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На обласній Інтернет-конференції

Успіх педагогічної діяльності в су-
часних умовах визначається не стільки 
ступенем професійної підготовки, 
рівнем знань, скільки бажанням та 
можливостями педагога поглиблювати 
теоретичні знання та відшліфовувати 
практичні вміння, тобто постійно 
підвищувати рівень професійної ком-
петентності, формувати педагогічну 
позицію.

Тому необхідно вдосконалювати мо-
дель неперервної освіти педагогічних 
кадрів, організовувати цілеспрямовану 
роботу в цьому напрямі.

Безперечно, це процес динамічний і 
разом із тим довготривалий, який перед-
бачає розвиток педагогічної ініціативи, 
підвищення загальнодидактичного і 
професійного рівнів педагогів, їхньої 
ініціативної культури.

Варто зазначити, що це цілісна сис-
тема взаємопов’язаних дій, які забез-
печують постійний розвиток творчої 
особистості педагога, формування єди-
ного колективу педагогів-дослідників, і 
як наслідок – підвищення креативного 
освітнього рівня навчального закладу.

Пріоритетне завдання науково-
методичної роботи в навчальному за-
кладі полягає у формуванні готовності 
педагогів до інноваційних пошуків, 
можливості самостійно визначати стра-
тегічні напрями навчально-виховного 
процесу, його науково-методичне 
забезпечення.

Ключовими напрямами методичної 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ 
Й РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПТНЗ 

(Про обласну науково-методичну Інтернет-конференцію керівних та педагогічних працівників 
ПТНЗ, НМЦ ПТО у Харківській області)

роботи на всіх рівнях мають стати:
 формування професійної компе-

тентності педагогів у контексті євро-
пейського виміру якості освіти;

 формування творчої особистості 
сучасного педагога та його корпоратив-
ної культури в умовах демократичного 
суспільства.

Розвитку професійної компетент-
ності педагогів, їх творчості сприяють, 
зокрема, і різні форми колективної 
методичної роботи.

Так, вже стало традицією про-
ведення обласної науково-методичної 
конференції для керівних та педагогіч-
них працівників ПТНЗ, НМЦ ПТО у 
Харківській області.

Працівники НМЦ ПТО у Харків-
ській області намагаються реагувати 
на потреби і запити педпрацівників 
кожного ПТНЗ області, обирають тему 
для Інтернет-конференції актуальну, 
сучасну, практично спрямовану, ту, що 
враховує особливості освітнього про-
цесу у регіоні:

− 2013 рік: «Підвищення якості 
професійно-технічної освіти як складо-
ва освітньої політики держави»;

− 2014 рік: «Організація від-
даленого доступу до інформаційних 
ресурсів як умова якісної професійної 
підготовки учнівської молоді»;

− 2015 рік: «Інновації у про-
фесійній освіті: 
методичні аспекти 
впровадження».

Протягом останніх років напра-
цьований алгоритм підготовки і про-
ведення цього заходу визначає, на наш 
погляд, оптимальну кількість категорій 
педпрацівників-учасників конференції 
та виступів для обговорення.

У 2016 році Інтернет-конференція 
проводилася з 20 по27 січня на тему: 
«Розвиток творчого потенціалу педа- 
гога як умова ефективності і результа-
тивності навчально-виховного проце- 
су у ПТНЗ», за допомогою сервера 
вебінарів Pruffme.

До 15 січня 2016 року методисти 
НМЦ ПТО у Харківській області 
консультували учасників та надавали 
допомогу щодо підготовки виступів та 
презентацій.

19 січня 2016 року тексти виступів та 
презентації учасників конференції були 
розміщені на інформаційно-освітньому 
порталі «Професійно-технічна освіта 
Харківської області».

Учасники конференції:
- директори ПТНЗ;
- заступники директорів з навчаль-

ної роботи, методисти, старші майстри;
- практичні психологи, соціальні 

педагоги;
- педагогічні працівники професій-

ної підготовки;
- викладачі предметів загальноос-

вітньої підготовки.

