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Виходить 2 рази на місяць 

На допомогу викладачу

ХАРКІВ-2020

Сьогодні, в умовах дистанційного 
навчання, особливої актуальності набу-
ли електронні освітні ресурси, а також 
загострилися питання активізації та мо-
тивації до навчання здобувачів осві-
ти. Для організації самостійної дослід-
ницької роботи учнів з історії, для під-
вищення інтересу до навчання, форму-
вання умінь збирати, обробляти та ана-
лізувати інформацію в сучасній педаго-
гіці використовують веб-квест.

Веб-квест — це проблемне завдан-
ня з елементами рольової гри, для вико-
нання якого використовуються інфор-
маційні ресурси Інтернету. Така фор-
ма роботи сприяє розвитку критично-
го мислення, аналізу, синтезу й оцінки 
інформації. У результаті учні вдоскона-
люють уміння використовувати отрима-
ні знання з практичною метою.

Веб-квест являє собою міні-проєкт, 
заснований на пошуку інформації в 
Інтернеті, присвячений самостійній до-
слідницькій роботі учнів (зазвичай, у 
групах) з певної теми з гіперпосилання-
ми на різні веб-сторінки.

Quest в перекладі з англій-
ської мови – тривалий цілеспря-
мований пошук, який може бути 
пов'язаний з пригодами або грою; 
на сьогодні термін «веб-квест» 
служить для позначення одного з 
різновидів комп'ютерних ігор.

Використання веб-квесту 
як засобу активізації 

пізнавальної діяльності 
учнів при вивченні історії 
в умовах дистанційного 

навчання
Таким чином, веб-квест – це гра і 

навчання одночасно. Це дуже цікавий і 
перспективний вид діяльності та рольо-
ва гра. Виконуючи різні ролі, учні роз-
глядають проблему з різних сторін.

Розрізняють два типи веб-квестів: 
для короткочасної (мета: поглиблен-
ня знань та їх інтеграція, розрахова-
ні на одне-три заняття) та тривалої ро-
боти (мета: поглиблення і перетворен-
ня знань учнів, розраховані на трива-
лий термін – може бути на семестр або 
навчальний рік). Особливістю освітніх 
веб-квестів є те, що частина або вся ін-
формація для самостійної або групової 
роботи учнів з ним знаходиться на різ-
них веб-сайтах. Технологія веб-квест 
дозволяє формуватися наступним ком-
петенціям:

― використання ІТ для вирішен-
ня професійних завдань (у т.ч. для по-
шуку необхідної інформації, оформ-
лення результатів роботи у вигляді 
комп'ютерних презентацій, відеороли-
ків, баз даних тощо);

― самонавчання і самоорганізація;
― робота в команді (планування, 

розподіл функцій, взаємодопомога, вза-
ємоконтроль);

― уміння знаходити декілька спо-
собів вирішення проблемної ситуації, 
визначати найбільш раціональний варі-
ант, обґрунтовувати свій вибір;

― навик публічних виступів.

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ

 ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КВЕСТУ 
ЯК ЗАСОБУ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗ-
НАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ 
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ

 СУЧАСНИЙ УРОК: ВІД «НЕ 
ХОЧУ» ДО «ЗНАЮ, ВМІЮ, 
ЗАСТОСУЮ»

  РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРО-
КАХ З ПРЕДМЕТА «ОХОРОНА 
ПРАЦІ»

 ЗНАННЯ+КОМПЕТЕНТНІСТЬ=
МАЙСТЕРНІСТЬ

  ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ – 
«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

  РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-
ПРИКЛАДНИХ ФІЗИЧНИХ 
ЯКОСТЕЙ, НЕОБХІДНИХ МАЙ-
БУТНЬОМУ ФАХІВЦЮ, НА 
УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У 
ЗДІЙСНЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

  ПРОФЕСІЯ ОБРАНА НА ЖИТТЯ
  ІГРОФІКАЦІЯ ЯК ФОРМА БІ-

БЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ
  ВИХОВНІ ЗАХОДИ ЯК СКЛА-

ДОВА ТЕМАТИЧНИХ ТИЖНІВ 
У ЗП(ПТ)О

  РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВ-
ЦІ І ВИХОВАННІ ЗДОБУВАЧІВ 
ОСВІТИ ЗП(ПТ)О

  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙ-
НИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У 
МАЙБУТНІХ МОНТАЖНИКІВ 
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИС-
ТЕМ I УСТАТКУВАННЯ

  ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 
ЗП(ПТ)О ЗАСОБАМИ ПРАВО-
ВИХОВНОЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧ-
НОЇ РОБОТИ

  БІБЛІОТЕЧНИЙ УРОК 
– ЦЕ ЗАВЖДИ ЦІКАВО, 
ПІЗНАВАЛЬНО Й ПОТРІБНО!
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Вимоги до веб-квесту:
― вступ, де описані ролі учасників; 
― центральне завдання, яке зрозуміле, цікаве і здійсниме;
― визначення підсумкового результату самостійної роботи; 
― список інформаційних ресурсів, необхідних для виконання завдання.
― опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожній групі-учасниці 

квесту при самостійному виконанні завдання (етапи);
― керівництво до дій (як організувати і представити зібрану інформацію), 

яке може бути представлене у вигляді питань, що організують навчальну ро-
боту; 

― висновок, де підсумовується досвід, який буде отриманий учасниками 
при виконанні самостійної роботи над веб-квестом. 

Учні самостійно знаходять і вивча-
ють необхідний матеріал, просуваю-
чись у своєму пошуку від гіпотези до 
обґрунтованих висновків. Під час цьо-
го процесу учні проходять декілька ета-
пів (локацій). Перехід до наступної ло-
кації можливий лише за умови вико-
нання завдання. За результатом про-
ходження кожної локації учні отриму-
ють частину посилання, цілком склав-
ши яке можна перейти на сторінку, 
де знаходиться, наприклад, презен-
тація або повний опорний конспект з 
даної теми (цікавий документальний 
або художньо-документальний фільм 
з теми, який зможе розширити та уза-
гальнити знання учнів тощо). 

Кожне завдання оцінюється за від-
повідними критеріями, серед яких до-
сить важливим є швидкість, адже умін-
ня правильно розподілити завдання в 
групі, уміння групової роботи на сьо-
годні є досить актуальним. Команда, 
яка перша пройде всі локації, отримує 
додаткові бали. Критерії кожен педагог 
визначає для себе самостійно, залежно 
від тих цілей, які були поставлені.

До кожного завдання (локації) ви-
кладач надає посилання на ресурси, 
де можна знайти потрібну інформа-
цію (використовувати ці посилання чи 
ні – справа учнів).

У запропонованих нижче завданнях 
(локаціях) не вказуються ні посилан-
ня на інформаційні ресурси, ні критерії 
оцінювання діяльності учнів (адже ко-
жен педагог зможе самостійно вироби-
ти їх залежно від власних цілей прове-
дення квесту).

1. ЗАВДАННЯ №1 (Стартова ло-
кація) – учні самостійно створюють 
групу з декількох осіб, визначають капі-
тана (відповідального), придумують де-
віз та емблему; враховуючи засоби дис-

ВЕБ-КВЕСТ НА ТЕМУ: 
"Аварія на Чорнобильській АЕС – фатальна помилка чи злочинна недбалість?"

(1-3 завдання – 1-3 дні дистанційної роботи)

танційного спілкування (телефон, ПК) 
на виконання завдання може відводить-
ся кілька годин. 

Може оцінюватися оригінальність, 
змістовність, швидкість.

Виконане завдання надсилається 
викладачу, який може доповнити гру-
пи тими учнями, що залишилися віль-
ними. Викладач повідомляє учнів про 
остаточний склад команд.

2. ЗАВДАННЯ №2 (Локація 
"Журналіст"). Кожна команда отри-
мує завдання, інструкцію щодо вико-
нання та представлення результатів, ви-
значається час виконання:

― кожна група шукає необхідний 
матеріал для репортажу (пошук може 
проводитися самостійно або за поси-
ланням, наданим викладачем) – не пе-
редбачається глибокий аналіз ситуації, 
лише первинна інформація про подію;

― наступний крок – репортаж з міс-
ця подій (відео, коротка доповідь, пре-
зентація);

― обговорення у групі версії при-
чин події та визначення найбільш віро-
гідної (або цікавої, парадоксальної, чи 
сенсаційної – інтерес телеглядачів по-
над усе, чи не так?);

― результати надсилаються викла-
дачу.

Робота може виконуватися як кож-
ним учасником групи за запропоно-
ваним планом (більш затратний за ча-
сом варіант, наприкінці з кожного пунк-
ту плану необхідно вибрати найкращий 
варіант, але існує можливість створити 
більш якісний кінцевий продукт), так і 
окремими членами, призначеними ка-
пітаном команди (розподіл обов'язків у 
середині групи прискорить процес, по-
глибить персональну відповідальність 
кожного учня за результат, отриманий 
усією групою).

Може оцінюватися якість, змістов-
ність, оформлення матеріалів, швид-
кість виконання.

Група отримує від викладача части-
ну посилання на окремий електронний 
ресурс (нехай частина посилання Х1).

3. ЗАВДАННЯ №3 (Локація 
"Слідчий"): визначення причин події, 
самого процесу шляхом роботи зі свід-
ками. На цій локації учні шукають та 
вивчають інформацію отриману від:

― персоналу станції;
― пожежних;
― місцевих жителів;
― ліквідаторів аварії.
Свідчення учасників тих подій учні 

можуть відшукати або самостійно, або 
викладач може надати необхідну літе-
ратуру чи електронні посилання. Після 
вивчення свідчень група визначає ро-
бочу ("слідчу") версію події на ЧАЕС, 
підтверджуючи її фактами, і пересилає 
її викладачу. 

Організація роботи групи така, як і 
на локації "Журналіст": або всі разом 
вивчають запропоновані матеріали, або 
кожен учень бере окремий напрямок.

Може оцінюватися якість, змістов-
ність, швидкість виконання.

Група отримує від викладача на-
ступну частину посилання на окремий 
електронний ресурс (Х2).

4. ЗАВДАННЯ №4 (Локація 
"Експерт"): визначення наслідків ка-
тастрофи на ЧАЕС.

Для дослідження пропонуються на-
ступні питання:

― наслідки Чорнобильської ката-
строфи для населення України (1986 
– поч. ХХІ ст.);

― наслідки для країн Європи та 
світу;

― Чорнобильська трагедія та сього-
дення.
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Організація та хід роботи учнів та-
кий же, як на минулих локаціях.

Може оцінюватися якість, змістов-
ність, швидкість виконання.

Група отримує від викладача на-
ступну частину посилання на окремий 
електронний ресурс (Х3).

5. ЗАВДАННЯ №5 (Локація "Тест-
контроль") – тестові завдання на будь-
якій платформі, запропонованій викла-
дачем. Відповіді (у вигляді скріншотів) 
надсилаються викладачу. 

Може оцінюватися правильність ви-
конання тесту, швидкість.

Група отримує від викладача остан-
ню частину посилання на окремий 
електронний ресурс (Х4).

6. ЗАВДАННЯ №6 (Локація 
"Висновок"). Кожна група для себе 
робить висновок, відповідаючи на за-
питання: "Аварія на Чорнобильській 
АЕС – фатальна помилка чи злочинна 
недбалість?".

Група отримує від викладача остан-
ню частину посилання на окремий 
електронний ресурс (Х5).

Група, яка перша виконала всі за-
вдання, складає всі частини посилання 
(Х1+Х2+Х3+Х4+Х5=посилання) та має 

змогу перейти за посиланням, де знахо-
дить, як вже було сказано на початку, ці-
каву інформацію у вигляді фільму, пре-
зентації, конспекту тощо (+ додаткові 
бали за перше місце).

За підсумками етапів (локацій) з до-
помогою капітанів команд (у цьому ви-
падку конференц-зв'язок став би у наго-
ді) викладач оцінює діяльність груп за 
встановленими критеріями.

Таким чином, веб-квест, використо-
вуючи інформаційні ресурси Інтернету 
й інтегруючи їх в освітній процес, допо-
магає ефективно вирішувати цілий ряд 
практичних завдань, оскільки в проце-
сі роботи над веб-квестом розвиваєть-
ся ряд компетенцій: використання ін-
формаційних технологій для вирішен-
ня професійних завдань; самонавчан-
ня і самоорганізація; робота в команді; 
уміння знаходити декілька способів рі-
шень проблемної ситуації.
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З досвіду роботи

Освіта XXI століття – це освіта 
для людини. Її стрижень – розвиваю-
ча, культуротворча домінанта, вихован-
ня відповідальної особистості, яка здат-
на досамоосвіти і саморозвитку, вміє 
критично мислити, опрацьовувати різ-
номанітну інформацію, використовува-
ти набуті знання і вміння для творчого 
розв'язанняпроблем, прагне змінити на 
краще своє життя і життя своєї країни.

XXI століття – це час переходу до 
високотехнологічного інформаційно-
го суспільства, у якому якість людсько-
го потенціалу, рівень освіченості і куль-
тури всього населення набувають вирі-
шального значення для економічного і 
соціального поступу країни.

Метою професійної (професійно-
технічної) освіти є формування і розви-
ток професійних компетентностей осо-
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би, необхідних для професійної діяль-
ності за певною професією у відповід-
ній галузі, забезпечення її конкурентоз-
датності на ринку праці та мобільності і 
перспектив кар’єрного зростання впро-
довж життя [1].

Сучасна модель закладу професій-
ної (професійно-технічної) освіти – це 
пошуки інноваційних технологій, упро-
вадження їх у трудову діяльність, потре-
ба у формуванні та розвитку життєвих і 
професійних компетентностей здобу-
вачів освіти, формування конкуренто-
спроможного випускника. Найбільш 
успішними на ринку праці в найближ-
чій перспективі будуть фахівці, які вмі-
ють навчатися впродовж життя, критич-
но мислити, ставити цілі та досягати їх, 
працювати в команді, спілкуватися в ба-
гатокультурному середовищі та володі-

ти іншими вміннями. 
На жаль, на сьогодні перед педаго-

гами постають проблеми, які ускладню-
ють процес навчання. По-перше, здобу-
вачі освіти, які приходять до ЗП(ПТ)О 
опановувати професію не мотивовані 
до навчання. По-друге, останніми рока-
ми стрімко оновлюється база стандар-
тів професійної (професійно-технічної) 
освіти, які створені на модульно-
компетентнісній основі. Отже, перед 
педагогічними працівниками постають 
завдання: дати більше знань за корот-
кий проміжок часу; зацікавити здобува-
чів освіти та навчити їх вчитися само-
стійно продовж життя.

Для вирішення поставлених завдань 
педагог повинен виступати в ролі фа-
силітатора, тьютора або модератора. 
Тобто стати педагогом, який організо-
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вує індивідуальні та групові заняття, 
здійснює підтримку й організовує ак-
тивну роботу в групі, стимулює та на-
правляє процес самостійного пошуку 
інформації і спільної діяльності здобу-
вачів освіти. Сучасному педагогу про-
фесійної підготовки недостатньо мати 
знання зі свого предмета і бажання їх 
передати учням, йому необхідно прояв-
ляти креативність, винахідливість, по-
стійно опановувати інноваційні техно-
логії як виробничі, цифрові, так і педа-
гогічні.

Існує багато технологій, методик ор-
ганізації самостійного навчання учнів. 
Однією з найкращих педагогічних інно-
вацій, яка дозволяє і допомагає викла-
дачу вирішити відразу дві поставлені 
задачі, є модель уроку «Перевернутий 
клас».

Що таке «Перевернутий клас»? 
Перевернутий клас (англ. 

Flipped classroom) – принцип на-
вчання, за яким основне засвоєн-
ня нового матеріалу здобувачами 
освіти відбувається вдома, а час 
аудиторної роботи виділяється 
на виконання завдань, вправ, про-
ведення лабораторних і практич-
них робіт, обговорення питань, в 
опануванні яких виникли трудно-
щі, групові консультації виклада-
ча тощо. 
Дана модель уроку була запропоно-

вана у 2007 році учням Вудландської 
школи в штаті Колорадо (США) дво-
ма вчителями природничих наук 
– Джонатаном Бергманом та Аароном 
Самсом. Вони почали створювати ко-
роткі відео, подкасти з матеріалами 
лекцій, які учні мали переглядати вдо-
ма. Уроки ж присвячувались лаборатор-
ним роботам, а також відповідям на пи-
тання учнів.

У практиці закордонних педагогів 
зустрічаються різні форми організації 
та проведення «Перевернутого класу»:

― Типовий перевернутий клас 
(The Standard Inverted Classroom). 
Учні отримують домашнє завдання, яке 
передбачає перегляд відеолекцій, озна-
йомлення з матеріалами, що стосують-
ся теми наступного уроку, під час якого 
на практиці застосовують отримані те-
оретичні знання, а педагоги мають до-
датковий час для індивідуальної роботи 
з кожним учнем.

― Орієнтований на дискусію 
перевернутий клас (The Discussion-
Oriented Flipped Classroom). Учні 
отримують завдання переглянути певні 
відеоролики або матеріали інтернет-

ресурсів. А викладач на уроці організо-
вує обговорення отриманої інформації. 

– Сфокусований на демонстрації 
перевернутий клас (The Demonstration-
Focused Flipped Classroom). Така фор-
ма буде ефективною для тих предме-
тів, які вимагають демонстрації мате-
ріалів, проведення наочних дослідів. 
Викладач демонструє необхідну діяль-
ність, а учні сприймають та аналізують 
її, а потім виконують певні дії у власно-
му темпі – так, як їм зручно.

― Псевдоперевернутий клас (The 
Faux-Flipped Classroom). Застосування 
цієї форми буде доцільним у тому ви-
падку, якщо ви не можете бути впевне-
ні, що ваші здобувачі освіти точно го-
туватимуться вдома. Така модель до-
зволяє учням дивитися відео на уро-
ці й після цього виконувати відповідні 
завдання. Викладач може бути впевне-
ний, що всі учні групи готові до вико-
нання практичних завдань і, переходя-
чи від учня до учня, надавати їм індиві-
дуальні консультації.

― Груповий перевернутий клас 
(The Group-Based Flipped Classroom). 
Ця модель спонукає здобувачів освіти 
вчитися один в одного, пояснювати од-
ногрупникам свої відповіді, разом зна-
ходити ефективні способи отримання 
інформації, проведення наукового до-
слідження тощо. Як її використати? На 
передодні проведення уроку здобувачі 
освіти за власним бажанням або за ре-
комендацією викладача об’єднуються 
в невеликі групи, вивчають відповід-
ні матеріали до уроку, а на уроці вони 
працюють разом над вирішенням пев-
ної наукової проблеми.

― Віртуальний перевернутий 
клас (The Virtual Flipped Classroom). 
Можна організувати роботу здобувачів 
освіти таким чином, щоб весь процес 
навчання відбувався дистанційно: пе-
дагог пропонує учням матеріал для пе-
регляду, видає практичні завдання, кон-
сультує онлайн, проводить тестування 
і виставляє підсумкові оцінки. Головне 
– розпочати вивчення відповідного ма-
теріалу із самостійного опрацювання 
теорії, так, як це відбувається за прин-
ципами «Перевернутого класу».

― «Перевернутий викладач» 
(Flipping The Teacher). Не обов’язково 
всю роботу має виконувати викла-
дач – готувати або шукати відеоматеріа-
ли, формувати практичні завдання, кон-
сультувати, перевіряти роботи. Певні 
види робіт можуть виконати здобувачі 
освіти, а педагог стежитиме за тим, як 
буде організовано процес навчання, як 

буде представлена інформація, і надава-
тиме у разі необхідності допомогу.

Чому «Перевернутий клас» буде 
зручним для проведення уроків у 
ЗП(ПТ)О?

 Здобувач освіти отримує знання 
тоді, коли йому зручно, а не тільки за 
умови присутності на уроці. Інформація 
може бути представлена в будь-якому 
вигляді, наприклад: відео, яке розміще-
не на ресурсі викладача або завантаже-
не на смартфон, планшет чи комп’ютер 
учня, або презентація з лекційним мате-
ріалом, або квест тощо.

 Здобувач освіти засвоює мате-
ріал у своєму темпі, може переглянути 
матеріали стільки разів, скільки вважає 
за потрібне, зробити паузу для конспек-
тування та осмислення отриманої ін-
формації. Тоді як на уроці не прийнято 
перебивати розповідь викладача, дово-
диться, інколи не думаючи, списувати з 
дошки або конспектувати лекцію.

 Формат групових та індивіду-
альних консультацій з педагогом допо-
магає здобувачам освіти позбутися фру-
страції і страху не зрозуміти новий ма-
теріал. Дає можливість задати додатко-
ві, уточнюючі питання викладачу, допо-
внити свої знання. Це також допомагає 
викладачу бачити прогрес і рівень розу-
міння кожного учня.

 На уроках час не витрачаєть-
ся на виклад нового матеріалу, завдяки 
чому створюється більше можливостей 
для застосування знань.

 Організація «Перевернутого 
класу» не вимагає придбання додатко-
вих дорогих технічних пристроїв, тобто 
для реалізації роботи знадобиться каме-
ра або смартфон, комп’ютер з програм-
ним забезпеченням. 

 Здобувачі освіти для здобуття 
знань із заданої теми можуть викорис-
товувати більшу кількість додаткових 
джерел під час самостійного вивчен-
ня матеріалу вдома: інтернет, підруч-
ник, словники чи довідники, домаш-
ню та електрону бібліотеки тощо. Усі ці 
джерела не завжди є під рукою на уро-
ці, а заглянути до довідника чи словни-
ка вдома після уроків згадає не кожен.

  «Перевернутий клас» розвиває 
когнітивні здібності, стимулює здобу-
вачів освіти до активної пізнавальної 
діяльності. 

Для того, щоб така модель уроку по-
чала добре функціонувати в групі, здо-
бувачам освіти, зазвичай, потрібен час, 
щоб звикнути і зрозуміти, в чому поля-
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гає її механізм. Перед тим, як провес-
ти заняття за даною моделлю, учасни-
кам освітнього процесу важливо вико-
нати певні кроки.

ПЕДАГОГИ:
–  записують відео або готують ін-

ший дидактичний матеріал за допомо-
гою спеціальних програм, який дозво-
лить здобувачам освіти вивчити новий 
матеріал; 

–  створюють для здобувачів осві-
ти розклад проведення занять із зазна-
ченими посиланнями на матеріал, який 
потрібно вивчити; матеріали розміщу-
ють у «хмарному сховищі» або на іншо-
му веб-ресурсі;

–  проводять опитування здобу-
вачів освіти, під час якого з’ясовують 
коло невирішених питань; це дає змогу 
ретельніше підготуватися до уроку і на-
дати відповіді та пояснення на всі запи-
тання, які задали здобувачі освіти;

–  на уроці організовують навчаль-
ну діяльність, залучають до різних ви-
дів роботи всіх учнів групи.

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ:
–  вивчають матеріали, які отрима-

ли у вигляді домашнього завдання, тоб-
то переглядають навчальне відео, елек-
тронний освітній ресурс або опорний 
конспект для вивчення нового матері-
алу; 

–  виконують завдання, формулю-
ють питання; 

–  на уроці задають питання ви-
кладачу та відпрацьовують практичні 
навички.

Основним навчальним середови-
щем, яке забезпечує викладачу реаліза-
цію «Перевернутого класу», є Хмара, а 
допоміжними інструментами виступа-
ють цифрові освітні ресурси. 

Серед сучасних цифрових 
освітніх ресурсів для проведення 
«Перевернутого класу» зручними і до-
речними є: програми для створення тес-
тів LearningApps, Easyquizzy; онлайно-
вий сервіс Padlet, MindMeister; Google 
Сервіси (Google Drive, Google Forms, 
Google Classroom) тощо.

Найбільш зручним і легким інстру-
ментом для організації спільної роботи 
учасників освітнього процесу у визна-
ченому віртуальному просторі з різним 
контентом є мережевий сервіс Padlet 
(http://padlet.com/). Даний сервіс можна 
використовувати як: 

― майданчик для організації гру-
пової роботи під час проведення «моз-
кового штурму», узагальнення й систе-
матизації знань, рефлексії; 

― місце розміщення навчальної ін-
формації або завдань для її пошуку, ідей 
для проєктів та їх обговорення; 

― інструмент для організації спіль-
ної діяльності здобувачів освіти як на 
уроці, так і в позаурочний час; 

― майданчик організації спільного 
виконання домашнього завдання.

На рис. 1 наведено зразок виконання 
завдання з елементами квесту за темою 
уроку «Класифікація сівалок та агро-
технічні вимоги до них. Призначення, 
будова, регулювання сівалок для посіву 
зернових культур».

Щоб допомогти учням вивчи-
ти і структурувати великі обся-
ги інформації, незамінним помічни-
ком є Ментальні (інтелект) карти. 
Вони допомагають здобувачам осві-
ти легше працювати з інформацією: 
запам'ятовувати, розуміти, встановлю-
вати логічну послідовність, створюва-
ти цілісний «образ» інформації, струк-
турувати навчальний матеріал, ключо-
ві поняття і взаємозв’язків між ними. 

Використовуючи метод інтелект-карт, 
можна навчити учнів не тільки ефек-
тивно думати, але й вносити коректи-
ви в процес мислення. Під час складан-
ня ментальних карт в учнів розвивають-
ся творче та логічне мислення, пам’ять 
і уява. Зразок ментальної карти «Будова 
сівалки СЗ-3,6» зображена на рис. 2.

Ще одним помічником для струк-
туризації отриманої інформації є ме-
тод графічної систематизації – хмара 
слів. З використанням сучасних про-
грам створення таких хмар не забирає 
багато часу, а навчання стає більш ефек-
тивним. За допомогою хмар слів мож-
на візуалізувати термінологію з пев-
ної теми у більш наочний спосіб. Це 
сприяє швидкому запам'ятовуванню 
інформації. На рис. 3 на стор.6 на-
ведені приклади хмари слів з пред-
мета «Трактори», «Агротехнологія», 
«Сільськогосподарські машини».

Інновації стають у пригоді і на ета-
пі закріплення знань. Для цього вико-
ристовуються програма для створен-
ня тестів Easyquizzy та освітній сер-
віс LearningApps. Практичне значення 
останнього полягає в тому, що він до-
помагає урізноманітнити методи на-
вчання та сприяє ефективному вико-
ристанню на уроці цифрових техноло-
гій. Інтерфейс LearningApps (рис. 4 на 
стор.6) настільки зручний, що дозво-
ляє використовувати інтерактивну до-
шку для виконання як індивідуальних, 
так і групових завдань. Оскільки тесту-
вання проводиться у формі гри, учні із 
задоволенням виконують запропонова-
ні вправи. 

Для організації та проведення на-
вчання за моделлю «Перевернутий 
клас» буде доречним використання 
скрайбінгу (метод розповіді чи пояс-
нення, який супроводжується графіч-

Рис. 1. Рис. 2.
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ною ілюстрацією головного змісту ска-
заного) та буктрейлерів (короткий ві-
деоролик або кліп за темою уроку). 
Основною метою буктрейлерів є яскра-
во, цікаво і зрозуміло викласти матері-
ал за темою уроку, зацікавити і заінтри-
гувати здобувачів освіти, спонукати їх 
до роботи.

Якщо викладач для проведення 
«Перевернутого класу» використовує 
різні методи, форми і засоби навчан-
ня, то у здобувачів освіти на кожному 
уроці формується мотивація та потреба 
постійного навчання, які сприятимуть 
розвитку творчого потенціалу, логічно-
го мислення, активізації пізнавальної 
діяльності учнів.

Практика показує, що модель уроку 
«Перевернутий клас» дає змогу істот-
но покращити показники успішності, 
але вибір робить викладач. Підготовка 
до проведення уроку «Перевернутий 
клас» вимагає від педагога значної за-
трати часу для підготовки цікавого ма-
теріалу, завдань, цифрової грамотнос-
ті, креативності, розширення меж своїх 
знань, уміння конструювати і перебудо-
вувати урок, змінюватись на вимогу су-
часності тощо. 

Отже, можна зробити висновок, що 
використовуючи «Перевернутий клас», 
підвищується мотивація здобувачів 
освіти до вивчення нового матеріалу, 
адже засвоєння навчальної інформації 
відбувається вдома в той час, коли зруч-
но учню. На уроках час не витрачаєть-
ся на виклад нового матеріалу, завдяки 
чому створюється більше можливостей 
для застосування знань. Значною мірою 

підвищується 
активність на-
вчальної діяль-
ності на уро-
ках, у спільній 
праці здобува-
чів освіти із ви-
кладачем відбу-
вається обмін 
думками, зна-
ннями, створю-
ючи при цьо-
му «дискусійне 
поле», що по-
зитивно впли-
ває на ефектив-
ність занять. 
«Перевернуте 
навчання» дає 
змогу істотно покращити показники 
успішності. 
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– Електронний ресурс. – Режим до-
ступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2145-19 

2. Практичні поради щодо організа-
ції навчання за моделлю «Перевернутий 
клас». – Електронний ресурс. – Режим 
доступу: https://naurok.com.ua/post/
model-navchannya-perevernutiy-klas-
zminyuemo-osvitniy-proces

3. Литвинова Світлана Григорівна, 
кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник Інститут інфор-
маційних технологій і засобів навчан-
ня НАПН України, м. Київ, Україна 
s_litvinova@i.ua технології навчання 

учнів у хмароорієнтованому навчаль-
ному середовищі загальноосвітньо-
го навчального закладу. – Електронний 
ресурс. – Режим доступу: https://core.
ac.uk/download/pdf/84273907.pdf

4. Сучасний урок. – Електронний 
ресурс. – Режим доступу: http://
geddiscovery.net/en/novyny/13-nashi-
publikatsii/207-suchasnij-urok-vid-
uchnivskogo-ne-khochu-do-znayu-
vmiyu-zastosuyu

5. Навіщо перевертати урок? – 
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кабінету для організації перевернуто-
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ОЛЕКСАНДР ШИЛО, 
викладач Шевченківського 

професійного аграрного ліцею;
ІННА БЛІНКОВА, 

методист НМЦ ПТО
 у Харківській областіРис. 3.

Рис. 4.
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З досвіду роботи

Серед ключових компетентнос-
тей, розвиток яких забезпечує вивчен-
ня предметів професійно-теоретичної 
підготовки, в тому числі предмета 
«Охорона праці», найбільше значення 
набувають професійні компетентності, 
адже мета професійної освіти – форму-
вання конкурентоспроможної особис-
тості.

Однією з ефективних технологій 
формування професійної компетент-
ності є критичне мислення. Як прави-
ло, критичним називають таке мислен-
ня, що допомагає нам відрізнити те, що 
здається від істини, факти від суджень.

Роботодавці цінують працівників, 
які вміють критично мислити. Люди, 
що вміють мислити критично пропону-
ють творчі рішення, а також допомага-
ють бізнесу впроваджувати інновації та 
залишатися конкурентоспроможними.

Представлений до вашої уваги урок 
на тему: «Пожежна техніка для захисту 
об'єктів», створений із використанням 
технології розвитку критичного мис-
лення. 

Не можна переоцінити роль вогню в 
історії людства. Процеси горіння – одні 
з найпоширеніших явищ у природі, 
тому оволодіння вогнем сприяло роз-
витку людської цивілізації. Вогонь став 
найкращим другом людини у боротьбі 
за існування як у побуті (джерела тепла 
і світла), так і в промисловому застосу-
ванні, при використанні його у якості 
джерела механічної, теплової та елек-
тричної енергії.

Дуже часто вогонь виходить з-під 
контролю людини, тоді він стає некеро-
ваним явищем і перетворюється в гріз-
ного ворога – ПОЖЕЖУ. Появі пожежі 
людина повинна запобігати, боротись 
з її виникненням і наслідками, оскіль-
ки вогонь приносить людям величезні 
втрати і нещастя.

Особливість даного уроку: учні по-
винні засвоїти велику кількість інфор-
мації за короткий термін часу – 45 хви-
лин уроку. Матеріал для засвоєння до-
статньо складний, у ньому багато нових 
термінів і понять. Також важлива, жит-
тєво необхідна точність виконання ал-
горитму дій при використанні первин-

них засобів пожежогасіння. Саме мето-
дика критичного мислення, побудована 
не на заучуванні та пасивному сприй-
нятті, а на осмисленому творчому піз-
нанні є доцільною при вивченні теми 
уроку.

Тема уроку: ПОЖЕЖНА ТЕХНІ-
КА ДЛЯ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ. 

