубріння.
Порада 7. Розвивайте творче мислення. Шукайте альтернативні шляхи вирішення
задач. Це стосується будь-якої галузі, а особливо машинобудування. Перш ніж ознайомитися з
шляхами вирішення тієї чи іншої технічної,
технологічної, наукової проблеми, порозмірковуйте, як би вирішили її ви. З чого б почали, що
б вам знадобилося у процесі роботи. Знайдіть у
групі однодумців, спробуйте довести їм дієвість
ваших гіпотез, подискутуйте, прислухайтесь до
критичних зауважень. Лише в діяльності, у розумовому пошуці можна розвинути творчу інтелектуальну діяльність.
Порада 8. Знайдіть наставника. Викладач, майстер виробничого навчання чи більш
досвідчений товариш відповість на питання, які

Порада 1. Складіть план самостійних
занять і програму самоосвіти. У самостійному навчанні важливо дотримуватися режиму,
при якому ви будете приділяти навчанню
певний час регулярно, наприклад, одну годину
щодня. Складіть список джерел інформації, які
плануєте вивчати, із зазначенням конкретних
термінів вивчення.
Порада 2. Докладайте зусиль. Якщо
навчання дається легко і у його процесі взагалі
не напружуєте мозок, значить ваш рівень знань,
умінь і навичок не підвищується. Для продуктивного інтелектуального розвитку необхідно
докладати зусиль. Для цього поступово ускладнюйте завдання і виконуйте щоразу більшу
кількість вправ. Вчитися – це означає напружувати мозок і долати труднощі. Навчання не має
нічого спільного з розслабленим переглядом цікавої літератури, з розвагами. Це праця – цікава, натхненна, інтелектуальна, важлива,
корисна, престижна, творча.
Порада 3. Уникайте зубріння. Зубріння, заучування не має ніякого відношення до
напруження мозку і засвоєння інформації.
Оскільки зубріння – це одноманітне повторювання, воно здатне викликати мозкову перевтому. Як наслідок: відсутність бажання продовжувати навчання.
Порада 4. Виконуйте практичні завдання регулярно. Вивчення теоретичного матеріалу без практичного закріплення не
принесе великої користі. Якщо ви вивчаєте
фізику, хімію – виконуйте лабораторні роботи у
віртуальних лабораторіях. Вивчаєте спеціальні
предмети – регулярно влаштовуйте собі
перевірку знань.
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виникнуть у вас у процесі навчання, самоосвітньої діяльності і допоможе зробити вивчення
нового матеріалу більш осмисленим. Якщо
можливість спілкуватися з наставниками (зокрема, засобами дистанційного зв’язку) наразі
відсутня, шукайте відповіді експертів у мережі
Інтернет.
Порада 9. Використовуйте візуальну
та аудіо інформацію. Поділ людей на візуалів
та аудіалів має умовний характер. Для максимально продуктивного засвоєння нових знань
необхідно використовувати всі доступні способи отримання інформації. Читайте, дивіться
навчальні відео, ставте запитання експертам і
переказуйте отриману інформацію. Так ви зможете її зрозуміти і ґрунтовно засвоїти.
Порада 10. Шукайте однодумців. Як
уже було вказано вище, вчитися разом із друзями набагато цікавіше. Обговорювати навчальні
проблеми, ділитися успіхами і навіть змагатися
– все це мотивує продовжувати самоосвітню
діяльність. Якщо у вашому оточенні немає охочих включитися у самоосвітню діяльність
разом з вами, шукайте однодумців у мережі Інтернет: на форумах і у коментарях під відеоуроками. Ви обов’язково знайдете однодумців!
Порада 11. Відпочивайте. Відпочинок –
запорука продуктивної роботи. Коли ви робите
перерви у навчанні, ви даєте мозку можливість
ґрунтовно опрацювати отриману інформацію,
таким чином допомагаєте йому її краще зрозуміти та глибше засвоїти. Проте написане вище
– далеко не все, що треба знати про відпочинок.
Занадто велике навантаження може виснажити
вас, повністю знищити бажання продовжувати
вчитися. І тоді навіть при думці про навчання у
вас буде виникати відраза. Аби не втратити бажання та інтерес до навчання, обов’язково відпочивайте. Краще займатися 1-2 години 5 разів
на тиждень, ніж 8 годин поспіль 2 дні.
Якщо у вас є бажання вчитися, ви можете освоїти будь-яку галузь наук самоосвітніми
шляхами. Про те, як правильно ставити навчальні цілі та мотивувати себе у процесі навчання уже розповідали. Знайте і пам’ятайте
про величезні можливості для планування часу,
розвитку мислення, пам’яті й уваги. Ознайомившись із рекомендаціями, ви отримали ефек-

тивні інструменти для успішної самоосвітньої
діяльності. Тепер необхідно розпочати!