ХАРКІВ-2016

СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ 
ПЕДАГОГА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ І 

МЕТОДІВ РОБОТИ: 
УЧАСТЬ В ОБЛАСНИХ КОНКУРСАХ

(Про проведення обласного огляду навчальних 
кабінетів професійно-теоретичної підготовки 
професії “Офісний службовець (бухгалтерія)” 

професійно-технічних навчальних закладів 
Харківської області у 2015/2016 навчальному році”)

С. 7-9
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Основні напрямки роботи 
класного керівника

Учні групи ПМ-8 ВПУ №27 м. Куп'янськ

Класний керівник – це педагогічний 
працівник, який здійснює педагогічну 
діяльність із колективом навчальної 
групи, окремими учнями, їх батьками, 
сприяє створенню належних умов для 
реалізації завдань навчання і вихован-
ня, самореалізації та розвитку учнів.

Перед класним керівником першо-
чергово стоїть завдання – створити 
учнівський колектив, в якому пану-
ватиме атмосфера доброзичливості, 
толерантності, де кожен повинен 
пам’ятати, що поряд із ним люди, з 
інтересами яких треба рахуватися. Щоб 
досягти цієї мети, необхідно час від 
часу консультуватись з адміністрацією, 
колегами, знайомитись із досвідом 
роботи педагогів, ознайомлюватись із 
літературою професійного спрямуван-
ня з метою вдосконалення своєї фахової 
майстерності, впровадження інновацій 
в освітньо-виховній роботі.

Можна виділити основні напрямки 
діяльності класного керівника: 

• взаємодія класного керівника з 
майстром виробничого навчання;

• робота з учнями; 
• робота з батьками; 
• взаємодія класного керівника з 

викладачами-предметниками; 
• робота над нормативною 

документацією.
Власний досвід роботи засвідчує, 

що робота з учнями більш результа-
тивна, коли є співпраця з майстром 
виробничого навчання. З перших днів 
необхідно привчати учнів до того, що 
є не Я, а МИ, часто повторювати: «ми 
порадилися…», «ми вирішили…», «ми 
пишаємося…». Це потрібно для того, 
щоб учні звикали до того, що є керівни-
ки групи, а не окремо класний керівник 
та майстер виробничого навчання. 
Одразу слід спрямовувати їх на те, що 
тепер група учнів, майстер виробничого 
навчання, класний керівник – це єдине 
ціле. І всі проблеми, що з’являються, 
торкаються кожного. Звичайно, все не 
так просто, тому що різні учні, різні 
характери, різний рівень культури та 
виховання.

У роботі класного керівника і 
майстра виробничого навчання чіткої 
розмежованості немає, тому що вони 
виконують одну справу. Взагалі, якщо 

Участь учнів групи ПМ-8 у спартакіаді 
ВПУ№27 м. Куп’янськ 

З досвіду роботи

немає порозуміння між керівниками 
групи, то, звичайно це мінус їм, як 
педагогам, адже учні все відчувають і 
використовують на свою користь.

Разом із майстром виробничого 
навчання необхідно обговорювати різні 
моменти життя групи, проблеми, шука-
ти шляхи їх вирішення. Звичайно, певні 
проблеми були, є і будуть. Це через те, 
що учнів ще також виховує родина та 
оточення поза навчальним закладом. 
Вплив буває негативним. Іноді цей 
вплив буває дуже сильним. Відомий 
педагог Я.Каменський говорив: «Немає 
нічого важчого, ніж перевиховувати 
погано виховану людину». 

У ВПУ №27 м.Куп’янськ робота 
щодо створення і виховання учнівсько-

го колективу проводиться таким чином.
Усе розпочинається із знайомства з 

учнями. Це і вивчення особових справ, 
і відвідування за місцем проживання. 
Як правило, на початку навчального 
року проводяться збори, де учні озна-
йомлюються із статутом училища, 
вимогами до поведінки, зовнішнього 
вигляду. Висування вимог спонукає 
учнів до аналізу своєї поведінки та 
переживання внутрішніх протиріч між 
рівнем поведінки, який є і який потрі-
бен, що, зрештою, стимулює їх роботу 
над собою.