Тип уроку: комбінований.
Форма організації навчальної ро-

боти: кооперативно-групова, парна, ін-
дивідуальна.

Дидактичне забезпечення уроку:
― план уроку, поурочно-тематичний 

план, програма курсу "Охорона праці";
― опорні конспекти;
―  картки-завдання;
― плакати "Первинні засоби поже-

жогасіння. Вогнегасники";
― презентація до уроку;
― навчальний посібник Л.Е.Виноку-

рова "Основи охорони праці";
― навчальний посібник Н.Й.Дубро-

Розвиток критичного мислення учнів на 
уроках з предмета «Охорона праці»

ва, В.О.Чернявська "Безпека життєді-
яльності на транспорті".

Матеріально-технічне забезпечен-
ня уроку:

― мультимедійний проектор;
― комп'ютер, екран;
―  вогнегасник вуглекислотний ВВ, 

вогнегасник порошковий ВП.
Модель уроку: Технологія розви-

тку критичного мислення.

Стадії Дії учнів Методичні прийоми

Виклик

Аналізують знання 
з даної теми. 

Демонструють 
первинні знання.

«Фішбоун» (рибна кістка). Суть прийому полягає 
в постановці проблеми яка вивчалась на уроці та 
знаходження шляхів її вирішення. 
Голова – проблема, питання або тема, які потребують 
аналізу.  
Верхні кістки – на них фіксуються основні поняття 
теми та причини проблеми. 
Нижні кістки – шляхи вирішення даного питання. 
Заповнення таблиці, використовуючи опорні знання.

Осмис-
лення

Вступають 
безпосередньо 

в контакт з 
інформацією 

(читають, слухають, 
дивляться, проводять 

досліди).

Читання з маркуванням тексту – прийом INSERT – 
це прийом маркування тексту при отриманні нової 
інформації. Учні значками помічають те, що їм відомо, 
що для них нове, що вони не зрозуміли та про що 
думали інакше.
Пояснення викладача + складання "Карти знань". "Карта 
знань" – сукупність діаграм і схем, що в наочному 
вигляді демонструють думки, тези, пов'язані одна з 
одною та об'єднані загальною ідеєю. Викладач пояснює 
матеріал, учні обговорюють прочитане та складають 
"Карту знань".
Веббінг – метод побудови логічних структурованих 
зв'язків між поняттями. Веббінг починається з 
ключового слова, навколо якого"народжуються " інші 
терміни, що пов'язані з ним асоціативно, або логічно.
"Ажурна пилка". Етапи роботи:
1) учні отримують завдання і працюють в домашніх 
групах;
2) створюються нові "експертні групи" до складу 
кожної входить представник із попередньої групи. 
кожен учасник у новому об'єднанні є експертом з 
одного питання. Експерти по черзі розповідають те, 
про що дізнались у попередніх групах, а члени команд 
слухають їх, роблять нотатки;
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3) усі повертаються до домашніх груп і діляться 
інформацією здобутою в експертних групах.

Роздуми 
(рефлек-
сія)

Намагаються 
висловити думки 
своїми словами 
(привласнюють 

інформацію), вільно 
аргументують, 

обмінюються своїми 
ідеями з іншими 

(ознайомлюються з 
різними уявленнями)

Кросворд  "Пожежна техніка". 
Ігровий прийом  "Пінг-понг".
Ігровий прийом "Валіза".
Учням пропонують скласти в уявну валізу все цікаве, 
що вони отримали на уроці.

ХІД УРОКУ
Організаційний момент (1хв.)
І. Вступна частина. ВИКЛИК.
Викладач: Шановні учні! Сьогодні ми закінчуємо ви-

вчати тему «Пожежна безпека». Останній урок теми присвя-
чений вивченню пожежної техніки. Але перед тим, як пере-
йти до вивчення нового матеріалу давайте перевіримо ваші 
знання.

Відоме японське прислів’я говорить: «Налови мені риби 
– і я не буду голодним сьогодні, навчи мене ловити рибу 
– і я не буду голодним все життя». Саме риба або прийом 
«Фішбоун» (рибна кістка) допоможе нам згадати вивчене.

Учні отримують картки-завдання з «рибним скелетом».
Викладач: Давайте згадаємо, що нам відомо про класи 

пожежі.
Пропоную вам заповнити таблицю. На початку уро-

ку ви заповнюєте дві колонки «Класи пожеж та символи» і 
«Характеристика пожеж». У кінці уроку ми закінчимо табли-
цю і з’ясуємо ефективність застосування вогнегасників при 
горінні різних речовин.

Учні отримують шаблон таблиці для заповнення

ІІ. Основна частина ОСМИСЛЕННЯ
Викладач: Сьогодні ми з вами відкриємо світ сучасної 

пожежної техніки. Як ви гадаєте для чого вона потрібна?
Для ліквідації пожеж у початковій стадії та ліквідації по-

жеж на значних відстанях від їх осередків.
Викладач пропонує  учням прочитати текст підручника 

Л.Е.Винокурова «Основи охорони праці» параграф 3.9, стор. 
114-115 до абзацу «вогнегасник» за методом «INSERT» 
читання з маркуванням. Після закінчення вправи учні обгово-
рюють отриману інформацію. Викладач коментує незрозумілі 
питання, уточнює та виводить на екран 

Чим пожежні автомобілі відрізняються від пожежних ма-
шин? Де розміщують ручний пожежний інструмент? Що таке 

пожежні покривала? Що 
можна загасити за їх до-
помогою? Як ви вважає-
те чому відра мають ко-
нічну форму?

Викладач: Ви добре 
знаєте, як важливо ви-
явити пожежу в мить її 
виникнення. Стрімкий 
розвиток науки і техні-
ки привів до ускладнен-
ня технологічного облад-
нання, збільшення його 
потужності, збільшення 
пожежного навантажен-
ня в приміщеннях. До 

того ж автоматизація процесів призвела до зменшення кіль-
кості людей в приміщеннях, що ускладнює процес виявлен-
ня пожежі.

Як же виявити пожежу якщо людей поблизу немає?
За допомогою пожежної сигналізації.
Назвіть види пожежної сигналізації та особливості її ви-

користання.
Що таке установка автоматичного пожежогасіння?
Що таке спринклерна та дренчерна зрошувальні голівки?
Викладач: Одним із найпотужніших первинних засобів 

пожежогасіння є вогнегасник.
Викладач знайомить учнів з видами, призначенням, будо-

вою, принципом роботи та особливостями застосування вог-
негасників.

Учні за допомогою прийому «Веббінг» структурують но-
вий матеріал та заповнюють шаблон. 

Викладач: Як часто ми проходимо повз цього малого охо-
ронця, що тихенько висить собі на стіні, не звертаючи на ньо-
го жодної уваги! Але колись він може врятувати з лабетів за-
жерливого вогню наш офіс, фабрику чи навіть дім. Подібно 
до зброї, яку можна швидко пустити в дію, вогнегасники при-
значені знищити грізного противника ще перед тим, як він 
збере сили.

Ви, безперечно, хотіли б добре ознайомитись як зі сво-
їм ворогом, так і зі зброєю. Це не означає, що мусите набути 
знань професійного пожежника, але добре пам’ятати кілька 
основних принципів.

Вогнегасник – технічний засіб, призначений для пода-
ванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпу-
сі, під дією надлишкового тиску та придатний для тран-
спортування і застосування людиною. Вогнегасник при-
стрій, що має циліндричну форму, інакше кажучи, балон. 

Вогнегасник може бути, як переносним (до 20 кг) – для 
ліквідації невеликих пожеж, так і пересувним (на візку) (до 
450 кг).

Вогнегасник, в першу чергу переносний, може застосову-
ватись на первинній стадії загоряння, поки полум’я не розпо-
всюдилося на велику площу.

Оскільки цей ворог буває різний, залежно від того, що го-
рить: дерево, олія, газ чи електроприлади — існують також 
різні вогнегасники. 

Залежно від речовини, якою заряджений вогнегасник, 
вони поділяються на:

― водяні ВВ (заряджені водою, або водою з хімічними 
домішками);

― водопінні ВВП (розчин піноутворювача + вода);
― порошкові ВП (вогнегасні порошки);
―  вуглекислотні ВВК (діоксин вуглецю);
― хладонові ВХ (галоїдні вуглеводні(фреон)).
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За формою вивільнення протипожежної речовини:
― закачні – газ – витискувач знаходиться в корпусі вог-

негасника;
― пристрої з балоном зрідженого або стисненого газу;
― хімічна реакція з утворенням газу-витискувачу.
На корпусі вогнегасник має позначки:
― послідовність приведення вогнегасника в дію;
― які цим вогнегасником можна гасити. 
Чому вогнегасники відносять до первинних засобів поже-

жогасіння?
Як ви вважаєте, чому хладонові вогнегасники досить рід-

ко використовують?
Вогнегасники, в яких використовуються галогеніди, вико-

ристовують рідко, оскільки вони токсичні та вважається, що 

вони руйнують озоновий шар земної атмосфери.
Викладач пропонує учням за допомогою методу «Ажурна 

пилка» ознайомитись з останнім питанням теми: будова, 
принцип дії вогнегасників та особливості застосування.

Після закінчення роботи в домашніх групах, учні за-
кінчують заповнювати таблицю, а саме її третю колонку 
«Ефективність застосування вогнегасників».

ІІІ. Підведення підсумків. РЕФЛЕКСІЯ.
Викладач: Найліпший захист від пожежі — це, звичайно 

ж, запобігання вогню, тому дійте мудро. Пам’ятайте, що 
майно можна знову набути, а життя не повернеш. Тому не 
ризикуйте, бажаючи погасити вогонь. Однак якщо вважаєте, 
що можете безпечно вступити в бій з вогнем, слідкуйте, аби 
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завжди була дорога назад. Коли ж сумніваєтеся, чи маєте 
відповідний вогнегасник, або ж вважаєте, що він заслабкий 
для такого вогню, відразу вийдіть звідти і викличте пожежну 
команду.

Для закріплення нових знань учням пропонуються:
― кросворд  «Пожежна техніка»;
― ігровий прийом  «Пінг-понг»;
― ігровий прийом  «Валіза».  
Викладач: ось і закінчується наш урок, всі ви добре 

попрацювали. Сьогодні ви не лише отримали нові знання, 
а й покращили свої навички здобування нових знань, адже 
народна мудрість говорить:

«Навчити – не можна, можна тільки навчитись».
Викладач підводить підсумки та виставляє оцінки.
Що вам здалось сьогодні найважчим?
Чи були моменти радості, задоволення собою від своїх 

вдалих відповідей?

Чи сподобалось вам працювати в команді?
Чи були моменти незадоволення собою?
1. Підручник «Безпека життєдіяльності на транспорті» 

Н.Й. Дубровіна, В.О. Чернявська , стор. 143-159.
2. За допомогою запропонованих слів, використовуючи 

отримані на уроці знання, складіть невеличку розповідь (лі-
цей, вогонь, евакуаційний вихід, паніка, сигналізація, пожеж-
на команда,номер 101, пожежна машина, вогнегасник, чека, 
манометр, важіль, лопата, пісок, пожежний гідрант).

3. Допитливим!!! Перший вогнегасник створив у 1905 
році російський винахідник Лоран. Яку вогнегасну речовину 
він використав?

ГАЛИНА КУЧЕРЕНКО, 
викладач ДНЗ “Регіональний механіко-технологічний 

центр професійної освіти у Харківській області”

З досвіду роботи

Дидактична мета: формувати засо-
бами інтерактивної ігрової форми пред-
метного та міжпредметного змісту на-
вчання ключові компетенції здобувачів 
освіти з кулінарії та біології, формуван-
ня української національної свідомості 
учнів шляхом впровадження завдань з 
літератури фольклорного змісту.

Завдання вікторини: узагальни-
ти знання учнів, отримані на уро-
ках теоретичного навчання з предмета 
«Технологія приготування їжі» та біо-
логії прийомами практичної візуалізації 
інтерактивних завдань; сприяти форму-
ванню зацікавленості учнів до обраної 
професії.

ЗНАННЯ+КОМПЕТЕНТНІСТЬ=МАЙСТЕРНІСТЬ
(Методична розробка вікторини-конкурсу 

практичного спрямування  
«Веселий кухар»)

Мета вікторини:
Освітня: продовжувати формуван-

ня навчальних компетенцій учнів засо-
бами впровадження ігрових форм на-
вчання.

Виховна: формувати усвідомлення 
причетності до української національ-
ної культури через вивчення предмета 
«Технологія приготування їжі»; розши-
рити знання учнів з предметів. 

Методична: застосувати на практи-
ці методики організації інтерактивних 
методів навчання.

Міжпредметні зв’язки: кулінарія, 
біологія, українська література, геогра-
фія, мистецтво. 

Форма проведення: інтерактивна 
гра.

«Ми живемо не для того, щоб 
їсти, але ми їмо для того, щоб 

жити». 
(Давньогрецький філософ Сократ);

«Якщо ви вдало виберете профе-
сію і вкладете в неї свою душу, щас-

тя саме вас знайде». 
 (К. Ушинський)

Девіз: «Поганий той солдат, який не 
мріє стати генералом».

Дидактичні засоби заходу: дидак-
тичний матеріал, мультимедійне устат-
кування, комп’ютер, сировина.

Учасники заходу: учні ІІ курсу.
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ХІД ЗАХОДУ

№ 
з/п Структура вікторини Час виконання, оцінювання Примітка

І Організаційна частина заходу
І.1 Вступ. Організація робочого місця 1 хв.
1.2 Вступне слово викладача 2 хв.
ІІ Основна частина заходу
2.1 Емблеми 1 хв. 5
2.2 Раунд №1 Випереджальне завдання «Візитна картка» 2 хв. 5
2.3 Інтерактивна вправа «Дешифрувальник» 2 хв. -
2.4 Раунд №2 «Страви з літературної поеми «Енеїда» – Енеєва кухня» 3 хв. 6
2.5 Раунд №3 «Конкурс капітанів «Питання зі скриньки: відоме про звичне» 2 хв. 3
2.6 Раунд №4 «Кулінарний ерудит» 5 хв. 9
2.7 Раунд № 5 Завдання «Географія українського борщу». 6 хв. 10
2.8 Раунд №6 Завдання-гра «Ти мені – я тобі». 2 хв. 1
2.9 Раунд №7 Завдання «Кулінарні пантоміми»      4 хв. 20
2.10 Раунд № 8 «Вправні руки» 3
2.10.1 Завдання «Склади серветки» 3 хв. 10
2.10.2 Завдання «Попелюшка» 3 хв. 3
2.11 Раунд № 9 Завдання «Народна мудрість» 2 хв. 5
ІІІ Заключна частина заходу
3.1 Кулінарна рефлексія «Якщо…» 2 хв.
3.2 Підведення підсумків 2 хв.

Разом: 45 хв. 80

І Організаційна частина заходу
1.1.Вступ. Організація робочого місця. Оголошення 

теми та мети вікторини.
У вікторині беруть участь дві команди, які повинні мати 

назви, що відображаються на нагрудних емблемах учасників. 
ІІ Основна частина заходу
2.1. Емблема, представлення команд капітанами.
2.2.-2.11. Вікторина «Веселий кухар» проводиться в 

дев’ять раундів. 
Умови вікторини: Яка команда швидше знаходить відпо-

відь – та і відповідає першою. У разі неправильної відпові-

СТИСЛИЙ СЦЕНАРІЙ ВІКТОРИНИ

ді право відповідати надається команді-супернику. Гру оці-
нює поважне журі у складі викладачів та учнів інших груп. 
Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість балів. У 
кінці кожного раунду журі повідомляє підсумковий результат 
кожної команди. 

Оцінювання гри: за кожну правильну відповідь на І, VІІІ 
раунди, команди отримують по 5 балів; VІ – 10 балів; раунди 
ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, ІX оцінюються журі по 1 балу за кожну від-
повідь.

ІІІ. Заключна частина заходу
4. Підведення підсумків гри. 

І Організаційна частина заходу.
1.1. Вступ. Оголошення теми та мети вікторини. 
1.2. Вступне слово викладача: Добрий день шанов-

ні учні!!! Ми раді вітати вас на нашому освітньому заході. 
Щиро вітаємо всіх на цьому захопливому та цікавому дій-
стві, а саме – змаганнях кмітливих, веселих та винахідли-
вих, які проводимо в межах однієї з найдивовижніших про-
фесій – кухар.

З давніх-давен і донині професія кухар є улюбленою для 
великої кількості людей. Сьогодні ми проведемо незвичайний 
захід – вікторину «Веселий кухар».

Прошу вас розподілитись для участі на дві команди, які 
навчаються за професією кухар. Команди займіть свої міс-
ця. Команда №1, яку очолює капітан групи (       ), має назву 
«ВАРЕНИК», команда №2, яку очолює капітан групи (            ), 
має назву «ГАЛУШКА».

А зараз час представити поважних членів журі. Вони су-
ворі, але справедливі. Журі з числа викладачів та учнів ін-
ших групи.

Обов’язки журі: спостерігати за ходом виконання завдань, 
оцінювати відповіді, дії учасників відповідно правил та за-
гальним регламентом вікторини, фіксувати бали, висвітлюва-

ХІД ВІКТОРИНИ-КОНКУРСУ ПРАКТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

ти хід вікторини, бути об’єктивними!
ІІ Основна частина заходу
Викладач: Професія – це та основна точка відліку з якої 

починається все свідоме, діяльнісне життя кожної людини. І 
тут головне – зробити правильний вибір, не помилитися, об-
рати професію до душі, а не таку, яка в майбутньому стане тя-
гарем. А для того, щоб обрати, потрібно відчувати серцем, 
відчувати усім своїм єством те, до чого ти прагнеш, чого ти 
хочеш у житті, що приноситиме тобі задоволення та втіху. 

Учень: Приготування їжі називають кулінарією. Слово 
«кулінарія» походить від латинського слова й означає кухон-
на або кухарська справа. Харчування — одна із основних 
життєво необхідних умов існування людини. Здоров’я люди-
ни, її працездатність і настрій, нормальний розвиток значною 
мірою залежать від харчування.

Учень: Україна славиться своєю національною кухнею, 
яка створювалася протягом сторічь, багата на традиції, виріз-
няється розмаїттям страв та їх високими смаковими й пожив-
ними властивостями. Борщі і пампушки, вареники і галушки, 
ковбаси і печеня, напої з фруктів і меду відомі в усьому світі. 
Українська кулінарія налічує сотні рецептів, що характеризу-
ються простотою приготування і прекрасними, неповторни-
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ми смаковими якостями, ароматом, соковитістю. 
Викладач: Розпочинаємо нашу вікторину. 
2.1. Але перш ніж поринути в чарівну країну знань, ми 

маємо змогу ближче познайомитися з нашими командами, а 
шановне журі справедливо оцінить привітання учасників та 
їхні емблеми – по 5 балів за кожне завдання. Максимальна 
оцінка – 10 балів.

2.2. Тож починаємо. Раунд №1. «Візитна картка». 
(Випереджальне завдання: притчі, що знайшли команди, на-
даються для оцінювання на розсуд журі, учні ознайомляться 
з ними під кінець заходу).

ДОДАТОК 1
2.3. Інтерактивна вправа «Дешифрувальник»: 
Викладач: Шановне журі, просимо вас оголосити пе-

реможця цього етапу наприкінці заходу. Для того, щоб ви-

значити, хто першим розпочне гру, використаємо завдан-
ня «Дешифрувальник», яка команда першою дасть відпо-
відь – назве закодоване слово, та першою розпочне обирати 
собі завдання.   

Завдання: фахова майстерність складається із міцних 
знань і показника, який ви визначите, якщо виконаєте завдан-
ня «Дешифрувальник» за принципом використання мобіль-
ного телефону. (відповідь – компетентність; ключ до завдан-
ня – клавіатура мобільного телефону):

Клавіатура АБВ ГД ЕЄЖ ЗИІ ЇЙК ЛМН ОПРC ТУФХ ЦЧШЩ ЮЯЬ

Комірка, в якій 
знаходиться літера для 
пошуку відповіді

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Уважно дивись на номер комірки для пошуку ключового слова
5 7 6 7 3 8 3 6 8 6 4 7 8 0

Команда «Вареник»:
Інтерактивне завдання «Дешифрувальник» – право першим обрати завдання
Клавіатура АБВ ГД ЕЄЖ ЗИІ ЇЙК ЛМН ОПРC ТУФХ ЦЧШЩ ЮЯЬ

Комірка, в якій 
знаходиться літера для 
пошуку відповіді

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Уважно дивись на номер комірки для пошуку ключового слова
5 7 6 7 3 8 3 6 8 6 4 7 8 0

Команда «Галушка»:

Викладач: Просимо журі оцінити результати завдання 
«Дешифрувальник». 

Викладач: Перша частина нашої гри буде присвячена на-
шій традиційній народній кухні нашої держави. В україн-
ській кухні знайшли відображення не лише історичний роз-
виток народу, а й природно-географічні умови того чи іншо-
го регіону, його культурно-побутові традиції, а також зумов-
лені ними напрями господарської діяльності. Кожному із ет-
нографічних регіонів властиві свої особливості приготуван-
ня страв, зумовлені географічними умовами та національни-
ми традиціями. На жаль, багато рецептів, які раніше вважа-
лися традиційними і широко використовувалися, тепер поча-
ли забувати. Тож давайте згадаємо давні традиції, пов’язані з 
українською кухнею.

Про страви української кухні, можна з упевненістю сказа-
ти, що вони корисні і смачні.

Найулюбленішою на всій тери-
торії України була гречана каша: 
«Гречана каша – то матір наша, а 
хлібець житній – то батько рідний», 
стверджує українське прислів’я.

Підніміть руку, хто з ваc по-
любляє гречану кашу? Добре, але 

не тільки гречану кашу вживають 
українці. 

Народ наш завжди працьовитий,
Добрий та й хазяйновитий.
А, що всім давно вже звісно,
Любить смачно він поїсти.
Котляревський в «Енеїді»
Описав наші обіди,
І сніданки, і вечері
Оспівав він у поемі.
Викладач: Різноманітність і 

багатство страв української кухні 
описав у поемі «Енеїда» великий письменник, знавець на-
родного побуту Іван Петрович Котляревський (1769-1838).

Конкурс «Літературне лото за поемою 
І.П.Котляревського Енеїда». 

2.4. Раунд № 2. «Страви з літературної поєми «Енеїда» 
– Енеєва кухня».

(Відповідь для журі на візуалізоване завдання 
«Літературне лото» див. у додатку до уроку).
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Конкурс «Літературне лото» за поемою І.П.Котляревського «Енеїда».
Завдання: підкресліть страви у тексті поеми; визначте окремо з них майже забуті на сьогоднішній день.

Тут їли різнії потрави,
І все з полив’яних мисок,

І самі гарнії приправи
З нових клtнових тарілок:
Свинячу голову до хріну
І локшину на переміну, 

Потім з підлевою індик;
На закуску куліш, кашу,

Лемішку, зубці, путрю, квашу
І з маком медовий шулик…

П’ять казанів стояло юшки,
А в чотирьох були галушки, 

Борщу трохи було не з шість;

Баранів тьма була варених,
Курей, гусей, качок печених,

Досита щоб було всім їсть…
Був борщ до шпундрів з буряками,

А в юшці потрух з галушками,
Потім до соку каплуни;

З отрібки баба-шарпанина,
Печена з часником свинина, 
Крохналь, який їдять пани…

Там лакомини разні їли…
Сластьони, коржики, стовпці,

Вареники пшеничні, білі,
Пухкі з кав’яром буханці. Загальна кількість страв у віршах – 29.

Викладач: 12 страв ви повинні були знайти у віршованих рядках: лемішки, зубці, шпундра, путря, кваша, шулики, баба, 
крохналь, сластьони, стовпці, кав'яр та ін., які раніше вважали традиційними і широко використовували, тепер почали за-
бувати. Давайте ж їх згадаємо!!! Послухаємо представників команд, які розкажуть про 6 страв кожен.

Команда: «Вареник» Загальна кількість страв у віршах
Завдання: до номеру страви дописати літеру, що відповідає опису страви.
№ завдання Потрава Лемішка Зубці Путря Кваша Шулики

Додати відповідну літеру до номеру 
страви з лото у вільну клітинку 1 2 3 4 5 6

Перевірено:(+; -)
Оцінка журі балів

Літературне лото за поемою І.П.Котляревського Енеїда – «Енеєва кухня»
Команда: «Галушка» Загальна кількість страв в віршах
Завдання: до номеру страви дописати літеру, що відповідає опису страви.
Час для роботи – 3 хв. Кожна правильна відповідь – 1 бал.
№ завдання Шпундра Баба Крохналь Сластьони Стовпці Кав’яр 

Додати відповідну літеру до номеру 
страви з лото у вільну клітинку 7 8 9 10 11 12

Перевірено:(+; -)
Оцінка журі балів

Завдання для команди «Вареник»: скласти лото за відповідністю вигляду страви та його описом.

Назва страви Бажана відповідь:

1. Потрава А В "Енеїді" потравою називається страва типу печені, смажені.

2. Лемішка Б Кашоподібна борошняна страва.

3. Зубці В Варена страва з ячного солоду і конопляного або макового молока. 

4. Путря Г Страва з варених на воді ячних круп, які заправляли житнім солодом, 
хлібним квасом і ставили на піч у тепле місце для вкисання. 

5. Кваша Д Страва, схожа на кисіль за консистенцією і технологією приготування, 
але відмінна за складом продуктів. 
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6. Шулики Е Коржі, які пекли на свята Маковія або Спаса. Їх ламали на шматочки, 
змішували з тертим маком і медом і їли упродовж цих свят.

Завдання для команди «Галушка»: скласти лото за відповідністю вигляду страви та його описом
Назва страви Бажана відповідь:

7. Шпундра А Страва із обсмаженої свинини (підчеревини або грудинки), тушкованої 
з буряками у буряковому квасі. 

8. Баба Це страва з посічених нутрощів: печінки, легенів, серця, які заливали 
тістом з яйцем, 

9. Крохналь В Кисіль, який був мало поширеною "панською" стравою.

10. Сластьони Г Дрібненькі шматочки вчиненого білого тіста, смаженого в олії до 
золотистого кольору.

11. Стовпці Д Гречані хлібці, випечені в керамічних кухлях з рідкого кислого 
гречаного тіста, які заміняли хліб.

12. Кав'яр Е Риб'яча ікра, солена із спеціями. 

Викладач: Просимо журі оцінити результати попере-
днього конкурсу. Журі коментують результати конкурсу.

2.5. Раунд № 3. Конкурс капітанів.
«Питання зі скриньки: відоме про звичне». 
Викладач: Умови завдання: капітани по черзі беруть зі 

скриньки картку-питання і надають відповідь; кожне пра-
вильно виконане завдання – 1 бал.; maх – 3 бали кожній ко-
манді.

Якщо команда не має відповіді, то відповідає член журі – 
бал команді не зараховується.

Викладач: Здавна існували й продовжують існувати напої 

з листя та квіток малини, 
суниці, молоде листя смо-
родини, яблуні. Улюблені 
напої українців — різні 
кваси (хлібний, буряковий, 
яблучний, березовий, жу-
равлинний, калиновий, ма-
линовий, грушевий); узва-
ри із сушених і свіжих яблук, груш, слив, вишень, виногра-
ду. Джерелом багатьох поживних речовин є сухофрукти, які 
дуже корисні для здоров’я людини. 

Конкурс капітанів «Питання зі скриньки: відоме про звичне»

№ 
з/п Питання для команди Назва сухофруктів Відповідь Оцінка журі 

(+; -) бал

1 1.«Вареник» Сушена слива Чорнослив

2 1-«Галушка» Сушений виноград Ізюм

3 2-«Вареник» Сушений абрикос із кісточкою Урюк

4 2-«Галушка» Сушена винна ягода Інжир

5 3-«Вареник» Сушені плоди фінікової пальми Фініки

6 3-«Галушка» Сушений абрикос без кісточки Курага
Оцінка команди «Вареник»
Оцінка команди «Галушка»
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Конкурс капітанів «Питання зі скриньки: відоме про звичне»(картка для журі)
№ 
з/п Назва сухофруктів Відповідь № 

з/п Назва сухофруктів Відповідь

1 Сушена слива

Чорнослив

4 Сушена винна ягода

Інжир

2 Сушений виноград

Ізюм

5 Сушені плоди фінікової 
пальми

Фініки

3 Сушений абрикос із 
кісточкою

Урюк

6 Сушений абрикос без 
кісточки

Курага

Викладач: Просимо журі оцінити результати попере-
днього конкурсу.

2.6. Викладач: А зараз раунд № 4. «Кулінарний ерудит»
Умови завдання: «Кулінарний ерудит» (проводиться між 

командамиa) запитання зачитується один раз одночасно всім 
командам; час на обдумування — 1 хв.; команда має право на 
одну відповідь; кожне запитання оцінюється в один бал.

Якщо команда не має відповіді, то відповідає інша коман-

да, яка й отримає додатковий бал, якщо відповіді немає, то 
відповідає член журі, бал командам не зараховується.

Викладач: Учасники, будьте уважні! 

        Галушка                                              Вареник    

Раунд № 4 «Кулінарний ерудит» (запитання надаються усно)

№з/п № питання для 
команди Зміст питання Відповідь Оцінка

журі/бали

1. 1 – «Вареник» Який найбільш поширений борщ в Україні ? Український борщ з 
пампушками

2. 1 – «Галушка» Яку страву вважають найдавнішою, другою після борщу, яку 
готували і споживали слов’янські народи в кінці XІX ст.? Каша

3. 2 – «Вареник» Традиційна слов’янська їжа, яка є символом відродження 
природи, весни. Яйця

4. 2 – «Галушка»

Найпоширеніша солодка страва в народній українській кухні 
з свіжих або сушених фруктів і меду, яким завершували 
вечерю (розхідна страва), тобто після її подачі гості повинні 
були виходити з-за столу.

Узвар

5. 3 – «Вареник»
«Панська страва» з картопляного крохмалю. Ця страва на 
більшості території України входить до меню урочистих 
трапез. 

Кисіль

6. 3 – Галушка» Напій відомий ще з часів Київської Русі – прохолодний, 
запашний, який чудово вгамовує спрагу, бадьорить і освіжає. Квас

7. 4 – «Вареник»
Улюблена в Україні страва з вареного тіста з начинкою, 
нагадує Місяць з магічними властивостями, які сприяють 
добробуту і зміцненню здоров’я людини.

Вареники

8. 4 – «Галушка»
Про цей виріб говорять, що він всьому голова, ним зустрічали 
бажаних гостей, при сватанні скріплювали укладання 
договору.

Хліб

9. 5 – «Вареник»
Відомо, що у стародавній українській кухні існують три види 
борщу. Перший – червоний,  другий – щавлевий, а третій 
різновид борщу називали сирим борщем. Що це за борщ?

Це холодний борщ, 
сирий борщ – бо 

варили тільки буряк

10. 5 – «Галушка» На Полтавщині й півдні Чернігівщини були поширені 
«вареники з піском», з чого готувалася ця начинка?

У киплячий смалець 
додавалося борошно 

й розмішувалося 
охолоджувалося й 

використовували як 
начинку
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11. 6 – «Вареник»
Цю страву легко готувати у домашніх і польових умовах. 
Особливо смачна страва з салом, шматком м’яса, її варили на 
вогні запорізькі козаки. Назвіть цю страву.

Куліш – перша страва 
із пшона

12. 6 – «Галушка» Ця страва дуже поширена в Україні і поряд із борщем стала 
символом української народної кухні. Назвіть цю страву. Галушки

13. 7 – «Вареник» Страва, яка є символом союзу: і готують, і споживають під 
час укладання мирного договору.

Каша, без неї мирний 
договір не міг набути 

сили

14. 7 – Галушка»
Улюблена страва в Україні – вареники. В давнину вони 
наділялися певними магічними властивостями. З якою ж 
начинкою готували вареники, щоб задобрити духів?

Із сиром

15. 8 – «Вареник»
З давніх-давен в Україні медовуха була святковим ритуальним 
напоєм. Її готували із натурального бджолиного меду, який 
варили з водою і ставили бродити. Назвіть цю страву.