ЛІТЕРАТУРА
1. Вдовенко І.С. Цілі та засоби змагальності в системі: неперервна професійна освіта –
ринок праці: монографія / І.С. Вдовенко – Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2011. – 312 с.
2. Вовк Б.І. Мотиваційна складова самоосвіти майбутніх викладачів практичного навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні
науки. Кіровоград, 2016. № 147. С. 184–189.
3. Вовк Б.І. Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх
викладачів практичного навчання ПТНЗ. Вісник Черкаського університету. Черкаси, 2016.
№ 18. С. 24–31.
4. Вовк Б.І. Самоосвіта – запорука сформованості професійної культури майбутнього
викладача практичного навчання ПТНЗ. Нові
технології навчання: науково-методичний збірник. Інститут інноваційних технологій змісту
освіти МОН України. Київ, 2015. № 86 (Ч. 2). С.
32–36.
5. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.
Захисти себе від ВІЛ. Тренінги життєвих навичок: посібник / Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко – К. : Алатон, 2011. – 168 с.
6. Лозовецька В.Т. Професійне становлення особистості в сучасних умовах праці /
В.Т. Лозовецька // Науковий вісник ІПТО
НАПН України. Професійна педагогіка. Збірник наукових праць. – 2013. – № 5. – С. 20-23.
7. Мося І.А. Розвиток самоосвітньої
компетентності учнів професійно-технічних
навчальних закладів у процесі загальноосвітньої підготовки. Методичні рекомендації / І.А.
Мося – К.: ІПТО НАПН України, 2013 – 49 с.
90

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
ДО ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»
пппппппппппппппппппппппппппппппппппппп встигнути виховати стійку необхідність у самоппп
стійних заняттях фізичною культурою і спортом, бажання і вміння покращувати фізичну
підготовленість, забезпечити фізкультурну грамотність кожного свого вихованця. З метою забезпечення мотивації уроки повинні бути
різноманітними, насиченими, цікавими, з
нестандартними формами організації навчання.
На мою думку, компетентнісний підхід,
викладач Державного наключові компетентності мають стати основою
вчального закладу «Бердянський центр професійособистісно зорієнтованого процесу і спрямуно-технічної освіти»
вати його на розвиток та оздоровлення учнівської молоді. Саме через компетентністний підхід
Пріоритетним завданням системи освіти на уроках і в позаурочний час відбувається
є виховання в учнівської молоді відповідально- засвоєння основних умінь і навичок, що дає
го ставлення до власного здоров’я й здоров’я змогу забезпечити зростання показників
оточуючих як до найвищої соціальної цінності. фізичного розвитку.
Фізична культура як невід’ємна складоРеалізуючи на уроках фізичної культури
ва освіти забезпечує можливість набуття здобу- напрацювання з методичної теми «Застосуванвачами освіти необхідних науково обґрунтова- ня особистісно орієнтованого підходу на уроних знань про здоров’я і засоби його зміцнен- ках фізичної культури і в позаурочних формах
ня, шляхи і методи протидії хворобам, про ме- навчання», акцентую увагу на всьому спектрі
тодики досягнення високої працездатності та методів організації роботи на уроці, серед яких
тривалої творчої активності.
використовую такі:
Фізичне виховання учнів закладів про- поточний;
фесійної (професійно-технічної) освіти спря- груповий;
моване на зміцнення здоров’я, розвиток фізич- фронтальний;
них, морально-вольових та інтелектуальних
- колове тренування;
здібностей людини і має на меті всебічний роз- поперемінний.
виток фізичних і духовних сил майбутніх
Щоб урок був цікавим, пропоную учням
робітників, підготовки їх до трудової діяль- самостійно знаходити шляхи до поставлених
ності.
цілей, використовуючи для цього раніше отриВплив фізичної культури на формування мані завдання, сформовані уміння та навички.
особистості багатогранний і багатофункціональний. Завдяки фізичному вихованню підвищується працездатність, поширюється діапазон
рухових умінь і навичок, підвищується розумова активність, регулюється психоемоційний
стан, раціоналізується організація праці, зберігається здоров’я та, нарешті, формується здоровий спосіб життя.
Здоров’я і фізична підготовленість молоді - найважливіші складові здоров’я і фізичного потенціалу всього народу.
Викладачу фізичної культури потрібно
Вікт орія

Мал ахова,
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Не вказую на помилки учнів, не висуваю
вимоги щодо їхнього фізичного навантаження.
Впевнена, що головним напрямом у педагогічній діяльності викладача фізичної культури має стати розвиток в учнів творчості,
ініціативності, самостійності, бажання систематично фізично розвиватися.
Творчий процес – це створення нових
важливих матеріальних і духовних цінностей.
Працюючи над створенням технології
самоосвіти та розвитку творчої особистості учня, особливу увагу приділяю зв’язку навчання з
життєвим пізнавальним досвідом, індивідуальному підходу в процесі виховання здібностей і
вольових якостей, формуванню наукового стилю мислення.
Самоосвіту учнів розглядаю як керовану особистістю систематичну діяльність,
спрямовану на вдосконалення пізнавального
рівня.
Цей процес стає ефективним за умов його необмеженості урочною діяльністю, коли
учень продовжує працювати над собою у позаурочних формах навчання.
На уроці фізичного виховання «Легка атлетика. Кросова підготовка з елементами футболу» використовую метод роботи у групах,
який дає можливість досягти кращої зайнятості
учнів на уроці, підвищити зацікавленість і результативність заняття.

