
Міністерство освіти і науки України  

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної  

державної адміністрації  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти  

у Дніпропетровській області  

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей 

 

 

 

до 75-річчя з дня заснування   

Криворізького професійного 

 гірничо-технологічного ліцею  

 

 

 

 

Теоретико-методичні основи підготовки  

конкурентоздатних фахівців 

у контексті сучасного ринку праці 

 
 

Збірник наукових праць за матеріалами 

Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(з іноземною участю) 

 

31 жовтня – 1 листопада 2019 року 

 

 

 

ТОМ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг, 

2019 



2 

УДК 377.3.091.21:331.5 

ББК 74.56+65.240 

Т 33 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Центрального інституту післядипломної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

(протокол № 6 від 10.12.2019 р.). 

Схвалено та рекомендовано до друку кафедрою професійної і вищої освіти 

Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України (протокол № 11 від 29.11.2019 р.). 

Рекомендовано до друку педагогічною радою Криворізького професійного 

гірничо-технологічного ліцею (протокол № 12 від 25.11.2019 р.) 

 

 

Рецензенти: 

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний                                             

член НАПН України 

Щербак Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент 

НАПН України 

 

 

Редакційна колегія: 

Сергеєва Л. М., д-р пед. наук, проф. (голова); Демура А. Л, канд. тех. наук; 

Сиротюк В. Г., заслужений працівник освіти; Ковальчук В. І., д-р пед. наук. проф.; 

Лаврентьєва О.О., д-р пед. наук, доц.; Стойчик Т. І., канд. пед. наук.  

Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у 

контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (за 

іноз. уч.). Кривий Ріг, 31 жовтня  1 листопада 2019 р./ за наук. ред. Л.М. Сергеєвої, 

Т.І. Стойчик. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. – том 1.  203 с. 

 

ISBN  978-966-934-225-6 

 

У збірнику подано тези учасників Другої Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у 

контексті сучасного ринку праці» (за іноземною участю). Видання розраховане на 

керівні кадри закладів професійної (професійно-технічної) освіти, наукових, науково-

педагогічних та педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації та студентів акладів освіти. 

Статті подано в авторській редакції. 

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність 

наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен та інших відомостей.  

 

ISBN  978-966-934-225-6 

 

© УМО НАПН України,2019 

© КПГТЛ, 2019 

© Колектив авторів, 2019 



 

3 

Шановний Вячеславе Григоровичу,  

Шановні колеги,  

учасники та гості конференції! 

 

Щиро вітаю вас із видатною подією –                  

75 річчям створення Криворізького професійного 

гірничо-технологічного ліцею! Ліцей пройшов 

довгий, сповнений досягнень і перемог, шлях від 

школи фабрично-заводського навчання до ліцею 

гірничого профілю. Сьогодні заклад є осередком 

сучасної професійної освіти, інновацій і 

перетворень, тим місцем, де знаходять натхнення 

педагоги та учні, слухачі, які хочуть здобути нові 

сучасні кваліфікації. 

Вітаю з ювілеєм та висловлюю щиру повагу й 

вітання згуртованому колективу ліцею, який щедро 

передає свої професійні знання та досвід сучасному поколінню, юнакам і 

дівчатам, які будують майбутнє нашої держави.  

Разом з тим вітаю вас з початком роботи Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Теоретико-методичні основи підготовки 

конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці». Проведення 

такого заходу – це чудова нагода для фахових дискусій, цікавих обговорень у 

колі колег, розроблення стратегій та визначення перспективних напрямів 

розвитку. Це можливість почути один одного і спільно напрацювати бачення 

розвитку української професійної освіти в контексті реальних умов розвитку 

вітчизняного та європейського ринків праці. А ці умови вимагають концентрації 

на дослідженні теоретичних, методичних та методологічних основ підготовки 

кваліфікованих робітників. Саме конструктивний діалог науковців, педагогів-

практиків, замовників кадрів сприятиме формуванню цілісного бачення 

розвитку професійної освіти та допоможе знайти відповіді на важливі питання. 

Впевнена, що змістовні дискусії та конструктивні пропозиції будуть 

реалізовані в подальшому розвитку та модернізації системи професійної освіти. 

Бажаю всім плідної роботи, невичерпного натхнення і нових здобутків! 

 

Генеральний директор  

Директорату професійної освіти 

Міністерства освіти і науки України, 

Кандидат наук з державного управління  

Шумік Ірина 
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Директору Криворізького професійного 

гірничо-технологічного ліцею, 

Заслуженому працівнику освіти України  

Сиротюку В.Г. 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії 

педагогічних наук України сердечно вітає колектив та соціальних партнерів 

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею з 75-ю річницею такого 

інноваційного закладу освіти та проведенням другої Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних 

фахівців у контексті сучасного ринку праці».  

Нам завжди приємно, переступаючи поріг ліцею, занурюватися в його 

атмосферу, пишатися його досягненнями, спілкуватися з його високопрофесійними 

викладачами, майстрами та іншими працівниками. Радіємо, що з кожним роком 

професійна скарбниця Вашого досвіду поповнюється новими ідеями, методиками і 

технологіями.  

В умовах динамічних змін Ваш заклад завжди є взірцем гармонійного поєднання 

вірності багаторічним традиціям і водночас є прикладом експериментальної 

інноваційної діяльності. На різних етапах своєї історії пройшов тернистий шлях: від 

школи фабрично-заводського навчання до сучасного науково-методичного осередку 

системи професійної (професійно-технічної) освіти України. 

Сьогодні підготовка сучасного виробничого персоналу потребує 

широкомасштабної науково обґрунтованої реорганізації, зумовленої зрослими 

соціально-економічними потребами українського суспільства. Стратегічний курс 

держави, спрямований на інтеграцію до європейського освітнього та наукового 

простору, може реалізовуватися за умови реальної державної політики у сфері 

професійної освіти. Немає сумніву в тому, що Ваш високий професійний потенціал і 

соціальна відповідальність сприятимуть виконанню Закону «Про освіту», а також 

Концепції реалізації державної політики у сфері професійної освіти «Сучасна 

професійна освіта». Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей і надалі 

буде підтверджувати статус сучасного функціонального та багатопрофільного закладу 

професійної освіти, забезпечуватиме підготовку конкурентоздатних фахівців, 

генеруватиме прогресивні ідеї у сфері професійної педагогіки. 

Бажаємо колективу Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею 

та всім учасникам конференції мирного неба, міцного здоров’я, професійного 

зростання, подальших творчих здобутків у підготовці виробничого персоналу, 

вихованні патріотів Української держави. Нехай кожен навчальний рік робить Вас 

сильнішими і мудрішими, а криниця Вашої любові до вихованців і педагогічної 

творчості буде невичерпною і ніколи не вичерпується! 
 

З повагою, 
Академік-секретар Відділення  
професійної освіти і освіти дорослих  
Національної академії педагогічних наук 
України, доктор педагогічних наук, професор,    
заслужений діяч науки і техніки України                                                        Н.Г. Ничкало 
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Вельмишановний Вячеславе Григоровичу, 

колектив Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, 

учасники конференції! 

 

Прийміть щирі вітання з нагоди знакової події  

відкриття Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Теоретико-методичні основи 

підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті 

сучасного ринку праці» та 75-ї річниці від створення 

Криворізького професійного гірничо-технологічного 

ліцею. 

Впевнений, що в рамках роботи конференції 

зібралися представники освітньої галузі, спільна 

мета яких  забезпечення ефективного розвитку та 

реформування системи професійної освіти задля 

поліпшення якості надання освітніх послуг. Зробити 

це неможливо без поєднання зусиль держави, науки, 

освіти, бізнесу та без залучення міжнародного 

досвіду. Сьогодні Україна має реальні шанси на успішне реформування системи 

освіти, в т.ч. і професійної. Ефективне реформування можливе лише за умови 

подальшого вдосконалення законодавства, чіткої та скоординованої взаємодії 

усіх гілок влади, науковців та практиків.  

Багаторічна спільна робота науковців кафедри професійної та вищої освіти 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Університету, 

педагогічного колективу Криворізького професійного гірничо-технологічного 

ліцею та роботодавців у рамках проведення експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня, впродовж тривалого часу забезпечує якість підготовки 

фахівців у закладі та високий рівень конкурентоздатності. Переконаний, що і 

подальша спільна праця буде тривалою, системною, плідною та результативною. 

Не менш важливою є й інформаційна політика у системі освіти. Тож 

конструктивний діалог та обмін досягненнями є вкрай важливими кроками на 

шляху розвитку освітньої галузі. Для формування цілісного бачення реформи 

вітчизняної системи професійної освіти, визначення стратегії й підходів до її 

реалізації необхідна відкрита дискусія, результатом якої має стати вироблення та 

погоджених рішень.  

Бажаю учасникам конференції плідної роботи, невичерпного натхнення, 

цікавих ідей, доповідей, дискусій та нових здобутків.  

Упевнений, що результатом обміну досвідом освітян, науковців, 

роботодавців, громадськості стануть практичні доробки, що сприятимуть 

розвитку української професійної освіти. 

 

З повагою,  

ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  

НАПН України            

Микола Кириченко 
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Шановний колективе 

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, 

учасники та гості конференції 

 

Прийміть щирі вітання з нагоди 75-річчя від дня 

заснування навчального закладу. За ці роки він 

пройшов складний шлях від школи фабрично-

заводського навчання до технологічного ліцею. Цей 

заклад відомий далеко за межами міста своїми 

талановитими вихованцями.  

Вже три чверті століття ви готуєте майбутніх 

робітників для великих гірничодобувних підприємств 

Кривбасу, спеціалістів найрізноманітніших професій. 

Випускників вашого ліцею – прохідників, машиністів електровозів, 

електрогазозварників, електрослюсарів, слюсарів з ремонту рухомого 

складу ми завжди з радістю чекаємо на нашому підприємстві.  

Приємно, що ваш злагоджений і компетентний колектив, очолюваний 

В’ячеславом Григоровичем Сиротюком, постійно дбає про те, аби 

випускники ліцею були конкурентоспроможними фахівцями. Саме такі 

спеціалісти нині потрібні гірничорудній галузі, де на них чекає справжня 

чоловіча робота, достойний заробіток і велика повага земляків.  

Переконаний, що ті значні успіхи, яких досяг педколектив навчального 

закладу, далеко не межа ваших справжніх можливостей. Попереду ще 

цікаве майбутнє, великі зміни, нові технології і багато вмотивованих та 

завзятих учнів.  