Різдвяна кутя

16. 8 – «Галушка» В’ялений виноград та назва міста. Ізюм

17. 9 – «Вареник» І шоколадні цукерки, і назва грибів. Трюфель 

18. 9 – «Галушка» Європейці називали цю рослину «перуанською квіткою 
сонця». Соняшник

Оцінка команди «Вареник»

Оцінка команди «Галушка»

Викладач: Слово надається журі для підведення підсум-
ків вікторини. Просимо журі оцінити результати попередньо-
го конкурсу і повідомити підсумковий результат кожної ко-
манди. 

2.7. Раунд № 5: Завдання «Географія українського 
борщу». 

Викладач: 
Україна славить-
ся своїми традицій-
ними українськими 
стравами. Ви знає-
те, чому на Україні 
так багато смачних, 
поживних і простих 
страв? Бо здавна 
українці саджали ба-

гато городини біля садиби. Деякі українські страви мають ба-
гатовікову історію. За багатолітньою традицією в Україні го-
ловною стравою є борщ. Кожна господиня готувала борщ з 
того, що виросло на городі. В різних регіонах України борщ 
готують по-різному, звідси і його назва: полтавський, черні-
гівський тощо.

Учень: Існує легенда, згідно 
з якою страва «борщ» винайдена 
була під час оточення турецького 
Азака (Азова) козаками. Коли були 
з’їдені всі запаси, кашовари, на-
рвавши різних коренів та вершків, 
приготували, що змогли. А коли ж 
козаки поцікавилися, що то, вони перебудували звуки слова 
«щерба», так у ті часи називалася юшка, так вийшов борщ. 
Про борщ згадується ще в новгородських ямських книгах за 
1586-1631 рр.

Викладач: Саме слово «борщ» з'явилося ще до того, як 
у бульйон стали додавати буряк. Нібито, замість буряка туди 
раніше клали борщівник, від якого й пішла назва страви. 
Інша думка говорить, що «борщ» походить від давньорусько-
го «бърщь» (буряк). 

Викладач: На честь борщу було назване невелике міс-
течко Борщів, розташований на Тернопільщині. Щоосені він 
стає центром фольклорного «Фестивалю «Борщів».

Учні декларують вірш 
«Про борщ!»

Учень: Свинина на кіс-
точці, жменька квасоль-
ки,  

Грибочки, капуста, штук 
три барабольки,                          

Морквинка, буряк, часни-
чок і перчинка, 

Листочок лавровий, укро-
пу стеблинка. 

Учень: Солодкого перцю й селери - частинка,
Петрушечки трішки, та солі краплинка,
Одна цибулинка й шматочечок сала,
Щоб злотомедально та стра-

ва сіяла,
Учень: А ще – помідори дода-

ти у горщик,
І вийде - смачнющий україн-

ський борщик!
Учень: Тепер треба взяти 

сметани гладущик,
Та миску пампушок гарячих пахущих.
Налити в тарілку духмяную страву,
За смаком додати сметанку в приправу.
Учень: У ложку здорову бор-

щу наберіть,
І райський нектар той у рот 

покладіть…
Прожуйте, смакуючи, й ніжну 

пампушку
Вкусіть, як хижак - свою 

здобич-звірюшку.
Учень: І знову процес із борщем повторіть -
Хай вічністю стане солодкая мить!...
Завдання раунду №5 «Географія українського борщу». 
Випереджальне завдання для учасників вікторини, згада-

ти, які інгредієнти входять до складу борщу і самостійно зна-
йти в інтернеті чи інших інформаційних джерелах місце по-
ходження рослин. Назвати Батьківщину рослин. Оцінювання: 
одна правильна відповідь – 1 бал.
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Раунд № 5. «Географія українського борщу» – завдання 
для учнів

Команда: Відповідь 

№ 
з/п

Назва інгредієнта 
страви

Батьківщина 
овочів

Оцінка журі - 
бали (+;-)

1 Буряк
2 Капуста
3 Морква
4 Картопля
5 Цибуля ріпчаста
6 Петрушка
7 Помідори
8 Часник
9 Перець солодкий
10 Перець гіркий

Загальна оцінка журі за завдання

Викладач: Про чудові наші страви
По всім світі лине слава:
Борщ, як здавна, так і нині, –
Головний на Україні.
Так усі його вплітають,
Тільки ложечки мелькають.
Кожен на землі народ
Їсть його на увесь рот!
Викладач: Слово надається 

журі для підведення підсумків 
вікторини. Просимо журі оці-
нити результати попереднього 
конкурсу. 

2.8. Викладач: Раунд №6. 
Завдання-гра «Ти мені – я 
тобі». 

Умови завдання: Команди 
обмінюються заздалегідь підго-
товленою загадкою про страви 
з української кухні. Суперники 
дають відповіді на запитання, 
завдання оцінюється в 1 бал.

Орієнтовні варіанти виконаного випереджального 
завдання

Загадка команди 
«Вареник»

Загадка команди 
«Галушка»

Морква, біб і цибулина,
бурячок і капустина,
ще й картопля — шусть у 
горщик.
Ну й смачний ми зварим …

 (Борщик)

Довго з тіста їх ліпили,
у окропі поварили.
Потім дружно ласували,
ще й сметанки додавали.

 (Вареники)

Раунд №7. Завдання «Кулінарні пантоміми». Кожна 
пантоміма – 10 балів. 

Викладач: Сучасний кулінар тільки тоді може вважатися 
майстром своєї справи, коли він засвоїв усі тонкощі своєї про-
фесії, розвиває кулінарну майстерність, цікавиться досягнен-
нями науки і техніки, точно дотримується технології приготу-
вання їжі і високої культури обслуговування.

Пояснення виконання завдання: Запрошуємо до участі по 
два учасники від кожної команди. Кожен гравець покаже пан-
томіму з життя кухаря за завданням, що отримала команда від 
викладача. Кожна пантоміма оцінюється в 10 балів, за два ви-
ступи – 20 балів. 

Викладач: Командам-суперникам потрібно визначити, 
що зображують члени іншої команди (завдання знаходяться 
у скриньці).

Раунд №7.  Завдання «Кулінарні пантоміми» - 
(кожна пантоміма  - 10 балів)

№ 
з/п

Зміст завдання з життя кухаря
(виконання дій на виробництві)

Оцінка журі 
- бали (+;-)

Для команди «Вареник»

1 Учень чистив картоплю й порізав 
палець

2 Замісити тісто і наліпити вареники
Оцінка команди за раунд

Для команди «Галушка»
1 Учень мив посуд та впустив тарілку

2 Почистити та нарізати цибулю й 
заплакати

Оцінка команди за раунд

Викладач: Слово надається журі для підведення підсум-
ків раунду №7 за завдання «Кулінарні пантоміми». 

2.10. Раунд № 8. Завдання «Вправні руки».
Пояснення до раунду: Раунд складається з одночасного 

виконання двох завдань учасниками команд. 
Викладач: Серветки – обов’язковий предмет серві-

рування стола. Є багато способів складання серветок. 
Запрошуються по два учасники команди для складання сер-
веток. (Учасникам надають серветки з тканини та пропону-
ють за 3 хвилини скласти якнайбільшу кількість варіантів 
серветок, не повторюючись (кількість різновидів форм сер-
веток підсумовується). 
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8.1. Завдання «Склади серветку»: Два учасники вико-
нують завдання. Час – 3 хв., за які учні повинні якомога біль-
ше скласти серветок для святкового стола: за 2 серветки – 10 
балів.

8.2. Завдання «Попелюшка»: У цей же час решта учнів 
кожної команди виконують вправу «Попелюшка»: змішано 
рис з однаковою кількістю бобових (горох, квасоля, чечеви-
ця); потрібно відокремити інгредієнти: час виконання – 3 хв.; 
оцінювання – 3 бали.

― Примітка: завдання можна ускладнити визначен-
ням бобових круп: за кожну крупу команді додається 1 до-

датковий бал (соя, чечевиця, біб, квасоля, горох, горох нут 
тощо).

Викладач: Слово надається журі для підведення під-
сумків вікторини. Просимо журі оцінити результати раунду 
«Вправні руки».

2.10. Раунд № 9. Завдання «Народна мудрість». 
Викладач: Здавна народ віддавав шану професії куха-

ря. Пропоную вам аукціон українських прислів’їв та прика-
зок про їжу (прислів’я зачитуються по черзі кожній команді): 
вам необхідно закінчити фразу з народної мудрості – кожне 
прислів’я оцінюється в 1 бал.

Раунд № 4. «Кулінарний ерудит» (запитання надаються усно)

№з/п питання для 
команди Зміст питання Відповідь Оцінка

журі/бали
1. 1 – «Вареник» Без їжі і віл не … (потягне)
2. 1 – «Галушка» Де хліб-сіль-каша, там домівка… (наша)
3. 2 - «Вареник» Коли б хліб та вода, то не буде… (голода)
4. 2 – «Галушка» Правильне харчування здоров'я додає – неправильне його… (віднімає)
5. 3 – «Вареник» Гарний кухар вартий… (лікаря)
6. 3 – «Галушка» Галушки та лемішки, а хлібу… (перемішка)
7. 4 – « Вареник» Хліб та вода – козацька… (їжа)
8. 4 – «Галушка» Хліб та каша – їжа… (наша)
9. 5 – «Вареник» Коли є хліба край, то й під вербою… (рай)
10. 5 – «Галушка» Гречана каша – то матір наша, а хлібець житній, то батько… (рідний)

Оцінка команди «Вареник»
Оцінка команди «Галушка»

Викладач: Завершено наш останній раунд конкурсу. 
ІІІ Заключна частина заходу. 
3.1. Кулінарна рефлексія «Якщо…». 

Кулінарна рефлексія « Якщо…» Примітка
Примітка: за відверту відповідь гравці команди отримують лише подяку від організаторів гри!

…вам сподобався наш конкурс-
вікторина… …вам було майже байдуже… …вам не сподобалось, чи було 

важко… 
то покладіть на стіл викладача ложку, 

якою ви черпали знання
то покладіть на стіл викладача 

виделку, якою ви наколете нудьгу
то залиште на столі ножа! 

Але пам’ятайте:
ніж у дорозі товариш!

Таблиця відповідності набраних балів на освітньому захо-
ді щодо оцінки за урок: усі учні команди отримують наступ-
ну кількість балів:

Набрані бали командою 
за завдання 

Рівень навчальних 
досягнень (бали) Примітка

78-80 12
76-77 11
74-75 10
70-73 9
66-65 8
60-69 7

Нижче 60 (до 59 балів) 6

3.2. Підведення підсумків журі. 
Визначення команди – переможця.
3.3. Заключне слово учнів: «Щира реклама рідного за-

кладу освіти!»
Мало кухарем вродиться –
Треба добре цьому вчиться.

Гарно пам’ятать рецепти,
Практику пройти ретельно. 

Якщо хочете це знати, 
Ми адресу можем дати:
ДНЗ РЦПО, що в Ізюмі, 

Швидше кваптесь! 
Номер наш 24,

Лізи Чайкіної – адреса!
Вас зустрінуть, привітають

І відразу ж запитають:
«Чи бували ви у нас?

Провести ми вас готові!
Тут професії чудові!

Тож завітайте, любі друзі!
Доріг на світі є багато. 
Але яку б ти не обрав,

Хотіли б ми тобі сказати, 
Щоб все життя ти пам’ятав: 
«Іди в країну знань охоче,
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Працюй, твори і пізнавай,
Тоді професія захоче
Розкрить для тебе справжній рай.
Іди вперед і підкоряй вершину
Нехай почнеться мрій політ
В щасливу, світлую годину!»
Викладач: І ми наприкінці бажає-

мо всім, хто поєднав свою долю з такою 
славною професією, здоров’я, наснаги, 

творчих злетів і великих успіхів в мис-
тецтві кулінарії! 

Дякую всім за участь, до нових зу-
стрічей!

Список використаних джерел:
1. Вікіпедія. Електронний ресурс. – 

Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki / Доцяк В. Українська кухня: під-
руч. для учнів проф.-техн. закл. освіти / 

В.С.Доцяк. – 2-ге вид., переробл. та до-
пов. – Львів: Оріяна-Нова, 1998. – 556 с.

2. Кращі українські притчі. 
Електронний ресурс. – Режим доступу: 
https://pritcha.com.ua/najlipshij-majster/

3.  Соболь В.І. Біологія і екологія 
(рівень стандарту): підручн. для 11 кл. 
/ В.І.Соболь. – Кам'янець-Подільський: 
Абетка, 2019. – 256 с.

Було це дуже давно. В одному чудо-
вому українському селі молоді дівчата 
й жінки вирішили показати свої вміння 
та майстерність. Домовились, що в не-
ділю всі прийдуть на сільську площу й 
кожна принесе найкращий витвір, ство-
рений її власними руками: вишитий 
рушник, мереживо, полотно, скатерти-
ну, одяг, страву.

У призначений час все жіноцтво 
прийшло на площу. Принесли безліч 
прекрасних речей. У старців села, ко-
трим община доручила обрати найкра-
щих майстринь, аж очі порозбігали-
ся: так багато було талановитих дівчат 

ДОДАТОК 1
Привітання команди №1 «ВАРЕНИК»

Притча «Найліпший майстер»

і жінок. Дружини, дочки багатіїв при-
несли вишиті золотом і сріблом шовко-
ві покривала, тонкі мережива, скатерти-
ни, на яких були вив’язані небесні кві-
ти та птахи. 

Але перемогла дружина не найба-
гатшого чоловіка. Вона не принесла ні 
вишитого рушника, ні мережива, ні ска-
тертин, хоча все це уміла робити пречу-
дово. Вона привела свого п’ятирічного 
сина, а він приніс сопілку – жайворон-
ка, якого сам вирізав із дерева. Приклав 
хлопчик сопілку до своїх вуст – заспі-
вала, защебетала пташка, наче жива. 
Усі стояли на площі, не в змозі, пово-

Зібралися якось філософи і заспере-
чалися, яка професія важливіша.

Один сказав: 
– Учитель – найпотрібніший. Без 

освіти прогрес зупиниться.
– Без будівельників людині ніде 

буде сховатися, і людство позбудеться 
прекрасних будівель, – заявив другий 
філософ.

– Музиканти, художники і пое-
ти роблять наше життя особливим. 
Мистецтво відрізняє людину від тва-
рин, – вигукнув третій філософ.

ДОДАТОК 2
Привітання команди №2 «ГАЛУШКА»

Притча про професію кухаря:"Чому учень повернувся"

Тут у розмову втрутився учень і од-
ночасно слуга господаря будинку.

– Вельмишановні вчені, ви забули 
про професію кухаря.

– Тобі не дозволено втручатися в 
нашу бесіду. Кухарська справа – не 
мистецтво. Іди готуй обід, – розсердив-
ся господар.

Учень мовчки вийшов з кімнати. У 
цей день обіду філософи не дочекалися, 
учень зник. Довелося господареві само-
му готувати обід. На жаль, після їжі фі-
лософи відчули себе погано і розійшли-
ся по домівках. Господар знайшов ін-
шого слугу. 

Минув час, і філософ – господар 
будинку, помітив, що друзі переста-
ли його відвідувати, а сам він після їжі 
не здатний був міркувати. Подумав фі-
лософ, а потім звільнив нового кухаря 
і послав колишньому учневі записку з 
однією фразою: "Кухарське справа –  не 
ремесло, а мистецтво".

Незабаром вчені мужі знову ста-
ли збиратися в будинку філософа. 
Обговорення переривалося тільки 
смачним обідом, який готував учень.

– Кухарська справа – не ремесло, а 
мистецтво, – кожен раз зазначав госпо-
дар після обіду.

рухнутись, 
усіх зачару-
вала пісня, 
аж раптом у 
блакитному 
небі заспівав 
справжній, 
живий жай-
воронок. 

Той, 
хто може створити розумну  
та добру людину – найліпший майстер, 
– таке було рішення мудрих старців.  
Ми теж бажаємо виховати з вас 
майстрів. 
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СТОРІНКА ОБЕРЕЖНОСТІ!!!
Вважається, що борщ з'явився в Україні в 14 столітті і назва можливо походить від рослини борщівника. Дійсно, молоду, 

в стадії 2-3 листків, подібну до кропиви, цю рослину використовували для приготування борщів. Але навряд чи якась 
господиня наважилась би використовувати в своєму рецепті борщівник у стадії стиглості, бо ця рослина отруйна, дотик до 

її листя викликає у людини і тварин дерматити, які часто називають "опіками".
Народні назви: "Гераклова трава" (від латинської назви) "помста Сталіна" (одного разу, дізнавшись, що в Північній Америці 

борщівник є цінною кормовою культурою, Сталін особисто наказав розводити його повсюдно. З бур'яну борщівник 
перетворився на культивовану рослину). 

Зверни увагу на рослини в нашій місцевості:
Борщовик Сосновського містить фурокумарин

Листя викликає дерматити, схожі на опіки І-ІІІ ступеня!

ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 4

Додаткове завдання до «Кулінарної пантоміми»: «Впізнай казку»

Додаткове завдання до «Кулінарної пантоміми»: «Впізнай казку»

Додаткове завдання до «Кулінарної пантоміми»: «Впізнай казку»

Додаткове завдання до «Кулінарної пантоміми»: «Впізнай казку»
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ДОДАТОК 5

Раунд № 5 «Географія українського борщу» - відповіді для журі
Команда: Відповідь

№ з/п Назва інгредієнта 
страви Батьківщина овочів Оцінка журі – 

бали (+;-)
Вчення про центри походження культурних рослин сформувалося на основі ідей Ч.Дарвіна («Походження видів», гл. 

12, 1859) про існування географічних центрів походження біологічних видів. У 1926–1939 рр. Микола Вавилов на підставі 
матеріалів про світові рослинні ресурси за матеріалами експедицій виділяв 7 основних географічних центрів походження 
культурних рослин.

Мико́ла Іва́нович Вави́лов (13 (25) листопада 1887 -26 січня 1943) — російський і радянський вчений-генетик, ботанік, 
академік АН СРСР і АН УРСР

1. Буряк Середземноморський район (узбережжя Середземного моря в Європі і 
Африці). 

2. Капуста

Середземноморський  район. Однозначно визначити звідки родом білокачанна 
капуста вченим не вдається досі. Існує дві точки зору. Відповідно до однієї, 
батьківщиною капусти вважається узбережжя Середземного моря, з іншого – 
Колхідська низовина на території Грузії.

3. Морква

Середньоазійський район. (Афганістан, Західний Тянь-Шань та північно-
західна частина Індії). Батьківщиною моркви помаранчевих сортів вважається 
узбережжі Середземного моря, а жовтих і білих сортів, за даними деяких 
дослідників – Афганістан.

4. Картопля Південноамериканський район (Перу і Болівія).

5. Цибуля ріпчаста Середземноморський район (узбережжя Середземного моря в Європі і 
Африці). 

6. Петрушка Близькосхідний район (Мала Азія, Закавказзя, Іран, гірська частина 
Туркменістану).

7. Помідори Південноамериканський район (Перу, Еквадор, Болівія).

8. Часник Середньоазійський район (Афганістан, Західний Тянь-Шань та північно-
західна частина Індії). 

9. Перець солодкий Центрально-американський район (Південна Мексика і Центральна Америка 
з Антильськими островами), (Тропічні райони Америки).

10. Перець гіркий Південно-американський район (Чилі).
Загальна оцінка журі за завдання

НАДІЯ ОНОПРІЄНКО та НАТАЛІЯ ЧЕРКАШИНА, 
викладачі ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти»

На допомогу педагогу

Проведення предметних тижнів – 
об’єктивна реальність освітнього та 
виховного процесу у кожному закла-
ді професійної (професійно-технічної) 
освіти. Завдяки предметним тижням 
у діяльність ЗП(ПТ)О вносяться ціка-
ві заходи та прийоми, удосконалюють-
ся організаційні здібності викладачів та 
учнів. Предметні тижні значно підви-
щують інтерес до навчальних предме-
тів, забезпечують активну творчу робо-
ту учнів у процесі навчання.

Викладачі розробили достатню 
кількість методичних розробок щодо 
організації та проведення предметних 
тижнів. Але вивчення методичних, ін-
формаційних, науково-методичних та 

ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ –  
«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

інших матеріалів дає можливість зроби-
ти висновки, що питанню проведення 
тижня із предмета «Захист Вітчизни» 
не приділяється достатньої уваги, єди-
них підходів до методики їх підготовки 
та проведення немає.

На сучасному етапі виникає нагаль-
на необхідність посилення патріотич-
ного виховання дітей та молоді – фор-
мування нового українця, що діє на 
основі національних та європейських 
цінностей:

― повага до національних символів 
(Герба, Прапора, Гімну України);

― участь у громадському житті кра-
їни;

― повага до прав людини;

― верховенство права;
― толерантне ставлення до ціннос-

тей і переконань представників іншої 
культури, а також до регіональних та 
національно-мовних особливостей;

― рівність всіх перед законом;
― готовність захищати суверенітет 

і територіальну цілісність України.
Військово-патріотичне вихован-

ня – складова частина процесу вихован-
ня молоді. Воно покликане забезпечити 
моральну і практичну підготовку щодо 
виконання конституційного обов’язку 
– захисту незалежності Батьківщини, 
військової служби у Збройних Силах 
України.

Головними завданнями військово-
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патріотичного виховання є: формування 
психологічних та морально-вольових 
якостей (стійкість, мужність, готов-
ність до подвигу самопожертви), осо-
бистих поглядів на сучасні події, само-
виховання і самопідготовка, спрямовані 
на оволодіння першими світоглядними 
знаннями і уявленнями, фізичний роз-
виток особистості.

Мета та основні завдання 
військово-патріотичного виховання. 
Мета патріотичного виховання конкре-
тизується через систему таких вихов-
них завдань:

― утвердження в свідомості і по-
чуттях особистості патріотичних цін-
ностей, переконань і поваги до культур-
ного та історичного минулого України;

― виховання поваги до Конституції 
України, законів України, державної 
символіки;

― підвищення престижу військо-
вої служби, а звідси – культивування 
ставлення до солдата як до захисника 
Вітчизни, героя;

― усвідомлення взаємозв’язку між 
індивідуальною свободою, правами лю-
дини та її патріотичною відповідаль-
ністю;

― формування толерантного став-
лення до інших народів, культур і тра-
дицій;

― утвердження гуманістичної мо-
ральності як базової основи громадян-
ського суспільства;

― культивування кращих рис укра-
їнської ментальності – працелюбності, 
свободи, справедливості, доброти, чес-
ності, бережного ставлення до природи;

― формування мовленнєвої куль-
тури.

Головна мета військово-патріотич-
ного виховання підростаючого поколін-
ня – підготовка та виховання самовідда-
них, свідомих захисників Батьківщини, 
готових у будь-яких умовах виступити 
на захист територіальної цілісності та 
незалежності України.

Методи військово-патріотичного 

виховання. Під методами військово-
патріотичного виховання розуміють 
способи взаємопов’язаної педагогічної 
діяльності викладача предмета «Захист 
Вітчизни» та учнів, спрямованої на 
формування та закріплення в них патрі-
отичної свідомості, відповідних норм 
поведінки з урахуванням характеру й 
особливостей майбутньої військової 
служби та захисту своєї Батьківщини.

Алгоритм роботи щодо підготов-
ки та проведення предметного тиж-
ня. Для кожного викладача є дуже важ-
ливим забезпечити високий рівень за-
цікавленості якомога більшої кількості 
учнів до свого предмета. Зазвичай, од-
нією із причин «прохолодного» став-
лення деяких учнів до навчання є імо-
вірність, на їх думку, недотребуванос-
ті отриманих ними знань у реально-
му житті. Отримані в «чистому» вигля-
ді знання на уроках з предмета «Захист 
Вітчизни», на перший погляд, є дале-
кими від практичного застосування. 
Навчивши учнів у позаурочний час ви-
користовувати отримані під час уроків 
уміння і навички, необхідно підштов-
хувати їх старанніше навчатися, можна 
допомогти поглянути на знання як на 
щось цінне, необхідне не тільки на уро-
ках. Адже викладачі мають не лише на-
вчати учнів, а й розвивати у них допит-
ливість, жагу до знань. 

Одним із дієвих способів звернути 
увагу учнів на взаємопов’язаність і не-
обхідність знань, які вони отримують у 
закладі освіти, дати їм змогу погляну-
ти на навчальні предмети не як на су-
купність правил, а як на щось живе, що 
постійно розвивається, є проведення 
предметного тижня.

Під час проведення предметно-
го тижня із захисту Вітчизни можна 
розв’язати наступні завдання:

 формувати в учнів стійкий піз-
навальний інтерес до предмета;

 навчати творчо застосовува-
ти отримані під час занять уміння і на-
вички;

 забезпечити неформальне спіл-
кування викладачів та учнів;

 навчити учнів працювати як са-
мостійно, так і у складі команди;

 формувати в учнів упевненість у 
собі, створювати ситуації успіху;

 забезпечити ефективне викорис-
тання міжпредметних зв’язків;

 створення сучасної навчально-
матеріальної бази з можливостями про-
ведення заходів предметного тижня.

Проведення предметного тижня з 
захисту Вітчизни необхідно передбачи-
ти у плані роботи закладу на навчаль-
ний рік у розділі «Захист Вітчизни та 
військово-патріотичне виховання». На 
початку навчального року у закладі 
освіти видається наказ «Про проведен-
ня предметних тижнів», та складається 
графік їх проведення.

Предметний тиждень із захисту 
Вітчизни – це комплекс навчально-
виховних, просвітницьких заходів, 
спрямованих на розвиток творчос-
ті учнів, поглиблення та поширення 
знань, збагачення фахового досвіду ви-
кладачів.

Увесь процес організації та прове-
дення предметного тижня можна роз-
поділити на чотири етапи.

І. Підготовчий етап.
Проведення засідання методичної 

комісії (або організаційної групи).
Підготовку до проведення предмет-

ного тижня необхідно починати із за-
сідання відповідної методичної комісії 
закладу освіти, під час якого необхідно:

 визначити тему (загальний де-
віз), мету предметного тижня;

 розподілити обов’язки між ви-
кладачами;

 продумати систему інформуван-
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ня учнів про підготовку та проведення 
предметного тижня;

 затвердити склад журі конкур-
сів, змагань тощо;

 визначити форми заходів, які 
проводитимуться протягом предметно-
го тижня;

 скласти план проведення пред-
метного тижня.

Під час предметного тижня зазви-
чай організовують:

― позаурочні заходи для учнів;
― загальноучилищні заходи;
― позаучилищні заходи;
― нестандартні, міжпредметні ін-

тегровані уроки.
Визначені заходи предметного тиж-

ня можна проводити у таких формах, 
як:

― навчальна:
― відкритий урок;
― міжпредметний інтегрований 

урок. 
― навчально-розважальна:
― вікторина;
― тематичний вечір;
― диспут;
― круглий стіл тощо.
― розважально-навчальна:
― військово-спортивні змагання та 

конкурси;
― виховні години тощо.
Для того, щоб скласти план пред-

метного тижня, залучені до проведен-
ня викладачі висловлюють свої пропо-
зиції. Обираються найкращі ідеї щодо 
проведення предметного тижня шля-
хом голосування.

Обов’язково необхідно під час скла-
дання плану взяти до уваги рівень за-
йнятості викладачів і учнів. Це дозво-
лить уникнути перевантаження і плута-
нини з приміщеннями, у яких відбува-
тимуться заходи.

План заходів предметного тижня 
подається на узгодження заступнику 
директора з навчально-виховної роботи 
не пізніше, ніж за 14 днів до його прове-
дення. Після цього план затверджуєть-
ся директором закладу освіти і він виві-
шується на інформаційному стенді для 
того, щоб учні та викладачі, які не бра-
ли участі у роботі організаційної групи, 
могли з ним ознайомитися.

ІІ. Організаційний етап.
На організаційному етапі слід роз-

робити заходи, які будуть проводитися 
під час предметного тижня. Необхідно 
визначитися, хто із викладачів та учнів 
буде розробляти положення, умови, 
сценарії заходів, включених до плану 
проведення предметного тижня.

Особи, відповідальні за організа-
цію та проведення заходів предметного 
тижня, мають розв’язати такі завдання:

 визначити мету і завдання заходу;
 обрати час і місце проведення за-

ходу;
 визначити осіб, відповідальних 

за проведення заходів.
Підготовка та проведення кожного 

заходу, безумовно, має свої особливос-
ті, але загальними для них є:

― зміст запропонованих завдань 
обов’язково має відповідати вивченому 
учнями програмному матеріалу;

― результати виконання учнями 
завдань мають свідчити про рівень за-
своєння ними програмного матеріалу і 
рівень їхніх навчальних досягнень;

― при виконанні завдань учням 
слід не відтворювати отримані під час 
уроків знання й уміння, а використову-
вати їх творчо;

― доцільно, щоб практичні завдан-
ня мали декілька способів розв’язання, 
адже це дає учням змогу проявляти 
творчі здібності, нестандартність мис-
лення;

― основною метою предметно-
го тижня є не стільки перевірка якос-
ті засвоєння і умінь, скільки виявлення 
творчої уяви, талантів учнів.

Як свідчить досвід, до плану про-
ведення предметного тижня із захис-
ту Вітчизни доцільно включити такі за-
ходи:

― теоретичні конференції на 
військово-патріотичну тематику;

― засідання методичної комісії ви-
кладачів;

― тематичні вечори;
― уроки мужності і пам’яті;

― зустрічі з ветеранами війни і 
праці, військовослужбовцями Збройних 
Сил України;

― вікторини, диспути, круглі 
столи, огляди-конкурси з військово-
патріотичної тематики;

― змагання з військово-
прикладних видів спорту;

― військово-спортивні змагання та 
конкурси;

― проведення заходів на базі вій-
ськових частин (військових закладів 
освіти).

ІІІ. Проведення предметного 
тижня.

Під час проведення предметного 
тижня необхідно якомога точніше до-
тримуватися плану. Доцільно оголоси-
ти про початок проведення предметно-
го тижня на загальної лінійці.

Потрібно уникати внесення змін до 
плану під час проведення самого пред-
метного тижня.

ІV. Підведення підсумків.
Протягом трьох днів після прове-

дення предметного тижня із захисту 
Вітчизни необхідно:

― провести підведення підсумків 
предметного тижня;

― відзначити тих викладачів, май-
стрів та учнів, які брали активну участь 
в організації та проведенні предметного 
тижня;

― оформити звіт про проведення 
предметного тижня;

― підготувати фотогазету або 
інформаційно-методичний бюлетень 
про предметний тиждень.

За результатами проведення пред-
метного тижня у закладі освіти доціль-
но видати відповідний наказ.
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1. Шикування учнів на загальну лінійку.

2. Прийняття рапорту про готовність до проведення тижня, присвяченого Дню захисника 
Вітчизни.

3. Виступ директора, гостей, повідомлення плану проведення учням.

4. Книжкова виставка «Суверенна моя Україна».

5. Конкурс стіннівок.

6. Урок мужності «Слава героям» у рамках предмета «Захист Вітчизни».

7. Перегляд відеофільму «Революція на граніті» про кіборгів.

8. Проведення вікторини «Чи знаємо ми історію козацтва».

9. Змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед учнів І курсу.

10.

Змагання з фізичної підготовки «Козацькому роду нема переводу»:
- комплексна силова вправа;
- зробити 5 підтягувань на перекладині;
- футбол.

Естафета «СТРУМОК»:
- передача м’яча в парах;
- човниковий біг;
- стрибки з м’ячем між ногами.

Естафета «СКЛАДАННЯ ПІРАМІДИ»: команда повинна скласти «піраміду» з автомобільних 
покришок за мінімальний час.

Естафета «ДОСТАВКА ПАКЕТА»:
- подолання смуги перешкод;
- скласти «донесення»;
- передати естафету.

Естафета «ВТЕЧА ПОЛОНЕНОГО»: пробігти у «мішку» 20 м, передати естафету.

11. Естафета «ПОРАНЕНИЙ»: подолати 20 м за допомогою рук.

12. Шикування учнів, підбиття підсумків

13. Випуск інформаційної стіннівки за підсумками тижня.

14. Інформація на сайт закладу освіти про проведені заходи.

ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                         Заступник директора з НВР 

__________________
                                                                  «    » _________ 20__  року

Мета проведення заходу: виховання в учнівської молоді почуття патріотизму, духовної єдності поколінь, формування на-
ціональної свідомості та самосвідомості, відданості в служінні Батьківщині.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО ТИЖНЯ
З НАГОДИ ДНЯ ЗАХИСТНИКА ВІТЧИЗНИ

Викладач предмета «Захист Вітчизни»:    _______________

ОЛЕКСАНДР КОВАЛЬОВ, 
викладач ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»;

ВІКТОР СУХІЛІН, 
методист НМЦ ПТО у Харківській області.
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З досвіду роботи

Важливим чинником зміцнення 
здоров'я людини є заняття фізичними 
вправами, професійно-прикладними 
видами спорту тощо. Оптимальна за ве-
личиною рухова активність підвищує 
розумову працездатність, яку стимулює 
позитивний характер фізіологічних зру-
шень в організмі, викликаних фізични-
ми вправами.

