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Виходить 2 рази на місяць

Орган Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області
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Видається з 1992 року,
як зареєстроване видання – з січня 1994 року
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№ 17 - 18

30 грудня 2015 року

ВЕЛЬМИШАНОВНІ ОСВІТЯНИ!
Від щирого серця вітаємо Вас із Різдвом Христовим
та наступаючим Новим 2016 роком!
Нехай магічна чарівність цих свят буде в посмішках Ваших
близьких, урочистих вітаннях, особливій теплоті, радості, які
створюють дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя.
Зичимо Вам творчих натхнень, здійснення ваших професійних
планів, особистих бажань та усіх мрій та задумів.
Нехай Різдво та Новий рік принесуть Вам тільки добробут,
благополуччя, родинне тепло та злагоду, щирих друзів та
партнерів, шани та любові від рідних та близьких Вам людей,
щасливих і яскравих подій та усього найкращого!
Щасливого Нового року й веселого Різдва!
З повагою,
колектив НМЦ ПТО
у Харківській області

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
ПРОЦЕС ПТНЗ У 2015 РОЦІ

С. 2- 4

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ
ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК
ІНСТРУМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО
МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДМЕТА

С. 11-12
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Інтерактивні методи навчання при
підготовці майбутніх перукарів
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Зміни життя в сучасному світі вимагаОтже, на уроці учень повинен вільно
ють і змін мети та призначення сучасної
Зібратися разом – це початок,
міркувати, робити припущення, установосвіти. Формуються нові уявлення про
Триматися разом – це прогрес, лювати взаємозв’язки, робити висновки.
фундаментальність освіти, отримавши
Важливим є спілкування, співпраця виПрацювати разом – це успіх.
яку, людина здатна самостійно працюваГенрі Форд кладача й учня. Тому кожному педагогу
ти, вчитися і переучуватися. Мета сучасдоречно у своїй роботі застосовувати
ного навчального закладу полягає в тому, щоб виховати учня,
оптимальні інтерактивні технології, які б проектували креаякий вміє самостійно та творчо працювати і жити. Тому на
тивні якості особистості учня: фантазію, ініціативу, нестануроках необхідно навчити учня критично мислити, вирішудартність, наявність власної точки зору.
вати складні проблеми шляхом аналізу обставин і відповідної
Готуючись до уроків, необхідно добре продумувати матеінформації, зважувати і враховувати альтернативні думки,
ріал, підбирати такі завдання, які б давали змогу усвідомлено
приймати виважені рішення, дискутувати, спілкуватися з
засвоїти інформацію. Викладач повинен ретельно продумуіншими людьми.
вати запитання, формулювати їх так, щоб вони спонукали не
У процесі навчання найбільш доцільним є використання,
тільки відтворювати матеріал, а і порівнювати. Саме здатність
у першу чергу, тих методів, при яких:
осмислювати вивчене, виділяти основне сприяє виробленню
 в учнів розвивається бажання до творчої, продуктиввмінь свідомо застосовувати знання на практиці.
ної праці;
На уроках необхідно ефективно застосовувати такі при учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів і
йоми навчання або, як їх ще називають зараз, міні-стратегії:
мотивують власну поведінку;
метод «Прес», робота в групах, «дизайн-аналіз», «сенкан»,
 відпрацьовуються моделі поведінки, необхідні для
«крісло автора», «коло ідей», «кейс-стаді», дидактичні ігри
успішної професійної чи підприємницької діяльності.
тощо.
Цим вимогам найбільш відповідають інтерактивні методи
Дуже цікавий такий прийом роботи, як створення сенканавчання.
ну. Сенкан – це міні-стратегія, яка підсумовує інформацію,
Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу,
висловлює складні ідеї, відчуття та уявлення в кількох словах.
під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного
процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення наПриклад. Завдання: Скласти сенкан до слова «хна».
вчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.
Очікуваний результат.
Форми інтерактивного навчання об'єднуються у чотири
1-й рядок Іменник
Хна
групи, залежно від мети уроку та форм організації навчальної
2-й рядок Прикметник
Рослинна, порошкоподібна
діяльності учнів:
3-й рядок Дієслово чи опис дії Фарбує волосся
• кооперативне навчання (робота в парах, трійках, «карусель», робота в малих групах, «акваріум» тощо);
Укріплює волосся, сприяє усуФраза, яка перед- ненню лупи, в суміші із басмою
• колективно-групове навчання («мікрофон», незакінче4-й рядок бачає особистісне може надати волоссю різні
ні речення, «мозковий штурм», «навчаючи – вчуся», «ажурна
ставлення до теми відтінки коричневого кольору
пилка» тощо);
та чорний
• ситуативне моделювання (імітаційні ігри, рольова гра,
драматизація);
Синонім до іменника
5-й рядок
Фарба для волосся
• опрацювання дискусійних питань((метод ПРЕС, «зав першому рядку
йми позицію», дискусія тощо).
Інтерактивне навчання передбачає:
Цей метод спонукає із великої кількості інформації віді– постійну активну взаємодію, взабрати головне й відтворити у стислій
єморозуміння викладача та всіх учнів
формі. Він використовується частіше
групи – учасників процесу навчання;
під кінець вивчення теми. Іноді вва– вирішення загальних, але знажають, що це дуже легко, але якщо
чущих для кожного учасника завдань,
учень недостатньо засвоїв тему, щось
проблем;
не зрозумів, не вивчив, то правильно
– рівноправність викладача й учнів
він його не напише. Для того, щоб
як суб'єктів навчального процесу;
учні не забували, як складати сенкан,
– моделювання життєвих ситуацій;
на початку навчання їм треба роздати
– вирішення творчих завдань;
алгоритм його написання. Помилки
– використання
розминок
учнів інформують про те, на що ще
(енергізаторів);
раз треба звернути увагу.
Фрагмент уроку з предмета
– використання рольових ігор;
Наступний метод – «Крісло авто«Перукарська справа»,
– спільне розв'язання проблемних
ра»
– несе в собі реалізацію підвищенякий проводить викладач
Н.В.Шариш
питань.
ня самооцінки учнів. Дана технологія
Вісник профосвіти №17-18 Грудень 2015 року
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 Гра «Правда-неправда» використовується для зацікавленості і створення ситуації деякої інтриги. Гра вчить знаходити
й приймати рішення, створює особливе емоційне середовище,
що є привабливим для учнів; розвиває вміння адаптуватися в
умовах, що змінюються, допомагає розвинути увагу, реакцію,
комунікативні навички, творчі здібності.
Піфагор говорив: «Хоча слова ТАК чи НІ дуже короткі,
але вони вимагають серйозних роздумів».
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 Гра «Віднови втрачене». Викладач пропонує речення, в
яких не вистачає якогось слова (термін, прізвище, число, дата
тощо). Учні, спираючись на вивчений матеріал, відновлюють
втрачене.
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1. Балаяж – це знебарвлення окремих пасом волосся.
2. При повторному знебарвленні
волосся блондуюча суміш спочатку наноситься на кінчики волосся, а потім
по всій довжині.
3. Зайву жовтизну можна прибрати тільки синім
мікстоном.
4. Хну використовують тільки разом із басмою.
5. Порошок басми заливають водою, яка має tº100ºC.
6. При
фарбуванні
користуються
металевими
гребінцями.
7. Фізичні барвники під час фарбування вступають у
взаємодію з кератином волосся.
8. Для волосся першої групи концентрація знебарвлювача становить 9-12%.
9. Першими барвниками були металеві барвники.
10. Колорування волосся – це фарбування волосся більше
ніж у два кольори.
 Гра «Асоціація». Цей прийом роботи залучає власний
досвід учнів, має високий ступінь зацікавленості, проводиться фронтально. Ця гра буває різних видів:
• поняття;
• квітка;
• прямокутник.
Асоціація «Поняття». Називаються поняття або предмет,
а учні повинні назвати асоціації, які він у них викликає. І по
тому, з чим асоціюється дане слово, можна судити, наскільки
глибоко учень знає матеріал. Наприклад, якщо на початку
навчання учень міг назвати 5 асоціацій до слова гребінець, то
через деякий час вже набагато більше.
Асоціація «Квітка». Учні повинні назвати прояви даного
предмета в зазначених областях.
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Моделювання
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 Гра «Що означає слово?». Учням називаються слова,
а вони дають їм визначення. Цей вид роботи проводиться
на початку уроку. Це не дає учням забути основні терміни.
Наприклад, якщо на початку навчання дано визначення терміна «зачіска», з’ясували, що таке флатопер, емульгація, то
через 10 уроків дехто вже може і не згадати. А так, постійно
повторюючи основні терміни, учні краще їх запам’ятовують.