Від колективу ПРАТ «СУХА БАЛКА» бажаю вам, шановні освітяни, 

аби праця приносила задоволення, досягнення вихованців гордість, а 

життя радість. Щиро зичу всім здоров’я, наснаги та родинного тепла!  

Учасникам та гостям Всеукраїнської науково-практичної конференції 

бажаю плідної роботи, цікавих дискусій та ефективного обміну досвідом!  

 

З повагою, генеральний директор  

ПРАТ «СУХА БАЛКА»  Віталій Баш 
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Шановний колективе Криворізького професійного  

гірничо-технологічного ліцею!  

 

Вітаю вас з 75-річним ювілеєм ! 

75 – це гідна цифра і, на мій погляд, 

є показником сили і стійкості. 

Нехай ніколи не залишає вас 

мужність і розсудливість, активна 

життєва позиція, доброта і терпіння.  

Бажаю всьому колективу і 

членам профспілкової організації 

доброго здоров'я, сил і завзяття в 

роботі, невичерпного ентузіазму в 

боротьбі за права й інтереси людини 

праці. Успіхів вам у здійсненні 

нових добрих справ на благо ліцею.  

Нехай всі ваші плани втіляться в 

життя, а всі мрії здійсняться! Нехай в минулому залишаться всі труднощі і 

проблеми, з якими вам довелося зіткнутися, а майбутнє принесе колективу 

успіх і удачу в усіх починаннях.  

За ці роки ви стали реальною суспільною силою, накопичили 

багатющий досвід, гідно виходили з найскладніших ситуацій. Тож нехай 

довгим буде життєвий шлях вашого ліцею, який завжди гостинно й 

привітно зустрічає і господарів, і гостей.  

Бажаю вам, щоб сотні весен і зим сяяло для вас сонце тепла й любові, 

віри й добра. Нехай оминають вас спалахи журби, а доля щастя простеляє 

килимами, щоб ваш ліцей жив і розквітав у мирі й Божій благодаті. 

Безхмарних і благословенних вам днів!  

 

 

 

Голова первинної організації ПМГУ  

ПРАТ «СУХА БАЛКА»  

Віктор Счастливий 
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Шановні учасники та гості конференції! 

 
 

Науковий супровід, аналіз системи формування 

трудового потенціалу – один із шляхів осучаснення 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Кожен новий напрям діяльності закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти потребує науково 

обргрунтованих рішень, супроводу їх реалізації. 

Активні в осучасненні системи підготовки кадрів для 

економіки регіонів, найбільш мотивовані до співпраці з 

науковцями. 

Криворізький професійний гірничо-технологічний 

ліцей, його педагогічний колектив, з яким мені довелось 

співпрацювати протягом майже 40 років, коли я в 1980 

році очолював екзаменаційну кваліфікаційну комісію тодішнього ПТУ-30 (стара назва 

ліцею), протягом всіх років свого існування є флагманом в задоволенні провідної галузі 

Кривбасу – гірничоодобувного напряму, виділявся активністю, креативністю. 

Останнє десятиліття ліцей активно співпрацює з Національною академією 

педагогічних наук, системно демонструє свої результати на міжнародних, 

всеукраїнських, галузевих виставках. Результати окремих напрямів діяльності 

колективу ліцею є предметом наукових досліджень, обговорень на конференціях, 

круглих столах національного рівня. 

Особливу активність педагогічний колектив ліцею проявив, починаючи з 2017 року 

в реалізації проголошеного на державному рівні дуального навчання кадрів для 

Криворізького залізорудного комбінату. Тісна співпраця з комбінатом, науковий 

супровід процесу запровадження дуального навчання неодноразово демонструвались 

на всеукраїнському рівні й є сьогодні предметом обговорення на конференції, 

присвяченій 75-річчю з дня створення навчального закладу . 

Переконаний, що кожен учасник заходу зможе взяти для себе певний досвід з 

підходів співпраці з виробництвом у формуванні компетенцій здобувачів освіти 

сучасного металургійного виробництва. 

Щиро зичу Вам, колеги-освітяни, плідної та конструктивної праці, отримання 

хороших результатів та задоволення від роботи. 

 

З повагою, 

 

Директор навчально-методичного центру  

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, 

заслужений працівник освіти України 

Віктор Василиненко 
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Шановний В’ячеславе Григоровичу! 

 

75-річчя Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею – одна з яскравих сторінок 

нашого міста. Адже за роки своєї діяльності 

навчальний заклад здолав нелегкий шлях від 

звичайної школи ФЗН до прогресивного, відомого 

далеко за межами Криворіжжя, ліцею та підготував 

багато кваліфікованих фахівців для промислової 

галузі країни. Упроваджуючи сучасні методи 

навчання, прищеплюючи молоді кращі морально-

ділові якості, освітянський колектив очолюваного 

Вами ліцею готує надійну зміну гірникам. Серед 

випускників – чимало сумлінних трудівників підприємств гірничо-

металургійного комплексу, небайдужих членів профспілки металургів і 

гірників України, людей з активною життєвою позицією. 

Наразі в ліцеї працює високопрофесійний педагогічний колектив, який 

іде в ногу з часом та в багатьох питаннях є передовим.   

Невипадково саме Криворізький професійний гірничо-технологічний 

ліцей уже втретє обрано місцем проведення Всеукраїнської науково-

практичної конференції, яка цього року проходить під гаслом: «Теоретико-

методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті 

сучасного ринку праці». Упевнений, що конференція, на яку зберуться 

наукові однодумці, пройде в атмосфері взаєморозуміння та неодмінно 

збагатить її учасників новими конструктивними ідеями, що стануть 

запорукою подальшого розвитку професійної освіти. 

Час не стоїть на місці, він ставить нові завдання перед ліцеєм. Для 

реалізації наміченого необхідні сучасне мислення, рішучість, 

наполегливість та ідейність. Працездатному і вольовому колективу під 

Вашим керівництвом цього не позичати. 

Вітаючи ліцей з ювілейною датою, щиро зичу затребуваності, 

процвітання та надійних соціальних партнерів. Закоханим у свою справу 

педагогам бажаю щедро ділитися багатством своєї душі з молоддю. Нехай 

учні будуть вдячними, а їхня доля буде щасливою саме на Батьківщині. 

Кожному зичу миру і добробуту, щоб у домівках міцно оселилися 

впевненість у завтрашньому дні, успіх і радість. 

 

 

З повагою, 

голова Криворізького 

міськкому ПМГУ                                                                   А. К. Макаренко 
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СПІЛЬНА РОБОТА ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) 

ОСВІТИ ТА ПІДПРИЄМСТВ  М. КРИВИЙ РІГ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ: 

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Анотація. В статті висвітлені спільні підходи ЗП(ПТ)О та підприємств з 

ефективних форм організації профорієнтаційної роботи та підняття престижності 

робітничих професій на ринку праці .   

Ключові слова: профорієнтаційна робота, соціальне партнерство, піклувальні 

ради за галузями, профорієнтаційні квести, Центри професійної кар’єри, 

престижність робітничих професій, самовизначення учнів.  
 

Основний виклад матеріалу. Соціальне партнерство у сфері професійної освіти 

є важливим механізмом досягнення якості освіти через взаємодію освітніх закладів та 

установ професійної освіти з підприємствами-замовниками кадрів, державними і 

місцевими органами влади, громадськими організаціями. 

Ефективність соціального партнерства різних рівнів визначається реалізацією 

договірних зобов’язань з питань підготовки кваліфікованих робітників. Водночас, 

загальним критерієм ефективності соціального партнерства є виконання головного 

завдання професійної освіти – задоволення реальної потреби ринку праці та конкретних 

роботодавців, замовників підготовки робітничих кадрів за рахунок  випускників 

ЗП(ПТ)О. 

Промисловість м. Кривий Ріг налічує понад 120 промислових підприємств різних 

галузей. У Криворізькому басейні розташовано 7 із 11 підприємств України з 

видобутку та переробки залізорудної сировини, серед яких ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг», ПАТ «Криворіжзалізрудком», підприємства групи ТОВ «МЕТІНВЕСТ», а 

також підприємства з обслуговування основного виробництва, будівельної, 

машинобудівної, легкої промисловості. Тому потреба в робітничих кадрах завжди була 

і залишається актуальною сьогодні.  

В місті створені та працюють галузеві ради за напрямами: гірничо-металургійних, 

будівельних, електромонтажних, машинобудівних професій; професій легкої 

промисловості та залізничного транспорту. 

Засідання галузевих рад проводяться на виробництві, таким чином учасники 

мають можливість ознайомитись з новими технологіями і з вимогами виробництва.  

Через роботу галузевих рад реалізуються основні напрями соціального 

партнерства, а саме: 

 визначення кількості здобувачів освіти для навчання за професіями з 

урахуванням вимог ринку праці (регіональне замовлення); 

 надання підприємствами баз практик для ЗП(ПТ)О та гарантоване 

працевлаштування випускників; наставництво; 
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 розробка науково-методичного забезпечення, яке визначає зміст і структуру 

практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; 

 організація та проведення технологічних екскурсій на підприємствах міста; 

 організація стажування викладачів, майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О 

та ін. 

Технологічні екскурсії, семінари-практикуми на підприємствах дають можливість 

педпрацівникам ЗП(ПТ)О вивчати сучасні технології, обладнання, матеріали, 

технологічну документацію цих виробництв, а також проводити профорієнтаційну 

роботу для учнів ЗОШ. 

Отже, соціальне партнерство як форма взаємодії між ЗП(ПТ)О і роботодавцями 

дає змогу ефективно реалізувати педагогічні умови впровадження інноваційних 

виробничих технологій у процес підготовки кваліфікованих робітників, при цьому 

відбувається системне оновлення змісту освіти з урахуванням техніко-технологічних 

змін та прискорена соціально-професійна адаптація здобувачів освіти ЗП(ПТ)О до умов 

реального виробництва, формування в них професійної компетентності.  

У проекті Концепції «Сучасна професійна освіта» пропонується нова модель 

професійної орієнтації «Професійна освіта сьогодні – успішна кар’єра завтра». Для її 

реалізації розпочата робота щодо створення на базі ЗП(ПТ)О Центрів професійної 

кар’єри.  