З метою формування в учнів пози-
тивної позиції щодо фізичної культу-
ри я на початку року проводжу анкету-
вання, і вже не один рік бачу, що майже 
всі учні бажають займатися в гуртках із 
різних видів спорту. 

Спортивні інтереси учнів розподі-
лилися так: плавання – 26%; гімнастика 
– 13%; карате – 26%; волейбол – 10%; 
футбол – 13%; легка атлетика – 7%; 
баскетбол – 12%; бокс – 4%; бороть-
ба – 4%; спортивні танці – 9%; фігурне 
катання – 2%. Не відповіли – 7%.    

На жаль, забезпечити умови для за-
нять із усіх вищеперерахованих видів 
спорту не має можливості, тому ми ви-
вчаємо тільки ті модулі, які входять до 
програми. 

На своїх уроках я вважаю основною 
практичну діяльність. До прийомів ви-
ховання інтересу учнів до виконання 
фізичних вправ належать: 

– новизна, різноманітність засобів, 
методів і способів організації учнів на 
уроці; 

– постановка конкретних, посиль-
них завдань навчання й оздоровчого 
тренування, які можна виконати вже до 
кінця уроку; 

– застосування ігрового та змагаль-
ного методів на різних етапах навчання; 

– постійне стимулювання самостій-
них занять у позанавчальний 
час; 

– широке застосування на-
очних і технічних засобів на-
вчання, нестандартного об-
ладнання та інвентарю; – про-
ведення уроків із музичним 
супроводом; 

Розвиток професійно-прикладних 
фізичних якостей,

необхідних майбутньому фахівцю, на 
уроках фізичної культури

– систематичний контроль за досяг-
неннями учнів.

Під час занять учні набувають знань 
з фізичної культури і спорту. На уроках 
вони ознайомлюються з питаннями гігі-
єни фізичних вправ, гігієнічними вимо-
гами до спортивного одягу, з прийома-
ми самоконтролю і поняттям спортив-
ного тренування.

У процесі навчання безпосередньо 
розв’язуються і завдання виховання во-
льових та моральних якостей.

Інший фактор формування інтересу 
до виконання фізичних вправ полягає в 
емоційному задоволенні від діяльності. 
Значною мірою цьому сприяє мотиву-
вання й стимулювання.

Мотивація − це сукупність факто-
рів, аргументів і доказів, які я викорис-
товую для переконання учнів у значи-
мості кожної фізичної вправи чи пред-
мета в цілому. У результаті мотивуван-
ня учні отримують відповідь на питан-
ня: “Для чого потрібно вивчати певний 
предмет чи фізичну вправу?” Якщо мої 
учні внутрішньо приймають мої моти-
вування, то виконання фізичних вправ 
набуває для них особистісного значен-
ня. Мотивування, які я застосовую в 
практичній роботі з учнями, відповіда-
ють таким вимогам: наочність; лаконіч-
ність, доступність доводів.

Стимулювання – це спеціальна ді-
яльність, яка спрямована на підви-
щення навчальної активності підліт-
ків за допомогою зовнішніх стимулів. 
Найрозповсюдженішими засобами сти-
мулювання на уроках фізичної культу-
ри є заохочення й покарання. У заохо-
ченні відображена міра педагогічної дії 
на учня, що виражається в позитивній 

оцінці його навчальної діяльності та по-
ведінки. Кожен учень відчуває постій-
ну потребу у схваленні своєї діяльнос-
ті з боку викладача та ровесників. Тому 
в практичній діяльності викладачів зао-
хочення є необхідним. До основних ви-
дів заохочення, які я застосовую в ро-
боті з учнями, є довіра, схвалення, по-
хвала, висока оцінка, подяка, похвальна 
грамота тощо.

Отже, формування інтересу до фі-
зичного виховання в учнів потребує ці-
леспрямованої та системної діяльності 
вчителя, що включає формування спе-
ціальних знань, практичну діяльність 
учнів і створення позитивного емоцій-
ного фону.

Професійно-прикладна  
фізична підготовка (ППФП)

Принцип органічного зв'язку фізич-
ного виховання з практикою трудової 
діяльності найбільш конкретно втілю-
ється у ППФП. Цей принцип поширю-
ється на всю соціальну систему фізич-
ного виховання, але саме в ППФП вона 
знаходить своє специфічне вираження.

В якості своєрідного різновиду фі-
зичного виховання ППФП являє собою 
педагогічно спрямований процес забез-
печення спеціалізованої фізичної під-
готованості до обраної професійної ді-
яльності. Інакше кажучи, це процес на-
вчання, що збагачує індивідуальний 
фонд професійно корисних рухових 
умінь та навичок, виховання фізичних 
та безпосередньо пов'язаних з ними зді-
бностей, від яких прямо або побічно за-
лежить професійна дієздатність.

ППФП здійснюється, насампе-
ред, під час освоєння одного з розділів 

обов'язкового курсу фізичного 
виховання у закладах профе-
сійної (професійно-технічної) 
освіти, середніх спеціальних 
та вищих закладах освіти, а 
також у системі наукової орга-
нізації праці в період основної 
професійної діяльності пра-
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цівників, коли це необхідно за характе-
ром та умовами праці.

Необхідність подальшого вдоскона-
лення та запровадження ППФП до сис-
теми освіти та сфери професійної пра-
ці визначається певними причинами та 
обставинами.

Продуктивність досить багатьох ви-
дів професійної праці, незважаючи на 
зниження частки грубих м'язових зу-
силь у сучасному матеріальному вироб-
ництві, прямо або побічно продовжує 
бути залежною від фізичної дієздатнос-
ті виконавців трудових операцій, при-
чому не тільки в сфері переважно фі-
зичної праці, а й у ряді видів трудової 
діяльності змішаного (інтелектуально-
рухового) характеру. В цілому ж нор-
мальний фізичний стан, без якого не 
мислиться здоров'я та ефективне функ-
ціонування, залишається найважливі-
шою передумовою високої плідності 
будь-якої професійної праці.

Перспективні тенденції загальносо-
ціального та науково-технічного про-
гресу не звільняють людину від необ-
хідності постійно вдосконалювати свої 
діяльнісні здібності, а їхній розвиток в 
силу природних причин невіддільний 
від фізичного вдосконалення індивіда.

Сутність основних задач, вирішува-
них у процесі ППФП, полягає в тому, 
щоб:

- удосконалити індивідуальний 
фонд рухових умінь;

- інтенсифікувати розвиток профе-
сійно важливих фізичних та безпосе-
редньо пов'язаних з ними здібностей, 
забезпечити стійкість підвищеного на 
цій основі рівня дієздатності;

- підвищити резистентність організ-
му відносно несприятливих впливів на-
вколишнього середовища, в якому від-
бувається трудова діяльність, сприяти 
збільшенню його адаптаційних мож-
ливостей, збереженню та зміцненню 
здоров'я;

- сприяти успішному виконанню 
спільних задач, реалізованих у систе-
мі професійної підготовки кадрів, вихо-
ванню моральних, духовних, вольових 
та інших якостей, що характеризують 
цілеспрямованих, високоактивних чле-
нів суспільства.

ППФП у нашому закладі освіти 
спрямовується на розвиток фізичних i 
пов'язаних з ними психологічних якос-
тей учнів, а також на формування рухо-
вих умінь i навичок відповідно до осо-
бливостей трудової діяльності. ППФП 
потребує обґрунтованого добору комп-
лексів прикладних фізичних вправ. 

Вона передбачає раціональне викорис-
тання засобів, методів й організаційних 
форм, за допомогою яких можна вирі-
шити як загальні, так i специфічні для 
певної професії завдання 

Наприклад: учні професій 
«Монтажник систем вентиля-
ції, кондиціювання повітря, пневмо-
транспорту й аспірації; електро-
зварник ручного зварювання» та 
«Монтажник санітарно-технічних 
систем і устаткування; електрозвар-
ник ручного зварювання» часто працю-
ють на свіжому повітрі, при зниженій 
температурі повітря, тому для них ре-
комендується будувати заняття з фізич-
ної культури за системою «вулиця – зал, 
зал – вулиця». Це дозволяє розвивати 
адаптацію на несприятливі виробни-
чі умови. Їх професійна діяльність ха-
рактеризується різними робочими поза-
ми із значним статичним напруженням 
м'язів тіла, виконанням великої кількос-
ті оборотних та зворотно-поступальних 
рухів кистей і пальців з різними, часто 
значними, напруженнями; періодично 
різкими ударними рухами різної сили 
однією та обома руками у вимушених 
позах. 

Отже, спрямованість комплексу фі-
зичних вправ для цих професій повинна 
забезпечувати високий рівень функціо-
нування систем і механізмів зовнішньо-
го і внутрішнього дихання, терморегу-
ляції, вестибулярного апарату; розви-
ток загальної витривалості, швидкості 
та точності рухів тощо.

Професії транспорту: 
«Електрозварник на автоматичних 
та напівавтоматичних машинах», 
«Рихтувальник кузовів», «Водій авто-
транспортних засобів «категорія В».

Робота характеризується тривалим 
збереженням вимушеної робочої пози 
сидячи та значним нервово-психічним 
та емоційним напруженням. У водіїв 
повинна бути швидка і точна реакція на 
світлові й звукові сигнали. Робочі рухи 

рук одноманітні й монотонні, викону-
ються неритмічно. Завдання ППФП: 
розвивати статичну витривалість м'язів 
рук та плечового поясу, вдосконалюва-
ти спритність рук, розвивати швидкість 
рухової діяльності, просторової орієн-
тації, загальної витривалості.

Професія «Агент з організації ту-
ризму. Адміністратор». Фахівці цих 
професій за енерговитратами належать 
до категорії легкої фізичної роботи. 
Робоча поза, в основному, сидяча з на-
хилом голови вперед, фіксацією грудної 
клітки, що призводить до поверхневого 
дихання, застійних явищ в органах ма-
лого тазу та в нижніх кінцівках. У ро-
боті потрібні зусилля м'язів рук і кис-
тей, стійкість, увага. Завдання ППФП: 
розвивати статичну витривалість м'язів 
рук, спини та плечового поясу, зміцню-
вати м'язи спини.

Показниками працездатності учнів 
під час досліджень є результати вико-
нання ними конкретних трудових дій, 
операцій, прийомів. Ці контрольні за-
вдання добираються з таким розрахун-
ком, щоб виявити найважливіші сторо-
ни професійної діяльності.

Тижневий руховий режим учнів 
також включає в себе ППФП, яка ре-
алізується на уроках фізичної куль-
тури, фізкультурних заходах у режи-
мі навчального дня, а також у пpoцeci 
спортивно-масових i фізкультурно-
оздоровчих заходів та самостійних тре-
нувань під час виконання домашніх 
завдань.

Фізкультурні заходи в режимі на-
вчального дня ми максимально вико-
ристовуємо для розв'язання не лише 
загальних, а й спеціальних приклад-
них завдань фізичної підготовки. Вони 
— не лише гігієнічна процедура, а й 
форма щоденних тренувань i загарто-
вування. Ранкові заняття для учнів, які 
проживають у гуртожитку, ми проводи-
мо у вигляді спеціально спрямованих 
тренувань, в яких є деяка відмінність у 
змісті й організації вправ для учнів різ-
них фахів. Разом із загальнорозвиваль-
ними та загальногігієнічними вправами 
вводимо такі, що мають профілактич-
ний i корегувальний вплив та розвива-
ють професійно важливі фізичні якос-
ті. Фізкультурні заходи у перервах на-
вчального часу (20 хв.) здійснюємо у 
вигляді «рухливих перерв». 

3міст комплексів вправ на нестан-
дартному обладнанні, тренажерах зале-
жить від трудової або навчальної діяль-
ності учнів. Використання спрямова-
них фізичних вправ у режимі навчаль-
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На допомогу викладачу

ного часу дає змогу створити спеціаль-
ний тренувальний режим праці й відпо-
чинку як засобу оздоровлення з ураху-
ванням особливостей професійної або 
навчальної діяльності, фізичного вихо-
вання, прищеплення систематичності 
до занять фізичними вправами, підви-
щення продуктивності пpaцi.

В якості однієї з ефективних 
форм організації й інтенсифікації за-
нять з ППФП практикують змаган-
ня в професійно-прикладних впра-
вах. Змагальні форми занять найбіль-
ше представлені, природно, у випад-
ку заглибленої спеціалізації в обрано-
му професійно-прикладному виді спор-
ту. Система занять при цьому здобуває 
характер спеціалізованого спортивно-
го тренування і регулярності в змаган-
нях, що висуває особливу проблему ра-
ціонального збалансування спортивної, 
професійно-освітньої і трудової діяль-
ності.

Під час проведення днів здоров’я з 
професій ми проводимо спеціальні зма-
гання з ППФП, які різняться тим, що 
їх зміст складають специфічні для пев-
ного фаху прийоми та дії. У поєднан-
ні з деякими фізичними вправами вони 
сприяють прищепленню професійно 
важливих навичок. Наприклад, у про-
граму змагань «Козацькі забави» для 
груп сантехніків, автослюсарів входять, 
такі вправи, як:

• човниковий біг iз запаленою 
свічкою;

• перенесення балона з-під кисню 
на ношах з подоланням перешкод;

• перенесення 5-ти набивних м'ячів i 
складання їх на обмеженій площі;

• естафета «Тачка» — один учасник 

тримає за ноги іншого, який пересува-
ється на руках;

• баскетбол iз гравцем на плечах.
Програму «Забави козачок» вико-

нують групи кондитерів, кyxapiв, бар-
менів::

• збирання розсипаних шашок 
ложкою;

• очищення овочів або фруктів на 
швидкість i якість (у вигляді естафети);

• човниковий біг зі стравами на під-
носі;

• естафета на швидкість виконан-
ня — наліпити i зварити 50 вареників, 
а гpyпi підтримки — з'їсти їх.

У процесі проведення спортивно-
масових, фізкультурно-оздоровчих i 
спортивних змагань ми максимально 
використовуємо вci можливості для ре-
алізації прикладної спрямованості фі-
зичного виховання учнів. 

Основний зміст змагань прикладно-
го характеру — конкретні pyxoмi дії і 
прийоми, характерні для певного фаху. 
Адже змагання — це дуже дієва форма 
ППФП. Тут виховуються вольові якості 
(прагнення до перемоги, ініціативність, 
рішучість, сміливість), здатність стійко 
витримувати великі й граничні фізичні 
навантаження.

Важливу роль у здійсненні ППФП 
відіграють фізкультурні заняття, що 
включають професійно-прикладні 
вправи поряд з іншими засобами фізич-
ного самовиховання в режимі повсяк-
денного побуту і подовженого активно-
го відпочинку (зокрема, у формі щоден-
ної індивідуальної зарядки, оздоров-
чих тренувань, туристських походів). 
Зрозуміло, що фактичний внесок таких 
занять у ППФП особливо залежить від 

ступеня прилучення до фізичної куль-
тури, розуміння суті ППФП і методич-
ної підготовленості до самостійного ви-
користання її засобів і методів.

Для реалізації деяких задач, пере-
слідуваних у ППФП, можуть бути вико-
ристані, крім зазначених, і малі форми 
занять, практиковані в рамках вироб-
ничої фізичної культури. Хоча можли-
вості їх у цьому відношенні порівняно 
вузькі, але не слід зневажати ними, зо-
крема при рішенні задач, що передбача-
ють вироблення уміння самостійно до-
цільно регулювати оперативну працез-
датність у процесі трудової діяльності, і 
задач з попередження регресу досягну-
тої в результаті ППФП специфічної тре-
нованості.

Таким чином, більшість прийнятих 
у системі фізичного виховання і само-
виховання форм занять може бути ви-
користано тією чи іншою мірою з ме-
тою ППФП. Разом з тим, зміст їх визна-
чається не тільки вимогами професій-
ної діяльності і не замикається на ній. 
ППФП неодмінно потрібно розглядати 
в єдності з іншими складовими ціліс-
ної системи виховання й у залежності 
від їхнього характеру в індивідуально-
конкретному вираженні знаходити най-
більш виправдане на тому чи іншому 
етапі співвідношення різних форм за-
нять, що дозволяють реалізувати осо-
бистісно і соціально значимі цілі.

 ЮЛІЯ КОТ, 
викладач  ДПТНЗ «Регіональний центр 

професійної освіти ресторанно-
готельного, комунального 

господарства, торгівлі та дизайну»

Потужний потік нової інформації, 
реклами, застосування комп’ютерних 
технологій на телебаченні, розповсю-
дження ігрових приставок, електро-
нних іграшок і комп’ютерів надають 
великий вплив на виховання здобува-
ча освіти ЗП(ПТ)О і сприйняття на-
вколишнього світу. Істотно змінюють-
ся характер улюбленої практичної ді-
яльності – гри, змінюються улюбле-

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ  
У ЗДІЙСНЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ні герої і захоплення. Раніше інформа-
цію з будь-якої теми учні могли отрима-
ти з різних джерел: підручник, довідко-
ва література, лекція педагога, конспект 
уроку.

На сьогодні, з огляду на сучасні ре-
алії, викладач повинен вносити в освіт-
ній процес нові методи подачі інформа-
ції. Виникає питання: «Навіщо це по-
трібно?». Мозок сучасного учня нала-

штований на отримання знань у формі 
розважальних комп’ютерних програм 
та передач по телебаченню, тому наба-
гато легше сприймає запропоновану на 
уроці інформацію за допомогою медіа-
засобів. У зв’язку з цим, серед традицій-
них форм та методик навчання, у педа-
гогічній практиці все частіше викорис-
товуються інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ).
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Навчальні програми, за якими пра-
цюють викладачі ЗП(ПТ)О, як прави-
ло, дуже насичені навчальним матеріа-
лом. Традиційними засобами класичної 
педагогіки досягти засвоєння великого 
обсягу матеріалу учнями та ще й сфор-
мувати стійкі практичні навички за від-
ведений час неможливо. Для виконання 
програми доводиться шукати шляхи ін-
тенсифікації проведення уроку. Одним 
із них є застосування ІКТ.

Комп’ютерні технології можуть ви-
користовуватися на різних етапах: як 
при підготовці уроку, так і в процесі на-
вчання. При поясненні нового матеріа-
лу, закріпленні, повторенні, контролі. 
Використання ІКТ дає багато можли-
востей викладачам: застосовувати біль-
ше дидактичного матеріалу; здійснюва-
ти цілеспрямований та більш ефектив-
ний вплив на кожного учня; вести ін-
дивідуальний діалог з кожним учнем; 
оперативно доповнювати, змінювати та 
вдосконалювати свій банк дидактичних 
матеріалів; знайомитися з новими ідея-
ми і методами.

При проєктуванні уроку з викорис-
танням ІКТ викладач може використо-
вувати різні програмні продукти:

1. Мови програмування – з їх допо-
могою викладач може скласти різ-
ні програмні продукти, які можна 
використовувати на різних етапах 
уроку.

2. Готові програмні продукти.
3. Пакет Microsoft Office, який вклю-

чає в себе, крім відомого всім  
текстового процесора Word, ще й 
систему баз даних Access й елек-
тронні презентації PowerPoint.

4. Система баз даних передбачає ве-
лику підготовчу роботу при скла-
данні уроку, але в підсумку мож-
на отримати ефективну й універ-
сальну систему навчання та пере-
вірки знань.

5. Текстовий редактор Word дозво-
ляє підготувати роздатковий та 
дидактичний матеріал.

6. Електронні презентації дають 
можливість викладачу при міні-
мальній підготовці і незначних 
витратах часу підготувати нао-
чність до уроку.

Використання мультимедійних сис-
тем дає змогу урізноманітнити пода-
чу матеріалу і тому довше утримувати 
увагу учнів, робити уроки більш дина-
мічними і наочними. Доведено, що ви-
користання мультимедіа сприяє кращо-

му засвоєнню навчальної інформації на 
уроках.

Одна з найбільш використовува-
них можливостей мультимедійної до-
шки – це демонстрація тексту, схем,  
діаграм, малюнків тощо. Великий 
екран, широта огляду, наочність, мож-
ливість побачити відіграють велику 
роль у зацікавленості й розумінні ма-
теріалу учнями. Полегшилась пробле-
ма виготовлення великої кількості роз-
даткового матеріалу: традиційні плака-
ти, стенди, роздаткові картки, вони за-
міняються комп’ютерною графікою, 
демонстраційними матеріалами, слай- 
дами, які подані в алгоритмічному по-
рядку. 

Презентації використовують на різ-
них етапах вивчення теми і на різних 
етапах уроку: під час пояснення ново-
го матеріалу, закріплення, узагальнен-
ня, контролю.  

Також до засобів використання 
мультимедійної дошки, які використо-
вують на уроках, відносяться:

• створення позначок і записів по-
верх виведених на екран зо-
бражень;

• демонстрація веб-сайтів;
• спільна робота над документами;
• управління програмами без вико-

ристання комп’ютера;
• демонстрація роботи одного учня 

решті учням групи;
• демонстрація відеоуроків.

Дуже широко використовують 
контролюючі програми для проведен-
ня комп’ютерного тестування. Урок з 
використанням комп’ютерних форм 
контролю дозволяє швидко й ефек-
тивно зафіксувати рівень знань з теми, 
об’єктивно оцінюючи їх глибину (оцін-

ку ставить комп’ютер).
ІКТ використовуються не лише на 

уроках, а й при проведенні виховних 
годин, батьківських зборів, підведенні 
підсумків навчання в групі.

Використання ІКТ – життєва не-
обхідність сьогодення. Але, поряд з 
плюсами, у викладача виникають різ-
ні проблеми як при підготовці до таких  
уроків, так і під час їх проведення. При 
недостатній мотивації до роботи учні 
часто відволікаються на пошуки ігор, 
музики, перевірку характеристик ПК 
тощо.

Також потрібно пам’ятати, що мож-
ливі негативні наслідки, пов’язані з ви-
користанням ІКТ. Небезпека може по-
лягати в нехтуванні допустимими нор-
мами безпечних режимів роботи з 
комп’ютером. 

Комп’ютеризація може призвес-
ти до формування егоїстичних нахилів 
людини, індивідуалізму, приглушує по-
чуття колективізму, взаємодопомоги. 
Тому впровадження засобів ІКТ в освіт-
ній процес має здійснюватися виваже-
но, бути ретельно підготовленим і про-
думаним.

Список використаних джерел:
1. Ставицька І.В. Інформаційно-

комунікативні технології в освіті / 
І.В.Ставицька. – Національний техніч-
ний університет України «КПІ», 2012. 
– 167 с.

2. Методика та технологія. – 
Електронний ресурс. – Режим доступу: 
www.slideshare.net/serdj/ss-29940342

НАТАЛЯ РИБАЛКА, 
викладач ДНЗ «Куп’янський 

регіональний центр 
професійної підготовки»
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З досвіду роботи

Друкарство або поліграфія  один із 
видів діяльності людини, що налічує 
більше, ніж 500 років, тобто  це частина 
культури людини. 

На сьогодні поліграфія  не тіль-
ки виробництво, але й мистецтво. У 
Харкові друкарство започатковане десь 
приблизно в 17 столітті. А з 1966 року 
у Харкові відкрило свої двері Технічне 
училище №26 поліграфістів. З того часу 
професію друкаря, палітурника, склада-
ча вручну, лінотипіста, а згодом і опе-
ратора комп’ютерної верстки, здобу-
ли тисячі молодих людей, більшість з 
яких по праву вважають себе полігра-
фістами. 

Поліграфічна галузь чутлива до еко-
номічного розвитку держави, миттєво 
реагує на злети і падіння, але порівня-
но з іншими галузями народного вироб-
ництва, і найбільш економічно витри-
вала. Мабуть, саме через оцю економіч-
ну нестабільність втрачається найдо-
рожче  зв'язок між поколіннями, втра-
чаються династії поліграфістів. Ще ро-
ків зо двадцять на відомих поліграфіч-
них підприємствах Харкова досить лег-
ко було знайти цілі родини поліграфіс-
тів, але на жаль…

І все ж нам є чим пишатися. Хоча 
б поглянути на педагогічний колектив 
ДНЗ «Харківський регіональний центр 
професійної освіти поліграфічних меді-
атехнологій та машинобудування» (далі 
– Центр), майже всі  випускники нашо-
го закладу: директор, заступники ди-
ректора, старший майстер, майстри ви-
робничого навчання та деякі викладачі.

Так, заступник директора з нав-
чально-виробничої роботи, Давиденко 
Валентина Федорівна, випускниця 
першого випуску Технічного училища 
№26 поліграфістів. Починала працю-
вати як майстер виробничого навчання, 
викладач, і вже більше тридцяти 
років працює як заступник директора. 
Загальний стаж у поліграфії Валентини 
Федорівни складає п’ятдесят чотири 
роки. Професію поліграфіста, а саме: 
друкаря, отримав ї її син, який зараз 
працює на одному з поліграфічних під-
приємств Києва, онук теж закінчив наш 
Центр. 

Варто сказати декілька слів про 

ПРОФЕСІЯ ОБРАНА НА ЖИТТЯ

директора, Пономарьову 
Вікторію Володимирівну, 
вона теж випускниця ТУ 
№26 поліграфістів, за 
професією складач вручну. 
Вікторія Володимирівна не 
зупинилася на досягнуто-
му, працюючи складачем 
вручну в друкарні при 
військовому училищі, 
закінчила Львівський по-
ліграфічний інститут імені 
Івана Федорова, прийшла у 1989 році 
до ПТУ №26 поліграфістів майстром 
виробничого навчання, згодом стала 
старшим майстром, а у 1999 році  ди-
ректором закладу. 

Про Вікторію Володимирівну мож-
на сказати, що вона як директор і як лю-
дина дуже вимоглива, є носієм твор-
чих ідей, результатом її постійної по-
шукової і експериментальної діяльнос-
ті у напрямку підвищення професійної 
компетентності учнів стала дисертація 
з теорії і методики професійної освіти, 
яку вона з успіхом захистила і здобула 
ступінь кандидата педагогічних наук. 
Вікторія Володимирівна є автором на-
вчального посібника «Технологія оф-
сетного плоского друку», що призначе-
ний для первинної професійної підго-
товки кваліфікованих робітників з про-
фесії «Друкар офсетного плоского дру-
кування». 

Своє життя з поліграфією пов’язала 
і Кузнєцова Світлана Юріївна. Після за-
кінчення училища працювала на книж-
ковій фабриці ім. Фрунзе, згодом май-
стром виробничого навчання та викла-
дачем у рідному училищі, заступником 
директора з навчально-виховної роботи 
та більше двадцяти років працює стар-
шим майстром. 

Один із наших випускників, 
Білецький Валерій Іванович, отримав-
ши спеціальність друкаря, теж не зупи-
нився на досягнутому. На сьогоднішній 
день він очолює одне із відомих полі-
графічних підприємств Харкова ООО 
«Астрон».

Варто зазначити, що поліграфія, 
якщо людина справді закохана у свою 
справу, дає можливість постійно удо-
сконалюватися, досягати професійних 

висот, адже сучасні поліграфічні під-
приємства є високотехнологічними під-
приємствами та мають новітнє устатку-
вання, на якому не може працювати лю-
дина з низьким освітнім рівнем. 

Педагогічний колектив Центру по-
стійно бере участь у конференціях, се-
мінарах, виставках професійного спря-
мування. Так, у жовтні 2019 року відбу-
лась міжнародна виставка «Інноватика 
в сучасній освіті», організаторами якої 
стала Компанія «Виставковий світ» 
за підтримки та участі Міністерства 
освіти і науки України. У номінації 
«Інноваційна діяльність закладів осві-
ти – ресурс забезпечення якості освіти» 
брав участь і наш заклад. 

Як відомо, Харківщина – це другий 
після Києва регіон, де зосереджені по-
ліграфічні підприємства, на яких дру-
кується основний обсяг підручників за 
держзамовленням. Тому питання підго-
товки кваліфікованих робітників полі-
графічного профілю набуває особливої 
актуальності.

Роботодавці хочуть бачити праців-
ників, які повністю володіють усіма ви-
робничими технологіями, знайомі з різ-
ним обладнанням. Для цього ми нама-
гаємось створити зв’язок з підприєм-
ствами поліграфічної і машинобудівної 
галузі, щоб підприємства брали безпо-
середню участь у підготовці кваліфіко-
ваних робітників. З такими підприєм-
ствами, як ПрАТ «Харківська книжко-
ва фабрика «Глобус», ТОВ «Компанія 
РАПІД-ПРЕС», ПП «Юнісофт» ми пра-
цюємо досить плідно і постійно. 

Головне – якість підготовки ква-
ліфікованих кадрів визначається з 
урахуванням вимог роботодавців через 
виконання комплексних завдань, контр-
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олю знань і умінь учнів.  
Ми дуже вдячні за запро-

шення взяти участь у конкурсі 
«Друкар року-2019» в номі-
нації «Майбутнє поліграфії». 
Звичайно, хвилювання за 
рівень підготовки учнів з 
професії «Друкар» відчували, 
але сподівались на позитивні 
результати. І сподівання ви-
правдались: серед п’яти ана-
логічних закладів освіти, що 
брали участь у цьому конкур-
сі, наші учні продемонстру-
вали найкращі результати. І 
в комп’ютерних теоретичних тестах, 
і в практичній частині конкурсу учень 
Марченко Віктор отримав найбільшу 
кількість балів і посів І місце. 

Педагогічний колектив Центру осо-
бливо пишається досягненнями учня 
першого курсу, який навчається на за 
спеціальністю «Видавництво та полі-
графія», спеціалізація «Друкарське ви-
робництво», освітньо-кваліфікаційний 
рівень «Молодший спеціаліст» 
Марченка Віктора. Серед його нагород: 

― диплом фіналіста конкур-
су «Друкар Року» в номінації 
«Майбутнє поліграфії»;

― диплом та І премія конкур-
су «Друкар Року» в номінації 
«Майбутнє поліграфії»;

― сертифікат за участь у 
Всеукраїнському конкурсі про-
фесіоналів поліграфічної сфери 
Профі-2019, що проводився робо-
тодавцями в номінації «Майбутнє 
поліграфії».

Серед головних подій цього конкур-
су також була презентація навчального 
посібника «Технологія офсетного плос-
кого друку», як вже зазначали, автором 
якого є директор ДНЗ «Харківський ре-
гіональний центр професійної осві-
ти поліграфічних медіатехнологій та 
машинобудування», кандидат педа-
гогічних наук Пономарьова Вікторія 
Володимирівна. Підручник рекомен-
довано Міністерством освіти і науки 
України (наказ МОНУ від 26.04.2019 
№594).

Цей посібник можна з повною від-
повідальністю вважати інноваційним 
навчальним засобом, бо створений він 
відповідно до Державного стандарту 
професійно-технічної освіти з про-
фесії 8251 Друкар офсетного плоского 
друкування і призначений для якісної 
підготовки друкарів офсетного плоско-
го друкування. Цей посібник вмістив 
найновішу інформацію про поліграфіч-

не обладнання, виробничі технологічні 
процеси тощо. Саме матеріал цього 
посібника використовувався на уроках 
спецтехнології друкарських процесів і 
допомагав учням опанувати матеріал на 
високому рівні.

Підводячи висновки щодо участі 
Центру в такому масштабному заході, 
хочеться висловити велику і щиру по-
дяку організаторам виставки, конкурсу, 
у якому ми брали участь. За цей час ми 
познайомились з найвагомішими досяг-
неннями в галузі інноваційних, педа-
гогічних, наукових технологій, з досві-
дом кращих закладів освіти різних рів-
нів. Дуже приємно, що і наші досягнен-
ня були відмічені, тому маємо такі на-
городи:

― бронзову медаль у номінації 
«Інноваційна діяльність закла-
дів освіти – ресурс забезпечення 
якості освіти»;

― диплом за презентацію освітніх ін-
новацій та активну участь у розбу-
дові національної освіти;

― диплом за участь у конкур-
сі «Друкар року» в номінації 
«Майбутнє поліграфії»;

― сертифікат доповідача науково-
практичної конференції 
«Інноваційні підходи закладів про-
фесійної (професійно-технічної) 
освіти України до розширення со-
ціального партнерства» – отрима-
ла В.В.Пономарьова, к.пед.н., ди-
ректор. 