стійного тренування, що дає можливість учням
самостійно мислити, творчо підходити до виконання завдань, оцінити важливість виконаних
вправ і в подальшому використовувати їх у
житті.
На уроці з теми «Легка атлетика. Кросова підготовка з елементами футболу» використовую таку картку-завдання для самостійного
тренування:
1. Скласти і виконати вправи для розвитку рухових якостей, запропонованих викладачем.
2. Бігові вправи чергувати з виконанням
завдань за рівнями.

Тема: Легка атлетика. Кросова підготовка з елементами футболу.
Мета уроку:
- повторити з учнями елементи футболу;
- розвивати координації рухів під час
виконання вправ з м’ячами;
- формувати зацікавленість до занять
фізичною культурою і спортом, почуття відповідальності й колективізму засобами роботи
в групах;
- створити умови щодо подальшого розвитку в учнів навичок самостійної діяльності;
- виховувати толерантність у міжособистісних стосунках здобувачів освіти.
Завдання:
- сприяти формуванню в учнів техніки
кросового бігу, розвитку витривалості;
- формувати свідоме ставлення до здорового способу життя, збереження і зміцнення
власного здоров’я.
Тип уроку: комбінований.

Виховуючи компетентного робітника,
використовую інноваційні навчальні технології
– «випереджальні завдання» для самостійної
пошукової діяльності.
Не менш цікавою є робота на уроках за
допомогою індивідуальних карток для само92

Тип уроку: комбінований.
Інвентар і обладнання: секундомір,
м’ячі, магнітофон, картки для самостійного тренування.
Місце проведення: спортивний майданчик.
Хід уроку
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ВИХОВНА РОБОТА

ТУРБОТА ПРО УЧНЯ – ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВУ
пппппппппппппппппппппппппппппппппппппп вати їх до самостійного життя. Випускники
пппп
училища повинні бути затребуваними на ринку
праці, здатними навчатися протягом життя і бути спроможними до професійного зростання.

Людм и л а

Макарова,

заступник

директора

з

навчально-виховної роботи Державного навчального закладу «Михайлівське вище професійне училище»

У ДНЗ «Михайлівське вище професійне
училище» навчається близько 500 здобувачів
освіти, значна частина яких із незахищених
верст населення, тому соціальний захист є одним із пріоритетних напрямів діяльності педагогічного колективу.
Основні напрями роботи:
- соціальний супровід учнів серед незахищених верст населення;
- надання матеріальної допомоги і матеріального заохочення;
- організація харчування;
- забезпечення учнів безкоштовними
місцями в гуртожитку;
- медичний супровід протягом усіх років
навчання;
- безкоштовне підвезення з віддалених
сіл Михайлівського району.
Соціальний супровід учнів серед незахищених верст населення
Учні з незахищених верст населення
постійно потребують уваги з боку соціального
педагога, класних керівників і майстрів виробничого навчання. Саме в підлітковому віці формуються життєві пріоритети людини, тому
соціальне середовище, в якому перебувають
учні, безпосередньо впливає на формування
особистісних рис молоді. Завдання педагогічного колективу училища - не тільки сформувати професійні навички вихованців, й підготу-