В місті на базі ЗП(ПТ)О відкрито п’ять Центрів професійної кар’єри, де 

зосереджена інформація про професії, що є актуальними на ринку праці, підприємства-

замовники кадрів, актуальні вакансії тощо. Робота Центрів професійної кар’єри сприяє 

розширенню спектру послуг з працевлаштування, підбору вакансій відповідно до рівня 

кваліфікації випускників, можливостей участі їх у бізнес-тренінгах, майстер-класах, 

сертифікованих програмах, реалізації їх професійної кар’єри. Центри тісно 

співпрацюють з Центрами кар’єри підприємств міста та службою зайнятості. 

На ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стартував проект «Время стать 

PROфессионалом» за програмою працевлаштування, навчання та розвитку для 

здобувачів освіти та студентів з актуальних для підприємства професій: 

електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, 

помічник машиніста тепловоза. 

У проекті беруть участь студенти, здобувачі освіти 3-4 курсів коледжів і ліцеїв, 

які досягли 18 років. Навчання здійснюється за інтегрованими програмами за основною 

професією та суміжними професіями. Передбачено також курси цільового призначення 

та розвиток навичок роботи в команді. 

Підготовка майбутніх спеціалістів здійснюється в цехах мереж та підстанцій 

гірничого департаменту, управління залізничного транспорту та в ремонтних цехах під 

керівництвом наставників.  

У проекті задіяні Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей, 

Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей, Криворізький 

професійний ліцей, Криворізький центр професійної освіти металургії та 

машинобудування, які уклали договори з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на 

підготовку кадрів. 

Група МЕТІНВЕСТ, яка об’єднує в місті ПрАТ «Центральний ГЗК», 

ПАТ «Південий ГЗК», ПрАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК» шукає свій 
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шлях заповнення вакансій у зв’язку з нестачею кваліфікованих кадрів, особливо 

молоді, в гірничо-металургійній галузі. Розроблено Програму «Технологічна стратегія 

до 2030 року», реалізація якої дозволить компанії МЕТІНВЕСТ стабільно працювати 

на світовому ринку в умовах низьких цін на металопродукцію та залишатись 

клієнтоорієнтованою серед металургійних компаній світу.  

З метою вирішення кадрових питань ТОВ «МЕТІНВЕСТ» розпочало Проект 

профорієнтаційних квестів «МЕТІНВЕСТ-trawel» на підприємствах компанії. В них 

беруть участь ЗП(ПТ)О та ЗОШ міста. Закладами освіти підготовлені презентації 

робітничих професій, за якими здійснюється підготовка. Учні шкіл мають змогу 

ознайомитися з кращими експонатами, діючими макетами технічної творчості учнів 

ЗП(ПТ)О. Під час проведення профорієнтаційних квестів проходять майстер-класи. 

Розуміння структури та змісту профорієнтаційної роботи дає змогу знайти 

відповідні форми роботи, зробити їх більш ефективними та цілеспрямованими. На 

практиці всі ці форми певним чином поєднуються. Від уміння поєднувати всі форми 

профорієнтації суттєво залежить її успішність. Тільки спільна робота ЗП(ПТ)О, 

підприємств, ЗОШ сприяє підвищенню престижності робітничих професій, 

самовизначенню учнів у правильному виборі й формуванні їх подальшого життєвого 

шляху.  
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ВАЖЛИВІСТЬ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

МАЙБУТНЬОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ  
 

Анотація. Інтегративний підхід орієнтує на якість професійної освіти і 

досягнення гарантованого результату навчання, націлений на формування 

особистості майбутнього професіонала через інтеграцію різних видів діяльності в 

процесі теоретичного і практичного навчання, максимально наближеного за змістом 
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до умов професійної діяльності; вимагає розробки інтегрованої навчально-програмної 

документації і комплексного методичного забезпечення. 

Ключові слова: професійно-технічна освіта, компетентнісний підхід, розвиток 

інтегративного мислення, систематизований аналіз, тісний контакт навчального 

закладу і підприємства-замовника кадрів. 

 

Основний виклад матеріалу. Перед професійно-технічною освітою постає 

проблема забезпечення цілісності оволодіння учнями сучасним змістом освіти, якісним 

засвоєнням систематизованих знань, умінь і цінностей. Це дозволить майбутнім 

кваліфікованим робітникам включатися в інтеграційні процеси і нововведення сучасної 

науки, техніки і виробництва, творчо підходити до вирішення актуальних професійних 

проблем. 

Освіта – це простір перетворення людини розумної у людину, яка пише, 

знаходить інформацію та втілює її у свій розвиток і розвиток суспільства. 

Сутність освітнього процесу в умовах компетентнісного підходу – створення 

ситуацій і підтримка дій, які можуть призвести до формування тієї або іншої 

компетенції. Компетентнісний підхід в освіті як сучасна інноваційна ідея розвитку 

освітнього простору є стратегією репрезентації знань, що обумовлюється орієнтацією 

освіти на «вихід» 

Загалом, модель формування професійної компетентності спеціаліста має містити 

систему дидактичних і виховних цілей, які забезпечуються реалізацією певних 

змістових компонентів: спеціального (фахового), інтелектуального, творчого, 

морального, комунікативного, вольового. 

Доповнюють компетентнісний підхід в освіті орієнтації на освоєння в освітньому 

просторі певних моделей майстерності, культур, технологій і метапрограм як загальних 

підходів до життєдіяльності на роль сучасного ідеалу освіченості в умовах глобалізації 

світу, фактором розвитку якого є становлення знаннєвих та інноваційних суспільств. 

У формуванні змісту сучасної освіти доцільно враховувати, що знання мають 

різне цільове призначення, а не лише групуються за ознакою «знання про...». Науково 

обґрунтоване співвідношення теоретичного та практичного знання повинно 

спрямовуватися на формування творчої особистості. У цих підходах простежується 

вплив на деякі аспекти сучасної освіти. По-перше, це формування баз знань, тезаурусів 

тощо, а по-друге, розгляд знань у контексті їх функцій в навчальному процесі. 

Предметна роз’єднаність стала однією з причин фрагментарності світогляду учнів 

у той час, коли в світі переважають тенденції до економічної, політичної, культурної, 

інформаційної інтеграції. Традиційна система навчання має справу з багатьма 

навчальними дисциплінами, які змістово та методологічно не узгоджуються між собою; 

її організаційний принцип – це предметоцентризм – функціонування навчальних 

предметів як автономних освітніх систем. Ізольоване вивчення навчальних предметів, 

їх слабкий зв’язок один з одним породжують серйозні труднощі у формуванні в учнів 

цілісної картини світу, заважають органічному сприйняттю культури. 

Надзвичайно важливим для сучасної освіти є пошук тих фундаментальних знань 

та цінностей, які би могли сформувати відповідні педагогічні системи, що базуються на 

небагатьох закономірностях, яким підпорядковуються всі інші. 

Потреба міждисциплінарного синтезу у зв'язку із зростанням багатомірності світу 
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і кількістю нових проблем, що мають полімодальний характер, вимагають формування 

відповідного мислення. Виклики часу припускають зміну не стільки змісту й 

інструментарію педагогічної діяльності, скільки мислення. 

Роль і значення розвитку інтегративного мислення усвідомлюється і визнається 

багатьма педагогами, однак у теорії і реальній практиці навчання учнів є ряд 

суперечностей: з одного боку, сформувалося стійке соціальне замовлення на 

висококваліфікованого фахівця, а з іншого боку, в учнів виявляється низький рівень 

інтегративного мислення; в останні десятиліття спостерігається різке збільшення 

обсягу інформації, яку необхідно систематизовано аналізувати, проте, не багато 

педагогів здатні її ефективно, систематизовано аналізувати, адаптувати і творчо 

застосовувати в професійній діяльності; зросла значущість інтегративного мислення 

для професійного зростання і саморозвитку фахівця, проте, його складові – компетенції 

недостатньо відбиті в підготовці сучасних фахівців; необхідною і реальною умовою 

розвитку інтегративного мислення є розробка теорії і методики ситуативно-задачного 

підходу до розвитку умінь інтегративного мислення, але в реальній практиці навчання 

учнів він ефективно не реалізується; у літературі найчастіше говориться про суть, 

необхідність і принципову важливість інтегративного підходу, в той же час, 

недостатньо представлені практичні розробки за технологією розвитку інтегративного 

мислення. 

Інтегративний підхід орієнтує на якість професійної освіти і досягнення 

гарантованого результату навчання, націлений на формування особистості майбутнього 

професіонала через інтеграцію різних видів діяльності в процесі теоретичного і 

практичного навчання, максимально наближеного за змістом до умов професійної 

діяльності; вимагає розробки інтегрованої навчально-програмної документації і 

комплексного методичного забезпечення. 

Для підвищення інтеграційного рівня розвитку інтегративного мислення, 

критичних і евристичних здібностей необхідно створити відповідні 

психологопедагогічні умови. Тому в своїй роботі я намагаюсь якомога більше 

наближати завдання, які ставляться на уроках перед учнями, до реальних потреб 

виробництва. На уроках «Охорона праці», «Професійна мобільність» та «Безпека 

життєдіяльності» завдання схожі та мають одну мету – сформувати в учня уміння 

інтегративного мислення, вміння ефективно вирішувати професійні проблеми, та 

сформувати стійке бажання виконувати роботу безпечно та досконало. При цьому 

компетентнісний підхід відображає інтегральний прояв професіоналізму, в якому 

поєднуються елементи професійної і загальної культури (рівень освіченості, достатній 

для самоосвіти і самостійного вирішення пізнавальних проблем), досвіду діяльності та 

творчості, що конкретизується у певній системі знань, умінь, готовності до професійної 

діяльності. Компетентнісний підхід орієнтується на професійну компетентність як 

якість особистості майбутнього фахівця, що характеризує рівень його інтеграції у 

середовище професійної діяльності, як і в різні соціальні середовища, входження у які 

виявляє необхідність виконувати різні соціальні ролі.  

Враховуючи те, що наш навчальний заклад протягом всього свого існування був 

основним закладом, який готує молодих фахівців для комбінату ім. Ілліча, ми, як ніхто 

інший, розуміємо всю важливість інтегративного підходу до навчання майбутніх 

спеціалістів. 
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З початку 2015 року наше училище бере участь в пілотному проекті комбінату 

«Адаптація молодих фахівців, випускників МВМПУ, до вимог підприємства замовника 

кадрів». Проект має на меті ознайомити учнів МВМПУ з Lean-технологіями, що 

впроваджуються в холдингу «Метінвест», та підготовка компетентного фахівця, 

адаптованого до конкретних виробничих умов. 