Також сертифікати отримали 
Кузнєцова Світлана Юріївна та 
Новаковська Катерина Володимирівна 
(теж випускниця Центру) за вклад у 
Всеукраїнський конкурс професіоналів 
поліграфічної сфери Профі-2019, 
що проводився роботодавцями в 
номінації «Майбутнє поліграфії». 
Подяку отримав ДНЗ «Харківський 
регіональний центр професійної освіти 
поліграфічних медіатехнологій та 

машинобудування», в особі 
директора В.В.Пономарьової, 
за підготовку та участь у 
Всеукраїнському конкурсі 
професіоналів поліграфічної 
сфери Профі-2019, що про-
водився роботодавцями в 
номінації «Майбутнє полігра-
фії». Це надихає на подальшу 
ефективну діяльність у галузі 
використання інноваційних 
технологій з метою якісної 
підготовки кваліфікованих 
робітничих кадрів.

І ще пару слів хотілось би 
сказати про випускників Центру, друка-
рів за професією, Романа Михайленка 
та Олександра Ляшенка, які брали 
участь у конкурсі «Друкар року-2019 
Edition».

Роман Михайленко більше 
п’ятнадцяти років тому закінчив наш 
заклад. Вирішив взяти участь у кон-
курсі і, як результат, посів перше міс-
це у номінації «Офсет». Роман працює 
на ПП «Юнісофт». Ідея брати участь у 
конкурсі виникла в нього спонтанно, 
просто хотілося перевірити свої знання 
і вміння як друкаря. Тому перемога у 
конкурсі з одного боку була несподіван-
кою, з іншого – він отримав моральне 
і матеріальне задоволення. Для Романа 
перемога  це визнання його професій-
ної майстерності.

Олександр Ляшенко працює в 
Харківській приватній друкарні «Гуров 
і К». Як і Роман, Олександр теж вирі-
шив брати участь у конкурсі та спро-
бувати довести свою професійну спро-
можність. Олександр посів третє місце. 
Звісно третє – не перше, але теж пере-
мога. Також це можливість підвищити 
свій професійний рівень та на наступ-
ний рік брати участь у конкурсі.

Конкурс «Друкар року-2019 
Edition», в якому брали представники 
п’яти закладів освіти поліграфічного 
спрямування та друкарі-професіонали 
зайвий раз підтверджує, що їх професії 
на сьогодні є конкурентоспроможними 
на ринку праці, і дає можливість підви-
щувати професійний рівень та отрима-
ти моральне задоволення у вигляді не-
поганої зарплати. Такі конкурси під-
тверджують престижність професій по-
ліграфічного напряму. 

СВІТЛАНА МОІСЕЄНКО, 
заступник директора з навчально-
виховної роботи ДНЗ «Харківський

 регіональний центр професійної 
освіти поліграфічних медіатехнологій 

та машинобудування»
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З досвіду роботи 

Якою є на сьогодні бібліотека? 
Думок і поглядів – безліч. Єдине з чим 
погоджуються всі – бібліотека стрім-
ко змінюється. Вона перестає бути ти-
хим місцем для читання «традицій-
них» книг, газет і журналів і перетво-
рюється в місце зберігання інформа-
ції та надання доступу до неї переваж-
но в електронному вигляді, або ж вза-
галі – соціально-комунікаційний центр, 
місце творчого розвитку та досліджень, 
зустрічей і спілкування. 

І одним із способів розширення та 
вдосконалення форматів бібліотечної 
діяльності є впровадження розважаль-
ної, цікавої та пізнавальної ігрової ме-
ханіки.

Потужний потік нової інформації, 
реклами, застосування комп'ютерних 
технологій на телебаченні, розповсю-
дження ігрових приставок, електро-
нних іграшок і комп'ютерів мають ве-
ликий вплив на сучасного підлітка і 
його сприйняття навколишнього сві-
ту. Раніше інформацію з будь-якої теми 
учень міг отримати за традиційними 
джерелами: підручник, довідкова лі-
тература, лекція викладача, конспект 
уроку. Але сьогодні, з огляду на сучас-
ні реалії, бібліотекар повинен вносити 
в освітній процес нові форми подачі ін-
формації.

Виникає питання, навіщо це потріб-
но? Мозок людини, налаштований на 
отримання знань у формі розважальних 
програм по телебаченню, набагато лег-
ше засвоює запропоновану інформацію 
за допомогою медіазасобів. У вирішен-

ІГРОФІКАЦІЯ  
ЯК ФОРМА БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ

ні цього непростого завдання бібліоте-
карю допоможе поєднання традиційних 
методів та сучасних інформаційних тех-
нологій, у тому числі й комп'ютерних.

Ігрофікація або гейміфікація 
(від англ. Gamification) – це засто-
сування підходів, характерних для 
комп’ютерних ігор у програмних ін-
струментах для неігрових процесів, з 
метою залучення користувачів і спожи-
вачів, підвищення їхньої взаємодії у ви-
рішенні практичних завдань, викорис-
танні продуктів та послуг. 

Ігрофікація базується не на самій 
грі, а на ігрових механізмах чи формі, 
через яку користувач отримує заклик до 
гри. Тобто це використання прийомів та 
елементів гри з метою підвищення мо-
тивації у навчанні та підвищення актив-
ності користувачів до пошуку інформа-
ції. Процеси ігрофікації поступово ін-
тегруються в бібліотечну діяльність.

Ігрофікація може використовувати-
ся у таких випадках:

― формування певних навичок або 
поведінки;

― візуалізація та підкреслення та-
ких дій і навичок, які важко продемон-
струвати за допомогою традиційних 
методик;

― щоб захопити учнів, створити 
своєрідне змагання між ними;

― щоб учні самі могли спостеріга-
ти за власним прогресом.

На сьогодні ігрофікація – це потуж-
на практика, популярність якої зростає 
з року в рік. Застосування теорій і прин-
ципів гри в практичній роботі багатьох 

професіоналів, включаючи бібліотека-
рів, проводиться з метою підвищення 
ефективності обслуговування користу-
вачів. 

Бібліотекар ДНЗ «Регіональний 
центр професійної освіти інновацій-
них технологій будівництва та промис-
ловості» активно впроваджує у свою 
бібліотечну діяльність ігрові форми на 
основі інформаційно-комунікаційних 
технологій, щоб заохочувати читачів до 
використання бібліотечних продуктів 
та послуг. 

А допомагає в цьому такий елек-
тронний сервіс, як LearningApps.org. 
(http://learningapps.org/). Це онлайно-
вий сервіс, який дозволяє створювати 
інтерактивні вправи. Він є конструк-
тором для розробки різноманітних за-
вдань з різних предметних галузей для 
використання і на уроках, і позауроч-
ний час, і для малечі, і для старшоклас-
ників, за допомогою яких учні можуть 
перевірити і закріпити свої знання в 
ігровій формі, що сприяє формуванню 
їх пізнавального інтересу. Також дозво-
ляє не лише втілити всі свої ідеї, про-
явити креативність у створенні ігрових 
вправ, але і використовувати створе-
ні розробки інтерактивних завдань ін-
шими. 

Кожен із ресурсів можна використа-
ти на уроці, змінити під власні потре-
би, розробити схожий чи зовсім інший 
навчальний модуль, його можна збері-
гати у власному «кабінеті», створивши 
свій акаунт в даному онлайновому се-
редовищі.
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Сучасний учень завжди має під рукою чи то смартфон, чи 
то інший ґаджет, який має вихід у мережу Інтернет, тому про-
блем з використанням даного онлайн-ресурсу не виникає, а 
бібліотечний захід стає цікавим і результативним.

Так, у березні пройшов цікавий масовий захід, при-
свячений даті народження Тараса Григоровича Шевченка. 
Проходив у формі літературної вікторини на тему: «Ми чує-
мо тебе, Кобзарю, крізь століття», використовуючи онлайно-
вий сервіс LearningApps.org. 
та смартфони. Гра проходила 
вперше, і учням дуже сподо-
балося.

Ще одним яскравим при-
кладом такого онлайново-
го середовища є Kahoot – це 
сервіс не тільки для створен-
ня різноманітних форм тестів, 
але і для проведення онлайн-
вікторин за допомогою спе-

ціального клієнта, що встановлюється на смартфонах учнів 
(Android, iOS, Windows Phone). 

Kahoot був розроблений у серпні 2013 року як інструмент 
для швидкого виготовлення всього інтерактивного: вікторин, 
опитувань і обговорень. Продукти, створені на платформі 
онлайн-сервісу, мають назву «кахути». У власноруч зробле-
ні міні-ігри можна вставляти відео та зображення, а процес 
створення нової вправи займає декілька хвилин. 

Сервіс Kahoot пропонує різні налаштування для підви-
щення азарту гри та визначення переможців. Так, при оціню-
ванні правильних відповідей для заохочення тих гравців, які 
відповідали швидше, нараховуються додаткові бали. Після 
висвітлення запитання на екрані демонструється поточний 
рейтинг гри (кількість учасників, які відповіли правильно/
неправильно, прізвища гравців-лідерів). Переможці визнача-
ються автоматично, їхні nicknames та підсумкові бали відо-
бражаються на екрані.

Звісно, мережа Інтернет – це не панацея від усіх проблем, 
але у руках прогресивного бібліотекаря може стати потуж-
ним інструментом, який дасть змогу учневі набути життєвих 
і предметних компетенцій. І такі нові технології, як ігрофіка-
ція приносять тільки користь.

Отже, використання ігрофікації у бібліотечній роботі під-
вищує зацікавленість учнів та їх мотивацію, сприяє емоцій-
ній залученості та соціальній взаємодії між однолітками. 
Підлітки беруть активну участь у роботі, що активізує пізна-
вальну діяльність на відміну від традиційних форм масових 
заходів. Залежно від поставленої мети бібліотеки стають ігро-
вими майданчиками, місцями комунікації та дозвілля, де гра 

пропонується як привабливий 
продукт, доступний усім.

До вашої уваги пропону-
ємо методичну розробку ма-
сового заходу з елемента-
ми ігрофікації, яку розробила 
Наталія Данилова, бібліоте-
кар ДНЗ «Регіональний центр 
професійної освіти інновацій-
них технологій будівництва та 
промисловості».
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Тема: «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття».
Мета: 
• популяризувати творчість видатного українця Т. Г. 

Шевченка, довести її актуальність, сприяти формуванню ін-
тересу до особистості Кобзаря, прищеплювати любов до 
української літератури;

• сприяти спілкуванню та співпраці у колективі, підви-
щити рівень обізнаності в інформаційно-комунікаційних тех-
нологіях, активізувати логічне мислення за допомогою вико-
ристання ігрових методів.

Форма проведення: літературна вікторина.
Обладнання: портрет Т.Г. Шевченка, плакати з висловами 

письменника та висловами видатних людей про Т.Шевченка, 
книги «Кобзар» Шевченка Т.Г., ноутбук, проектор, мультиме-
діапрезентація.

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ
Слово бібліотекаря: Березень в Україні часто називають 

Шевченковим. І це не випадково: щороку навесні Великий 
Кобзар приходить до нас, і щороку новим, неповторним. 
«Шевченко – митець, який відкрив для української нації двері 
в безкінечність. Саме він є гарантом нашої вічності…», – ска-
зав Микола Жулинський. 

Поет і художник Тарас Григорович Шевченко (09 берез-
ня 1814 року – 10 березня 1861 року) — культурний фено-
мен, який перебував у центрі суспільно-культурного процесу 
в Україні з середини XIX сторіччя, уособлення українськос-
ті, будитель і просвітитель української нації, основополож-
ник нової української мови та літератури.

Шевченко – велика і невмируща слава українського наро-
ду. У його особі український народ ніби об'єднав найкращі 
сили й обрав співцем своєї історичної слави та гіркої долі, 
виразником власних сподівань і прагнень. Під думи народ-
ні налаштовував свою ліру Кобзар, тому й оживало в його 
полум'яному слові все те, що таїлося в глибині душі народу. 
Як весна оновлює природу, так само поезія Великого Тараса 
оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, 
щиро любити свій народ, свою Україну.

Присвячуємо пам’яті Тараса Шевченка захід «Ми чує-
мо тебе, Кобзарю, крізь століття», де всі присутні візьмуть 
участь у вікторині знавців життя та творчості поета. Сьогодні 
ми будемо працювати в онлайн-сервісі Learning Apps через 
смартфони. Аби розпочати роботу у сервісі, потрібно зареє-
струватися.

Завдання. Учні повинні пройти 4 станції («Ланцюжок», 
«Біографічна сторінка», «Впізнай героя за реплікою», 
«Онлайн-тест») і виконати роботу на кожній станції протягом 
5 хвилин. Кожна правильна відповідь – 1 бал.

Пропоную пригадати правила роботи у групі і дотримува-
тися їх протягом нашого заходу:

― активна участь у тому, що відбувається: слухаємо, ди-
вимося, говоримо;

― толерантність один до одного: повага, тактовність, то-
вариськість, рівність;

― один говорить – всі слухають;
― говорити відповідь об’єктивно і коротко.
Робота в групах розпочинається.
Станція «Ланцюжок». Кожна команда розглядає картки 

з датами і записує рік, коли це відбулося. 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА МАСОВОГО ЗАХОДУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ІГРОФІКАЦІЇ

І команда:
- 1814 (народився Т.Г.Шевченко);
- 1838 (викуп з кріпацтва);
- 1857 (повернувся із заслання);
- 1860 (присвоєно звання академіка-гравера, друге ви-

дання «Кобзаря»);
- 1861 (помер).
ІІ команда:
- 1822 (віддали в науку до дяка);
- 1831 (приїзд до Петербургу);
- 1840 (перше видання «Кобзаря»);
- 1847 (арешт);
- 1861 (перепохований біля Канева).
Станція «Біографічна сторінка». Я читаю запитання, а 

кожна команда якнайшвидше та коротко дає відповідь.
Запитання для першої команди.

1. В якому році народився Т.Г.Шевченко? (9 березня 1814 
року)

2. Назва села, де народився Тарас? (Моринці)
3. В якій сім’ї народився малий Тарас? (У сім’ї бідних крі-

паків)
4. Село, в якому минуло дитинство Тараса? (Кирилівка)
5. Ім’я сестри, яка для Тараса була другою матір’ю? 

(Марія)
6. Скільки дітей було у родині Шевченків? (Шестеро)
7. Як звали Тарасових братів? (Йосип і Микита)
8. Імена Тарасових сестер? (Катерина, Марія, Ярина)
9. Як звали матір Тараса? (Катерина)
10. У якому місті Шевченко навчався в академії мистецтв? 

(Петербург)
Запитання для другої команди.

1. Хто був найстаршим із дітей Шевченків? (Сестра 
Катерина)

2. Ім’я улюбленого Тарасового діда? (Іван)
3. Коли помер Тарас Шевченко? (10 березня 1861 року)
4. У якому місті поховано Т.Г.Шевченка? (У Каневі)
5. Ім’я батька Тараса Шевченка? (Григорій)
6. Де навчався Т.Шевченко? (Петербурзька академія 

мистецтв)
7. Як називається гора, де похований Т.Шевченко? 

(Чернеча гора)
8. Яким було дівоче прізвище матері Тараса? (Бойко)
9. За фахом Тарас Шевченко був… (Художник)
10. Чиї це слова: «Тарас буде неабияким чоловіком: з ньо-

го буде або щось добре, або велике ледащо» (Батькові)  
Станція «Впізнай героя за реплікою». Гра перегони. 

Кожен обирає собі гравця і вказує ім’я. Наприкінці гри буде 
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видно результат кожного гравця.
Станція «Онлайн-тест». Кожен учасник виконує онлайн-тест.

Слово бібліотекаря: Закінчилося життя видатного пись-
менника і художника, але почалося його безсмертя. Слава і 
вічна пам’ять завжди буде жити в серцях живих і ненародже-
них земляках поета, як в Україні, так і за її межами.

Список використаних джерел:
1. Гейміфікація: Веб-сайт // Вікіпедія. – Режим досту-

пу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гейміфікація (Дата перегля-
ду 25.03.20).

2. Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в 
освітньому процесі [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://ru.osvita.ua/school/method/technol/6804/ (Дата перегляду 
25.03.20).

3. Скаченко Олена. Ігрофікація: гра як форма залучення 
користувачів до бібліотеки / Олена Скаченко // Бібліотечна 
планета. – 2019. – №3. – С.11-14.

НАТАЛІЯ ДАНИЛОВА, 
бібліотекар ДНЗ «Регіональний центр професійної 

освіти інноваційних технологій будівництва та 
промисловості»; 

ЮЛІЯ РУДЕНКО, 
методист НМЦ ПТО у Харківській області

На сучасному етапі розвитку сус-
пільства особливої актуальності на-
буває проблема виховання соціально 
активної, творчої, компетентної осо-
бистості, яка, на відміну від людини-
виконавця, самостійно генерує нові 
ідеї, приймає нестандартні рішення. 
Нові реалії вимагають від молодої лю-
дини динамізму, гнучкості поведінки, 
уміння швидко змінювати стратегію ді-
яльності, адаптуватися до видозмін со-
ціальних ролей, уміння поєднувати осо-

З досвіду роботи

ВИХОВНІ ЗАХОДИ ЯК СКЛАДОВА 
ТЕМАТИЧНИХ ТИЖНІВ У ЗП(ПТ)О

бисті й корпоративні інтереси.
Система виховної роботи у ЗП(ПТ)

О дає змогу педагогічним працівникам 
розвивати пізнавальні здібності учнів, 
забезпечити професійну самореаліза-
цію особистості, виховувати таких гро-
мадян, які володіють системою загаль-
нолюдських цінностей, духовними над-
баннями українського народу, мораль-
ною, художньо-естетичною, правовою, 
трудовою та економічною культурою.

Освітній процес у ЗП(ПТ)О – це 

комплексне поєднання загальноосвіт-
ніх та професійних дисциплін з вихов-
ними заходами, спрямованими на фор-
мування суспільно свідомого освічено-
го професіонала, здатного до повноцін-
ного життя та функціонування в сучас-
ному суспільстві.

Пропонуємо ознайомитись з до-
свідом роботи Чугуївського професій-
ного ліцею, а саме: з цікавою та ефек-
тивною формою організації освітнього 
процесу як тематичні тижні, які широ-
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ко використовуються в закладі освіти з 
метою організації співпраці між учнів-
ською молоддю, розвинення в неї пізна-
вального інтересу, підвищення мотива-
ції до навчання та отримання професій-
них умінь та навичок, а також для фор-
мування необхідних життєвих компе-
тенцій.

У Чугуївському професійному ліцеї 
проведення тематичних тижнів є сис-
темним та невід’ємним елементом пла-
нування та здійснення освітнього про-
цесу протягом навчального року.

Тематичні тижні в закладі освіти 
умовно поділені на три типи: 

–  тематичні предметні тижні за-
гальноосвітнього циклу, серед яких: 
тиждень природно-математичних дис-
циплін та гуманітарних дисциплін;

–  тижні професійного спрямуван-
ня, які включають: тиждень будівельних 
професій, тиждень обслуговуючих про-
фесій та тиждень кухарів-кондитерів, 
який проводиться окремо від інших 
професій, оскільки переважна біль-
шість здобувачів освіти в ліцеї здобу-
ває саме цю професію, що дає змогу до 
більш масової реалізації творчих ідей 
щодо самопрезентації та популяризації 
професії;

–  тематичні тижні профілактич-
ного спрямування, такі як: тиждень 
профілактики тютюнопаління, тиждень 
профілактики вживання алкоголю, тиж-
день профілактики наркоманії, тиждень 
протидії боулінгу, олімпійський тиж-
день, а також правовий тиждень, який 
охоплює одразу усі навпрямки освіт-
ньої діяльності ліцею.

Кожен тематичний тиждень має 
обов’язкові елементи – тематичну за-
гальноліцейну лінійку та тематичний 
виховний захід, або навіть кілька вихов-
них заходів. Тематична лінійка має ін-
формативну мету і в більшості випадків 
є змогою публічно презентувати теоре-
тичні та практичні успіхи й досягнен-
ня у вивченні дисциплін та отриман-

ні професій учнями, привернути увагу 
учнівської молоді до окремих моментів 
освітнього процесу в закладі.

Що стосується виховних заходів, то 
тут відкривається широкий спектр спо-
собів поглиблення інтересу учнівської 
молоді до вивчення окремих дисци-
плін, розуміння певних аспектів профе-
сій, які вони отримують, розкриття по-
тенціалу учнів, заохочення до самопре-
зентації та групової роботи, популяри-
зації спілкування державною мовою не 
тільки під час освітнього процесу, але 
й у повсякденному житті, поглиблення 
патріотичного, морально-правового та 
превентивного виховання молоді, а та-
кож багатьох інших аспектів. 

Важливим заходом у ході тематич-

них тижнів є виховні години, які є свят-
ковим початком комплексу заходів; 
вони актуалізують увагу та знання мо-
лоді щодо обраної тематики. Для про-
ведення тематичних тижнів викорис-
товуються різні форми роботи: конкур-
си стіннівок, рефератів чи інших робіт, 
майстер-класи за участі учнівської мо-
лоді, або конкурси читців тощо. 

Не дивлячись на різноманіття форм 
організації тематичного тижня, осно-
вним елементом залишаються виховні 
заходи, які сприяють розвитку творчого 
потенціалу особистості учнів, надають 
новий досвід молоді. (Перелік вихов-
них заходів у рамках тематичних тиж-
нів подано у додатку 1).

№ 
з/п Назва заходу Тематика  

заходу Розробник заходу

Виховні заходи профілактичного спрямування

1. «Крок на зустріч» протидія 
булінгу

соціальний педагог Каріна 
АПАТЧЕНКО,

заступник директора з навчально-
виховної роботи

Катерина ТОРЯНИК

2. «Відмовимось від 
шкідливих звичок»

профілактика 
тютюнокуріння

практичний психолог Ірина 
ШЕВЧЕНКО

3. «Як не зруйнувати 
своє життя?»

профілактика 
вживання 
алкоголю

соціальний педагог Каріна 
АПАТЧЕНКО

4. «Наркотики – 
смертельна зброя!»

профілактика 
наркоманії

соціальний педагог Каріна 
АПАТЧЕНКО,

заступник директора з навчально-
виховної роботи

Катерина ТОРЯНИК

5. Вікторина  «Чи 
знаю я свої права?»

правове 
виховання

викладач 
громадської освіти
Ольга БЄДУХОВА

Додаток 1
Виховні заходи,  проведені в рамках тематичних тижнів у 

Чугуївському професійному ліцеї у 2019/2020 н.р.
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Будь-який тематичний тиждень про-
водиться в закладі освіти відповідно до 
плану, який складається на початку на-
вчального року відповідно до річного 
плану ліцею. 

Кожного року в Чугуївському про-
фесійному ліцеї обов’язково прово-
диться правовий тиждень у рамках все-
українського тижня права, який що-
річно проходить у грудні. У сучасно-
му світі, коли зустрічається багато ви-
падків порушення прав людей, дуже 
важливо для молоді знати свої права та 
обов’язки у суспільстві, вміти захисти-
ти себе та не стати жертвою. (Приклад 
плану проведення правового тижня по-
дано у додатку 2).

Яскравим елементом тематичного 
тижня залишаються виховні заходи, які 
дають змогу частково відтворити реаль-
ні життєві ситуації та надати можли-
вість учнівській молоді спробувати пе-
ренести набуті знання та вміння у влас-
ний життєвий досвід. 

Про високий рівень підготов-
ки виховних заходів викладачами 
Чугуївського професійного ліцею, які 
проводяться в рамках предметних тиж-
нів, свідчить, що на конкурсі методич-
них розробок виховних заходів, який 
проводився НМЦ ПТО у Харківській 
області, роботи викладачів ліцею не-
одноразово отримували призові міс-
ця – це методична розробка виховного 
заходу з хімії викладача Маміної О.А., 
яка в 2018/2019 н.р. здобула перемогу 
на конкурсі, та методична розробка ви-
ховного заходу з математики викладача 
Апатченко О.І., яка в 2019/2020 н.р. по-
сіла 2 місце (див. додаток 3.)

Саме методична розробка виховно-
го заходу з математики «Хто зверху?», 
яка не лише принесла автору призове 
місце на конкурсі, а й мала позитивні 
результати в процесі проведення захо-
ду, який залишив масу позитивних емо-
цій в учнів Чугуївського професійно-
го ліцею, пропонується до ознайомлен-
ня та подальшого використання в освіт-
ньому процесі.

Не навчайте дітей так, як навчали вас,
бо вони народилися в інші часи.

Мета:
 навчальна: прищеплювати любов до математики, ви-

робляти вміння використовувати здобуті теоретичні знання 
на практиці;

 розвиваюча: розвивати пізнавальні здібності учнів, ін-

Виховні заходи предметного спрямування

6. «Щасливий 
випадок»

виховний захід 
з географії

викладач географії Костянтин 
ЯКОВЛЄВ

7. «День хімії» виховний захід 
з хімії

викладач хімії
Олександр МАМІН

8. Гра «Хто зверху?!» виховний захід 
з математики

викладач математики
Олександр  АПАТЧЕНКО

9. Квест з 
природничих наук

виховний захід 
з фізики та 

біології

викладач фізики, біології
Катерина ІВАШКЕВИЧ

10.

«Леся Українка та 
Пантелеймон Куліш 

– геніальні діти 
України»

виховний захід 
з української 
літератури та 

історії

викладач української мови та 
літератури Людмила ФОМІНА,

викладач історії 
Костянтин ЯКОВЛЄВ

11. «Taras Shevchenko in 
English»

виховний 
захід з 

іноземної мови 
(англійської)

викладачі іноземної мови 
(англійської)

Зоя ПАСТУХ,
Катерина ТОРЯНИК

Виховні заходи професійного спрямування

12.

Посвята в професію 
«Кухар; Кондитер» 
«Моя професія – 

моя гордість»

виховний захід 
з професії 
«Кухар; 

Кондитер»

майстер виробничого навчання
Оксана АПАТЧЕНКО

13. «Посвячення в 
професію Столяр»

виховний захід 
з професії 
«Столяр»

майстри виробничого навчання
Олександр ГАЛЬЧЕНКО,

Віктор НОВИЦЬКИЙ
Додаток 2

План проведення правового тижня

Виховні заходи предметного спрямування

№ Захід Дата 
проведення Відповідальний

Відмітка 
про 

виконання

1.

Проведення виховних 
годин «Права та 

обов’язки громадянина 
України»

понеділок класні керівники, 
майстри в/н

2.
Виставка в бібліотеці 

«Як дізнатися про свої 
права?»

протягом 
тижня бібліотекар 

3. Конкурс стіннівок 
«Я маю право»

протягом 
тижня

заступник директора 
з НВихР

4.
Проведення 

загальноліцейної лінійки 
«Як захистити свої права»

середа заступник директора 
з НВихР

5. Інформаційна зустріч
«Підліток та закон» четвер

представник 
сектору ювенальної 

превенції Чугуїв-
ського ВП ГУНП 

Харківської області

6.
Виховний захід. 

Вікторина «Чи знаю я 
свої права?»

п’ятниця викладач 
громадської освіти

Додаток 3
Методична розробка позакласного виховного заходу з математики

МАТЕМАТИЧНА ГРА «ХТО ЗВЕРХУ?!»

терес до математики як до науки, творчу активність, вміння 
швидко та раціонально приймати рішення, логічно мислити, 
працювати в команді;

 виховна: формувати дружні, товариські відносини, 
вміння працювати групою; виховувати потяг до неперервно-
го вдосконалення своїх знань.

Формування компетентностей:
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1. Математична компетентність – уміння розв'язувати 
типові математичні задачі, володіння дедуктивним мето-
дом доведення та спростування тверджень, уміння оціню-
вати доцільність використання математичних методів для 
розв'язання практичних та прикладних задач.

2. Спілкування державною мовою – доречно та коректно 
вживати в мовленні математичну термінологію.

3. Політкультурна компетентність – використання худож-
ньої літератури в математиці. Розв'язання задач історико-
культурного та екологічного змісту.

4. Комунікативна компетентність – вироблення в учнів 
правильної вимови математичних термінів.

Форма проведення заходу: інтелектуальна математична 
гра.

Учасники: 5 дівчат, 5 хлопців, 2 ведучі, cуддя, викладач.
Матеріально-технічне забезпечення: Презентація, ін-

терактивна дошка, комп’ютер, роздатковий матеріал, таймер
Пояснення: У грі беруть участь дві команди хлопців та 

дівчат. Дуель команд дівчат і хлопців ділиться на 9 раундів, 
що складаються з різних конкурсів. У кожному раунді визна-
чається переможець, який набрав найбільшу кількість балів 
за раунд, якщо обидві команди набрали однакову кількість 
балів за раунд, тоді суддею оголошується змагання з «диво-
глядок». 

Кожен раунд оцінюється в 10 балів. Команда, яка перемо-
гла у раунді, має право ще на додаткові 4 бали, якщо відпо-
вість правильно на бонусне запитання з похибкою у +/- 10%. 
Переможець фінального раунду здвоює набрані бали.

Команда складається з 5 дівчат та 5 хлопців.
Додатки: протокол для судді, картки «Хто я», літери 

«Збери літери».
План проведення заходу:

1. Організаційний момент.
2. Представлення учасників гри, ведучий.
3. Раунд 1. Знайди пару.
4. Раунд 2. Вірю не вірю.
5. Раунд 3. Зірки у ряд.
6. Раунд 4. Хто швидше ?
7. Раунд 5. Збери літери.
8. Раунд 6. Конкурс вболівальників.
9. Раунд 7. Бліц.
10. Раунд 8. Хто я?
11. Раунд 9. Фінал.
12. Підбиття підсумків.

Хід позакласного заходу
Ведучий: Доброго дня! Ми вітаємо Вас на інтелектуаль-

ній математичній грі «Хто зверху?»!
Ведуча: Хто розумніший – чоловіки чи жінки? Тисячі ро-

ків людство шукає відповідь на це філософське питання! Та 
сьогодні ми переконаємося в тому, що дівчата не лише найча-
рівніша половина людства, а й найрозумніша.

Ведучий: І наївна… Адже відмінницями в закладах осві-
ти є завжди дівчата, а керівні посади та депутатські крісла, за-
звичай, займають чоловіки!

Ведуча: А я все одно переконана, що найрозумніші – ді-
вчата, і сьогодні в цьому переконуються всі. І захищати честь 
дівчат будуть наступні учасниці: (називає 5 учасниць).

Ведучий: Ми дуже раді, що у дівчат така гарна команда, 
але й команда хлопців нічим не гірша. Склад команди хлоп-
ців: (називає 5 учасників).

Ведуча: Так, сьогодні буде дуже цікава гра. Але як у кож-
ній грі повинен буди ще й верховний суддя цієї непереверше-
ної гри – шановний суддя-справедливість. І він чоловік.

Суддя: Вітаю ведучих, команди дівчат, хлопців та гляда-
чів. Давайте домовимось – за мною об’єктивність, за Вами 
– цікавий двобій ерудованості, логіки, інтелекту. І нехай пе-
реможуть найсильніші!

Ведуча: Тобто дівчата.
Ведучий: Дякуємо, пані суддя. Дуель поставить все на 

свої місця. На шляху до перемоги у кожної команди є 8 ра-
ундів та фінальне завдання. Кожен конкурс оцінюється у 10 
балів. Команда-переможець у кожному конкурсі може по-
повнити свою скарбничку ще на чотири балів, якщо зможе 
розв’язати бонусне завдання.

Ведуча: Дякую, я впевнена, що дівчата наберуть макси-
мум балів і дістануть можливість подвоїти попередню кіль-
кість балів, яка розділяється між учасниками-переможцями. 
Все зрозуміло. Починаємо.

Ведучий: Дівчата, але ж нуль не подвоюється! У нас за-
лишилася одна незавершена справа – хто починає перший 
раунд?

Ведуча: Звичайно ж хлопці, як сильна половина людства!
Викладач: Отже, перший конкурс, перший раунд. О, і ще: 

якщо команди отримують однакову кількість балів, то крап-
ки над “і” зможуть розставити лише «дивоглядки». По одно-
му учаснику з команди – виходитимуть лише справжні «ди-
воглядкові» титани!