w

а
жк

to

k

lic
C

w

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ

ДИДАКТИЧНА ГРА
«ПРАВДА – НЕПРАВДА»

w

виконується в такий спосіб: викладач поступається місцем
педагога
на користь учня. Це підвищує не тільки самооцінку,
.c
.d o
c u -tr a c k
а й бажання покращувати свої знання. Наприклад, учні ставлять запитання, перевіряють роботу іншого учня, виступають
у ролі викладача в день самоврядування.
«Навчаючи – вчуся» – такий вид діяльності дає можливість взяти активну участь у навчанні та передачі своїх знань
іншим. Після того, як названа тема та мета уроку, деякі учні
отримують картки із завданням. Їм треба ознайомитися з
інформацією, що міститься на картці. Потім учень знайомить
із цією інформацією інших учнів. Його задача – доступно
передати цю інформацію іншим.
Постановка учнями запитань розвиває критичне мислення. Цей прийом використовується і при закріпленні знань, і
при актуалізації знань. Часто застосовується цей прийом при
роботі в парах. Один учень задає питання, інший відповідає
на них. Оцінки отримують обидва учні. Решта учнів дуже
уважно слідкують за правильною постановкою питань та
відповідями. Особливий інтерес викликають запитання, які
змушують учня аналізувати, робити висновки. Ці питання
призначені для активізації критичного мислення учнів.
«Виправи помилку». Це один із прийомів, який привчає
учнів миттєво реагувати на помилки. Зараз часто цей прийом
називають какографія – запис із навмисними помилками.
Учневі треба їх знайти і виправити. Учнів заздалегідь слід
попередити про те, що, пояснюючи матеріал, викладачем
навмисно допущено помилки. Необхідно домовитися про
умовний сигнал, яким користуються учні, аби звернути увагу
на знайдену помилку.
Читання тексту з позначками. Учням пропонується під
час читання тексту виділити інформацію 4 видів:
• знайома інформація;
• нова інформація;
• суперечлива інформація;
• недостатня інформація.
Частіше всього учні працюють у парі.
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ФАРБУВАННЯ – ГРЕБІНЕЦЬ
Очікувана відповідь:
– Існує гребінець-страйпер для фарбування.
– Гребінець-щіточка використовується при фарбуванні.
– Гребінець з гачком застосовують для мелірування.
– Гребінець із хвостиком для виділення пасом.
– Не можна працювати металевим гребінцем при роботі з
хімічними сумішами.
– Гребінцем із рідкими зубцями прочісують волосся після
нанесення фарби.
– Тест на опік проводять за допомогою гребінця.
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Інструменти

Операції стрижки

Ножиці
Гребінець

Методи стрижки

Схема стрижки

Пасмо на
пасмо

«Обери позицію» – учням пропонуються запитання, на
які може бути відповідь «за» чи «проти». Кожен має власну
думку і під час обговорення відстоює, аргументуючи її.
Етапи відповіді:
– Я вважаю…
– Тому що …
– Наприклад, …
– Отже, (висновок) …
Методичний прийом «Обґрунтуйте або спростуйте
тезу» дає можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з проблемного питання аргументовано,
чітко, стисло.
Приклад.
Завдання: Обґрунтуйте або заперечте тезу «Проста коротка стрижка
може бути віднесена до виду «унісекс».