Основним етапом проекту є впровадження інноваційних Lean-технологій в 

навчальний процес. В рамках регіонального компонента була розроблена, погоджена з 

представниками комбінату і впроваджена в навчальний процес програма предмета 

«Професійна мобільність» та елементи в предметах «Охорона праці» і «Безпека 

життєдіяльності». За даним напрямом, спільно з представниками заводу, ми 

намагаємося створити базу інформаційних модулів, наочних посібників, роздаткового 

матеріалу. З перших уроків за темами учні проявляють великий інтерес до нововведень 

комбінату. Розуміючи, що прийшовши працювати на комбінат, вони поринуть у 

внутрішнє життя великого концерну, який має певні напрями розвитку, особливі 

вимоги до організації робочих місць, прийоми безпечного виконання робіт, учні 

намагаються найбільш досконало розібратися в запропонованому матеріалі. 

Інтегративний підхід забезпечує в цьому випадку реалізацію в навчально-

виховному процесі принципу інтегральності знань. Інтеграція може бути розглянута як 

механізм, що забезпечує приведення у відповідність індивідуального рівня мислення і 

рівня розвитку сукупної свідомості підростаючого покоління. 

Підводячи підсумки, хочеться відзначити, що здатність і готовність особистості 

досить швидко й успішно оволодівати новими технологіями, набувати відсутні знання і 

вміння, щоб забезпечити ефективність розвитку професіоналізму, можливі тільки при 

тісному контакті навчального закладу і підприємства-замовника кадрів та 

інтегративному підході до навчання. А для сучасної епохи, що вимагає високої 

професійної мобільності не тільки керівного персоналу, а й робітників, тісний зв'язок 

навчального закладу і підприємств просто необхідний і є ключовим і пріоритетним. 
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СУТНІСНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОМАЦІЙНО-

КОНСТРУКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-

ПЕДАГОГІВ В ОБЛАСТІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Анотація. У представленій публікації здійснено спробу показати cутнісно-

змістові характеристики у підготовці майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових 

технологій. Розкритий зміст інформаційної компетентності майбутніх спеціалістів. 

Ключові слова: сутнісно-змістова характеристика, інформаційно-

конструктивна компетентність, інженер-педагог у галузі харчових технологій. 

 

Основний виклад матеріалу. У сучасній зарубіжній та вітчизняній науці існує 

безліч підходів до визначення змісту інформаційної компетентності  особистості. 

Наприклад, закордонні дослідження Інституту Огайо [2] показують, що 

інформаційна компетентність майбутніх інженерів-педагогів передбачає задоволення 

особистісних інформаційних потреб і здатність використовувати відповідну 

інформацію для прийняття обґрунтованих рішень. Американські дослідження, які 

отримали втілення та вийшли в стандарті «Інформаційна компетентність для вищої 

освіти», дають такий зміст інформаційної компетентності: 

 вміти визначати необхідний і достатній обсяг інформації для вирішення 

поставленого завдання; 

 ефективно шукати шляхи отримання інформації; 

 критично оцінювати отриману інформацію та її джерела, відбирати 

інформацію для включення у власне знання, інтелектуальний багаж; 

 ефективно використовувати отриману інформацію для досягнення конкретної 

мети; 

 вміти використовувати отриману інформацію юридично і етично правильно. 

 Вітчизняні ж дослідження змісту інформаційної компетентності майбутніх 

інженерів-педагогів різняться за двома напрямами: 

 інформаційна компетентність як уміння сприйняття інформації, оперування 

інформацією. Способи інформаційної діяльності – цілеспрямований пошук, аналіз, 

переробка інформації, отримання знань з інформації; 

 інформаційна компетентність як уміння використовувати технічні, 

інформаційні технології для зберігання, обробки і передачі інформації з метою 

вирішення професійних завдань. 

Зміст інформаційної компетентності найбільш точно, на наш погляд, розглянув 

Андрій Хуторський [1]. Вона включає в себе вміння за допомогою реальних об'єктів 

(книга, телевізор, моб. телефон, факс, комп'ютер, принтер, модем) та інформаційних 
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технологій (аудіо-, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, Інтернет, мультимедіа 

технології) самостійно шукати, аналізувати і відбирати необхідну інформацію, уміння 

організовувати, перетворювати, зберігати і передавати її.  

Таким чином, ми вважаємо, що інформаційна компетентність дозволяє студенту 

– майбутньому інженеру-педагогу визначити свої інформаційні потреби, вибрати 

найбільш адекватні інформаційні технології для їх задоволення і застосування в 

педагогічній діяльності, освоїти ці технології, а потім використовувати їх можливості 

для підвищення ефективності своєї діяльності у подальшій професійній діяльності. 
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РОЛЬ ІНТЕГАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 

 

Анотація. В статті розглянуто використання інтеграції у навчальному 

процесі, її переваги у вирішенні проблем професійної підготовки конкурентоздатних 

фахівців. 

Ключові слова: інтеграція та її рівні, інтегровані уроки, інтеграційні процеси у 

професійній освіті. 
 

Основний виклад матеріалу. В сучасних умовах освіти поняття «інтеграція» 

набуває все більше уваги, особливо її пріоритетні напрями, такі як: професійна 

мобільність випускників на ринку праці, інтеграція до європейського та світового 

освітнього і трудового просторів. 

Інтеграція в навчальному процесі має рівні: міжпредметна інтеграція, інтеграція 

теоретичного та виробничого навчання. 

У професійній  підготовці міжпредметні зв’язки формують в учнів уміння 

критично осмислювати матеріал, що вивчається. Новий матеріал можна порівняти із 

знаннями, які вже відомі, що сприяє більш повному засвоєнню програмного матеріалу, 

забезпечує глибину спеціальних знань. 

Інтеграція теоретичного та виробничого навчання створює умови  для 

оволодіння професійними знаннями, виробничими процесами та соціально-

економічними знаннями. Їх основу складають загальнотехнічні та спеціальні 

https://www.library.ohiou.edu/inst/infocomp.html
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дисципліни, професійні уміння та навички, набуті в майстернях. 

Майбутньому фахівцю це зменшує період адаптації до своєї професійної 

діяльності, самостійно шукати раціональні засоби виконання типових виробничих 

завдань. 

Чим більше часу виділяється на виробниче навчання, тим більш комфортно, 

органічно випускники будуть себе почувати на робочих місцях та досягати кар’єрного 

успіху. 

Професійна підготовка на основі інтеграції теоретичного та виробничого 

навчання сприяє забезпеченню професійної компетентності майбутніх фахівців, 

поліпшенню підготовки кадрів як головної продуктивної сили промисловості. 

Інтеграції знань, практичних умінь та навичок потрібно приділяти більше уваги 

у професійній підготовці. Існує проблема: загальноосвітні предмети не хочуть 

«дружити» з професійними. Застосування теоретичних знань, отриманих із 

загальноосвітніх предметів – це складний процес. 

Учні взагалі відмовляються від використання знань теорії і намагаються 

розв’язати проблему лише «практичним» шляхом. 

Підготовку фахівців можна покращити, якщо зробити її відповідною сучасним 

умовам. 

Викладачів та майстрів виробничого навчання інтеграція зобов’язує 

використовувати різноманітні форми викладання, що впливає на ефективність 

засвоєння учнями навчального матеріалу. 

Останні роки інтеграційні процеси у професійній освіті займають важливе місце, 

тому що вони спрямовані на формування цілісної системи знань і вмінь, розвиток 

творчих здібностей та потенційних можливостей особистості. 

Новими формами навчання є інтегровані уроки, семінари. 

Інтегровані (бінарні) уроки пов’язують різні навчальні дисципліни, дають змогу 

формувати компетенції: 

- розуміння мети уроку(ціннісно-смислові), важливості теми; 

- інформаційні (учні самі підбирають матеріал, працюють з комп’ютером); 

- вміння працювати в групах, спілкуватися, приймати іншу точку зору 

(комунікативні); 

- культура мовлення, почуття патріотизму(загальнокультурні). 

На жаль, не збігаються загальні навчальні теми з різних предметів та розклад 

занять за часом вивчення. Тому можна проводити фрагментарні інтегровані уроки. 

Співпраця з викладачами-однодумцями дає можливість підбирати цікавий матеріал, 

поєднувати методи та прийоми, обміркувати структуру уроку, залучати до роботи 

більше учнів та поділяти ведення уроку на рівних умовах двох викладачів. 

Наприклад, бінарний урок з фізики та хімії поєднує матеріалознавство, 

екологію. Це потребує серйозної тривалої підготовки. Такі уроки можуть бути: 

комбіновані, уроки систематизації та узагальнення знань або уроки вивчення нового 

матеріалу. 

Для ефективного проведення інтегрованих уроків необхідно ретельно відбирати 

зміст уроку, включати самоосвіту учнів, поєднувати індивідуальну та групову форми 

роботи, враховуючи психологічні особливості учнів. 

Під час проведення уроків виробничого навчання майстри виробничого 
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навчання об’єднують групи одного профілю. Наприклад, групи гірничої професії 3 

курсу та група технічного навчання (на базі 11 класів). Їх поєднує база теоретичних та 

практичних знань, набутих у майстернях та на виробничій практиці на підприємстві. 

Інтегровані уроки вносять певний вклад у підготовку кваліфікованих робітників, 

зацікавленість учнів в оволодінні загальноосвітніми предметами та спецдисциплінами. 

Знання учнів набувають системності, уміння та навички стають 

узагальнюючими, посилюються світогляди та пізнавальність інтересів учнів. 

Педагогічна діяльність стає більш інтенсивною, оптимальною. Інтегральне 

навчання виконує виховну роботу: виховання молоді у дусі найкращих людських 

цінностей, формування духовно багатої особистості. 

Інтеграція може розв’язати основні суперечності освіти: протиріччя між 

обмеженими людськими можливостями та безмежністю знань. Вона є діючою моделлю 

активізації інтелектуальної діяльності та розвивальних прийомів навчання, впливає на 

ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу, стає співпрацею учнів, 

викладачів, майстрів виробничого навчання, допомагає досягти спільної мети, 

враховуючи зниження останнім часом зацікавленості учнів до навчання. 