Однією з проблем сучасної молоді є
брак уваги з боку дорослих (батьків, піклувальників), тому часто педагог бере на себе роль
«близької людини» - порадника, друга, захисника. Також нині засоби масової інформації
нав’язують суспільству стереотип «красивого
життя». Це призводить до появи в підлітків
відчуття неповноцінності через матеріальне
становище. Негативно впливають на молодь інтернет-ресурси, «завдячуючи» яким підлітки
потрапляють у віртуальне життя, а зустрічаючись із труднощами в реальному світі, відчувають себе незахищеними.
Педагогічний колектив училища робить
усе для того, щоб допомогти своїм вихованцям.
Проводимо індивідуальну роботу з учнями. Залучаємо їх до участі в загальноучилищних заходах, конкурсах, олімпіадах, до занять у
спортивних секціях і гуртках.
Постійна клопітлива робота класних
керівників і майстрів виробничого навчання дає
свої результати. Спостерігаємо, як склалася доля випускників після закінчення училища і
знаємо, що більшість наших вихованців
знайшли своє місце в дорослому житті.
Особливу увагу приділяємо учням із
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
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Усім учням, які виявили бажання
проживати в гуртожитку, надають таку можливість. Останнім часом проведена реконструкція побутових кімнат, замінені двері,
вікна, здійснений капітальний ремонт даху. Тут
створено належні санітарно-побутові умови. У
кімнатах тепло, затишно, придбано нові меблі.
У гуртожитку працюють два вихователі. При
гуртожитку є бібліотека, телевізійний, читальний і танцювальний зали, дві спортивні кімнати, працює гурток «Рукоділля». Організоване
учнівське самоврядування: працює рада гуртожитку, яка контролює виконання учнями правил внутрішнього розпорядку, стан збереження
матеріальних цінностей і санітарний стан кімнат.
У 2009 році в училищі створено амбулаторію сімейного лікаря. Аналогів такому
медичного закладу не було в жодному ПТНЗ
України. Амбулаторія має кімнату для огляду
пацієнтів, кабінет фізіотерапевтичних процедур,
де лікують захворювання дихальних шляхів,
ЛОР-органів, опорно-рухового апарату; маніпуляційний кабінет. Училище купує ліки за власні
кошти. Протягом усіх років навчання медичний
персонал слідкує за здоров’ям учнів, надає
кваліфіковані рекомендації батькам.
Створення амбулаторії, придбання необхідного обладнання, інструментарію, меблів
стало можливим завдяки виробничій діяльності
закладу. Для цього використано майже 180 тис.
грн власних надходжень. Колектив розуміє, що
здорова молодь - це здорова Україна. У зв’язку
з медичною реформою, яку проводять у країні,
наша амбулаторія нині знаходиться в стані
реорганізації.
Учні, які проживають у віддалених
селах Михайлівського району, мають можливість безкоштовно приїздити на навчання.
За власні кошти в училищі придбано чотири
автобуси, які обслуговують п’ять маршрутів.
Підвезення учнів дає позитивні результати, тому що батьки мають можливість щоденно
контролювати навчання та дозвілля своїх дітей і
мати матеріальну підтримку з боку навчального
закладу. Соціальний захист учнів училища – це
один із найважливіших напрямків діяльності
закладу освіти.

батьківського піклування. Постійно підтримуємо зв’язок з піклувальниками, залучаємо
учнів до участі в громадській роботі, в художній самодіяльності, спортивному житті, піклуємося про здорове харчування, про літнє
оздоровлення цієї категорії учнів. Усе робимо
для того, щоб діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, почувалися комфортно, швидше адаптувалися в учнівському колективі й могли в будь-який час отримати підтримку, слушну пораду від дорослих. Педагоги
беруть на себе відповідальність за те, що за час
навчання в училищі учні цієї категорії в сповна
були підготовлені до самостійного життя.

Значну увагу приділяємо матеріальній підтримці учнів. Відповідно до Положення
про матеріальну допомогу й матеріальне заохочення учнів, яке розроблене в закладі освіти,
постійно надаємо допомогу та заохочуємо учнів серед незахищених верст населення. Співпрацюємо з соціальними службами, які теж
надають допомогу учням.
Одним із напрямків соціальної підтримки учнів є харчування, яке організоване
в їдальні училища. Тут можуть пообідати всі
учні та співробітники. У зв’язку з тим, що відбувається заготівля овочів з осені та завдяки
спонсорській підтримці партнерів ФГ «ТавріяСкіф», вартість обідів складає 10-15 грн. Асортимент страв різноманітний. На перервах учні
можуть поласувати випічкою, виготовленою в
навчально-виробничий майстерні «Пекарня».
Продукція реалізовується в буфеті.
Учні, які мешкають у гуртожитку, забезпечуються триразовим харчуванням.
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ЧИТАЄМО ПОДОРОЖУЮЧИ, АБО ШЛЯХАМИ ПРОЧИТАНИХ КНИГ
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯ
пппппппппппппппппппппппппппппппппппппп рожуючи, або Шляхами прочитаних книг»
пппппппппп
об’єднано три окремі бібліотечні проєкти:
«Читаймо українське!», «Галерея портретів» і
«Подорожуємо Україною».
Розпочалося все тоді, коли в завідувача
бібліотеки з’явився блог «Бібліотечний горизонт». Тут відкрито сторінку «Читаймо українське!». Задумано її як патріотичний ресурс
популяризації національної книги, адже українська література – це не тільки шедеври, які
завідувач бібліотеки Дерзалишили нам класики і які включені до шкільжавного навчального закладу «Михайлівське виної програми. Зараз у вітчизняній літературі
ще професійне училище»
відбувається вибуховий розвиток, а українська
книга нині – це неупереджена історія, що
З кожним роком зростає кількість раніше була закрита для читача; це безмежний
українців, які взагалі не читають книг. Про те, світ лірики, містики, техно-, пригод тощо. Тому
що для 15-20-річних громадян читання - остан- в публікаціях на блозі почали пропонувати
нє із занять, свідчать дані недавнього дослі- відвідувачам прочитати книги сучасних україндження Київського інституту проблем управ- ських авторів.
ління ім. Горшеніна, яке засвідчило: 42% молоЗвісно, розуміли, що марно сподіватися
дих українців у вільний час насамперед грають на велику кількість зацікавлених, але два-три
у комп’ютерні ігри й сидять в Інтернеті, 36% читачі все ж таки з’являлися, і для початку
займаються домашніми справами, 30% відвіду- цього було достатньо. У вузькому колі обмінюють кафе й ресторани. І лише 18% зізналися, валися враженнями й емоціями від прочитанощо читають книгу, газету або журнал.
го, оцінювали автора та зображені події й
Як зазначає експерт Інституту Горшені- персонаж.
на Наталя Клаунінг, рівень захопленості молоді
Потім виникло бажання обговорити це
читанням нині помітно нижчий, ніж, напри- на широкий загал, розповісти історії іншим учклад, 20 років тому, коли підліток, у середньо- ням і співробітникам училища. Так з’явився
му, читав 40 книг на рік. Сучасний підліток наступний проєкт «Галерея портретів», у
читає, в середньому, лише 9 книг. Така тенден- межах якого проходять великі загальноучиція звужує «інтелектуальні горизонти» молодо- лищні заходи, де розповідають про видатних
го покоління українців, процвітає невігластво й українців. Героями галереї стали всесвітнеграмотність.
ньовідомі постаті, які були українцями по крові
Згідно з результатами опитування учнів або жили в Україні, працювали для блага Батьучилища, 62% першокурсників не відчувають ківщини і прославляли її на весь світ.
задоволення від читання, тому ознайомлюютьТак, прочитавши книгу Валерії Врубся лише з програмними творами, 47% не левської «Соломія Крушельницька» про випам’ятають, коли востаннє брали до рук худож- датну українку, оперну співачку, яка, завдячуню книгу, а 29% зізналися, що не прочитали ючи таланту і величезній працездатності,
жодного літературного твору в своєму житті.
сягнула найвищих висот світової слави, провеЦі приголомшливі результати змусили ли виховний захід «Шляхами Соломіїної
діяти – так народився бібліотечний проєкт з по- пісні».
пуляризації читання «Читаємо подорожуючи,
Книга відомого вченого в галузі садівабо Шляхами прочитаних книг».
ництва і письменника Петра Вольвача «СимиПід загальною назвою «Читаємо подо- ренко і Крим» спонукала до глибшого
Нат ал ія