Необхідною передумовою форму-
вання учнівського колективу є організа-
ція самоврядування в групі та вихован-
ня активу. Щоб актив добре працював, 
йому необхідно допомагати. Важливу 
роль відіграють відверті індивідуальні 
бесіди з активістами. У процесі таких 
розмов багато чого можна дізнатися 
про групу, взаємини учнів, труднощі, 
які постають перед активістами, і 
таким чином, є можливість своєчасно 
підтримати їх доброю порадою. У 
роботі з активістами здійснюється так-
товний контроль за виконанням ними 
обов’язків. Налагодженість роботи із 
самоврядування є дієвою підтримкою 
роботи класного керівника щодо покра-
щення навчально-виховного процесу в 
групі.

Виховна робота в групі проводиться 
з метою формування духовно багатої, 
вільної, творчо мислячої, здорової осо-
бистості, яка володіє міцними знання-
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ми, здатної до саморозвитку, 
професійного самовизначення, 
самореалізації, яка вміє адап- 
туватися до мінливих соціаль- 
но-економічних умов.

Основними напрямками 
виховної роботи є грома-
дянське, родинно-сімейне, 
національно-патріотичне, 
трудове, художньо-естетичне, 
моральне, екологічне, превен-
тивне, формування здорового 
способу життя.

Вивчення особистості 
учнів проводиться за допомо-
гою різних методів. Найваж-
ливішим є повсякденне спостереження 
за їх діяльністю та поведінкою. Під 
час спостережень за учнями в різних 
умовах навчальної та позакласної 
роботи, виявляються особливості 
їхнього ставлення до виконання своїх 
обов’язків, доручень, риси характеру, 
культура поведінки. Під час вивчення 
особистості проводяться індивідуальні 
бесіди з учнями та їх батьками. Учні 
розповідають про свої успіхи і невдачі, 
про характер міжособистісних відно-
син у групі, про ставлення до навчання, 
про заняття в позаурочний час. 

Наступний метод – вивчення 
результатів діяльності. В училищі 
проводяться різні конкурси, виставки, 
огляди, спортивні змагання. За резуль-
татами цієї діяльності можна робити 
висновки про їх захоплення, інтереси. 

Відвідування учнів за місцем 
проживання дозволяє накопичувати 
відомості про те, як живе той чи інший 
учень у домашніх умовах, чи дотриму-
ється режиму, яка атмосфера в родині, 
чим він заповнює свій вільний час, із 
ким спілкується тощо. Дуже важливе 
значення мають контакти з батьками, 
їхні думки, прохання, скарги. Усе це 
дає матеріал для подальшого 
поліпшення позакласної робо-
ти. Деяких учнів доводиться  
часто відвідувати, тому що 
не завжди буває сприятлива 
атмосфера в родині. 

Природний експери-
мент – це  метод, сутність 
якого полягає  цього методу 
в тому, що учні включаються 
в будь-яку діяльність, а педа-
гоги спостерігають за ними, 
за їхньою поведінкою не у 
штучно створених ситуаціях, 
а в процесі звичайної роботи, 
і в такий спосіб вивчають 
їх. Зустрічаються і такі ви-

падки, що ті учні, які заслуговують на 
похвалу за сумлінне навчання, не ви-
являють бажання взяти участь у праці. 
Звичайно, що із цими учнями необхідно 
посилити роботу щодо виховання в них 
працелюбності. 

Також прикладом природної ситу-
ації може бути обговорення на зборах 
негативних вчинків окремих учнів, коли 
потрібно виявити принциповість і ви-
могливість до товариша. Це стосується 
і зовнішнього вигляду, і поведінки. Тут 
уже видно, в кого такі якості є, а в кого 
вони відсутні. 