1 РАУНД
Викладач: Ми розпочинаємо перший раунд під назвою 

«Знайди пару». Кожна команда по черзі повинна якомо-
га швидше знайти пару чисел у додатку https://learningapps.
org/702483. 

Команда, яка швидше справилась, отримує 10 балів та бо-
нусне запитання.

Викладач: О наймудріший суддя, скажіть нам, хто пере-
міг у цьому конкурсі.
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Суддя: У першому раунді швидше справились дівчата 
(хлопці).

Бонусне запитання:
Для дівчат: Скільки відсотків хлопчиків вважають, що 

чоловіки знають математику краще від жінок?
Для хлопців: Скільки відсотків дівчат вважають, що гео-

метрія складніша за алгебру?
2 РАУНД

Викладач: Шановні учасники, другий конкурс «Вірю – 
не вірю». Правила такі: кожній команді по черзі я зачитую 
твердження, а учасники команди повинні вирішити – правди-
ве воно чи ні. За кожне правильно вгадане твердження коман-
да отримає 1 бал.

Ведучий: Твердження для команди дівчат:
1. Вірите, що Шарль Перро, автор «Червоної шапочки», 

написав казку «Любов циркуля та лінійки»? (Так, є така 
казка)

2. Вірите, що Наполеон Бонапарт писав математичні пра-
ці? (так, один геометричний факт носить назву «Задача 
Наполеона»)

3. Вірите, що брати Гримм, автори казки «Бременські му-
зиканти», написали Казку «Цікаві пригоди трикутника»? (Ні)

4. Вірите, що іспанського математика Паоло Вальмеса, 
за те, що він розв'язав рівняння четвертого ступеня, спали-
ли на вогнищі. (Так. Він був першою людиною, яка змогла 
розв'язати рівняння четвертого ступеня)

5. Чи вірите ви, що теорему Фалеса назвали «міст віслю-
ка»? (Не вірю. Так називали теорему Піфагора. А учнів, які 
вчили її напам’ять без розуміння, називали «віслюками»)

6. Чи вірите ви, що кути паралелограма, прилеглі до одні-
єї сторони дорівнюють 40º і 120º? (Не вірю, сума внутрішніх 
односторонніх кутів дорівнює 180º).

7. Чи вірите ви, що у довільного рівнобедреного трикут-
ника з кутом 60º бічна сторона дорівнює основі (Вірю)

8. Якщо сума кутів дорівнює 1800, то вони суміжні? (Ні, не 
обов’язково, вони повинні мати спільну сторону)

9. Лінійне рівняння завжди має лише один корінь? (Ні)
10. Фалес був уболівальником і помер на трибуні 

Олімпійського стадіону під час бою Піфагора. (Так)
11. Бісектриса трикутника ділить протилежну сторону на-

впіл. (Ні)
12. Чи віриш ти, що Піфагор до своєї школи активно залу-

чав жінок тому, що вважав, що вони більш здібні до матема-
тики, ніж чоловіки? (Ні.)

Викладач: Твердження для команди хлопців:
1. Чи вірите ви, що Рене Декарт першим запропону-

вав метод нумерації крісел у театрі по рядах і місцях? (Так. 
Аристократи-театрали, навіть, просили короля нагородити 
вченого, та король відповів: «Так, те, що винайшов Декарт 
– чудово, так, це заслуговує на орден! Але дати його філосо-
фу!? Ні, це вже занадто!»).

2. Чи вірите ви, що великий російський поет 
М.Ю.Лермонтов захоплювався математикою і міг до піз-
ньої ночі розв'язувати яку-небудь математичну задачу? (Так, 
про це писав його товариш по кавалерійському училищу 
О.О.Лопухін)

3. Чи вірите ви, що якщо кожного дня по десять годин пе-
реписувати праці Леонардо Ейлера, не вистачить і 76 років? 
(Так. Зібрання його праць становлять 75 великих томів. Про 
нього говорили, що він «рахує так, як люди дихають»)

4. Вірите, що Піфагор брав участь у кулачному бою на 58 
Олімпіаді? (Так. Він був чемпіоном з цього виду спорту )

5. Вірите, що будь-який прямокутний трикутник назива-
ють єгипетським? (Ні. Тільки такий прямокутний трикут-
ник, в якого сторони пропорційні числам 3, 4, 5)

6. Чи вірите ви, що Лев Толстой, автор роману «Війна і 
мир», був автором підручника з арифметики? (Вірю. Він на-
писав підручники для початкової школи)

7. Чи вірите ви, що середня лінія трапеції з основами 10 
см і 20 см дорівнює 30 см? (Не вірю. Вона дорівнює 15 см)

8. Будь-який прямокутник має рівні діагоналі. (Так)
9. Квадрат від’ємного числа є числом від’ємним. (Ні)
10. Найменше натуральне число нуль? (Ні)
11. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорів-

нює 900. (Так)
12. Чи віриш ти, що існує 25 способів доведення теореми 

Піфагора? (Ні, відомо 370 способів)
Ведучий: Шановний суддя Справедливість, скажіть 

скільки балів одержали команди? Та хто виграв цей раунд?
Суддя: Я дізналася дуже багато цікавих фактів, але у цьо-

му раунді перемогла команда дівчат (хлопців)
Бонусне запитання:

Для дівчат: Скільки відсотків хлопчиків любили матема-
тику в школі?

Для хлопців: Скільки відсотків дівчат ліцею люблять 
уроки математики?

3 РАУНД
Викладач: Отже, пора почати наш третій раунд, і він на-

зивається «Зірки в ряд». Правила цього конкурсу наступні: 
вам необхідно розташувати своїх суперників за середнім ба-
лом їхнього свідоцтва про базову середню освіту, зліва – най-
менший бал, справа – найбільший бал у свідоцтві. За кожен 
вгаданий результат команда отримує один бал. Думаю розпо-
чнемо з хлопців.

Викладач: Шановний суддя, скажіть нам, хто переміг у 
цьому раунді?

Суддя. У цьому раунді перемогла команда дівчат (хлопців).
Бонусне запитання:

Для дівчат: Скільки відсотків хлопчиків вважають, що 
математика потрібна їм у майбутньому?

Для хлопців: Скільки відсотків дівчат вважають, що ма-
тематика – це наука для чоловіків?

4 РАУНД
Викладач: Четвертий раунд називається «Хто швидше?». 

Я по черзі зачитую питання командам, яка з команд знає від-
повідь – підносить руку і відповідає на поставлене запитання. 
Якщо відповідь правильна – то команда отримує 1 бал, якщо 
команда не дала правильну відповідь, то один бал має шанс 
заробити інша команда. Якщо ж обидві команди не дали пра-
вильну відповідь, то зачитується наступне запитання.

Запитання для команд:
1) Найменше натуральне число ? (Один)
2) Назви компоненти при додаванні. (1-й доданок, 2-й до-

данок, сума)
3) Відрізок, що сполучає дві точки кола і проходить через 

його центр називається… (Діаметр).
4) Наочне зображення різних відомостей і даних. 

(Діаграма)
5) Перевести 3 дм в сантиметри. (30 см)
6) Чому дорівнює округлене до десятих значення числа 

15,73? (15,7)
7) Назвіть формулу знаходження дискримінанта (D = 

b2− 4ac)
8) Як називається результат віднімання двох чисел? 
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(Різниця)
9) 1% від 1 тис. грн. (10 грн.)
10) Промінь, який ділить кут навпіл, називається ... 

(Бісектриса)
11) Наука, яка вивчає властивості фігур на площині. 

(Планіметрія)
12) Як називається рівність зі змінними? (Рівняння)
13) Як називається знак кореня? (Радикал)
14) Наука, яка вивчає властивості фігур у просторі 

(Стереометрія)
15) Як називаються дві прямі на площині, які не перети-

наються? (Паралельні)
16) У класі 10 хлопчиків. Це становить 2/3 всіх учнів. 

Скільки учнів у класі? (15)
17) Найбільше ціле від'ємне двоцифрове число дорівнює 

... (-10)
18) Як називаються два кута, у яких одна сторона спіль-

на? (Суміжні)
19) Яке число отримаємо при множенні двох від’ємних 

чисел на додатне? (Додатне)
Викладач: Шановний суддя, скажіть нам, хто переміг у 

цьому раунді?
Суддя: У четвертому раунді перемогла команда дівчат 

(хлопців).
Бонусне запитання:

Для дівчат. Скільки відсотків хлопчиків помилилися, об-
числюючи значення виразу 2 + 2 ∙ 2?

Для хлопців. Скільки відсотків дівчат правильно вираху-
вали значення виразу 23?

5 РАУНД
Викладач: А зараз на черзі п’ятий раунд, і називається 

він «Збери літери» Правила наступні: я зачитую 7 запитань, 
дівчата їх відгадують і вибудовують слово з літер, які в них в 
руках. Якщо команда не знає відповіді, суддя через 6 секунд 
підказує це слово. Слово складаємо зліва направо. Команда, 
яка склала слово найшвидше, отримує 10 балів, команда, яка 
склала пізніше – 0 балів.

Якщо ви готові, а ви вже готові, то розпочнемо. Три, два, 
один – час пішов.

Літери дівчат:

У И Г Р О А І Д С Н К Т В Ш

Запитання для дівчат:
1. Геометрична фігура, утворена двома променями (Кут)
2. Одиниця вимірювання кутів (Градус)
3. Вигнута частина окружності (Дуга)
4. Міжнародна система вимірювання (СІ)
5. Найменше натуральне число (Один)
6. Хто завжди приходить на допомогу (Товариш)
7. Половина діаметра (Радіус)

Літери хлопців:

К Ч Р Б У И Г О Л С П М І Ь Н Т

Запитання команди хлопців:
1. Синонім слова окружність (Круг)
2. Пряма лінія, яка має початок, але не має кінця (Промінь)
3. Правильний многогранник, у якого всі грані квадрати. 

(Куб)
4. Кожен учбовий день учень їде на? (Урок)

5. Є цифри, а є ? (Число)
6. Частина тіла, якою ми пишемо? (Руки)
7. Геометрична фігура, утворена двома променями. 

 (Кут)
Викладач: Шановний суддя, скажіть нам, хто був швид-

шим у цьому раунді?
Суддя. У цьому раунді перемогла команда дівчат (хлопців).

Бонусне запитання:
Для дівчат: Скільки відсотків хлопців у магазині переві-

ряють, чи правильно їм дали здачу?
Для хлопців: Скільки відсотків дівчат не користуються 

калькуляторами?
6 РАУНД

Викладач: Шостий конкурс, конкурс уболівальників. 
Уболівальник, який переможе, додасть своїй команді 5 балів. 
Правила наступні. На таблиці зображені числа від 1 до 40. 
Два учасники з уболівальників послідовно називають числа, 
при цьому показуючи їх указкою на екрані. Числа називають-
ся і показуються без пауз. Як тільки учасник не може знайти 
наступне число протягом 3 секунд, він програє.

Суддя. У цьому змаганні перемагає хлопець (дівчина) та 
приносить додаткові 5 балів команді хлопців (дівчат).

7 РАУНД
Викладач: Наш наступний раунд «Бліц», у якому коман-

да виявить свій сукупний інтелект. Я буду ставити запитання 
по черзі кожному учаснику кожної команди, але відповідь має 
бути лаконічною «Чоловік» або «Жінка».

Наприклад:
1. Результат дії множення (Чоловік – добуток)
2. Відрізок, що сполучає вершину і середину протилежної 

сторони трикутника? (Жінка – медіана)
Ведучий: Я думаю ви не проти, якщо дівчата розпочнуть 

перші. Отже, дорогенькі дівчата, ваші запитання наступні:
1. Хто вперше сказав, що планета Земля за формою куля? 

(чоловік – Піфагор)
2. Секунди та хвилини придумав. (Чоловік)
3. Кому належать слова... у математиків існує своя мова – 

це формули? (Жінка – С. Ковалевська)
4. Вчений математик Феано (Теано), який жив у 6 ст. до 

нашої ери чоловік чи жінка (Жінка)
5. Лікарі заборонили йому працювати, але він продовжу-

вав писати, в результаті чого втратив зір. (чоловік – Ейлер Л.)
6. Найбільша сторона прямокутного трикутника? (Жінка 

– гіпотенуза)
7. Назва якої держави ховається в математичному виразі а³ 

(а в третьому степені)? (Жінка – Куба)
8. Обманний фінансовий багатогранник – це …(Жінка – 

піраміда)
9. Півпряма, яка має початок, але не має кінця (Чоловік 

– промінь)
10. Результат дії додавання (Жінка – сума)
Ведучий. Хлопці, ви готові?
Ведучий. Час пішов.
1. Кого у світі більше, чоловіків чи жінок? (Чоловіків)
2. Кому належать слова «Знання – сила»? (Чоловік – 

Ф. Бекон)
3. Кому належать слова «Математики – свого роду фран-

цузи: коли говориш з ними, вони перекладають твої слова на 
свою мову, і от відразу виходить щось зовсім інше» (Чоловік 
– Й. Гете)

4. Ця людина вперше почала вивчати математику за... 
шпалерами. Стіни дитячої кімнати були обклеєні фрагмента-
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ми лекцій з математики. (Жінка – Ковалевська С.В.)
5. Багатогранник з Єгипту – це…(Жінка – піраміда)
6. Яка геометрична фігура потрібна для покарання дітей? 

(Чоловік – кут)
7. Що є спільного у словах, рослинах і рівняннях? 

(Чоловік – корінь)
8. Яку математичну фігуру носять на голові чоловіка? 

(Чоловік – циліндр)
9. Чотирикутник, в якого лише дві сторони паралельні 

(Жінка – трапеція)
10. Графіком квадратичної функції є… (Жінка – парабола)
Ведучий: Шановний суддя, скажіть, хто переміг у цьому 

конкурсі?
Суддя. У цьому раунді перемогла команда дівчат (хлопців).

Бонусне запитання:
Для дівчат: Скільки відсотків хлопців можуть назвати 

формулу Піфагора?
Для хлопців: Скільки відсотків дівчат можуть назвати 

формулу Піфагора?
8 РАУНД

Викладач: Отже, ви, друзі, зрозуміли, що на черзі 8 кон-
курс «Хто я?». Один гравець із кожної команди отримає 4 ма-
тематичні терміни, які потрібно показати жестами, а команді 
потрібно вгадати, що це. Яка команда впорається швидше та 
й отримає 10 балів.

Ведучий: Шановний суддя, скажіть, хто переміг у цьому 
конкурсі?

Бонусне запитання:
Для дівчат: Скільки відсотків хлопчиків знають формулу 

знаходження площі квадрата?
Для хлопців: Скільки відсотків дівчат знають формулу 

знаходження площі квадрата?
Картки для раунду «Хто Я?»

9 РАУНД – ФІНАЛ
Викладач: Ось і настав фінальний раунд, який буде більш 

розважальним і покаже нам, хто найспритніший. У фіналь-
ному раунді кожна команда одержує папірці, з яких треба 
зробити літаки. Команда, яка за півтори хвилини зробить 
найбільше літаків та й переможе у цьому раунді.

Суддя: У фі-
нальному раунді 
перемогла команда 
дівчат (хлопців) та 
примножує вдвоє свої 
загальні бали.

Викладач: 
Дякуємо командам за 
чудову гру! Поки наш 
суддя готується вине-
сти свій вердикт: хто 
ж сьогодні «зверху» 
– хлопці чи дівчата, 
на правах ведучого, 
хочу сказати своє 

останнє слово. Хто б зараз не став переможцем, особисто для 
мене – це цілком зрозуміло: перемогли обидві команди, бо 
показали всі свої таланти, подолали страх і сором'язливість 
та влаштували для нас, глядачів, справжнє свято торжества 
краси та сили!

Ведучий: А зараз кульмінаційний момент: суддя оголо-
шує результати змагань.

Суддя: Я хочу сказати, що сьогодні перемогла наука. Ми 
побачили, що знання нам потрібні завжди і всюди – чи ми 
хлопці, чи дівчата. Знання потрібні кожній людині, незважа-
ючи на її стать, адже гендерна рівність – запорука розвину-
того суспільства. А більшу кількість балів здобула команда 
хлопців (дівчат).

Ведучий: На цьому наше свято підходить до завершен-
ня. І не важливо, хто переміг, адже наші дівчатка найкрасиві-
ші та наймиліші.

Ведуча: А наші хлопці найсміливіші та найсильніші.
Разом: До нових зустрічей!

ОЛЕНА БРОНСКОВА, 
методист НМЦ ПТО у Харківській області;

КАТЕРИНА ТОРЯНИК, 
заступник директора з навчально-виховної роботи 

Чугуївського професійного ліцею

На допомогу педагогу

Проблема використання української 
мови здобувачами освіти ЗП(ПТ)О в су-
часному українському суспільстві про-
довжує залишатися актуальною, не зва-
жаючи на те, що викладання предме-
тів ведеться державною мовою. Ця про-
блема потребує пильної уваги, оскіль-
ки нинішні учасники процесу навчан-
ня – це майбутні працівники різних га-
лузей промисловості, сфери обслугову-
вання населення, майбутні студенти ви-
щих закладів освіти – майбутня україн-

Роль української мови у професійній 
підготовці і вихованні

здобувачів освіти ЗП(ПТ)О
ська еліта, яка повинна сприяти розви-
тку й розбудові України. 

Підготувати юнаків та дівчат до та-
кої важливої місії повинен саме заклад 
професійної (професійно-технічної) 
освіти. 

За традицією освіту відносять до 
витратної сфери суспільства. Проте 
компетенції, які отримує здобувач, є 
прихованим потенціалом інтелекту, 
який проявить себе у майбутньому, і 
який є частиною національного багат-

ства України.
Відзначимо принагідно, що винят-

кова роль у підготовці кваліфікованих 
робітників відводиться національній 
системі освіти, бо ніяка з держав не має 
розглядатися як самостійна і незалеж-
на, якщо вона не створила дієздатної 
системи професійної освіти, що у сво-
їй роботі використовує не лише досяг-
нення світової педагогічної думки, але 
й має власну опору – історію та куль-
туру нації, які, в свою чергу, пов’язані 
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з її мовою. 
Вчені вже давно звернули увагу на 

важливість здобуття освіти мовою дер-
жави, в якій перебуває особа. Показова 
з цього приводу думка, висловлена ві-
домим мовознавцем І. Срезневським 
ще в 1834 році, коли він написав, що 
рідна мова повинна бути основним під-
ґрунтям освіченості та освіти кожного 
з нас, що чим більше життєвої сили в 
мові, тим більше життєвої сили в осві-
ченості…

«Без усякої іншої науки ще можна 
обійтись», – відзначав він, – «без зна-
ння рідної мови обійтись не можна». [1]

Майбутні кваліфіковані робітни-
ки мають бути освіченими та інтелі-
гентними, чому має сприяти доскона-
ле володіння українською мовою і ви-
сока культура спілкування у різних 
сферах, на різних рівнях: в освітній ді-
яльності, офіційно-діловій, виробничо-
професійній, бо, як стверджує академік 
В.Русанівський, «людина реалізовуєть-
ся в культурі думки, культурі праці й 
культурі мови». [2]

Культура мови є показником загаль-
ної культури людини. Держава повинна 
дбати про розвиток культури, техніки, 
науки, враховуючи при цьому, що рі-
вень розвитку суспільства визначається 
рівнем вживання і використання укра-
їнської мови, що залежить від кожного 
громадянина взагалі та здобувача осві-
ти ЗП(ПТ)О зокрема.

Саме літературна українська мова, 
яка лунає з уст учнів закладів освіти, є 
ознакою освіченої людини, її візитною 
карткою, оскільки навіть «чудова думка 
втрачає свою цінність, якщо вона пога-
но висловлена» (Вольтер).

Здобувачі освіти ЗП(ПТ)О підуть 
працювати після закінчення навчання 
у різні сфери економіки України, але 
їм буде необхідне досконале знання і 
володіння українською мовою. Тому 

в ЗП(ПТ)О учні не тільки навчаються 
українською мовою, але й здобувають 
ґрунтовні знання з літературної україн-
ської мови, її історичного розвитку, сти-
лістики і культури мовлення. 

Особлива увага при цьому приділя-
ється вивченню термінології (за профі-
лем ЗП(ПТ)О), що складає основу про-
фесійної мови, необхідної для подаль-
шого зростання і покращення конкурен-
тоспроможності на ринку праці. Маючи 
такі знання і відповідні компетентності, 
молоді робітники зможуть кваліфікова-

но виконувати роботу за професією. 
Мова охоплює всі сфери діяльнос-

ті людського суспільства, і є тим чин-
ником, що долає «неминучу в істо-
рії кожної нації економічну і політич-
ну роз’єднаність» [3], що, в свою чергу, 
належить сфері духовності українсько-
го суспільства. 

Для досягнення поставленої мети, 
а саме: вивчення-спілкування україн-
ською мовою, працюють усі педагогічні 
колективи ЗП(ПТ)О Харківської облас-
ті. Найбільший внесок у цю справу ро-
блять, і це цілком закономірно, викла-
дачі- гуманітарії, зокрема української 
мови і літератури. Педагоги-філологи 
знайомлять майбутніх висококваліфі-
кованих робітників з численними мов-
ними і літературними особливостями 
української духовної культури, бо саме 
«у культурі втілені етнічні ідеали укра-
їнського народу, його естетичні погляди 
і смаки, виражені притаманними лише 
йому чуттєво-емоційними формами, ху-
дожніми образами і логічними поняття-
ми, закріпленими в національній мові, 
традиціях, нормах моралі, звичаях». [4]

Викладачі ЗП(ПТ)О Харківської об-
ласті переконують своїх вихованців,  
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що знати українську мову, культуру та 
історію означає мати опору для подаль-
шого поступу кваліфікованого робітни-
ка, і не тільки у професійній сфері, а й у 
духовності та інтелігентності. 

Звідси різноманітність позаурочних 
заходів з філологічних предметів, почи-
наючи від тижня української мови і літе-
ратури та завершуючи різноманітними 
конкурсами, серед яких ми, за популяр-
ністю та масовістю, можемо особливо 
відзначити два: Міжнародний конкурс з 
української мови імені Петра Яцика та 
Міжнародний мовно-літературний кон-
курс учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка.

Відзначимо принагідно, що заходи 
філологічного змісту проводяться як 
на уроках у профільних кабінетах  
ЗП(ПТ)О, так і поза межами закладу, 
зокрема, це стосується квестів. 

Сучасне життя з його викликами 
поставило перед викладачами нові за-
вдання – розвиток дистанційного на-
вчання і виховання здобувачів освіти. Із 
цим завданням філологи справляються, 
демонструючи на практиці свої дидак-
тичні напрацювання.

Усі ці заходи забезпечують підго-
товку для держави висококваліфікова-
них робітників, які мають заділ для осо-
бистісного та професійного розвитку.
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ЮРІЙ ЯРОШЕНКО,

методист НМЦ ПТО 
у Харківській області

З досвіду роботи

Упровадження стандартів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти 
та швидка зміна технологій, викорис-
тання нових матеріалів вимагають за-
безпечення високої якості професійної 
підготовки, професійної мобільності, 
компетентності майбутніх монтажни-
ків санiтарно-технiчних систем i устат-
кування.

На сьогодні затребуваність монтаж-
ників санітарно-технічних систем на 
ринку праці м. Харкова дуже велика і 
постійна. Адже вони потрібні не тільки 
при будівництві нових будинків, а й при 
ремонті старих будівель. Але, на жаль, 
підготовка кваліфікованих робітників з 
даної професії в нашому місті здійсню-
ється лише в одному освітньому закла-
ді – ДПТНЗ «Регіональний центр про-
фесійної освіти ресторанно-готельного, 
комунального господарства, торгівлі та 
дизайну» (далі – Центр).

Комунальні та будівельні підприєм-
ства м. Харкова потребують освічених, 
здатних самостійно мислити і швид-
ко орієнтуватись у різних виробничих 
ситуаціях, звільнених від комплексів 
та стереотипів монтажників санітарно-
технічних систем і устаткування. Крім 
цього, нові підходи до облаштування 
житлових, офісних та виробничих бу-
дівель вимагають від фахівця постій-
ного професійного зростання, оволо-
діння додатковими знаннями і вміння-
ми, гнучкої зміни професійного поля ді-
яльності з метою забезпечення надання 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У 
МАЙБУТНІХ МОНТАЖНИКІВ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ 

СИСТЕМ I УСТАТКУВАННЯ
якісних послуг населенню.

Відповідно до нового стандарту 
професійної (професійно-технічної) 
освіти з професії 7136 Монтажник 
санітарно-технічних систем і устат-
кування, затвердже-ного наказом 
Міністерства освіти і науки України від 
21.11.2018 №1289, кваліфікований ро-
бітник 4-го розряду, саме такий рівень 
кваліфікації присвоюється здобувачам 
професійної освіти в Центрі, з даної 
професії за час навчання в закладі по-
винен оволодіти трьома дуже важливи-
ми професійними компетенціями. 

Професійно здатний робітник пови-
нен вміти виконувати: 

― збирання окремих деталей тру-
бопроводів в укрупнені блоки, установ-
лення та приєднання до трубопроводів; 

― збирання окремих деталей тру-
бопроводів в укрупнені блоки, установ-
лення, випробування та приєднання до 
приймачів стічних вод; 

― участь у випробуванні, налаго-
дженні і здачі в експлуатацію систем 
опалення.

Насамперед, щоб оволодіти вище-
перерахованими компетенціями, здо-
бувачам професійної освіти необхідно 
навчитись добре виконувати слюсарно-
монтажні роботи, знати та уміти корис-
туватись сучасними інструментами, 
пристроями, устаткуванням та застосо-
вувати в своїй роботі сучасні технології. 
Тому, розробляючи навчальну програму 
виробничого навчання (рівень кваліфі-

кації 4-й розряд) відповідно до нового 
стандарту, перший модуль (МСТУ –4.1) 
необхідно наповнювати змістом таких 
професійних компетентностей: 

― сучасні технології, інструменти, 
пристрої, устаткування; збирання окре-
мих деталей трубопроводів в укрупне-
ні блоки; 

― установлення та приєднання до 
трубопроводів санітарних приладів з 
арматурою; установлення вимірюваль-
них приладів; 

― ревізія, перевірка розмірів і тех-
нічного стану деталей, устаткування і 
трубопроводів. 

На вивчення освітнього матеріалу 
відводиться 18 годин – це 3 уроки ви-
робничого навчання. Для формування 
у здобувачів професійної освіти таких 
непростих компетенцій (при проєкту-
ванні уроку виробничого навчання) чіт-
ко визначається мета уроку та прийма-
ються оптимальні рішення її реалізації.  

Мета уроку виробничого навчання в 
цілому залежить від сукупності послі-
довних і взаємозв'язаних дій майстра 
виробничого навчання та здобувачів 
професійної освіти. Складаючи план 
уроку виробничого навчання, необхід-
но враховувати всі його компоненти: 
зміст навчання, діяльність майстра, ді-
яльність здобувачів професійної освіти 
та психолого-педагогічний аспект реа-
лізації мети уроку.

До вашої уваги – план уроку вироб-
ничого навчання з додатками.
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Дата проведення _______________
Професія: 7136 Монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування
Рівень кваліфікації:   4-й розряд
Група №__________
Навчальний модуль МСТУ – 4.1.: «Виконання робіт се-

редньої складності під час монтажу та ремонту систем водо-
постачання».

Професійна компетентність МСТУ – 4.1.1.: Виконання  
збирання окремих деталей трубопроводів в укрупнені блоки, 
установлення та приєднання до трубопроводів.

Урок №2. Тема: «Збирання окремих деталей трубопро-
водів в укрупнені блоки із застосуванням сучасних техно-
логій, інструментів, пристроїв, устаткування».

Мета уроку:
Дидактична: Перевірити та систематизувати професійні 

компетенції здобувачів професійної освіти з виконання зби-
рання окремих деталей трубопроводів. Розвивати особистий 
потенціал здобувачів професійної освіти щодо формування 
професійних компетентностей (умінь та навичок) збирання 
окремих деталей трубопроводів в укрупнені блоки із застосу-
ванням сучасних технологій, інструментів, пристроїв, устат-
кування.

Розвивальна: Сприяти розвитку критичного та творчо-
го мислення, активності й самостійності під час виконання 
вправ при збиранні окремих деталей трубопроводів в укруп-
нені блоки за допомогою запірної арматури діаметром до 200 
мм.

Виховна: Сприяти формуванню ключових компетентнос-
тей, комунікативної функції, необхідної під час спілкування з 
абонентом, виконуючи роботи середньої складності з монта-

ПЛАН УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

жу та ремонту систем водопостачання. 
Тип уроку за основною дидактичною метою: Урок фор-

мування складних умінь.
Вид уроку: Урок-практикум. Виконання вправ відповідно 

до змісту професійної компетентності МСТУ – 4.1.1.
Перелік компетентностей, які є необхідними для прак-

тичного оволодіння навчальним модулем МСТУ – 4.1: 
оволодіння основами слюсарної справи; оволодіння основами 
будівельного креслення; оволодіння основами матеріалознав-
ства; оволодіння основами класифікації труб, з’єднувальних 
частин та арматури.

Матеріально-технічне забезпечення уроку:
Обладнання: верстат слюсарний з лещатами, одноміс-

ний; верстат трубообрізний дисковий; стіл складальний.
Інструмент: клупи трубні №1, 2; ключі трубні важільні 

№1, 2, 3, 4; ключі з м’якими губками; молотки слюсарні; лі-
нійки вимірювальні металеві; рулетки  вимірювальні метале-
ві; штангенциркулі ШЦ-I.

Інформаційно-методичні матеріали: роздатковий матеріал 
для виявлення засвоєння здобувачами освіти попередніх мо-
дулів, мультимедійна презентація до уроку.

Технологічна модель організації та забезпечення ово-
лодіння здобувачами освіти професійною компетентніс-
тю: «Збирання окремих деталей трубопроводів в укрупнені 
блоки із застосуванням сучасних технологій, інструментів, 
пристроїв, устаткування».

ХІД УРОКУ
1. Організаційна частина (5 хв.).
Привітання, перевірка присутніх, перевірка готовнос-

ті здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти до 
уроку (зовнішній вигляд здобувачів освіти, організація робо-
чого місця).

2. Вступний інструктаж (40 хв.).

Структурний елемент 
уроку та його змістовна 

частина

Діяльність Психолого-педагогічний 
аспект реалізації мети 

урокумайстра виробничого навчання здобувачів П(ПТ)О

2.1. Цільова настанова, 
вмотивовування до здобуття 

умінь і навичок на уроці. 

Повідомляє тему і мету уроку. 
Інформує здобувачів П(ПТ)О 

про те, чим і навіщо вони будуть 
займатись на даному уроці.

Слухають, записують та 
організовано приступають 
до навчальної діяльності.

Важливо: Зовнішній вигляд 
майстра виробничого 
навчання (спецодяг), 

психологічна готовність 
до уроку, до співпраці 

із здобувачами П(ПТ)О, 
доброзичливість.

2.2. Актуалізація знань 
і з'ясування ступеню 

оволодіння здобувачами 
освіти попередній 

компетенцій.

Нагадує тему минулого уроку і 
встановлює логічні, конструктивні 
зв’язки раніше засвоєних модулів 

з тими, які необхідно засвоїти 
на даному уроці. Здійснює 

опитування здобувачів  
П(ПТ)О з компетенцій, вивчених 

на уроках професійно-теоретичної 
підготовки.

Активно співпрацюють 
з майстром виробничого 

навчання. Виконують 
завдання (див. додаток 1 

на стор.45).

Ефективні методи цільової 
установки: створення 
ситуації «нового» у 
вирішенні завдання; 

організація бесіди, дискусій 
під час виконання творчого 

завдання. 

2.3. Формування орієнтовної 
основи діяльності з вико-

нання вправ для оволодінні 
професійною компетенці-єю 

згідно з темою уроку, 

Пояснює нову тему, застосовуючи 
мультимедійну презентацію (див. 
додаток 2 на стор.45). Розповідь 
(бесіда) з практичним показом 

виконання професійних дій, 

Активно співпрацюють 
з майстром виробничого 

навчання. Слухають, 
спостерігають за 

практичним показом 
виконання роботи. 

Забезпечення реалізації 
теоретичного змісту 

професійної компетентності 
за допомогою питань 

продуктивного характеру. 
Наприклад: «Чому?», 
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дотримуючись вимог 
охорони праці та безпечного 

виконання робіт.

навчально-виробничих вправ в 
уповільненому темпі. Далі – в 

робочому темпі кваліфікованого 
робітника. 