Удовіч ен ко,
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вивчення історії династії Симиренків, яка впродовж чотирьох поколінь давала Україні всесвітньовідомих постатей – підприємців, меценатів,
учених. За результатами пошукової роботи
проведено загальноучилищний захід «Сузір’я
династії Симиренків».
До ювілейної дати від дня народження
гетьмана Івана Мазепи бібліотека запропонувала історичні повісті Богдана Лепкого «Мазепа»
й «Мотря», обговорення яких продовжили на
виховній годині «Таємниці й загадки видатного
гетьмана».
До проєкту «Галерея портретів», що
триває в училищі вже протягом п’яти років,
долучилися інші наші колеги, й разом
ознайомили учнів із постатями Михайла Грушевського, Андрея Шептицького, Іллі Мечникова, Богдана Лепкого, Миколи Пирогова,
Миколи Амосова, Богдана Ступки, Бориса Патона.
Ще пізніше настала черга основного –
третього етапу технології промоції читання –
проєкту «Подорожуємо Україною». Виникла
ідея відвідати місця, пов’язані з певними історичними постатями, героями літературних
творів або подіями, описаними в книгах. Подорожували з учнями й колегами завжди, але тепер наші поїздки стали тематичними, спрямованими на поглиблене пізнання історії й традицій українського народу.
Отже, дослідивши життєвий шлях Соломії Крушельницької по книжках і публікаціях, із групою учнів вирушили до Львова,
щоб побувати у Музично-меморіальному музеї
видатної українки, насолодитися оперою у
Львівському театрі опери та балету ім. Крушельницької, вклонитися її могилі під час
екскурсії по Личаківському некрополю. Ми
навіть жили в готелі, що розташований в особняку, де співачка жила останні роки свого
життя.
У Львові буваємо щороку, тож наступна
поїздка буде присвячена визначній постаті Андрея Шептицького з відвідуванням Собору
св. Юра, з яким тісно пов’язана доля видатного
митрополита, Національного музею ім. Андрея
Шептицького і, звичайно ж, бібліотеки – Центру імені Митрополита Андрея Шептицького,

ресурсно-інформаційного середовища, який
нещодавно відкрито при Українському католицькому університеті.
Минулої весни шляхи прочитаних книг
привели нас до Батурина, Чернігова й Києва,
міст, пов’язаних із гетьманом Іваном Мазепою.
Будинок Мазепи і вишукана будівля колегіуму,
заснованого ним у Чернігові, Цитадель Батуринської фортеці, Музей археології Батурина,
Будинок-музей Генерального судді Василя Кочубея у Батурині – усі ці місця допомогли
поглибити наші знання з історії України про
період гетьманування Мазепи, Полтавську битву, Батуринську трагедію.