Очікувана відповідь: Я вважаю, що
так, тому що вона універсальна.
Наприклад, цю стрижку можуть мати діти, жінки і чоловіки будь-якого віку. Отже, проста коротка стрижка може
бути віднесена до виду «унісекс».

Окантування
Пасмо за
пасмом
Філірування

Градуювання

«Два – чотири – всі разом». Учням пропонується проблема
(інформація), яку вони спочатку опрацьовують самостійно,
потім обговорюють у парах, далі об’єднуються в четвірки.
Після прийняття спільного рішення в четвірках відбувається
колективне обговорення питання. Наприклад, це можливо на
уроках за темами: «Правила з охорони праці при фарбуванні»,
«Правила з охорони праці при виконанні хімічної завивки».
«Розв’язування проблеми». Метою застосування цього
прийому є навчання учнів самостійно розв’язувати проблеми та приймати рішення. Розв’язування проблеми має таку
послідовність:
– проблемне запитання;
– визначають сутність проблеми;
– учні пропонують шляхи вирішення;
– обирають найкращий варіант;
– обирають інший на той випадок, якщо перше рішення
виявиться неефективним.

«Дизайн-аналіз» – це вид діяльності, який здійснюється
з усією групою, в підгрупах або індивідуально. У результаті
кожен учень робить записи своїх власних думок та ідей. Учні
аналізують виріб (у даному випадку зачіску) з метою:
– проникнути в задум дизайнера;
– зрозуміти взаємовідносини між формою, призначенням, матеріалами, засобами виробництва.
Виконайте «дизайн-аналіз» зачіски.
Стиль: _____________________________________________
Тип зачіски:_________________________________________
Силует: ____________________________________________
Елементи зачіски:_________________
За призначенням:__________________
За способом виготовлення:_________
За статтю та віком:______________
За довжиною волосся:______________
За модністю:_____________________
Декор: ____________________________

Фрагмент уроку з предмета «Перукарська справа», який
проводить викладач Н.В.Шариш

На сьогодні велика увага приділяється такому методу,
як кейс-стаді – навчання за допомогою аналізу конкретної
ситуації на основі фактів із реального життя. Цей метод
дає можливість співвідносити отриманий теоретичний
багаж знань із реальною практичною ситуацією. Наявність
у структурі кейс-методу суперечок, дискусій, аргументацій
тренує учасників обговорювати, навчає дотримуватись норм
Вісник профосвіти №17-18 Грудень 2015 року
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Стрижка «Гарсон»
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Рольові ігри. Наприклад, урок-усний журнал на тему:
w
«Еволюція барвників». Декілька учнів обираються кореспон.c
.d o
c u -tr a c k
дентами, які повинні зробити повідомлення про еволюцію
барвників.
Методичний прийом «Шпаргалка». Учням пропонується
внести доповнення до схеми стрижки так, щоб технологію
можна було зрозуміти без інструкції (створення опорнологічної схеми). Цей прийом виробляє здатність міркувати,
критично мислити, формує самостійність як рису характеру,
а аналіз вивченого матеріалу розвиває пізнавальні здібності.
Опорно-логічна схема стрижки "Гарсон"
w

 Гра «Перевертні». Завдання полягає у складанні слівпонять
із букв, поясненні їх змісту й основних характеристик.
.c
.d o
c u -tr a c k
Ця гра допомагає розв’язати, обробити і проаналізувати
інформацію, логічно побудувати свої думки. Вона розвиває
здатність мислити мобільно, обирати єдино правильне рішення проблеми.
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VIVALITY