Для професійної освіти інтеграційні процеси необхідні в першу чергу для учня, 

який сам може обирати знання з різних предметів з орієнтацією на свій досвід, мету 

майбутньої праці або подальшого навчання та більш широкої взаємодії з 

навколишньою дійсністю. 
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Анотація. У статті йде мова про роль інтеграційних процесів під час підготовки 

висококваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) 
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освіти. Описані можливості інформаційних технологій для створення сучасного 

освітнього середовища. 

Ключові слова: інтеграція, компетентний робітник, міжпредметні зв’язки, 

професійна (професійно-технічна) освіта, інновація. 

 

Основний виклад матеріалу. Нові соціально-економічні умови розвитку 

Української держави, її входження до європейського співтовариства спонукають до 

змін у всіх сферах суспільного життя, зокрема в системі освіти, яка відповідає за 

відтворення інтелектуального і духовного потенціалу народу, слугує засобом 

вирішення проблем розвитку науки і техніки, культури і національного відродження, 

становлення державності, утвердження принципів демократії, підвищення рівня якості 

життя громадян [1, с. 8-23]. У цьому контексті перед професійною (професійно-

технічною) освітою постає відповідальне завдання – забезпечити виробничу й інші 

галузі економіки високопрофесійними конкурентоспроможними кадрами з метою 

розбудови міцної демократичної держави.  

Це зумовлює актуальність дослідження теоретико-методологічних і методичних 

основ модернізації професійної (професійно-технічної) освіти, обґрунтування 

можливостей інтегративного, компетентнісного, синергетичного й інших підходів до 

вирішення нагальних проблем підготовки виробничого персоналу.  

Працюючи над розширенням інноваційної спрямованості освітнього процесу, 

звернулися до концептуальних засад модернізації освіти, що розкриті в роботах 

В. Андрущенка, Б. Гершунського, М. Євтуха, В. Кременя та інших науковців. 

Ознайомилися з думками вчених С. Батишева, Р. Гуревич, Ю. Зіньковського, І. Зязюна, 

М. Махмутова, Н. Ничкало, О. Новікова, В. Радкевича щодо необхідності підвищення 

ефективності професійної підготовки робітників. Важливими є загальні засади 

професійної педагогіки, викладені Ю. Бабанським, В. Беспальком, Г. Васяновичем, 

С. Гончаренком, О. Дубинчуком, П. Лузаном), концептуальні ідеї та основні принципи 

модернізації педагогіки професійної (професійно-технічної) освіти (О. Аніщенко, 

В. Безрукова, А. Беляєва, Н. Кузьміна, Л. Лук’янова, В. Скульська, І. Смірнов, 

В. Ягупов). Поділяємо думку вітчизняних дослідників про те, що мета модернізації 

освіти полягає у підвищенні її якості до загальноєвропейського рівня, переорієнтації 

навчання на задоволення якісних освітніх потреб і попиту на ринку праці, посиленні 

конкурентоспроможності закладів освіти та їхніх випускників [5, с. 57-67].  

Враховуючи ці та інші дослідження науковців, пріоритетним напрямом  

діяльності вважаємо розширення інноваційного освітнього середовища та прийняття 

рішень, що ефективно працюватимуть на удосконалення професійних компетенцій 

здобувачів освіти і оперативно реагуватимуть на запити роботодавців. Підвищуючи 

педагогічну майстерність, працюємо над розширенням форм і методів підготовки 

фахівців для ресторанного господарства, впроваджуємо елементи SТЕМ-освіти, що є 

одним з головних трендів інноваційної освіти, продиктованих вимогою «нової 

економіки» – бути конкурентоспроможним робітником як всередині країни, так і на 

міжнародній арені.  

Реалізація міжпредметних зв’язків дає можливість покращити якість засвоєння та 

відтворення навчального матеріалу, забезпечити ефективність організації освітнього 

процесу, сприяє перетворенню набутих знань на кваліфікаційні вміння та навички, а 
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відтак – формуванню професійної компетентності майбутніх кухарів. 

Слід зазначити, що критеріями до ефективної реалізації міжпредметних зв’язків 

ми обрали: дотримання вимог щодо взаємозв’язків між загальноосвітніми, 

загальнопрофесійними та предметами професійно-теоретичної підготовки; реалізацію 

принципу професійної спрямованості змісту загальноосвітніх предметів; формування 

міжпредметних знань, умінь та навичок; визначення шляхів і методів реалізації 

міжпредметних зв’язків тощо. 

Вивчення іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням будується з 

урахуванням сучасних інтеграційних процесів в Україні, що відкривають можливості 

здобувачам освіти ознайомлення і безпосередньої участі в культурних, економічних, 

медичних та інших досягненнях світової цивілізації. Знання іноземної мови як засобу 

спілкування у цьому процесі є важливим інструментом для інтеграції учнів та засобом 

відкриття і пізнання світу, інновацій з професійного напряму підготовки.  

Вважаємо, що перехід від суспільства знань до суспільства життєво компетентних 

громадян потребує навчання за сучасними педагогічними та виробничими 

технологіями. Саме тому в освітній діяльності з підготовки робітничих кадрів за 

професіями «Кухар», «Кондитер» педагогічні працівники зосередили увагу на 

використанні, узагальненні та розширенні компетентностей із предметів 

загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки. 

Будь-яке вивчання іноземної мови за професійним спрямуванням, на думку 

Хатчинсона Т., базується на питанні: «Why does this learner need to learn a foreign 

language?» та пeрeдбачає aктивну взаємодію усіх учасників цього освітнього процесу, 

яка забезпечить взаємозбагачувальний обмін інформацією за допомогою використання 

іноземної мови, а також набуття комунікативних вмінь для вирішення професійних 

проблем і завдань [3, с. 204-213]. Міжпредметна інтеграція дозволяє своєю 

нестандартністю зацікавити учнів, дає їм можливість використовувати, підсумовувати і 

по-новому осмислювати отримані раніше знання. Разом з тим надаються можливості 

формувати в учнів ключові компетенції, що неможливо при ізольованому вивченні 

предметів [2, с. 44-50].  

Необхідно спрямовувати навчання учнів на розвиток здібностей вирішення 

завдань, пов’язаних з майбутнім фахом, і представлення їх результатів засобами 

іноземної мови, тобто формування іншомовної професійної комунікативної 

компетентності [4]. 

У процесі вивчення іноземної мови  за професійним спрямуванням учням 

доводиться виконувати різноманітні види завдань, а саме: зрозуміти зміст, отримати 

необхідну інформацію, перекласти або реферувати необхідний матеріал, скласти 

діалог, висловитись із теми, дати розгорнуту відповідь на запитання. Здобувачі освіти 

повинні володіти навичками як усного, так і письмового перекладу з іноземної мови на 

рідну та навпаки; знати особливості культури країн, мова яких вивчається; 

використовувати словники та довідковий матеріал при перекладі; вміти стисло та точно 

висловлювати думки рідною та іноземною мовами.  

Для визначення змісту професійного навчання і підбору дидактичного матеріалу з 

іноземної мови використовуються наступні принципи:  

 прагматичність;  

 автентичність;  
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 професійна адекватність (з урахуванням терміносистеми кухарської справи); 

 врахування очікувань самих учнів [6, с. 312].  

Варто звертати увагу учнів на штaмпи, кліше, стандартні фoрмули і вирaзи, що 

використoвуються учнями у діловому спiлкувaнні і які вважають стійким «готовим до 

вживання» матеріалом, що може допомогти учню краще висловлювати свої думки. Для 

набуття практичних навичок діалогічного мовлення під час професійної діяльності 

розроблено комплекс вправ з теми «Заклади ресторанного господарства та їх 

обладнання».  

Сьогодні все більшого поширення набув комунікативний підхід до вивчення 

іноземних мов, який спрямований на формування умінь та навичок спілкування в тій чи 

іншій формі (читання, письмо, говоріння, сприйняття мови на слух) і допомагає зняти 

природну скутість при спілкуванні з іншомовним співрозмовником.  

Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій значно 

покращує рівень вивчення іноземних мов, підвищує мотивацію до навчання, робить 

урок більш творчим та інноваційним. Варто звернути увагу на QR-коди, які широко 

використовуються як під час уроків іноземної мови за професійним спрямуванням, так 

і уроків виробничого навчання: проведення, створення прихованої підказки, 

проведення цікавих опитувань, написання QR-завдань тощо. 

Сервіс Plickers викладачі використовують для проведення вікторин/опитування на 

будь-якому етапі уроку. Попри це, сервіс дозволяє миттєво переглянути відповіді учнів, 

зробити аналіз та організувати зворотний зв’язок. 

Проаналізувавши можливості та перспективи використання YouTube, нами було 

виокремлено ряд психолого-педагогічних та методичних особливостей застосування 

YouTube під час уроків «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Перевагою 

застосування сервісу YouTube у навчанні англійської мови є сприяння формуванню 

навички підсвідомого розпізнавання граматичних форм мови на морфологічному та 

синтаксичному рівнях (граматична навичка аудіювання), навички неопосередкованого 

сприймання та розрізнення звукового боку мови (фонематичний та інтонаційний слух). 

YouTube дозволяє візуалізувати навчальний матеріал та уточнювати зміст почутого 

повідомлення [7, с. 113-118]. 

Окрім цього, сервіс містить різноманітні освітньо-пізнавальні канали, які 

пропонують користувачам як монотематичні, так і сюжетно-фабульні автентичні 

тексти. Наявність зорової опори при сприйманні відео, монологів та діалогів сприяє 

досягненню позитивного результату у володінні аудіюванням як видом мовленнєвої 

діяльності. Застосування YouTube сприяє і ефективному навчанню говорінню як виду 

мовленнєвої діяльності. Говоріння – це спілкування в діалогічній та монологічній 

формах. 

Викладачі іноземної мови училища активно використовують у своїй професійній 

діяльності «LearningApps.org» – це додаток Web 2.0 для підтримки освітнього процесу 

за допомогою інтерактивних модулів. Даний online-сервіс – це прекрасний сервіс для 

розробки електронних навчальних ресурсів, тестових завдань. Також LearningApps.org 

дозволяє не тільки створювати і використовувати модулі, але й забезпечує вільний 

обмін між педагогами, організувати роботу учнів. Завдання виконують online. В кінці 

роботи учні бачать результат виконання завдання. 

Варто підкреслити роль бінарних уроків при формуванні кваліфікованих 
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робітників, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, активному, 

емоційному сприйняттю нових знань, розвитку творчого, самостійного та критичного 

мислення. 