Вивчення особистості учнів – про-
цес безперервний. Тут необхідно 
звертати увагу не тільки на особливості 
поведінки, характеру, але і на ті зміни, 
які відбуваються в їхньому розвитку. У 
процесі вивчення інформація про учнів 
накопичується і заноситься до щоден-
ника педнагляду. Ці дані допомагають 
при складанні характеристики на учня. 
Таким чином, робота з учнями включає 
такі напрямки:

 формування колективу;
 вивчення особистості;
 з’ясування причини відсутності 

на заняттях;

 проведення бесід щодо 
запізнень;

 контроль за зовнішнім 
виглядом;

 проведення годин 
спілкування;

 перевірка щоденників;
 робота з активом групи;
 контроль за виконанням 

доручень;
 співпраця з адміні-

страцією, викладачами-
предметниками, медпраців-
ником, соціальним педагогом, 
практичним психологом;

 бесіди з безпеки 
життєдіяльності;

 відвідування учнів за місцем 
проживання.

Класний керівник також взаємодіє і 
з викладачами-предметниками, вони 
забезпечують цілісність, цілеспрямова-
ність педагогічного процесу в групі. У 
роботі з учнівським колективом й окре-
мими учнями всі педагоги вирішують 
загальні освітні та виховні завдання: 
розвиток пізнавальної активності, 
творчих здібностей, самостійності, від-
повідальності тощо. Ефективність цієї 
роботи багато в чому залежить від узго-
дженості дій педагогів, які працюють з 
учнями конкретної групи.

Робота з батьками – це один із 
найскладніших моментів діяльності 
класного керівника, який потребує ро-
зумного, тактовного, безконфліктного 
втручання в життя родини та організо-
ваної співпраці з нею. Робота з батьками 
розпочинається зі збирання інформації 
про родину від учнів та батьків щодо 
складу родини, місця проживання, сто-
сунків між батьками, їх місця роботи та 
матеріального становища.

Застосовуються такі форми співпра-
ці з батьками:

• телефонні розмови;
• відвідування вдома (об-

говорюються успіхи учня, вирі-
шуються проблеми і конфлікти);

• батьківські збори (надання 
інформації про навчання та 
поведінку учнів, консультації, 
індивідуальні бесіди);

• педагогічне керівництво ді-
яльністю батьківського комітету.

Під час роботи з батьками та 
учнями необхідно домагатися 
того, щоб учні та їх батьки ро-
зуміли значення тих вимог, які 
пред’являються до них.

При спілкуванні слід про-
являти чемність, коректність, 

Туристичний похід

Виховна година за участю медпрацівника
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тактовність, уміння стримувати свої 
емоції. Кожного разу, готуючись до зу-
стрічі з батьками, необхідно розуміти, 
що вони, у першу чергу, хочуть почути 
щось позитивне про свою дитину. І тому 
в своїй роботі доречно згадати слова 
Л.Толстого: «Слово – справа велика. 
Велика тому, що словом можна з’єднати 
людей, словом можна і роз’єднати їх. 
Тому остерігайтеся такого слова, яке 
роз’єднує людей».

Поряд з роботою з учнями, бать-
ками, викладачами-предметниками і з 
громадськістю, класний керівник веде 
психолого-педагогічну документацію, 
досліджує різні методики, проводить 
дослідження учнів і всього колективу, 
складає план виховної роботи, формує 
характеристики конкретних учнів і 
групи в цілому, перевіряє щоденники 
учнів, оформляє журнал успішності. 

Підвівши підсумки вищесказаного, 
можна зробити висновок, що основними 
функціями діяльності класного керівни-
ка є координуюча, освітня, розвиваюча і 
виховна. Реалізуються ці функції через 
різні види педагогічної діяльності й 

розглядаються через ділові, професійні 
(можливо, особистісні) відносини з 
учнями, викладачами-предметниками, 
психологом, соціальним педагогом, 
батьками учнів, керівниками дитячих 
та юнацьких організацій та об'єднань.