«Рекламна компанія» – учням пропонується взяти
участь у конкурсі на створення реклами теми або перукарні.
Реклама може бути у формі плакату, листівки, вірша. Часто
учні працюють у парах. Робота в групах породжує в учнів
прагнення робити все можливе для досягнення успіху групи
й усвідомлення кожним, що без його особливого успіху не
можна досягти поставленої мети.
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Усіх фарбуєм і стрижем,
В ногу з модою ідем.
Будем раді бачить вас,
Кожен день і
кожен час!
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Для того, щоб завершити урок на позитивній ноті, можна
скористатися одним із варіантів вправи «Комплімент»
(комплімент діловим якостям), у якій учні оцінюють внесок один одного в роботу. Такий варіант закінчення уроку
дозволяє задовольнити потребу у визнанні особистісної значущості кожного.
Важливим аспектом інтерактивного навчання є почуття
групової належності, що дає слабким, невпевненим у собі
учням змогу почуватися безпечно, вселяє впевненість у
можливості подолання труднощів. Навчання разом дає учням
відчуття суттєвої емоційної та інтелектуальної підтримки.
Це відчуття допомагає високо піднятися за рамки їхнього
нинішнього рівня знань і вмінь.
«Викладання є мистецтво, а не ремесло – у цьому корінь
учительської справи. Випробувати десять методів і обрати
свій – ось єдиний можливий шлях викладача. Весь час винаходити, вимагати, вдосконалювати – ось єдиний курс
учительського робочого життя».
Кожен учень талановитий, але талановитий по-своєму. І
основне завдання кожного педагога – побачити, розгледіти,
не пропустити в учневі все найкраще, що в ньому є, і дати
імпульс до самовдосконалення через розвиток творчості.
Використана література:
1. Вовчук, І. Профкомпетентність в інноваційній школі /
І.Вовчук // Відкритий урок. – 2010. – №5. – С.12-15.
2. Гін, А.О. Прийоми педагогічної техніки / А.О.Гін. –
Харків: Вид.група «Основа», 2015. – 112 с.
3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій /
Автор-укладач Н.П.Наволокова. – Х.:Вид. група «Основа»,
2009. – 176 с.
4. Макаренко, В.М., Туманцова, О.О. Як опанувати
технологію критичного мислення / В.М.Макаренко,
О.О.Туманцова. – Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада +», 2008.
– 96 с.
5. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць / Автор-уклад.
Н.П.Наволокова, В.М.Андрєєва. – Х.: Вид. група «Основа»,
2008. – 117 с.
6. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея / В.І.Садкіна.
– Харків, Вид.група «Основа», 2009. – 88 с.
Н.В.ШАРИШ,
викладач ВПУ №27 м.Куп’янськ
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Із кооперативних форм навчання ефективною є робота
в парах. Виконуючи завдання, учасники пари обмінюються
думками, радяться, допомагають один одному, оскільки завдання, яке вони виконують, є для них спільним. Цінність
методу полягає в тому, що робота в парі не дає змоги жодному
із учасників ухилитися від виконання завдання (у спільній
роботі немає «акторів» і «глядачів»), і тим самим спонукає їх
до спільної та активної роботи.
Наприклад:
– Аналіз письмової роботи партнера після проведення
дидактичної гри чи тестового завдання. Викладач пропонує
обмінятися роботами і перевірити їх.
– Один учень пропонує схему модельної стрижки, тобто
сам розробляє власну схему, але схема повинна бути такою,
щоб інший учень зміг без інструкції її зрозуміти. Потім інший
учень за цією схемою пише технологію виконання.
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На етапі рефлексії доречно використовувати методичний
w
прийом «Незакінчене речення» (продовжити думку «Сьогодні
.c
.d o
c u -tr a c k
на уроці я...»). Учні по колу говорять по одному реченню,
вибираючи початок фрази з рефлексивного аркуша. Таким
чином проводиться обговорення того, що дізналися, як
працювали, тобто кожен оцінює свій внесок у досягнення
поставлених на початку уроку цілей.
w

і правил спілкування.
. c Методичний прийом «Мозковий штурм»:
.d o
c u -tr a c k
• постановка проблеми;
• генерація ідей;
• групування, відбір й оцінювання ідей.
Методичний прийом «Озвучування» спрямовує на усвідомлення змісту інформації, обробки й аналізу її, логічну
побудову своєї думки, здатність мислити мобільно.
Завдання: Озвучте композицію із фото сучасних зачісок.
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