Батурин 2019

Чернігів 2019

Робота бібліотеки з популяризації читання є актуальною й своєчасною, поступово
набула ознак системності, почала укладатися в
логічний ланцюжок: прочитали книгу – обговорили – розповіли на загал – поглибили знання,
відвідавши місця, пов’язані з прочитаним.
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Під час тієї поїздки побували на озері
Синевир, в Ужгороді, Берегові, милувалися дивовижними карпатськими краєвидами, доторкнулися до легенд і яскравого фольклорного
колориту цього краю.
Тему «розстріляного відродження» з нагоди 80-ї річниці тих трагічних подій вивчали у
Харківському літературному музеї, працівники
якого провели для нас цікаву інтерактивну гру
«Будинок «Слово».
Вінниця повідала нам про видатного
лікаря-науковця Миколу Пирогова – побували у
Музеї-садибі Пирогова й родинній церквіусипальниці, де до сьогоднішніх днів у скляному саркофазі покоїться забальзамоване тіло
вченого.
Буває так, що відвідані місця самі підказують, які книги можуть зацікавити читачів.
Наприклад, перебуваючи в Києві біля Меморіалу жертв Голодомору, пропоную прочитати
книги відповідної тематики: твори Світлани
Талан, Дарини Гнатко. Зупинившись помовчати
біля фото загиблих на Алеї Героїв Небесної
Сотні, або відвідавши Національний музей
історії України у ІІ світовій війні, з якого виходимо емоційно приголомшеними, завжди звертаю увагу вихованців на нові книги відповідної
тематики, що з’явилися у фонді нашої бібліотеки. Повернувшись із Кам’янця-Подільського,
Хотина та Умані, читаємо історичний роман
Павла Наніїва «Тричі продана».

Київ 2017

Книги Марії Матіос покликали нас до
Карпат, чарівних Гуцульщини й Буковини, до
Чернівців, де в університеті ім. Федьковича
працювала бібліотекарем відома письменниця.

Чернівці 2016

Іншим разом подорожували Закарпаттям, де в Мукачево відвідали видавництво
«Карпатська Вежа», в якому друкуються твори
Мирослава Дочинця, поспілкувалися з автором
(на жаль, лише телефоном), привезли додому
книги з автографами.

Кам’янець-Подільський - 2016

Як було зазначено раніше, у своїх пропозиціях надаємо перевагу сучасним авторам, але,
подорожуючи Україною, обов’язково згадуємо
українських класиків. Чи можливо у Львові
не говорити про Івана Франка, у Харкові – про

Закарпаття – 2018
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Григорія Сковороду, у Чернігові – про Михайла
Коцюбинського, у Чернівцях – про Ольгу Кобилянську? Піднялися на Говерлу і там, на
найвищій вершині України, читали напам’ять
пролог до поеми Франка «Мойсей».
Що разу маю для своїх туристів обов’язкову умову: там, де є можливість, відвідуємо театр. Так, у Запоріжжі у театрі ім. Магара переглянули «Енеїду» та «Анну Каренину», Київ
здивував «Кайдашевою сім’єю» та «Украденим
щастям» в театрі ім. Франка, Львів засліпив
оперетою «Летюча миша» в оперному театрі та
приголомшив «Блакитною трояндою» у театрі
ім. Заньковецької. А в Мукачеві міський театр
розчулив виставою «Безымянная звезда».
Загалом за майже чотири роки існування
проєкту разом з учнями і колегами відвідали
понад 20 міст і містечок України, маємо багато
планів на майбутнє.