Обов’язковим компонентом освітнього процесу з підготовки робітників для 

ресторанного господарства є виховання учнівської молоді на національних традиціях, 

патріотизмі, що проявляється у любові та відданості до Батьківщини, українського 

народу, творчій праці, в усвідомленні своєї відповідальності перед суспільством, 

народом у збереженні національної ідентичності. Найважливішим засобом 

національно-патріотичного виховання є позаурочні заходи, що проводять викладачі та 

майстри виробничого навчання  

Таким чином, шляхом впровадження міжпредметної інтеграції для оптимізації 

процесу навчання кухарів та кондитерів з’являється можливість посилити мотивацію 

до оволодіння професійними компетенціями, підвищити якість знань та сформувати 

вміння кваліфіковано здійснювати професійну діяльність фахівця сфери ресторанного 

господарства. 
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ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ МОДИ 

 

Анотація. Стаття присвячена порівняльному аналізу моделей підготовки 

фахівців у країнах, які мають успіхи в галузі дизайну та виробництва продукції 

індустрії моди. Встановлено, що країни-законодавці мод приділяють у навчанні більше 

уваги творчій та бізнесовій складовим, а країни-виробники – техніко-технологічним 

складовим змісту освіти фахівців. Показано, що навчальні заклади надають широкий 

спектр освітніх послуг, враховуючи потреби і можливості різних категорій 

студентів.  

Ключові слова: модель, освіта, індустрія моди, швейна галузь. 

 

Основний виклад матеріалу. В умовах розвитку інформаційних технологій та 

сучасної логістики індустрія моди стала однією з найбільш інтернаціональних галузей 

виробництва. Напрями моди, винайдені в роботах дизайнерів одного континенту, 

упродовж кількох тижнів впроваджуються в промислові колекції на іншому кінці світу. 

Підготовка фахівців індустрії моди в сучасних умовах повинна здійснюватися з 

урахуванням міжнародного досвіду й прогнозів розвитку текстильних матеріалів, а 

також обладнання та технологій для їх оброблення. Отже, для підготовки 

конкурентоздатних фахівців актуальним є аналіз зарубіжних моделей підготовки 

фахівців індустрії моди та її складової – швейної галузі. 

Метою даної статті є порівняння моделей підготовки фахівців швейної галузі у 

країнах, які вважаються законодавцями моди (Франція, Італія, США, Японія), та 

країнах-виробниках готового одягу (Китай). 

Системною та концептуальною працею щодо особливостей сучасної 

стандартизації професійної освіти і навчання в країнах Євросоюзу у вимірі 

глобалізаційних та євроінтеграційних процесів є колективна монографія [2]. 

В монографії О. В. Єжової [1] окреслені історичні аспекти та особливості 

підготовки фахівців швейної галузі в країнах Європи, Азії та Північної Америки. 

Порівняльний аналіз моделей підготовки в провідних світових та українських школах 

та закладах вищої освіти в галузі моди наведений в статті [9]. 

Джерелом інформації щодо особливостей навчальних програм закладів освіти в 

даному дослідженні стали офіційні сайти відповідних закладів. 

У світі підготовка фахівців модної індустрії здійснюється на різних рівнях: 

професійно-технічна освіта, художня освіта, бакалаврат, магістратура, наукові 

(докторські) програми в галузі освіти, технологій та мистецтвознавства. При цьому в 

ряді країн до освіти в галузі моди (так званої «fashion education») відносять також 
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мистецтво продажу модного одягу. 

В Сполучених штатах Америки понад 250 закладів вищої освіти пропонують 

програми дизайну та продажу одягу [6]. Багато таких програм пропонують коледжі та 

факультети, що підтримують традиції рукоділля. Загальні знання з дизайну одягу 

отримують фахівці з «екології людини», наук про «навколишнє середовище», 

«сімейних та споживчих наук». Більш конкретну програмну орієнтацію представляють 

спеціальності «одяг», «одяг і мерчендайзинг», «дизайн», «дизайн інтер'єру», «житлове 

будівництво», «готельний менеджмент». Крім цього, є також коледжі, школи і 

університети мистецтва і дизайну з чотирьохрічним навчальним планом, які 

дозволяють розвинути творчість та майстерність, або вивчити теорію дизайну. 

Випускники цих установ мають можливість отримати ступені асоційованого, або 

молодшого бакалавра (A.A.), бакалавра (B.A., B.F.A.) та магістра (M.A., M.F.A.) в 

галузі мистецтв. Крім того, велика кількість професійно-технічних шкіл і художньо-

проектних інститутів пропонують програми навчання в галузі роздрібної торгівлі та 

дизайну одягу тривалістю від одного до трьох років. Випускники отримують ступені 

асоційованого бакалавра мистецтв (A.A.) або асоційованого бакалавра прикладних наук 

(A.A.S.). 

До десяти провідних світових шкіл моди відноситься заснована у 1896 році Нова 

школа дизайну Парсонс (ParsonsTheNewSchoolForDesign) у Нью-Йорку [8]. Програма 

початкового ступеню асоційованого бакалавра прикладних наук (A.A.S) призначена в 

основному для перепідготовки працюючих фахівців, містить переважно предмети 

гуманітарного циклу. Для отримання ступеня бакалавра образотворчих мистецтв 

(B.F.A.) зі спеціальності «Дизайн одягу» студенти навчаються 2 роки. Впродовж 

першого року навчання студенти вивчають основи дизайну, 2D та 3D проектування. На 

другому курсі студенти створюють власну колекцію одягу та презентують її на модних 

показах. Магістерська програма тривалыстю 2 роки (M.F.A.) зі спеціальності «Дизайн 

одягу та суспільство» спрямована на глобальні, соціальні, критичні, екологічні аспекти 

моди.  

Крім вказаних курсів, школа дизайну Парсонс проводить підготовчі заняття з 

учнями 3-12 класів шкіл. Для дорослих, які хочуть розширити свої можливості, 

проводяться так звані «некредитні» курси тривалістю 5-9 тижнів.  

Франція. Мода – невід’ємна складова культури Франції, її історії та сучасного 

бізнесу. П’ять провідних навчальних закладів Франції пропонують програми в галузі 

дизайну моди і роздрібної торгівлі. Ряд спеціалізованих художніх та дизайнерських 

шкіл здійснюють підготовку за одно-, дво- або трирічними програмами з дизайну одягу 

та текстилю. 

Найвідомішим у світі навчальним закладом в галузі моди є паризька Вища школа 

мистецтв і технологій моди ESMOD [5]. Це єдина у Франції приватна школа, диплом 

якої визнаний державним дипломом ІІІ ступеня.  

Факультет модного дизайну пропонує такі програми. 

Підготовчі курси тривалістю 6 місяців. Модуль «Базовий курс» включає такі 

предмети: архітектура і мистецтво Парижу; художні техніки; дизайн одягу (малювання, 

стилі, текстильні матеріали); конструювання (тривимірне, пласке); мода і культура; 

вступ до маркетингу; комунікація в галузі моди. 

Програма бакалаврату ESMOD з дизайну моди тривалістю 3 роки поділяється 



 

37 

порівну між художнім дизайном і конструюванням одягу. 

Розширена програма для випускників пов’язана з бізнесовою складовою світу 

моди: 4 курс – «Міжнародний менеджмент бренду», 5 курс – «Міжнародний маркетинг 

торгівлі». 

Інтенсивний однорічний курс ESMOD для тих, хто має вищу освіту в спорідненій 

галузі та бажає за один рік опанувати програму 1-2 курсів бакалаврату. Програма 

передбачає можливість продовження навчання на 3 курсі та містить основні предмети: 

дизайн та конструювання. 

Школа ESMOD проводить також вечірні курси. Учні можуть пройти літні курси з 

дизайну та конструювання одягу.  

Італія. Освіту в галузі моди в Італії можна отримати в більш ніж  20 навчальних 

закладах по всій країні. Найвідоміші заклади розташовані в міжнародних центрах моди, 

таких як Флоренція, Мілан і Рим. Студенти мають широке коло можливостей з вибору 

програм навчання: одно-, дво-, три- і чотирирічні програми, літні короткострокові 

курси, семінари і практичні заняття з усіх аспектів індустрії моди.  

Інститут Марангоні (IstitutoMarangoni) – один з найстаріших і найвідоміших 

навчальних закладів для модельєрів, стилістів та дизайнерів у всьому світі. Підготовча 

програма тривалістю 1 рік спрямована на отримання базових знань у галузі моди та 

дизайну, призначена для випускників шкіл, які планують вступити на бакалаврат 

IstitutoMarangoni.  

Програма навчання включає такі курси [7]:творчі проекти: форми і кольори; 

практика дизайну; основи візуальної комунікації; історія і теорія моди; мова і 

академічні навички. 

Трьохрічні програми – еквівалент бакалаврату. В програмі навчання відповідно до 

її спрямування переважають дисципліни напрямів мистецтвознавства та дизайну. 

Однак на першому курсі студенти вивчають швейне матеріалознавство, технологію та 

конструювання швейних виробів. На другому та третьому курсах передбачені 

відповідні практичні заняття. Після другого курсу студенти проходять стажування 

тривалістю 1 рік, після чого повертаються до закладу і навчаються на третьому курсі. 

Крім цього, IstitutoMarangoni пропонує однорічні інтенсивні програми для студентів 

без попередньої фахової підготовки, за спеціальностями «Дизайн одягу», «Бізнес і 

бренд-менеджмент в галузі моди», «Дизайн інтер’єру». 

Магістратура тривалістю 1 рік дозволяє поглибити знання в окремих галузях моди 

і дизайну. Серед спеціальностей інтерес для нашого дослідження становлять «Дизайн 

чоловічого одягу» та «Дизайн жіночого одягу». Короткострокові курси тривалістю 2-3 

тижні дозволяють отримати окремі компетенції у створенні модного продукту. 

Китай. Останнім часом китайська легка промисловість заполонила світові ринки 

готового одягу. Досягти такого результату можна було завдяки розвитку та 

вдосконаленню системи підготовки кадрів. Китайські університети готують фахівців у 

галузі дизайну та технології одягу, причому значна увага приділяється технології 

виготовлення, обладнанню та організації виробництва. Серед провідних навчальних 

закладів модної індустрії – факультет текстилю та одягу Цзяннаньського університету, 

Інститут мистецтва і дизайну моди Шанхайського Університету тощо.  