Безумовно, вся робота, проведена 
класним керівником, обов'язково 
дасть позитивний результат, який є 
прогнозованим:

▪ засвоєння учнями патріотичних, 
громадянських, моральних понять і 
норм поведінки; 

▪ уміння будувати своє життя за 
законами гармонії і краси, творити 
прекрасне в дозвільній діяльності, по-
ведінці, спілкуванні з оточуючими;

▪ адекватна оцінка учнями своїх 
можливостей; 

▪ прагнення до фізичного вдоско-
налення, здорового способу життя.

Специфіка педагогічної діяльності 
вимагає від класного керівника наяв-
ності певних психологічних якостей, а 
саме: рефлективність, емпатичність, ко-
мунікативність, товариськість, емоцій- 
ність. Кожному з нас є над чим пра-

цювати, щоб відповідати вимогам, які 
ставляться до сучасного педагога.

Змінюється час. Стають іншими 
вимоги до навчального закладу, учнів 
і педагогів, але значення ролі класного 
керівника не знижується.
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З досвіду роботи

Застосування проектної технології – це загальна потреба 
сьогодення, бо вона засвідчує повну узгодженість навчання 
з життям, з інтересами учнів. Актуальність її впровадження 
зумовлена особливостями науково-технічного розвитку, 
який спричиняють докорінні зміни у сфері виробництва, що 
вимагають підвищення рівня кваліфікації та професійної 
компетентності працівників. 

У системі ринкових відносин вимоги до сучасного 
робітника базуються на таких засадах: ініціативність, співро-
бітництво, комунікативність, уміння вирішувати проблеми, 
критично мислити, гнучко адаптуватися до змінних життєвих 
ситуацій, самостійно набуваючи необхідних знань, при-
ймати рішення, одержувати та використовувати інформацію, 
самостійно працювати над розвитком інтелекту, культурного 
рівня.

Для цього необхідно залучати кожного учня до активного 
пізнавального процесу. Реалізація даної мети потребує сучас-
них засобів та методів навчання, різноманітних методичних 
та педагогічних систем і рішень. З цією метою доречно ви-
користовувати педагогічну технологію – метод проектів, що 
розвиває самостійність учнів, залучає їх до творчих пошуків, 
виробляє в них «професійний» спосіб мислення.

Проектна діяльність допомагає молодій людині стати со-
ціально активною шляхом власного розвитку демонструвати 
здатність змінювати світ. Продуктивність методу проектів у 
тому, що це метод поєднання теорії з практикою, він пов'язує 

Упровадження проектної технології як компонента 
інноваційної діяльності при створенні презентацій на 

уроках виробничого навчання
всю навчальну й виховну роботу з життям, робить процес 
навчання вмотивованим, значущим, життєво необхідним.

Проектну технологію або метод проектів можна ви-
значити як освітню технологію, спрямовану на придбання 
учнями нових знань у тісному зв'язку з реальною життєвою 
практикою, формування у них специфічних умінь і навичок 
за допомогою проблемно-орієнтованого навчального пошуку. 
Інакше кажучи, метод проектів – такий спосіб навчання, коли 
учень безпосередньо включений в активний пізнавальний 
процес, самостійно формулює навчальну проблему, здійснює 
збір необхідної інформації, планує варіанти вирішення про-
блеми, робить висновки, аналізує свою діяльність, здобуваю-
чи новий навчальний і життєвий досвід.

Метод проектів – один із найперспективніших методів 
навчання, адже він створює умови для творчої самореалізації 
учнів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку 
інтелектуальних здібностей, дозволяє залучити кожного до 
активного пізнавального процесу, формує навички пошуково-
дослідницької діяльності, розвиває комунікативні уміння, 
навчає учнів грамотно працювати з інформацією. 

Проектна робота дуже перспективна, оскільки в ній кожен 
з учасників є активно діючою особистістю, намагається за-
йняти в групі позицію, що відповідає його можливостям: зна-
нням, умінням, здібностям, мисленню тощо. Працюючи над 
проектом, учні спілкуються, співпрацюють і допомагають 
один одному в процесі навчання, розвивають соціальні, ро-
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