Повторюють показані 
майстром прийоми.

«Поясніть..», «Порівняйте..», 
«Обґрунтуйте..», «Зробіть 

висновок…».

2.4. Перевірка засвоєння 
здобувачами освіти  
матеріалу вступного 

інструктажу, розгляд типо-
вих помилок, ускладнень, 
порушень охорони праці.

Майстер пропонує здобувачам 
освіти ще раз переглянути 

презентацію і прокоментувати 
її. Якщо, учень, який коментує 

помиляється, то слово надається 
іншому. Помилки коментуються, 

і майстер робить акценти на 
правильній відповіді. Видає 
завдання здобувачам освіти з 

поясненням нормативів, критеріїв 
оцінки навчальної роботи, методів 

самоконтролю і вимог охорони 
праці та безпечного виконання 

робіт. 

Уважно слухають, беруть 
участь у коментарях та 

поясненнях, доповнюють 
відповідь. Розказують 

вимоги охорони праці та 
безпечного виконання 

робіт. Отримують 
завдання, уточнюють 
незрозумілі питання. 

Організовують робоче 
місце.

Проведення інструктування 
з позиції попередження 

помилок та ускладнень у 
роботі. Залучення здобувачів 

освіти до самостійного 
прийняття рішень. 

Спонукати їх мислити 
критично.

Структурний елемент 
уроку та його змістовна 

частина

Діяльність Психолого-педагогічний 
аспект реалізації мети 

урокумайстра виробничого навчання здобувачів П(ПТ)О

3.1. Самостійна робота 
здобувачів освіти. 

Організовує роботу здобувачів 
освіти. Поточне обстеження, 

керівництво роботою при 
виконанні вправ. Перевіряє 

правильність організації 
робочих місць та дотримання 

вимог безпеки праці. Перевіряє 
правильність виконання 

здобувачами освіти трудових 
прийомів. За необхідності надає 
допомогу здобувачам П(ПТ)О 

щодо правильної послідовності 
виконання вправ. Здійснює 
між операційний контроль. 
За необхідності проводить 

індивідуальний  чи груповий 
інструктаж.  Сприяє правильності 

і технологічній послідовності 
виконання роботи, самостійності 

в прийнятті рішень.

Самостійно виконують 
різні вправи щодо 
збирання окремих 

деталей трубопроводів 
в укрупнені блоки із 

застосуванням сучасних 
технологій, інструментів, 
пристроїв, устаткування, 
користуючись опорним 

конспектом (див. 
додаток 3 на стор.46). 

Здійснюють самостійний 
аналіз власної роботи на 
уроці, самоконтроль та 

взаємоконтроль.

Втручання в роботу кожного 
здобувача освіти, не 

випускаючи з поля зору всієї 
групи. Сприяння розвитку 

здатності аналізувати 
свою роботу, знаходити 

причини помилок та способи 
їх усунення, не давати 

здобувачам П(ПТ)О готових 
вказівок як виправити 

помилку, а спонукати до 
критичного мислення. Не 

втручатись у роботу, якщо в 
цьому немає необхідності.

3. Поточний інструктаж (270 хв.).

4. Заключний інструктаж (15 хв.)
Структурний елемент 

уроку та його змістовна 
частина

Діяльність Психолого-педагогічний 
аспект реалізації мети 

урокумайстра виробничого навчання здобувачів П(ПТ)О

4.1. Підведення підсумків 
уроку.

Приймає та здійснює оцінювання 
роботи здобувачів П(ПТ)О. 

Називає кращі роботи, розглядає 
найбільш характерні недоліки у 

роботі учнів і повідомляє способи 
їх попередження та виправлення.

Слухають майстра в/н, 
відповідають на питання.

Залучення здобувачів  
П(ПТ)О до активного 

обговорення підсумку уроку. 
Оцінюючи роботи учнів 
робити акцент на якість 

виконаних вправ та терміни 
виконання. Звертати увагу на 
досягнення учнів (розказати 

чого досягли, чому 
навчились). Виставлення 

середньої, об’єктивної 
оцінки за усі вправи. При 

формулюванні домашнього 
завдання  враховувати те, 
що воно повинно носити 

випереджувальний характер.

4.2. Видача домашнього 
завдання.

Задає домашнє завдання: скласти 
технологічну послідовність 
збирання окремих деталей 

трубопроводів житлового будинку.

Записують домашнє 
завдання в щоденник.
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Висновок. Сучасний монтажник санітарно-технічних 
систем і устаткування повинен на високому професійному 
рівні виконувати монтаж і ремонт систем опалення, водо-
постачання, каналізації та газопостачання. Встановлювати та 
приєднувати до трубопроводів різне сантехнічне устаткуван-
ня: умивальники, мийки, раковини, ванни, унітази. 

Професійно здатний кваліфікований робітник також 
комплектує матеріали та вироби для налагодження санітарно-
технічних систем і складає монтажні схеми. Монтує водопро-
від і каналізацію, насоси, парові котли, терморегулятори та 
інше обладнання. Крім цього, сантехнік перевіряє та регулює 
трубопровідні системи й апаратуру. Роботи проводяться як у 
приміщенні, так і на вулиці. 

Усім цим видам робіт навчають у ДПТНЗ «Регіональний 
центр професійної освіти ресторанно-готельного, комуналь-
ного господарства, торгівлі та дизайну». Під час уроків ви-
робничого навчання ми завжди намагаємось розповісти май-
бутнім монтажникам санітарно-технічних систем і устат-
кування про нові сучасні інструменти, матеріали, техноло-
гії та їх застосування при виконанні робіт з даної професії. 
Також багато уваги приділяємо розвитку особистості здобу-
вача освіти, його комунікабельності, формуванню загально-
професійних і ключових компетентностей, здатності здобува-
ти і розвивати знання, уміння та навички, мислити і працю-
вати по-новому.  

Додаток 1

Завдання для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти:
На попередніх уроках виробничого навчання ви засвоїли модуль «Виконання простих робіт  під час монтажу і ремонту сис-

теми опалення» До вас звернувся клієнт з проханням виконати роботу, а саме: установити та приєднати до трубопроводів са-
нітарних приладів з арматурою та установити лічильник. При виконанні даної роботи ви повинні здійснити ревізію, перевірку 
розмірів і технічного стану деталей, устаткування і трубопроводів.

Після обслуговування клієнт не в захваті від вашої роботи. Чому?

Складіть з даного питання ФІШБОУН

Сформулюйте проблему, назвіть причини її виникнення, зробіть обґрунтований висновок.

Додаток 2
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Додаток 3
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

«Збирання окремих деталей трубопроводів в укрупнені блоки»
Під час збирання окремих деталей трубопроводів в укрупнені блоки та при виборі способу кріплення необхідно врахову-

вати умови експлуатації труб (температури та тиску), а також властивості матеріалу. 

Види кріплення трубопроводів нерухомими опорами.
            

  а) у місцях згинання трубопровода           б) у місцях відгалуження
             

  в) у місцях установки арматури                         г) за допомогою жорстких хомутів
                   

  д) скобою між фітингами                             ж) кріплення біля фітинга

ОЛЬГА ШИМКО, майстер виробничого навчання 
ДПТНЗ «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, 

комунального господарства, торгівлі та дизайну»

В умовах реформування української 
освіти, особливої актуальності набув 
компетентнісний підхід. Згідно з ви-
могами Національної стратегії розви-
тку освіти в Україні на 2012-2021 рр. 
соціально-правова компетентність по-
ряд з інформаційною та комунікатив-
ною є обов’язковою складовою під-
готовки кваліфікованих робітників. 

З досвіду роботи

Формування ключових компетентностей учнів 
ЗП(ПТ)О засобами правовиховної  

та профілактичної роботи
Сучасний ринок праці вимагає від май-
бутніх кваліфікованих робітників не 
лише глибоких теоретичних знань, а й 
здатності самостійно застосовувати їх 
у нестандартних, постійно змінюваних 
життєвих ситуаціях, переходу від сус-
пільства знань до суспільства життєво 
компетентних громадян. 

Необхідність широкого і всебічного 

правового виховання учнів зумовлена 
зростанням творчої, організаційної, ко-
ординаційної ролі права в економічно-
му, політичному, та соціальному розви-
тку суспільства. Здатність людини ро-
зуміти норми моралі із законів та від-
повідним чином поводитись не є при-
родженою. Це формується під впливом 
соціальних виховних заходів, внаслідок 
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спілкування з іншими людьми, в ході 
участі в різних видах діяльності.

Серед учнівської молоді все поміт-
нішим стає низький рівень громадян-
ської самосвідомості, втрата патріотич-
них почуттів, агресивність, екстреміст-
ські настрої, втрата інтересу до навчан-
ня, послаблення громадянської актив-
ності, складні взаємовідносини з бать-
ками та деформація громадянської сві-
домості. Право в системі цінностей мо-
лоді займає невисоке місце. Отже, пра-
вове виховання й оволодіння системою 
правових знань має особливе місце в 
комплексі практичних заходів, спрямо-
ваних на подолання негативних явищ в 
учнівському середовищі. Основним за-
вданням закладу освіти має стати озбро-
єння учнів знаннями законів, норм по-
ведінки, підвищення їх юридичної обі-
знаності, систематичне інформування 
їх про актуальні питання права і моралі.

Не менш важливим є формування в 
учнів правової свідомості як сукупнос-
ті правових уявлень, поглядів, переко-
нань і почуттів, що визначають став-
лення особистості до вимог законів, ре-
гулюють її поведінку в конкретній пра-
вовій ситуації. 

На сьогодні кожний свідомий гро-
мадянин нашої держави розуміє, що 
для розбудови правової демократичної 
держави важливим є формування висо-
кого рівня правосвідомості та правової 
культури громадян. 

У ЗП(ПТ)О Харківської області 
створена належна система правовихов-
ної та профілактичної роботи. Досвід 
роботи Красноградського професійно-
го ліцею демонструє комплекс практич-
них заходів, спрямованих на формуван-
ня правової свідомості учнівської мо-
лоді та подолання негативних явищ в 
учнівському середовищі.

Правове виховання молоді має важ-
ливе державне значення, адже кожен 
четвертий злочин в Україні здійснюєть-
ся неповнолітніми. Тому попереджен-
ня правопорушень і злочинності серед 
учнів – одне з головних завдань, які ви-
рішуються в Красноградському профе-
сійному ліцеї.

Педпрацівники ліцею: адміністра-
ція, майстри виробничого навчання, 
викладачі (класні керівники), практич-
ний психолог, соціальний педагог, ви-
хователь гуртожитку, керівники гурт-
ків володіють знаннями з теорії і ме-
тодики правовиховної діяльності, за-
стосовують різноманітні методи, при-
йоми, форми правового виховання 
учнів. У ліцеї склалася певна система, 

яка передбачає цілеспрямовану, пла-
нову, взаємопов’язану, керовану діяль-
ність її частин – від директора до біблі-
отекаря. Координація складових ланок 
системи правової освіти і виховання 
здійснюється заступником директора з 
навчально-виховної роботи А.О.Сіладі 
відповідно до річного плану роботи. 
Цьому питанню присвячено два розді-
ли: морально-правове і превентивне ви-
ховання. 

Системне планування забезпечує ці-
леспрямоване функціонування всіх під-
розділів, створює умови для організова-
ної роботи педагогічного та учнівсько-
го колективів, батьківського комітету, 
раціонального використання часу, дає 
змогу прогнозувати розвиток виховно-
го процесу.

На основі річного плану заступни-
ком директора з навчально-виховної ро-
боти, класними керівниками, майстра-
ми виробничого навчання, вихователем 
гуртожитку, бібліотекарем, соціальним 
педагогом та практичним психологом 
розробляються плани виховної роботи 
на місяць. 

У правовому вихованні учнівської 
молоді провідне місце займає профілак-
тична робота – проведення комплексу 
заходів щодо запобігання негативним 
явищам і девіантній поведінці учнів, 
яка відбувається відповідно до плану 
роботи щодо профілактики правопору-
шень (додаток 1, стор.48).

У ліцеї постійно працює система 
вторинної профілактики: створено 
Штаб профілактики правопорушень, 
членами якого є викладачі, майстри 
виробничого навчання, члени бать-
ківського комітету, учнівського само-
врядування та представник ювенальної 
превенції. Штаб профілактики діє на 
підставі Положення, затвердженого 
директором ліцею (додаток 2, стор.49).

Засідання Штабу відбуваються згід-
но з річним планом роботи один раз на 
місяць, де розглядаються питання по-
ведінки окремих учнів, що порушують 
правила поведінки учнів, допускають 
пропуски занять та отримують незадо-
вільні оцінки (додаток 3, стор.50).

Члени Штабу постійно вивча-
ють учнівський контингент у навчаль-
них групах, проводять бесіди з учня-
ми, схильними до правопорушень, що-
місяця заслуховують звіти класних ке-
рівників, майстрів виробничого навчан-
ня та вихователя гуртожитку про право-
виховну роботу з учнями, надають ме-
тодичні рекомендації педагогам щодо 
роботи з учнями, схильними до право-

порушень, проводять бесіди з важкими 
учнями та їхніми батьками. 

Деякі учні потребують посиленого 
педагогічного і психологічного супро-
воду. Наказом директора відповідно 
до Положення такі учні ставляться на 
внутрішьоліцейний облік (додаток 4, 
стор.52). Для обліку цих учнів ведеться 
журнал (додаток 5, стор.52). Соціально-
психологічна служба ліцею також веде 
картотеку таких учнів; за ними закрі-
плено наставників – це майстри вироб-
ничого навчання та класні керівники. 
Також складено індивідуальні плани 
роботи, згідно з якими проводиться 
профілактична робота. Відбувається 
відвідування учнів вдома, обстеження 
житлово-побутових умов, спілкування 
з батьками з приводу проведення до-
звілля їхніх дітей. 

Адміністрацією ліцею, майстрами 
в/н та класними керівниками, наставни-
ками, громадськими вихователями ве-
деться постійний контроль за відвіду-
ванням учнями занять, участю у гурт-
ках, спортивних секціях.

Для профілактики правопорушень 
та злочинів серед учнівської молоді лі-
цей працює згідно з планами спільних 
дій з Красноградським РВ УМВС у 
Харківській області, Красноградським 
районним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Красноградською центральною ра-
йонною лікарнею, Службою у справах 
сім’ї при Красноградській РДА, а також 
отримує інформацію про учнів ліцею, 
які опинились у складних життєвих 
обставинах, жебракують, вчиняють 
правопорушення або стають жертвами 
злочинної діяльності дорослих (дода-
ток 6, стор.52).

Проходить активна робота з пра-
цівниками Центру денного перебу-
вання «Компас» благодійної організа-
ції «ХАБФ» «Благо». За допомогою 
Районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, Служби сім’ї 
при Красноградській РДА, ювенальної 
превенції та Служби пробації забезпе-
чується своєчасне виявлення батьків 
або осіб, що їх замінюють, які ухиля-
ються від виконання передбачених за-
конодавством обов’язків щодо створен-
ня належних умов для життя, навчан-
ня та виховання дітей. Постійно ведеть-
ся облік і систематична перевірка ви-
конання їх обов’язків. За необхіднос-
ті надається допомога. Таким чином, за 
участю державних та благодійних орга-
нізацій ведеться співпраця щодо залу-
чення учнів з девіантною поведінкою 
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до навчання. 
У здійсненні правопросвітницької 

та виховної роботи ліцею допомагають 
спеціалісти Молодіжного центру сек-
тору молоді та спорту Красноградської 
РДА, волонтери закладу. За їх учас-
тю проводилися бесіди: «У твоїх руках 
майбутнє», «Зроби свій вибір», «Закон 
і підліток», акції «Сьогодні без жодної 
сигарети», експрес-тренінги «Володій 
собою», заняття на зниження агресії 
«Допоможи собі сам», «Мистецтво бути 
собою» та ін. Відбуваються зустрічі 
учнів та їх батьків з провідними спеці-
алістами юстиції та працівниками полі-
ції відповідних відділів щодо проведен-
ня профілактичної роботи. Проходять 
бесіди на теми: «Профілактика негатив-
них явищ в молодіжному середовищі», 
«Знай свої права», «Як вберегти себе 
від злочину?», «Закон і підліток»; за-
няття з елементами тренінгових вправ 
та переглядом відеофільмів на тему: 
«Правопорушення. Правила співісну-
вання в суспільстві».

Питання правового виховання і 
правової освіти заслуховуються на засі-

данні педагогічної ради, інструктивно-
методичних нарадах, нарадах при 
директорові та засіданнях методичної 
комісії класних керівників і майстрів 
в/н. Покращити результати ранньої 
профілактики допомагає опанування 
учнями знань про свої права й обов’язки 
перед державою, суспільством, сім’єю, 
учнівським колективом. Для цього що-
року проводиться тиждень правових 
знань до Всесвітнього дня прав людини 
та один раз на місяць – День правових 
знань (додатки 7, 8 на стор.53).

У рамках цих заходів здійснюються 
зустрічі з працівниками правоохорон-
них органів, лікарями, спеціалістами 
соціальних служб та загальноліцейні 
тематичні виховні години: «Право, 
обов’язок, відповідальність», «Перший 
крок до злочину», «Дорога в безодню 
– чи варто?», брейн-ринг «На пара-
лельних дорогах прав і обов’язків», 
вікторина «Закон і ми» тощо (додаток 
9, стор.53).

Учні ліцею з викладачем основ пра-
вових знань брали участь у вікторині 
(конкурсі рефератів) «Правовий світо-

гляд», організованій Харківським дер-
жавним будинком художньої та техніч-
ної творчості. Одним із ключових ви-
ховних завдань та позаурочної зайня-
тості, організації змістовного дозвіл-
ля за інтересами є широке залучення 
учнів до гурткової роботи. У ліцеї пра-
цюють 5 гуртків: комп’ютерного дизай-
ну, вокальний, військово-патріотичний, 
художньо-естетичний, спортивний 
– з волейболу та баскетболу. Усього до 
участі в позаурочній роботі залучається 
40% вихованців ліцею пільгового кон-
тингенту, учні вразливих категорій та 
ті, що перебувають на внутрішньому 
обліку. 

Формування життєвих компетент-
ностей майбутніх кваліфікованих ро-
бітників сприяє розвитку суспільства, 
високої культури і рівних можливос-
тей. Саме воно забезпечує європейську 
якість життя, де освічена людина може 
бути справді вільною, вміти навчати-
ся впродовж життя, критично мислити, 
ставити цілі, досягати їх та бути здат-
ною до участі у міжкультурному спіл-
куванні.

№ 
з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний

1.
Скласти списки учнів, віднесених до групи ризику, 
учнів, поставлених на облік в службі пробації, 
ювенальній превенції

Вересень

Заст. директора з НВихР Сіладі 
А.О., соц. педагог Омельченко 
В.М., психолог Жара І.М., кл. 
керівники, майстри в/н

2. Контроль і корекція банку даних дітей, що стоять на 
обліку Постійно Заст. директора з НВихР  

Сіладі А.О.

3. Дні правових знань Перший вівторок кожного 
місяця

Заст. директора з НВихР  
Сіладі А.О.

4. Засідання штабу профілактики правопорушень 1 раз на місяць Заст. директора з НВихР  
Сіладі А.О.

5. Проведення загальноліцейних та групових 
батьківських зборів Вересень, квітень Заст. директора з НВихР  

Сіладі А.О.

6. Зустрічі з представниками право-охоронних органів, 
РЦСССДМ, лікарями

Згідно з планами спільних 
дій

Заст. директора з НВихР  
Сіладі А.О., рада ліцею

7. Випуск стіннівок «Скажи – НІ!», «Спасибі – НІ», 
«Права і обов’язки» Протягом року Заступник директора з НВихР 

Сіладі А.О., рада ліцею

8. Анкетування учнів та батьків з питань профілактики 
правопорушень та насилля серед неповнолітніх Протягом року

Заст. директора з НВихР Сіладі 
А.О., соц. педагог Омельченко 
В.М., психолог Жара І.М., кл. 
керівники, майстри в/н

9. Участь у районних заходах щодо попе-редження 
злочинності та правопорушень серед молоді Протягом року Заст. директора з НВихР Сіладі 

А.О. 

10.

Проведення годин спілкування, виховних годин, 
бесід, лекцій, диспутів, тренінгів, правові брейн-
ринги щодо попередження злочинності та 
правопорушень

Протягом року

Заст. директора з НВихР Сіладі 
А.О., соц. педагог Омельченко 
В.М., психолог Жара І.М., кл. 
керівники, майстри в/н, викладач 
основ правових знань Снітко Т.В.

11. Рейди-перевірки у гуртожитку у вечірній час Щомісяця Заст. директора з НВихР Сіладі 
А.О., кл. керівники, майстри в/н

Додаток 1
ПЛАН РОБОТИ

Красноградського професійного ліцею щодо профілактики правопорушень на 2019/2020 н.р.
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12. Відвідування гуртожитку протягом навчального дня 
та після уроків Згідно з графіком Кл. керівники

13. Індивідуальна робота з учнями, що стоять на обліку Постійно

Заст. директора з НВихР Сіладі 
А.О., соц. педагог Омельченко 
В.М., психолог Жара І.М., кл. 
керівники, майстри в/н

14.
Залучення учнів до участі у роботі гуртків: військово-
патріотичного, спортивного, художньо-естетичного, 
театрального, вокального співу

Згідно з графіками роботи 
гуртків

Заст. директора з НВихР Сіладі 
А.О., керівники гуртків

15. Спортивні змагання Згідно з графіком 
спортивно-масової роботи

Заст. директора з НВихР Сіладі 
А.О., рада ліцею, керівник ф/в 
Кравченко В.В.

16. Участь у громадській та суспільно-корисній роботі Постійно
Заст. директора з НВихР Сіладі 
А.О., рада ліцею, кл. керівники, 
майстри в/н

17. Тижні правової освіти (правового виховання) 07-11 жовтня; 
09-13 грудня 2019 року

Заст. директора з НВихР Сіладі 
А.О., викладач Снітко Т.В.

18. Книжкові виставки в бібліотеці Постійно Бібліотекар Кривко О.В.

19. Змінний стенд «Право і закон» Постійно оновлення 
інформації

Заст. директора з НВихР Сіладі 
А.О., викладач Снітко Т.В.

Наказом директора ліцею створю-
ється Штаб з профілактики правопору-
шень (серпень-вересень). До його скла-
ду входять:

― директор ліцею (голова Штабу 
профілактики);

― заступник директора з НВихР 
(заступник голови Штабу профілак-
тики);

― майстер виробничого навчання 
або класний керівник (секретар Штабу 
профілактики);

― вихователь, майстри в/н, клас-
ні керівники, викладачі, психолог, соці-
альний педагог, представники правоо-
хоронних органів, представники учнів-
ського самоврядування, батьки (члени 
Штабу профілактики).

Рада складається з 8-12 осіб. 
Періодичність засідань залежить від 
стану профілактичної роботи, необхід-
ності вжиття рішучих заходів, але не 
рідше 1 разу на місяць. Штаб не підпо-
рядкований службі у справах дітей, але 
співпрацює з нею та іншими правоохо-
ронними і громадськими організаціями 
в тісному взаємозв`язку.

Мета і завдання:
― створення сприятливих умов для 

співробітництва педагогічних праців-
ників, учнів і їхніх батьків як необхід-
ної умови запобігання відхиленням та 
їх подолання в поведінці підлітків;

― формування учнівського колек-
тиву зі здоровим моральним мікроклі-

Додаток 2
ПОЛОЖЕННЯ 

про Штаб з профілактики правопорушень серед учнів Красноградського професійного ліцею

матом;
― подолання у свідомості окремих 

учнів помилкових поглядів, які сформу-
валися внаслідок неправильного вихо-
вання, відпрацювання вміння протисто-
яти негативному впливу;

― координація всіх ланок, які за-
безпечують життєдіяльність учнівсько-
го колективу;

― запобігання скоєнню правопору-
шень та злочинів серед учнів;

― формування в учнів правових 
понять, які б регулювали їхню пове-
дінку;

― підвищення ефективності ви-
ховної роботи з учнями, розвиток са-
моврядування, громадянської актив-
ності, самостійності, відповідальності 
учнів, профілактика негативних проя-
вів в учнівському колективі;

― підвищення учнівської актив-
ності в діяльності, спрямованої на по-
передження правопорушень;

― пропаганда здорового спосо-
бу життя, розвитку інтелектуальних та 
культурних якостей людини;

― проведення антиалкогольної та 
антинаркотичної пропаганди;

― пояснення шкідливості тютюно-
паління та ін.

Функції Штабу
Штаб є суто профілактичним орга-

ном, що визначає його основне завдан-
ня, і виконує такі функції:

― діагностичну, яка реалізується 
через систему заходів, спрямованих на 
виявлення характеру і рівнів відхилень 
у поведінці учнів, з`ясування реального 
стану освітнього процесу;

― координуючу, яка зумовлює 
ефективність взаємозв`язків Штабу та 
суб`єктів зовнішнього впливу на харак-
тер поведінки учнів (школа, сім`я, ро-
весники, заклади культури, засоби ма-
сової інформації, мікрорайон тощо);

― творчу, яка дає право на ви-
бір доцільних психолого-педагогічних 
впливів на учнів із урахуванням кон-
кретних умов і особистостей;

― проєктну, яка полягає у виробле-
ні нових ефективних форм і методів ре-
агування на очікувану і реальну ситуа-
цію з відхиленнями у поведінці або по-
рушенням морально-правових норм;

― оцінювально-узагальнюючу, яка 
забезпечує вибір адекватної системи 
роботи Штабу на основі аналізу і оцін-
ки наявного стану;

― просвітницьку, яка реалізуєть-
ся за рахунок створення певної систе-
ми поширення знань з права, психоло-
гії, соціології, які сприятимуть ефек-
тивному вирішенню завдань профілак-
тики правопорушень;

― прогностичну, яка полягає у про-
гнозуванні результатів впливу педаго-
гічних заходів на учнів із відхилення-
ми у поведінці, на профілактичну, по-
рушень морально-правових норм.
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Зміст і форми роботи Штабу
Зміст і форми роботи Штабу з про-

філактики правопорушень визначають-
ся на основі аналізу конкретних ситу-
ацій у закладі освіти, соціального ото-
чення, базується на визначених функці-
ях і завданнях.

Штаб використовує різноманітні 
форми колективної, групової та інди-
відуальної роботи, звертається за допо-
могою до батьків, правоохоронних ор-
ганів, медичних закладів, соціальних 
служб та інших суб`єктів роботи з під-
літками.

Зусилля Штабу та всіх зацікавлених 
службових організацій, осіб зосереджу-
ється на:

― створенні умов для гармонійної 
адаптації учнів до морально-правових 
норм людського життя;

― попередженні випадків пору-
шення морально-правових норм пове-
дінки учнів;

― оперативному реагуванні на ви-
падки порушення дисципліни в закладі 
освіти, сім`ї, за межами закладу освіти;

― використанні педагогічно ви-
правданих засобів для індивідуального 

впливу на учнів-правопорушників;
― залученні різнопрофільних спе-

ціалістів до консультації учнів, батьків, 
педагогів з проблем формування та роз-
витку особистості учня;

― організації роботи учнівських 
груп з учнями, схильними до пра-
вопорушень, щодо вивчення права, 
морально-етичних норм, основ психо-
логії та соціології.

Засідання Штабу з профілактики 
правопорушень оформлюються прото-
колом.

№ 
з/п Назва заходу Відповідальний Відмітка про 

виконання
вересень

1.
Ознайомлення з Положенням штабу з профілактики 
правопорушень серед учнів Красноградського 
професійного ліцею.

Заст. директора з НВихР Сіладі А.О. 

2. Затвердження плану роботи Штабу з профілактики 
правопорушень на 2019/2020 н.р.

Директор  
Мирошниченко Н.В.

3.

Вивчення контингенту учнів І курсу, виявлення 
учнів, схильних до правопорушень, закріплення 
за ними наставників та планування заходів щодо 
попередження і профілактики правопорушень.

Директор Мирошниченко Н.В., заст. 
директора з НВихР Сіладі А.О., соц. 
педагог Омельченко В.М., психолог 

Жара І.М., майстри в/н, кл. керівники.

4. Про постановку на внутрішньоліцейний облік. Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

жовтень

1. Про залучення учнів до позаурочної роботи. Звіти 
керівників гуртків про рівень зацікавленості учнів. 

Заст. директора з НВихР Сіладі А.О., 
майстри в/н, кл. керівники, керівники 

гуртків Волков Є.І., Ляхов П.П., Набока 
С.Г., Маховська Т.О., Буслов М.М.

2. Поточні питання (розгляд персональних справ учнів). Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

листопад

1.
Профілактична робота з учнями, які постійно 
запізнюються на уроки та з учнями, які мають 
пропуски занять без поважних причин.

Заст. директора з НВихР Сіладі А.О., ст. 
майстер Матюхова О.О., майстри в/н, кл. 
керівники.

2.
Звіти класних керівників та майстрів в/н про 
виконання та дотримання єдиних вимог учнями 
ліцею.

Майстри в/н, кл. керівники.

3. Поточні питання (розгляд персональних справ учнів). Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

грудень

1.
Про стан правового виховання учнів, які проживають 
у гуртожитку. Про дотримання правил проживання у 
гуртожитку.

Вихователь

2. Про підсумки проведення днів правових знань у І 
семестрі.

Викладач основ правових знань Снітко 
Т.В.

3.
Про проведення профілактичних рейдів з метою 
перевірки поведінки учнів у вечірній час під час 
зимових канікул.

Члени Штабу профілактики

4. Поточні питання (розгляд персональних справ учнів). Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

Додаток 3
П Л А Н    Р О Б О Т И 

Штабу профілактики правопорушень Красноградського професійного ліцею на 2019/2020 н.р.
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січень

1. Про поведінку учнів під час зимових канікул (за 
результатами рейдів). Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

2. Статистичний звіт злочинів і правопорушень за 2019 
рік. Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

3. Поточні питання (розгляд персональних справ учнів). Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

лютий

1. Про роботу щодо профілактики правопорушень 
серед учнів ліцею. Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

2. Поточні питання (розгляд персональних справ учнів). Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

березень

1. Про результативність спільної роботи ліцею та сім`ї 
щодо правового виховання дітей. Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

2. Поточні питання (розгляд персональних справ учнів). Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

квітень

1. Про успішність, дисципліну й умови проживання 
дітей-сиріт. Соц. педагог Омельченко В.М.

2.
Звіт психолога ліцею про результати моніторингових 
досліджень про учнів «групи ризику» та учнів, 
схильних до правопорушень.

Психолог Жара І.М.

3. Поточні питання (розгляд персональних справ учнів). Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

травень

1. Проблеми працевлаштування випускників пільгового 
контингенту ліцею. Соц. педагог Омельченко В.М.

2.
Про оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування під час літніх 
канікул.

Соц. педагог Омельченко В.М

3. Поточні питання (розгляд персональних справ учнів). Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

червень

1.

Про підсумки роботи Штабу з профілактики 
правопорушень за 2019/2020 н.р. Завдання та 
рекомендації щодо покращення профілактичної 
роботи з попередження злочинності та 
правопорушень серед учнів ліцею.

Заст. директора з НВихР Сіладі А.О.

протягом року

1.

Робота з учнями, що перебувають на 
внутрішньоліцейному обліку:
- індивідуальні бесіди;
- спостереження; 
- відвідування уроків;
- залучення до участі в роботі гуртків;
- контроль за відвідуванням;
- залучення до позакласної роботи;
- психодіагностична робота;
- діагностика причин та запобігання 
правопорушенням.

Директор Мирошниченко Н.В., заст. 
директора з НВихР Сіладі А. О., соц. 
педагог Омельченко В.М., ст. майстер 
Матюхова О.О., психолог Жара І.М., 
майстри в/н, кл. керівники, вихователі.

2.

Робота з неблагополучними сім’ями, діти з яких 
перебувають на внутрішньоліцейному обліку:
- надання консультацій щодо виховання 
дітей;
- індивідуальна робота з батьками;
- обстеження матеріально-побутових умов;
- батьківський лекторій.