Пекінський інститут технології моди (BIFT) – провідний навчальний заклад 

Китаю, пов'язаний з модою, в основному спеціалізується на дизайні і технології. На 
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спеціальності «модний дизайн та технології» майбутні бакалаври вивчають такі основні 

предмети [3]: модна ілюстрація, дизайн модного одягу, конструювання жіночого одягу, 

історія костюма, організація виробництва, управління підприємством, одяг, 

драпірування, маркетинг, САПР одягу тощо.  

Японія. В Японії заклади професійно-технічної освіти називаються senmongakkō. 

Ці заклади – частина японської системи вищої освіти. Термін навчання в них зазвичай 2 

роки.  

В Токіо з 1923 року навчає фахівців з дизайну та технології одягу коледж моди 

Бунка (BunkaFashionCollege) [4]. Навчання на факультеті створення моди за базовою 

програмою зі спеціальності «створення одягу» триває 2 роки. Студенти вивчають 

дизайн одягу, конструювання, технологію шиття, спецмалюнок тощо. Розширений курс 

тривалістю 1 рік дозволяє досягти високої майстерності згідно з обраною 

спеціалізацією: дизайн одягу; технологія створення одягу; висока мода. Для 

випускників навчальних закладів за суміжними професіями пропонується інтенсивний 

курс «Створення одягу» тривалістю 1 рік. Для громадян Японії доступний вечірній 

курс зі створення одягу тривалістю 3 роки. За розширеною програмою «Креативний 

дизайн» студенти факультету модних технологій перші два роки опановують основи 

створення одягу. На третьому та четвертому курсах поглиблено вивчають керування 

процесами – від планування до продажів швейних виробів. Програма передбачає 

співпрацю і стажування зі швейними корпораціями.  

Висновки. В результаті аналізу та узагальнення зарубіжного досвіду підготовки 

фахівців швейного виробництва, ми встановили наступне. 

1. Зміст навчання майбутніх фахівців з виготовлення одягу залежить від позиції 

країни у світовій індустрії моди. Країни-законодавці мод приділяють в навчанні більше 

уваги творчій та бізнесовій складовим, а країни-виробники – техніко-технологічним 

складовим змісту освіти фахівців. 

2. Провідні заклади освіти в галузі дизайну одягу приділяють велику увагу 

практичній підготовці. Стажування на виробництві є обов’язковим етапом навчання. 

3. В провідних навчальних закладах студенти вивчають професійно орієнтоване 

програмне забезпечення. 

4. Важливою частиною змісту навчання в галузі дизайну одягу є бізнесова та 

екологічна складові. 

5. Навчальні заклади надають широкий спектр освітніх послуг, враховуючи 

потреби і можливості різних категорій студентів. Учні можуть отримувати документ 

про освіту для виконання конкретного виду робіт: свідоцтво, сертифікат або диплом 

відповідного рівня. Поряд з програмами бакалаврату (2-3 роки) та магістратури (1-2 

роки) є вечірні та суботні програми, підготовчі програми, інтенсивні програми 

тривалістю 1 рік, розвивальні програми для школярів, а також короткострокові курси 

від 1 до 4 тижнів. 
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ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 
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Анотація. У статті  висвітлено роботу викладача ЗП(ПТ)О з реалізації 

професійної спрямованості викладання іноземної мови, що сприяє підготовці 

кваліфікованих, конкурентоздатних на ринку праці робітників. 

Ключові слова: іноземна мова, німецька мова, виробниче навчання, урок з 

професійною спрямованістю, бінарний урок, дидактичний матеріал, позакласна 

робота, семінар-практикум, конкурентоздатність, компетенція. 

 

Основний виклад матеріалу. Враховуючи високу мобільність сучасного ринку 

праці, знання іноземної мови сьогодні набуває дуже великого значення. Адже, щоб 

успішно конкурувати на ринку праці, не достатньо тільки володіти професійними 

компетенціями, треба вміти запропонувати свої послуги іноземною мовою. Ні в кого не 

викликає сумніву, що з двох претендентів на посаду оберуть того, хто володіє 

іноземною мовою хоча б на рівні В1 за класифікацією Ради Європи, а отже – досягне 

мети комунікації у різних професійних і життєвих ситуаціях. При цьому менеджери і 
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спеціалісти з підбору кадрів завжди дотримуються принципу: якщо наразі іноземна 

мова не потрібна, завжди може виникнути ситуація, коли вона буде необхідною. Цю 

думку я намагаюсь донести до своїх учнів. 

Я викладач німецької мови. Багато років працюю в системі професійно-технічної 

освіти. Останні 25 років – у Маріупольському професійному ліцеї автотранспорту. 

Спираючись на свій досвід роботи, я сьогодні можу з упевненістю сказати, що 

викладання іноземної мови в професійно-технічному навчальному закладі повинно 

обов’язково мати професійну спрямованість. Адже ми готуємо не просто робітників, ми 

готуємо висококваліфікованих, конкурентоздатних на ринку праці фахівців. І в процесі 

навчання ми маємо надати їм такі знання з іноземної мови, щоб вони могли 

користуватися ними, в першу чергу, в сфері використання своєї праці. Виходячи з 

цього, я планую і організовую свою роботу. До речі, методична проблема, над якою я 

працюю протягом вже декількох років, так і звучить: «Професійна спрямованість 

викладання іноземної мови в ЗП(ПТ)О». Початком цієї роботи став ретельний аналіз 

тем навчальної програми з німецької мови, щоб використання професійно 

спрямованого матеріалу органічно вписувалось у структуру кожного уроку, і дозволяло 

розширювати знання учнів як з іноземної мови, так і зі спецтехнології та виробничого 

навчання. І сьогодні я маю вже деякі наробки з цієї проблеми. 

Перш за все – це уроки з професійною спрямованістю: урок-дослідження 

«Автомобіль. Його минуле, сучасне і майбутнє» для спеціальності «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів, водій категорії «С»»; урок-екскурсія «Моє місто» для 

спеціальності «Маляр, штукатур»; урок-проєкт «Зачіски» для спеціальності «Перукар-

модельєр», урок-диспут «Вибір професії» для спеціальності «Електрогазозварник» 

тощо. Готувати такі уроки нелегко. Професійна спрямованість уроків іноземної мови 

визначається характером професії. Тому мені, як викладачу іноземної мови, треба мати 

ясне уявлення щодо кожної професії. В цьому мені допомагають програми та 

підручники зі спецтехнології і виробничого навчання, ознайомлення з майстернями 

професійно-технічного навчального закладу, екскурсії на базове підприємство. 

Необхідним є також ознайомлення з інструментами, якими працюють учні, знання 

техніки безпеки. 

Та головне – учням дуже подобаються такі уроки. Вони беруть найактивнішу 

участь у їх підготовці та проведенні, проявляючи при цьому наполегливість, силу волі, 

креативність, критичне мислення. На таких уроках вони реалізують всі наявні в них 

знання, вміння та навички. 

Та особливо велику увагу я приділяю бінарним урокам (німецька мова та 

виробниче навчання). Це спільна діяльність викладача іноземної мови і майстра 

виробничого навчання, «яка переростає у творчий процес учнів та формує в останніх 

креативну компетентність. На таких уроках створюються умови мотиваційного, 

практичного застосування знань, навичок та вмінь і надається можливість учням 

побачити результативність своєї праці» [1, c. 20]. Прикладом таких уроків є урок «Ми 

працюємо в слюсарній майстерні» для спеціальності «Машиніст крана металургійного 

виробництва» і урок «Пошив відкладного коміра» для спеціальності «Швачка, оператор 

швейного устаткування». Вдало поєднавши на цих уроках знання з німецької мови зі 

знаннями, вміннями та навичками з виробничого навчання, нам (викладачу німецької 

мови і майстру виробничого навчання) вдалося не тільки поглибити інтерес до обраної 
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спеціальності і німецької мови, але й розширити знання з професії. Тому я вважаю, що 

такі уроки – це реальна можливість підготувати конкурентоспроможного на ринку 

праці робітника, який однаково добре буде володіти як своєю спеціальністю, так і 

іноземною мовою. Адже ці уроки розроблені з дотриманням всіх вимог: ретельно 

проаналізована навчальна програма з іноземної мови і виробничого навчання для 

визначення загальних тем; структура уроку складена так, що в неї органічно вписується 

використання професійної лексики і термінології, текстів, вправ іноземною мовою з 

наданням необхідного матеріалу зі спеціальності; фактичний і дидактичний матеріал 

підібраний відповідно до теми уроку з урахуванням тих вимог, які ставляться до 

предмета «іноземна мова» та до виробничого навчання. 

На уроках з професійною спрямованістю я використовую велику кількість 

дидактичного матеріалу. Це словнички професійних термінів, які я розробила для 

кожної спеціальності; це спеціально підібрані тексти з професійною спрямованістю і 

розроблені до них вправи, кросворди, ребуси, чайнворди. Так, дидактичний матеріал з 

професійною спрямованістю для спеціальності «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, водій категорії «С»» та дидактичний матеріал до теми «Ми 

працюємо в слюсарній майстерні» були розглянуті на засіданні НМР НМЦ ПТО в 

Донецькій області (Протокол №39 від 10.12.2012 р і Протокол №3 від 27.02.2016 р.) та 

рекомендовані до видання як методичні рекомендації. 

Щоб зацікавити учнів, на своїх уроках я наводжу приклади прислів’їв, приказок, 

віршів, пісень німецькою мовою з професійною тематикою. Використовую 

інформаційні технології, інтерактивні методи навчання, проєктну технологію. Так, 

учнями були розроблені проєкти: «Підприємство, на якому я хотів би працювати», 

«Автомобіль майбутнього», «Сучасний світ і зварювання», «Я – імідж-мейкер» тощо. 

Все це дозволяє сформувати професійні знання та загальні компетенції учнів як 

фахівців, а також покращити знання з німецької мови. 

Професійної спрямованості я дотримуюсь і в позакласній роботі з предмета, 

готуючи конкурси, КВК, квести німецькою мовою за різними спеціальностями. 

Я активний учасник семінарів-практикумів, які вже протягом декількох років 

проводить Інститут Гете в Києві в рамках проекту «Міст до професії. Німецька мова в 

професійно-технічному навчальному закладі». Фахівці з Федеративної республіки 

Німеччина, використовуючи різноманітні форми роботи (робота в парах, робота у 

групах, ігри, створення міні-проєктів тощо), наочно демонструють, як можна професію 

поєднати з іноземною мовою. Все нове і цікаве, що я беру з цих семінарів, намагаюсь 

впроваджувати у своїй роботі. І це дає непогані результати. 