Київ 2019

Такий підхід до масової роботи бібліотеки дає результати, які тішать: дедалі більше
учнів цікавиться українською літературою, вони читають самі, а потім беруть книги для своїх
рідних. За останні два роки у півтора рази зросла загальна відвідуваність бібліотеки, показник
книговидачі художньої літератури зріс утричі.
Кількість співробітників, які користуються послугами бібліотеки, зросла з 49 до 75, художню
літературу читають викладачі, майстри, вихователі, інженер з охорони праці, керівник фізичного виховання, комендант гуртожитку, технічні працівники.
Окрім залучення до читання, описана
технологія виконує багато суміжних функцій:
1. Виховна. Жоден урок в аудиторії не
дасть такого душевного єднання дорослого й
дитини, як подорож. Діти стають відвертими і
вразливими, охоче сприймають пропозиції прочитати книгу (а саме цю мету й ставимо).
Буває, що на шляху додому, у потязі, вони встановлюють чергу на читання книг, які їм запропонували.
Мандрівки - джерело емоцій, образного
сприйняття світу, єднання з прекрасним, важливий чинник духовного здоров’я підлітка.
Особливістю людини юнацького віку є
те, що ми, дорослі, вже не можемо примусово
впливати на її думки й світогляд. І якщо хочемо
змінити ціннісні орієнтири наших вихованців
і навчити їх любити свою літературу, свою
землю, свій народ, сформувати свідомих, патріотично налаштованих громадян, треба виховувати ненав’язливо, на рівні яскравих вражень
і дієвих прикладів.
Коли діти ніяковіють від природної краси і усвідомлюють, що це їхня земля, а не «омріяні закордони», коли їхні очі світяться радістю пізнання і гордістю за те, скільки величі
зберігає наша історія, їм уже не потрібно примусово «насаджувати» думки про любов до
Батьківщини. Впевнена, що кілька хвилин здивування, коли від побаченого на власні очі
перехоплює подих, замінять десятки виховних
годин і літературно-музичних композицій на
тему «Я люблю Україну». Ці враження залишаться на все життя і перетворяться на розповіді нащадкам.
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2. Інтелектуальний розвиток, збагачення ерудиції. Важко шукати глибше джерело
пізнавальної активності, ніж читання й подорожі. Бажання дізнаватися нове з’являється на
фоні позитивних емоцій, що сприяє глибокому
засвоєнню знань. Це надзвичайно дієвий спосіб
покращити грамотність, обізнаність в історії,
літературі, географії, біології тощо, підготуватися до складання ЗНО.
3. Екологічна функція. З кожної подорожі привозимо саджанці рослин – на училищному подвір’ї уже підростають карпатські
смереки, буковинські граби та буки, подільські
берези, закарпатські ялиці, осики з Київщини,
волинські дуби.
Під час мандрівки виникає багато тем,
які можна обговорити з учнями: бачимо вітряки
й сонячні батареї – маємо розмову про альтернативну енергетику; труби підприємств, що
димлять – про шкідливі викиди в атмосферу;
гуляємо мальовничими парками – вивчаємо різновиди рослин. Бур’яни, смітники, чисті чи
брудні вулиці – все це є приводом замислитися
про природу й вплив людини на неї.
4. Комунікативна функція. Коли дитина виходить зі звичної зони домашнього комфорту, вона потрапляє у безліч ситуацій, проживаючи які набуває життєвого досвіду. Як
звернутися до незнайомої людини, поводитися
в транспорті, готелі, кафе, орієнтуватися в метро, користуватися камерою схову – ці та ще багато інших навичок ми повинні сформувати у
наших учнів, перш ніж випустити їх у доросле
життя.
«Дитина найкраще сприймає, осмислює
і запам’ятовує знання тоді, коли вона їх переживає... Нехай роки дитинства й отроцтва ваших
вихованців будуть роками пізнання Вітчизни, її
землі, праці багатьох поколінь, героїв ратних та
трудових звитяг.
Подорожуйте разом зі своїми вихованцями, пізнавайте рідний край, збагачуйте і звеличуйте його!», - цією безцінною порадою Василя
Сухомлинського сьогоднішнім педагогам
вершило розповідь про технологію залучення
учнів до читання, яка успішно застосовується у
ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище».
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Відкрийте QR-код, щоб переглянути
фільм про нашу подорож до Карпат у 2017 році.
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КОНКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
WORLDSKILLS UKRAINE - 2019
пппппппппппппппппппппппппппппппппппппп
п

- електромонтажні роботи;
- слюсарні роботи;
- кладка цегли;
- підйом та транспортування вантажів;
- експлуатація та обслуговування залізничного транспорту.
«Ми розширили перелік компетенцій
більш ніж удвічі, щоб долучати значну кількість молодих професіоналів, які прагнуть розвивати свою майстерність. Кожного року все
краще намагаємось адаптувати конкурс до міжнародних правил: окрім створення та підтримки офіційного сайту і розширення напрямів
проведення конкурсу, на сьогодні вже затверджено відповідне Положення про конкурс», —
зазначила генеральний директор директорату
професійної освіти Міністерства освіти і науки
України Ірина Шумік.

Конкурс WorldSkills - це своєрідні олімпійські ігри для учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти, молодих кваліфікованих робітників і фахівців у віці від 18 до
24 років, що проводяться кожні два роки у міжнародному форматі за 6 секторами світової економіки.
Всеукраїнський конкурс професійної
майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» важливий засіб розвитку державно-громадського партнерства в системі освіти, сприяє зростанню престижності робітничих професій.
У виставковому центрі «Козак-Палац» із
На урочистому відкритті конкурсу учас24 по 26 жовтня проходив I регіональний етап ників привітала директор Департаменту освіти
всеукраїнського конкурсу професійної майстер- і науки облдержадміністрації Тетяна Озерова.
ності «WorldSkills Ukraine» у Запорізькій області.
Офіційними організаторами конкурсу
виступили Міністерство освіти і науки України
спільно з Федерацією роботодавців України та
Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти».
Конкурс проводився за 9 професійними
напрямами:
- зварювальні роботи;
- кондитерське мистецтво;
- кулінарне мистецтво;
- токарні роботи;
– WorldSkills Ukraine – це яскрава подія
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для запорізької землі. Сьогодні ми можемо гордо сказати «віват» робітничій професії. Від
імені Міністерства освіти і науки України та Запорізької облдержадміністрації вітаю вас на
цьому заході. Нашим учасникам бажаю лише
самовдосконалення і перемог. Пам’ятайте, те,
що ви сьогодні продемонстрували, – це ваш
власний вклад у свою особистість і майбутнє
України. Вважаю, що саме на таких майданчиках ми вчимося разом з вами, робимо те, чого
від нас вимагає сучасне суспільство. Ми готуємо українських людей праці, – наголосила
Тетяна Озерова.
У конкурсі брали участь учні закладів
професійної (професійно-технічної) освіти, студенти закладів вищої освіти, молоді робітники
ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «Запоріжвогнетрив», ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод».