Директор Мирошниченко Н.В., заст. 
директора з НВихР Сіладі А.О., соц. 
педагог Омельченко В.М., ст. майстер 
Матюхова О.О., психолог Жара І.М., 
майстри в/н, кл. керівники, вихователі.
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На внутрішній облік учень може бути поставлений:
1. За порушення Статуту закладу освіти у вигляді:
― систематичних пропусків навчальних занять без по-

важних причин і як наслідок цього – неуспішності;
― агресивної поведінки в ліцеї (бійки, жорстоке пово-

дження з учнями, приниження людської гідності);
― уживання ненормативної лексики;
― паління на території закладу освіти;
― вживання спиртних напоїв, психотропних та нарко-

тичних речовин, появі у громадських місцях у нетверезому 
стані;

― схильності до бродяжництва, жебракування, крадіжок 
особистого та громадського майна;

― псування ліцейного майна.
2.  Учні, які перебувають у соціально небезпечному ото-

ченні (родина, двір, суспільні установи).
3.  На внутрішньоліцейний облік ставляться родини, що 

не займаються або неповною мірою займаються вихованням 
дітей; родини, що перебувають у соціально небезпечному 
становищі.

4.  Рекомендації для постановки на облік учня, а також її 

Додаток 4
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про постановку учня на внутрішній облік (посилений супровід)  Красноградського професійного ліцею

причини, дають майстер в/н і класний керівник, а також ви-
кладачі, які працюють у даній групі, адміністрація закладу 
освіти.

5.  Постановка на облік здійснюється на засіданні Штабу 
з профілактики правопорушень у присутності батьків та учня, 
яким пояснюється причина постановки на облік, її строки й 
умови зняття учня з обліку.

6.  На Штабі з профілактики правопорушень затверджу-
ється план індивідуальної профілактичної роботи з учнями, 
виробляються єдині спільні дії родини і закладу освіти для 
ліквідації тих або інших проблем дитини й родини.

7.  Учень, поставлений на облік, та його батьки можуть 
бути запрошені на засідання Штабу з профілактики право-
порушень у проміжний час установленого терміну з метою 
контролю за виконанням плану індивідуальної профілактич-
ної роботи.

8.  Зняття з обліку після закінчення встановленого тер-
міну й при позитивних результатах проводиться на засіданні 
Штабу з профілактики правопорушень у присутності батьків 
та учня.

Додаток 5
Ж У Р Н А Л

постановки учнів на внутрішньоліцейний облік

№ 
з/п

ПІБ 
учня

Число, 
місяць, 

рік народ-
ження

Група Домашня 
адреса

Причина 
постановки 

на облік

Дата 
постановки 

на облік

Назва 
гуртка, 

спортивної 
секції, які 
відвідує 

учень

ПІБ 
майстра в/н, 

класного 
керівника

ПІБ 
закріп-
леного 
настав-

ника

Дата 
зняття 

з 
обліку

Підпис 
учня

Додаток 6
ПЛАН

спільних дій Красноградського професійного ліцею
 і поліклінічного відділення Красноградської центральної лікарні на 2019/2020 н.р.

№ 
з/п Назва заходу Дата Учасники заходу

1. Бесіда «Твоє здоров’я в твоїх руках» (зустріч з учнями); виступ на батьківських зборах. Жовтень  Лікар-інфекціоніст 
Пульна Н.М.

2. Диспут «Психологічна та соціальна підготовка до вступу в шлюб». Листопад Лікар-гінеколог

3. До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом: «СНІД поруч з нами. Не дай йому зруйнувати 
твоє життя» (зустріч з лікарем-наркологом та лікарем-інфекціоністом). Грудень Лікар-нарколог, 

лікар-інфекціоніст 

4. Зустріч з лікарем-інфекціоністом «Інфекції, які шкодять вашому здоров`ю». Січень Лікар-інфекціоніст 

5. Лекція «Здоров`я – найбільша цінність людини». Лютий Лікар-терапевт

6. Організація бесід щодо профілактики венеричних захворювань: «Наслідки вільного 
кохання» (із залученням лікарів-гінекологів Красноградської ЦРЛ). Березень Лікар-гінеколог

7.  Батьківські збори: «Культура статевих стосунків та репродуктивне здоров’я молоді». Квітень Лікар-гінеколог

8. Круглий стіл «Здоров`я родини – здоров`я нації», «Тютюнопалінню – «НІ». Травень
Лікар-гінеколог, 
лікар-нарколог 
лікар-терапевт

9. Індивідуальні консультації лікаря-гінеколога. Протягом 
року Лікар-гінеколог
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10. Індивідуальні консультації лікаря-нарколога. Протягом 
року Лікар-нарколог

11. Індивідуальні консультації лікаря-невропатолога. Протягом 
року

Лікар-
невропатолог

Додаток 7
ПЛАН ЗАХОДІВ

Всеукраїнського тижня права (9-13 грудня 2019 року)
№ 
з/п Захід Дата 

проведення Відповідальний

1. Тематичний урок з основ правових знань: «Твої права – твоя фортеця». 09.12.2019 
(понеділок) Викладач Снітко Т.В.

2. Всеукраїнський урок «Права людини». 10.12.2019 
(вівторок)

Заст. директора з 
НВихР Сіладі А.О., 
викладач Снітко Т.В.

3.
Інформаційно-просвітницький захід на тему: «Бібліотека в правовому полі». 
Виставка малюнків учасників художньо-естетичного гуртка. Виставка літератури 
в бібліотеці.

11.12.2019 
(середа)

Бібліотекар 
Кривко О.В., 
керівник художньо-
естетичного гуртка 
Ляхов П.П. 

4.
Зустріч з представниками Національної поліції (дільничною Редько Ю. Ю.) 
на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх, права і обов’язки 
підростаючого покоління в суспільстві».

12.12.2019 
(четвер)

Заст. директора з 
НВихР Сіладі А.О.

5. Правова вікторина «Чи знаєте ви?». 13.12.2019 
(п’ятниця) Викладач Снітко Т.В.

Додаток 8
ПЛАН ЗАХОДІВ ДНІВ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

№ 
з/п Захід Дата 

проведення Відповідальний

1. Ознайомлення учнів І курсу з правилами поведінки учнів 
Красноградського професійного ліцею.

10 вересня 
2019 року

Заступник директора з НВихР Сіладі 
А.О., кл. керівники, майстри в/н

2. Інформаційно-просвітницький захід «Юридичний компас для 
тебе» (в рамках тижня до дня юриста).

8 жовтня 
2019 року

Викладач основ правових знань 
Снітко Т. В.

3. Правознавча вікторина «Мову закону вивчай і знай». 12 листопада 
2019 року

Викладач основ правових знань 
Снітко Т. В.

4. Всеукраїнський урок «Права людини». 10 грудня 
2019 року

Заст. директора з НВихР Сіладі А. 
О., викладач Снітко Т.В.

5. Виставка малюнків учасників художньо-естетичного гуртка на 
тему: «Права людини».

січень (на 
канікулах)

Керівник художньо-естетичного 
гуртка Ляхов П.П.

6. Правова гра « Виконуємо свої обов’язки». 11 лютого 
2020 року

Викладач основ правових знань 
Снітко Т.В.

7. Перегляд відеороликів з правової тематики. Правовий порадник 
«Кожен має право».

10 березня 
2020 року

Викладач основ правових знань 
Снітко Т.В.

8. Урок-міркування «Закон обов’язковий для всіх». 14 квітня 
2020 року

Викладач основ правових знань 
Снітко Т. В.

9.
Зустріч з представниками Національної поліції України – бесіда 
про кримінальну відповідальність неповнолітніх, про права і 
обов’язки підростаючого покоління в суспільстві.

12 травня 
2020 року

Заступник директора з НВихР  
Сіладі А.О.

10. Форум «Право молоді на працю: запитай у влади» 9 червня 
2020 року

Викладач основ правових знань 
Снітко Т.В.

МЕТА: продовжити роботу з свідомого засвоєння учня-
ми правових знань, розширити правовий словниковий запас 
та ерудицію учнів; розвивати їхні вміння працювати в коман-
ді, робити логічні судження, критично мислити, керуватися 
набутими знаннями у своїй життєвій практиці; виховувати й 
прищеплювати інтерес до правової науки.

ХІД ЗАХОДУ
Організаційний момент. Привітання. Поділ учнів на 2 ко-

манди (або за групами, або шляхом жеребкування). Перед по-

Додаток 9
ПРАВОВА ВІКТОРИНА «ЗАКОН І МИ»

чатком вікторини обираються члени журі (3 особи).
Проведення вікторини. Команди придумують свою назву, 

обирають капітана.
Усього передбачено 3 раунди із запитаннями для команд. 

Якщо одна команда не знала відповіді, або неправильно від-
повіла на питання – те ж саме запитання ставиться другій ко-
манді. Після кожного раунду для команд передбачені бонусні 
запитання. За правильну відповідь на питання команда отри-
мує 1 бал. Після кожного раунду журі може зачитувати кіль-
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кість балів, набраних командами.
Запитання:

1 РАУНД
1. До якого органу треба звертатись в разі порушення прав 

людини? (Суд).
2.  Який документ захищає права дитини? (Конвенція 

ООН про права дитини).
3. Хто в Україні є Главою держави? (Президент).
4. Автор музики Державного Гімну України? 

(М.Вербицький).
5. Із якого віку людина може брати участь у виборах? (18 

р.).
6. Особливо небезпечний вид правопорушення. (Злочин).
7. Певні правила соціальної поведінки людини. (Мораль).
8. Ім’я богині правосуддя. (Феміда).
9. Вік, з якого можливе притягнення до суду. (14 р.).
10. Фізична особа, житель певної держави. (Громадянин).
11. Назвіть всесвітньо відомого англійського письменни-

ка, який писав детективи. (Артур Конан Дойл).
12. Міра державного примусу, що застосовують судові ор-

гани до злочинців. (Покарання).
БОНУСНІ ПИТАННЯ: 
1. У якому році була прийнята Декларація прав людини? 

(1948 р.).
2. Який правовий документ з'явився 1710 року в Україні? 

(Конституція Пилипа Орлика).

2 РАУНД
1. Закінчіть фразу візантійського імператора Юстиніана: 

«Єдина держава, єдина церква, єдиний ...» (Закон).
2. Види юридичної відповідальності? (Адміністративна, 

кримінальна).
3. Умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і 

виражають явну неповагу до суспільства. (Хуліганство).
4. Грошове стягнення за рішенням суду. (Штраф).
5. Державний орган безпеки України. (СБУ).
6. Захисник людини у суді. (Адвокат).
7. Що спільного між Робін Гудом і рекетиром? (Обидва за-

бирають у багатих).
8. Як називається рішення суду? (Вирок).
9. Непричетність людини до злочину. (Алібі).
10. Хто захищає державні інтереси в суді? (Прокурор).
11. Як називається влада народу? (Демократія).
12. Повна незалежність держави. (Суверенітет).
БОНУСНІ ПИТАННЯ: 
1. Що тримає в руках Богиня правосуддя? (Терези).

2. Символ невідворотності покарання в давнину. (Меч).

3 РАУНД
1. Президент України обирається на… (5 р.).
2. Особи, які не досягли 18-річного віку? (Неповнолітні).
3. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює 

керівництво сферами управління. (Міністерство).
4. Які документи державного значення видає Президент 

України? (Указ).
5. Той, хто бачив злочин. (Свідок).
6. Грошова одиниця України. (Гривня).
7. Як називається літературний твір про скоєний злочин та 

його розслідування? (Детектив).
8. Повноважний представник народу в органах влади є… 

(Депутат).
9. Гербом України є … (Тризуб), що означає … (Воля).
10. З якого віку учні школи можуть працювати у вільний 

від навчання час? (14 років).
11. День Конституції ми святкуємо… (28 червня).
12. День Незалежності… (24 серпня).
БОНУСНІ ПИТАННЯ: 
1. Право заборони. Цим правом користується і Президент 

України. Яке це слово? (Вето).
2. На якій книзі – найдавнішій історичній пам’ятці 

України – дає присягу Президент України? (О. Біблія / 
П. Євангеліє).

Якщо кількість балів в обох команд однакова, то пропону-
ються ще бонусні запитання для визначення переможця.

ДОДАТКОВІ БОНУСНІ ПИТАННЯ:
1. Чинний Президент України. (Володимир Зеленський).
2. Назвіть прізвище та ім’я другого Президента України. 

(Леонід Кучма).
3. Форма правління, при якій на чолі держави стоїть одна 

особа – це… (Монархія).
4. Всенародне опитування з важливих питань державного 

життя. (Референдум).
5. Щорічні видатки і доходи країни. (Бюджет).
Підсумки заняття. Журі оголошує результати команд. 

Викладач підводить підсумки вікторини та нагороджує учас-
ників.

АНТОНІНА СІЛАДІ, 
заступник директора 

з навчально-виховної роботи
Красноградського професійного ліцею;

ОЛЕНА БРОНСКОВА, 
методист НМЦ ПТО у Харківській області

З досвіду роботи

Значну роль у процесі формування 
відповідального ставлення учнів до на-
буття знань, їх стійкості, потреби й на-
вичок самоосвіти, уміння застосовува-
ти набуті знання у практичному житті 
відіграє рівень інформаційної культури, 
який визначається вмінням формулюва-
ти свої потреби в інформації, умінням 

БІБЛІОТЕЧНИЙ УРОК – ЦЕ ЗАВЖДИ ЦІКАВО, 
ПІЗНАВАЛЬНО Й ПОТРІБНО!

«Читання – ось краще навчання». 
(О.С.Пушкін).

«Єдиний справжній засіб рівняння 
людей складають книги; єдина 

скарбниця, відкрита для всіх, хто 
приходить, є бібліотека».

 (Е.Сувестр).  

ефективно її шукати, оцінювати й вико-
ристовувати. 

Одним з основних завдань роботи 
бібліотекаря є навчити учнів уміло ви-
користовувати найрізноманітніші дже-
рела інформації для задоволення сво-
їх потреб, прищеплення учням навиків 
бібліотечно-бібліографічної грамотнос-
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ті. Тому в процесі формування користу-
вача інформації центральне місце слід 
відводити бібліотечним урокам.

Бібліотечний урок – це комплекс 
навчальних заходів, які популяризу-
ють книгу та читання; вчать користу-
вачів бібліотеки орієнтуватися у вибо-
рі художньої, навчальної та довідкової 
літератури; надають вміння пошуку ін-
формації за допомогою довідково-
бібліографічного апарату бібліотеки та 
інтернет-ресурсу.

Основна мета бібліотечних уро-
ків – підготувати користувача бібліоте-
ки до продуктивної самостійної робо-
ти з джерелами інформації. Бібліотека, 
ніби Пігмаліон, ліпить з учнів активних 
користувачів інформації. 

Бібліотека ДНЗ «Харківський ре-
гіональний центр професійної осві-
ти поліграфічних медіатехнологій та 
машинобудування» на сьогодні здій-
снює посередництво між інформацією 
та споживачем інформації. Такий під-
хід до ролі та місця бібліотеки закла-
ду освіти дозволяє вирішити ряд прак-
тичних завдань для здобувачів освіти 
Центру:

• забезпечення інформаційних по-
треб учнів шляхом надання доступу до 
різних джерел інформації;

• формування інформаційної 
культури особистості, культури читан-
ня, вміння формулювати свої потреби в 
інформації, уміння ефективно її шука-
ти, оцінювати й використовувати; 

• виховання в учнів любові до 
майбутньої професії та формуванню 
професійно грамотної особистості;

• сприяння вихованню духовних 
надбань українського народу, фор-
мування у молоді рис громадянина 
Української держави, якому притаман-

ні загальнолюдські цінності.
На жаль, спостереження за-

свідчують, що часто читачі пога-
но орієнтуються в пошуку потріб-
ної інформації, не звертаються до 
бібліотечно-бібліографічного апарату, 
відчувають труднощі в складанні вико-
ристаних джерел до дипломної роботи. 
Це ще один аргумент на користь бібліо-
течних уроків. 

Для підвищення рівня інформацій-
ної культури здобувачів освіти в біблі-
отеці Центру створені методичні роз-
робки уроків та картотека на тему: 
«Формування інформаційної культу-
ри особистості», оформлена тематична 
папка «Бібліотечні уроки», розроблена 
орієнтовна тематика бібліотечних уро-
ків для учнів І-ІІІ курсів (враховуєть-
ся рівень бібліотечно-бібліографічних 
знань першокурсників), які проводять-
ся під час виховних годин, та складено 
графік їх проведення, який затверджено 
директором закладу освіти (у архіві бі-

бліотеки налічується більше 20 розро-
бок бібліотечних уроків з різної тема-
тики). 

При проведенні бібліотечних уро-
ків учні отримують знання про струк-
туру книги, її елементи, поглиблюють 
знання, уміння і навички самостійної 
роботи з книгою та іншими джерелами 
інформації, складання списку викорис-
таних джерел. Кожне заняття супрово-
джується практичною роботою, під час 
якої учні закріплюють отримані знання. 
Для цього використовуються кросвор-
ди, вікторини, ігри, презентації; прово-
дяться уроки-спектаклі за участю геро-
їв книг. 

Щорічно у читальному залі бібліо-
теки проводяться такі бібліотечні уро-
ки з формування інформаційної культу-
ри учнів:

• «Анатомія книги» – структура 
книги та її довідковий апарат. Методи 
самостійної роботи з книгою; 

• «Книги, які знають все» – слов-
ники, довідники, енциклопедії та по-
шук інформації в них;

• «Нові формати книг»;
• урок-бесіда «Читати – це кру-

то!» (як працювати з друкованими ви-
даннями);

• «Періодичні видання: види та 
секрети роботи з ними»;

• «Бібліографія як джерело інфор-
мації та ключ до знань» (історія, роль 
бібліографії, бібліографічні посібники);

• «Бібліографія. Бібліографічний 
опис джерел»;

• «Інтернет – помічник у навчан-
ні» тощо.

Проводяться також і тематич-
ні бібліотечні уроки, присвячені свят-
ковим датам (Дню бібліотеки, Дню 
слов’янської писемності, Дню рідної 
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мови тощо). Практично усі вони прохо-
дять із використанням ІКТ (презентації, 
відеоуроки, відеофільми тощо). 

Кожен навчальній рік у Центрі роз-
починаються з бібліотечного уроку 
«Віват, бібліотека!», який присвячу-
ється Дню бібліотек України, і щоріч-
но святкується 30 вересня. До уроку го-
тується однойменна книжкова та фото-
виставка про найкращі бібліотеки світу, 
презентація. Цього навчального року 
перший бібліотечний урок проводився 
для учнів машинобудівного профілю у 
читальному залі бібліотеки, що розта-
шований по вул. Пушкінській, 87 (при-
міщення колишнього ХПЛМ). Присутні 
отримали дуже багато корисної і цікавої 
інформації про те, коли і як з’явилися 
бібліотеки у світі та в Україні, на уро-
ці демонструвалися уривки докумен-
тального фільму «Куди зникла біблі-
отека Івана Грозного?» та «Загадка 
Олександрійської бібліотеки» (із серії 
«Загублені світи»).

Присутні здійснили віртуаль-
ну подорож до найкрасивіших біблі-
отек світу за допомогою відеоролика 
«Найкрасивіші бібліотеки світу: вірту-
альна подорож». А завершився бібліо-
течний урок міні-тестом, який переві-
рив, що саме запам’ятали учні. 

За традицією, на урок запросили 
учнів І курсу, які під час уроку дізна-
лись також і про історію створення бі-
бліотеки Центру, її структури, години 
роботи та які послуги вона надає сво-
їм користувачам, а також учні заповни-
ли анкету для вивчення читацьких ін-
тересів. 

Натан Ротшильд – засновник ан-
глійської галузі Ротшильдів, сказав: 
«Хто володіє інформацією, той воло-
діє світом». ХХІ століття – століття ін-

формації та інформаційних техноло-
гій: прискорення темпів життя – діло-
вої та професійної активності; розви-
ток цифрових технологій; неконтрольо-
ване зростання обсягу інформації; вір-
туалізація життя; зміна сприйняття ін-
формації, тексту; зміна способів пере-
дачі та подачі інформації – все це при-
сутнє в наш час. Ми оточені інформаці-
єю завжди. Але звідки ми її черпаємо, з 
яких джерел та чи завжди нам потрібен 
такий об’єм інформації?

Відповіддю на ці запитання для ко-
ристувачів бібліотеки став бібліотеч-
ний урок «Кліп, комікс, інфографіка. 
Глобальна зміна інформації: кліпове 
мислення». На уроці були присутні учні 
І та ІІ курсів машинобудівного профі-
лю, викладачі та майстри виробничого 
навчання.

Поштовхом для проведення біблі-
отечного уроку стали статті: «Кліп, 
комікс, інфографіка. Виклик часу. 
Фрагментарність мислення та її на-

слідки» та «Про “кліпове мислен-
ня” – феномен, що з’явився в епо-
ху комп’ютерів і ґаджетів», які були 
надруковані у періодичному виданні 
«Краєзнавство. Географія. Туризм» у 
розділі «Дискусійний клуб». 

Протягом уроку учні дізналися про 
те, що у наш швидкоплинний час жит-
тя суспільства нагадує відеокліп: вся 
інформація, яку ми отримуємо щосе-
кундно – схожа на новини телебачен-
ня; що, за даними доповіді Організації 
економічного співробітництва та роз-
витку – OECD, надмірне використан-
ня комп’ютерів в освітньому закладі 
не лише не поліпшує показники ака-
демічної успішності учнів, а навіть 
гальмує роботу на уроках; що япон-
ські та англійські лікарі б’ють триво-
гу: їх пацієнти втрачають здатність 
запам’ятовувати нове, згадувати нове, 
тому слід пам’ятати, що тривала робо-
та за комп’ютером негативно познача-
ється на здоров’ї і пов’язана з постій-
ним роздратуванням. 

Під час бібліотечного уроку була 
проведена дискусія у формі інтерактив-
ного методу «Прес». Учні відповіли на 
такі запитання:

― Чи потрібна інформація людям, 
як та в якому обсязі вона доходить до 
споживача?

― Чи можна бути освіченою лю-
диною, якщо не знати комп’ютера?

― Чи можна бути сучасною люди-
ною, якщо не читати книги?

― Як ви гадаєте: у майбутньому 
залишиться друкована книга чи її замі-
нить комп’ютер?

Учні теж брали участь у проведен-
ні уроку. Вони створили групи «нау-
ковців» та «хакерів», які підготували, 
з допомогою бібліотекаря, багато ці-
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кавого матеріалу. Наприклад, «хаке-
ри» повідомили присутнім, що Україна 
за даними Internet World Stats вхо-
дить до першої десятки країн Європи 
за кількістю користувачів Інтернету; 
вже майже дві третини (62%) дорос-
лого населення України користують-
ся Інтернетом; частка користувачів се-
ред людей 18-39 років в Україні дося-
гла 91%. А «науковці» повідомили при-
сутнім, що водночас величезна кіль-
кість корисних матеріалів Інтернету 
може шкодити фізичному, інтелекту-
альному, морально-психічному стану 
здоров’я населення, що в Сполучених 
Штатах Америки розсіяну увагу у шко-
лярів, яку викликає надмірне викорис-
тання Інтернету, та кліпове сприйнят-
тя інформації лікують медикаментозно; 
що Look At Me склав список простих і 
універсальних способів боротьби з не-
гативними сторонами кліпового мис-
лення: потрібно використовувати «ме-
тод парадоксів», день відпочинку від 
інформації, день читання філософської 
і художньої літератури. «Науковці» та-
кож дали поради як користуватися 
Інтернетом у безпечному режимі, не на-
ражати себе та своїх рідних на небезпе-
ку, отримувати тільки корисну інформа-
цію «для душі і свідомості».  

А потім учні взяли участь у не-
величкому опитуванні. «Журналіст» 
(учень ІІ курсу Чигрінов Руслан) брав 
інтерв’ю у присутніх та просив відпові-
сти на запитання:

― Як ви вважаєте, які джерела ін-
формації важливіші? Чому?

― Якими джерелами для отриман-
ня інформації частіше користуєтеся 
ви?

― Кліпове мислення: добре це чи 
погано?

Учні із задоволенням вступали у 
дискусію, давали поради та ділилися 
своїм досвідом отримання та викорис-
тання інформації, а також як вберегти 
свій комп’ютер від спамів та шкідливих 
програм. 

Наприкінці уроку бібліотекар пові-
домила присутнім про висновки проєк-
ту Бельгійського фонду читання, який 
вивів «Десять фактів корисного читан-
ня», та про відомого англійського дер-
жавного діяча і філософа Френсиса 
Бекона, який стверджував, що всім лю-
дям у житті заважають чотири джере-
ла помилок-привидів: привід роду, при-
від печери, привід площі, привід теа-
тру. Він пропонував очистити свій ро-
зум від привидів та пізнати істину, ста-
ти більш добрішими, чесними, розумні-

шими, поважними, морально стійкими 
та брати від життя тільки корисне для 
душі та розуму.

Підсумком уроку можна вважати 
слова Ради Грановської: «Кліпове» мис-
лення – це наше сьогодення, але треба 
пам’ятати, що ті, хто пішов по лінії клі-
пового мислення, елітою вже ніколи не 
стануть, і тільки поєднання кліпового 
та послідовного, текстового отриман-
ня інформації може бути корисним для 
розвитку людини та суспільства». 

До бібліотечного уроку була підго-
товлена однойменна презентація та де-
монструвалися уривки документально-
го фільму «Кліпове мислення».

Окремі теми бібліотечних уроків 
повторюються з року в рік, але в більш 
складній формі. Так, у групі І кур-
су операторів комп’ютерної верстки 
(ОКВЕОМ-1) проведено бінарний бі-
бліотечний урок на тему «Побудова 
книги» (тема програми «Художнє 
оформлення друкованої продукції»). 
Готували урок завідуюча бібліотекою 
Є.І.Кохно разом з викладачем предмета 
«Обробка текстової та графічної інфор-
мації Н.О.Вініченко, а допомагали про-
вести урок учні.

Розпочався урок віршом Миколи 
Старовойта «Молитва до книги»:

О книго! Пресвята богиня!
Народу й роду берегиня!
Неопалима купина!
По всіх вертепах і ясинях,
Неначе зірка провідна,
Великомученице, Ти
Нас освіти і освяти!
Не дай в безпам'ятство пірнути,
Дай пам'ятать і не забути

Твої скрижалі золоті,
Які крізь терни і шпіцрути
Несла Ти по страсній путі,
Не випускаючи з долонь
Святий немеркнучий вогонь!..
Викладач предмета «Обробка 

текстової та графічної інформації» 
Н.О.Вініченко розповіла учням, що 
книга – результат колективної праці. 
У процесі її створення спільно працю-
ють автор і видавець; поліграфіст і роз-
повсюджувач. Відсутність узгодженос-
ті між ними веде до ускладнень у роботі 
над книгою. Цей процес вимагає від ви-
конавців глибоких професійних знань, 
які визначають кінцевий результат, а 
процес створення книги дуже склад-
ний і потребує багато знань та навиків, 
в першу чергу, від поліграфістів: їм по-
трібно знати, чим відрізняється книга 
від інших видів друкованої продукції, її 
структуру та функціональність. Потім 
присутні переглянули відеофільм «Як 
народжується книга».

Завідуюча бібліотекою Є.І.Кохно 
розповіла про те, з чого складаєть-
ся книга, її структурні елементи. Учні 
взнали, що існують елементи зовніш-
нього (композиційні елементи) та вну-
трішнього оформлення книги. Для 
того, щоб створити читачеві сприят-
ливіші умови для користування кни-
гою існує ще й довідково-допоміжний 
апарат, а для кращого розуміння зміс-
ту – науково-довідковий апарат книги. 

Наприкінці уроку пройшов бліцтур-
нір, який дозволив зрозуміти, як засво-
їли новий матеріал учні, та невеличка 
практична частина: учні заповнили та-
блицю, зібравши інформацію про кни-
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ги з бібліотеки Центру, які були пред-
ставлені на виставці, створеною до уро-
ку завідувачем бібліотеки.

Потім, використовуючи алгоритм 
вибору книг, учні відповіли на запи-
тання:

1. Відкрийте ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ і 
прочитайте назву книги і прізвище ав-
тора (можливо, вона знайома вам і ви 
знаєте, на яку тему пише автор свої 
книги).

2. Знайдіть і прочитайте анотацію в 
книзі.

3. Швидко прочитайте 
ПЕРЕДМОВУ.

4. Перегортаючи сторінки, вибірко-
во прочитайте ТЕКСТ.

5. Розгляньте ІЛЮСТРАЦІЇ в книзі.
6. Дайте відповідь на питання: чи 

потрібна вам ця книга? Чи хочете її про-
читати?

До уроку завідуюча бібліотекою 
підготувала презентацію «Анатомія 
книги»; були підібрані книги з різними 
елементами оформлення для книжкової 
виставки.

Закінчила урок Кохно Є.І. віршем  
С. Маршака «Як друкувати книгу» та  
побажала майбутнім друкарям любити 
й цінувати книгу.

Урок пройшов дуже позитив-
но й корисно для учнів, які навчають-
ся з професії «Оператор комп’ютерної 
верстки».

Наприкінці навчального року у чи-
тальному залі бібліотеки щорічно про-
водиться підсумкове заняття. Минулого 
року бібліотечний підсумковий урок 
узагальнення знань проходив у вигляді 
квест-олімпіади «Бібліоніка, або пошук 
бібліотечних скарбів». 

Проводячи такий урок, бібліотекар 
ставила перед собою таку мету:

• формування пізнавального ін-
тересу, навичок самостійної роботи з 
книгою, з її структурними елементами 
при знаходженні необхідної інформації;

• прищеплення любові до книги, 
як до найбільшої цінності і основного 
джерела інформації, знань;

• за допомогою гри закріпити зна-
ння, які були отримані на бібліотечних 
уроках;

• виховувати дбайливе ставлення і 
любов до книг.

Завдання квест-олімпіади було та-
ким: скласти і прочитати відомий ви-
слів про книгу Левка Миколайовича 
Ревуцького — українського компози-
тора, педагога, музичного і громад-
ського діяча. Цей вислів було поділе-
но на 7 частин («Книгу треба не тіль-
ки любити,/ а й поважати, шанувати. /... 
Книжки треба вміти читати./ То не роз-
вага./ То велика робота мислі…/ Оцінка 
й узагальнення, аналіз і практичне / 
Застосування прочитаного»). 

Щоб отримати частину вислову, ко-
манди повинні були пройти 7 зупи-
нок («Історичну», «Мудрість книги», 
«Наукову», «Ми усі родом із дитин-
ства», «Зупинка народної мудрості», 
«Літературну», «Бібліографічну»). На 
кожній зупинці вони виконували різ-
номанітні завдання, за правильне ви-
конання яких отримували одну части-
ну вислову. Команда, яка перша скла-
дає вислів, повинна проголосити його. 
На цьому гра завершується, а перемож-
ці отримують призи.

Гра розпочиналася одночасно для 

Запитання Відповідь Де знайти  
інформацію

Автор Т      П
Заголовок Т      П
Вихідні дані Т
Серія Т      Ав
Про що ця книга А    Пр     Зм
Як побудована книга Пр   А    Зм
Відомості про автора Пр
Скільки разів перевидавалася книга Т     А    Пр
Для користувачів якого віку надрукована Т      А
Відомості про ілюстраторів Т       І
Які покажчики має видання Зм     По
Визначте: книга науково-популярна чи художня А       Пр

(Т – титульний лист, Пр – передмова, Ав – авантитул, Зм – зміст, П – палітур-
ка, По – покажчики, А – анотація, І – ілюстрація).

всіх учасників з ударом гонга. Контроль 
проходження завдань відмічався в карт-
ці учасників (маршрутному листі). Для 
того, щоб почати випробування, коман-
дам необхідно було розшифрувати клю-
чове слово, і лише тоді вони отримува-
ли конверти із завданнями. Гра прохо-
дила вперше, але учням сподобалося. 
Головне, – було цікаво, весело, а пере-
могла, як завжди, дружба.

Підбиваючи підсумки вищезазна-
ченого, можна стверджувати, що при 
проведенні бібліотечних уроків потріб-
но пам’ятати, що пошук форм і мето-
дів формування інформаційної культу-
ри учасників освітнього процесу – про-
цес постійний і творчий. У міру того, як 
швидко буде розвиватися інформаційне 
суспільство, потреба в інформаційно-
компетентній особистості буде постій-
но зростати, а це, в свою чергу, буде 
сприяти впровадженню нових, цікавих 
форм роботи.

ЄЛІЗАВЕТА КОХНО, 
завідуюча бібліотекою 

ДНЗ «Харківський регіональний центр 
професійної освіти поліграфічних 

медіатехнологій та машинобудування»