Результати регіонального відбору
всеукраїнського конкурсу професійної
майстерності:
Компетенція «Електромонтажні роботи»: І місце – Дмитро Мошеренков (ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійнотехнічної освіти»); ІІ місце – Олексій Заскоцький (ООО «Метінвест-Промсервис»); ІІІ місце
– Дмитро Нікольський (ДНЗ «Мелітопольський
багатопрофільний центр професійно-технічної
освіти»).

Компетенція «Кладка цегли»: І місце –
Артур Дубінін (ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти»); ІІ місце – Володимир Палига (випускник
ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище»/
ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат»); ІІІ
місце – Максим Бажанов (ПАО «Запоріжвогнетрив»).
Конкурсні завдання за компетенцією
«зварювальні роботи» учасники виконували 25
жовтня на базі ДНЗ «Запорізький політехнічний
центр професійно-технічної освіти».
ДНЗ «Запорізький торгово-кулінарний
ліцей» підготував для учасників конкурсу і
відвідувачів фуд-зону з гарячими напоями та
смаколиками.
Проведені майстер-класи з 25 найбільш
затребуваних професій.
Запорізький обласний центр зайнятості
організував для безробітних і охочих отримати
сучасну професію ознайомчий майданчик з безліччю пропозицій та інформаційними роздатковими матеріалами, корисними консультаціями і
переліком наявних вакансій.

Компетенція «Кондитерське мистецтво»: І місце – Альона Галатова (Бердянський
економіко-гуманітарний коледж); ІІ місце –
Єлизавета Позднякова (Федорівський центр
професійної освіти); ІІІ місце – Дмитро
Дворчин (ДНЗ «Запорізький професійний
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торгово-кулінарний ліцей»).

вище професійне училище»); ІІ місце – Олександр Змієвський (ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»); ІІІ місце
– Андрій Гоптарєв (ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної
освіти»).

Компетенція «Кулінарне мистецтво»:
І місце – Владислав Маляренко (ДНЗ «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей»);
ІІ місце – Дмитро Перебийніс (сімейний ресторан «Миммо»); ІІІ місце – Роман Храмов (ДНЗ
«Василівський професійний ліцей»).

Компетенція «Підйом та транспортування вантажів»: І місце – Юрій Каратунов
(ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»); ІІ місце – Кирило Кравцов
(ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти»); ІІІ місце – Олег
Бойко (ПАТ «Запоріжсталь»).

Компетенція «Токарні роботи»:
І місце – Назар Бурковцов (ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище»); ІІ місце –
Валентин Васильєв (ДНЗ «Запорізьке вище
професійне училище «Моторобудівник»);
ІІІ місце – Дмитро Чуваков (ДНЗ «Запорізьке
вище професійне училище «Моторобудівник»).

Компетенція «Зварювальні роботи»:
І місце – Олександр Биленко (ТОВ «МетінвестПромсервіс»); ІІ місце – Микола Горохов (ДНЗ
«Мелітопольський багатопрофільний центр
професійно-технічної освіти»); ІІІ місце – Максим Онищенко (ПАТ «Запоріжсталь»).

Компетенція «Слюсарні роботи»:
І місце – Антон Білан (ДНЗ «Мелітопольське
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У компетенції «Експлуатація і обслуговування залізничного транспорту» І місце
– Станіслав Мосіяш, (ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»);
ІІ місце – Ілля Пруднік (ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»);
ІІІ місце – Роман Маслов (ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти»).

Переможці регіонального етапу отримали відзнаки і представлятимуть область у
фіналі WorldSkills Ukraine, який відбудеться в
Києві у квітні-травні 2020 року.
Учасників за усіма компетентностями
об’єднають на одній платформі, де вони змагатимуться з переможцями з інших регіонів. Оцінюватимуть їхні вміння експерти кожної окремої галузі.
За словами заступника Міністра освіти і
науки Петра Коржевського, вперше на організацію Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності виділені реальні кошти – пів мільйона гривень.
«У такий спосіб ми хочемо досягти двох
цілей. По-перше, завдяки значній кількості конкурсних професій якомога більше молодих
фахівців з професійною освітою зможуть долучитися до ініціативи. По-друге, крім фінансової
підтримки роботодавців, залучення додаткових
коштів дозволить підтримати формат конкурсу
на сучасному рівні. Нині на місцях розпочинаються відбіркові змагання, ми вдячні усім закладам, учням та їхнім наставникам, які вирішать поборотися за участь у фіналі», – зазначив
Петро Коржевський.
Наталія Нідерман, методист НМЦ
ПТО у Запорізькій області
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