У жовтні 2018 року в місті Києві проходив другий завершальний етап 

Всеукраїнського конкурсу з німецької мови «Моє резюме: знято», який проводив 

Інститут Гете. В ньому взяли участь 14 учнів ЗП(ПТ)О з різних міст України. Серед 

них і учениця ІІІ курсу нашого ліцею. Вона стала учасницею рольової гри «Assesment 

center», яка симулювала всі етапи проведення відбору на робоче місце або місце 

практики в Німеччині. За результатами завершального етапу конкурсу, учениця 

увійшла до 14 найкращих в Україні, одержала сертифікат і запрошення на Workshop до 

Інституту Гете в Києві. 

Таким чином, надаючи своїм урокам і позакласній роботі з предмета професійної 

спрямованості, я намагаюсь не тільки дати учням ґрунтовні знання з німецької мови, 
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які б вони могли використовувати у своїй роботі, я намагаюсь підготувати те підґрунтя, 

на якому буде будуватися все їх подальше професійне життя. Цим підґрунтям є любов 

до обраної професії, творче ставлення до будь-якої справи, зацікавленість у результатах 

своєї праці, бажання самовдосконалюватися, щоб бути завжди затребуваним на ринку 

праці. 

«На сьогодні роботодавці стверджують, що їм бракує робочих рук, водночас 

низькокваліфікованих кадрів багато. Причина в тому, що не вистачає людей, які 

спроможні зростати в робітничій професії, розвивати себе відповідно до вимог часу. На 

цьому етапі становлення ринкової економіки зростає роль ЗП(ПТ)О у підготовці 

робітників, здатних до адаптації в різних умовах праці, професійно гнучких, мобільних, 

з розвиненими професійними, особистісними, соціальними, громадянськими 

компетенціями, що, безперечно, підвищить їх конкурентоспроможність на сучасному 

ринку праці» [3, с. 130]. Маріупольський професійний ліцей автотранспорту, в якому я 

працюю, якраз і є тим навчальним закладом, який вже майже 50 років готує 

конкурентоздатних на ринку праці фахівців, використовуючи при цьому різноманітні 

шляхи формування їх конкурентоздатності. Один з цих шляхів – підготовка робітників 

європейського зразка, які не тільки будуть володіти двома-трьома спеціальностями, а й 

будуть добре знати хоча б одну іноземну мову і зможуть користуватися нею у своїй 

роботі. 
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Анотація. В даній статті розглянуто систему освіти, в якій особливу роль 

відіграє інноваційний потенціал викладацького складу, що потребує людей, здатних 

системно й конструктивно мислити, швидко знаходити потрібну інформацію, 

приймати адекватні рішення, створювати принципово нові ідеї.  

Ключові слова: професійно-технічна освіта, інноваційний потенціал, 

інноваційна людина, інноваційна культура, творчість, наукова та інноваційна 

діяльність в освіті, інноваційно  зорієнтований підхід. 

 

Основний виклад матеріалу. Швидкий науковий прогрес, поява нових 

інформаційно-комунікаційних технологій, динамізм сучасного життя потребують 

постійного пошуку і запровадження інновацій. У Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року вказано, що одним зі стратегічних напрямів 

державної політики у сфері освіти має стати розвиток наукової та інноваційної 

діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі. На такому рівні 

розвитку системи освіти особливу роль відіграє інноваційний потенціал викладацького 

складу, що потребує людей, здатних системно й конструктивно мислити, швидко 

знаходити потрібну інформацію, приймати адекватні рішення, створювати принципово 

нові ідеї [2, с. 2]. А це у свою чергу формує соціальне замовлення на нові підходи в 

системі освіти, нове педагогічне мислення, нове ставлення педагога до своєї діяльності, 

результатом якої є виховання «інноваційної людини». Для цього в освітній сфері 

повинен панувати дух творчості, постійного пошуку, які є живильним середовищем для 

нових ідей, шукань, досягнень. 

Інноваційна культура педагога – це інтегральне особистісне новоутворення, що 

включає спрямованість на інноваційну діяльність, інноваційну компетентність та 

інноваційну активність як результат інтенсивності застосування інноваційних підходів 

у педагогічній практиці. 

Спрямованість на інноваційну діяльність визначається мотивацією педагога до 

втілення інновацій у педагогічний процес. Зовнішньою характеристикою активності 

виступає інноваційна поведінка особистості як зовнішній прояв психологічної 

активності. Вона має місце при проведенні викладачем теоретичних та практичних 

занять, виховних заходів тощо. 

Інноватика професійної освіти сьогодні розвивається досить інтенсивно. 

Науковцями проводиться низка досліджень, присвячених розробці теоретико-

методологічних засад модернізації професійної-технічної освіти стосовно її змісту, 

технологій, управління, інформаційно-аналітичного забезпечення, запровадження 

сучасних інформаційних засобів навчання, виховання і професійної орієнтації учнів. В 

роботах зустрічаються різноманітні, під час суперечливі погляди на сутність 

інноваційної діяльності в освіті.  

Сьогодні в нашому навчальному закладі відбувається досить активне 

впровадження інноваційних технологій навчання, зокрема, ігрових, проектних, 

інформаційних та інших. В той же час ми розуміємо, що запровадження таких 

технологій без урахування характеру впливу нововведень на ефективність навчальної 

діяльності може призвести до зниження якості освіти. Не завжди цьому сприяють 

матеріально-технічні умови, специфіка змісту професійної підготовки, рівень мотивації 

до навчання учнів, майстерність педагогів і дозволяють повною мірою впроваджувати 
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новітні освітні технології.  

Системність у розумінні поняття інновації надала нам можливість сформувати 

підхід до реалізації інноваційної діяльності в освіті, який був названий «інноваційно-

зорієнтованим підходом». В основу цього підходу покладена ідея М. В. Кларіна про 

існування двох принципово розбіжних стратегій навчання: традиційної та 

інноваційної [1, с. 9]. Традиційне навчання – зорієнтоване на збереження і відтворення 

культури, ґрунтується на репродуктивній діяльності учнів, забезпечує формування 

виконавських здібностей, розвиток уваги і пам'яті. Інноваційне навчання – стимулює 

новаторські зміни в культурі, соціальному середовищі; орієнтоване на формування 

готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку 

різноманітних форм мислення тих, хто навчається, їх творчих здібностей, підвищує їх 

соціально-адаптаційні можливості. Стовно професійно-технічної освіти інноваційно-

зорієнтований підхід позначає спрямованість на підготовку майбутнього робітника до 

професійної діяльності в умовах динамічного суспільства, його становлення як 

активного суб’єкта змін та інновацій, здатного до самостійної ініціації та реалізації 

інноваційної діяльності, розвиток його інноваційних властивостей, тобто здатності 

працювати у постійно змінних умовах, ставити нові, незвичні професійні завдання, 

використовувати нові способи вирішення професійних проблем, сприймати новий 

досвід, розвиватись і вдосконалюватись. Під інноваційними навчальними технологіями 

сьогодні також часто розуміють будь-які нові, нетрадиційні способи роботи з учнями. 

Але технологія навчання має бути комплексною, системною організацією навчального 

процесу, коли всі його структурні компоненти служать загальній меті, досяганню 

певних навчальних результатів, а саме змін у досвіді того, хто навчається. Відповідно, 

інноваційними навчальними технологіями можна вважати такі технології навчання, які 

дозволяють комплексно реалізувати стратегію інноваційного навчання, сприяють 

розвитку інноваційних властивостей суб’єктів навчання. Виходячи з наведеного 

розуміння інновацій, новизна технології не є основним критерієм її інноваційності [4, 

с. 197-201]. Не можна вважати інноваційними ті технології, які є новими, однак не 

призводять до покращення існуючої системи освіти. Технології навчання можуть 

вважатись інноваціями лише тоді, коли позитивно впливають на навчальний процес, 

поліпшують результати навчальної діяльності, сприяють підготовці учнів до 

інноваційної діяльності. Водночас існують і такі навчальні технології, які є більш 

сприятливими для розвитку інноваційних властивостей тих, хто навчається [3, с. 4-9]. 

Зокрема, до інноваційних навчальних технологій, які використовуються в нашому 

навчальному закладі, можна віднести технологію проблемного навчання, технологію 

колективної розумової діяльності, технологію формування критичного мислення, 

технологію проектного навчання, технологію інтерактивного навчання, технологію 

ігрового навчання та інші. Технологія проблемного навчання орієнтована на постановці 

та вирішенні учнями певних пізнавальних чи практичних проблем. Таким чином 

встановлюється зв’язок теорії і практики, формується мислення учнів, зростає 

зацікавлення до прийняття ґрунтовних і поміркованих рішень, формуються навички 

взаємодії у процесі спільного обговорення проблем. Технологія колективної розумової 

діяльності –організації спільної діяльності учнів для генерації ідей та творчих 

вирішень, в якій широко використовуються методи винахідництва: мозковий штурм, 

морфологічний аналіз, метод аналізу і синтезу фантастичних ідей, «гірлянда асоціацій», 
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метод евристичних запитань, метод інверсії, метод емпатії (особистої аналогії), 

«снігова куля», метод «килимок ідей» та інші. Така технологія допомагає розвитку 

креативності учнів, їх творчого мислення. Технологія формування критичного 

мислення сприяє розвитку розумових здібностей, здатності приймати виважені 

рішення, працювати з інформацією, аналізувати різноманітні явища тощо. Серед інших 

переваг цієї технології – здатність підвищувати мотивацію навчальної діяльності, 

активізація сприймання і осмислення навчального матеріалу, розвиток здатності учнів 

до самостійної аналітичної та оціночної роботи з інформацією різного ступеня 

складності, формування комунікативних і творчих умінь. Технологія проектного 

навчання – це освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному 

зв'язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і 

навичок завдяки системній організації проблемно орієнтованого навчального пошуку. 

Змістом навчальної діяльності учнів виступає розробка певного навчального проекту, 

що являє собою комплексний, інтегративний продукт спільної творчої діяльності з 

розв’язання певної теоретичної чи практичної проблеми. Ця технологія сприяє 

формуванню самостійності, відповідальності учнів, здатності працювати у команді, 

працювати з інформацією, проводити дослідження тощо. Технологія інтерактивного 

(кооперативного) навчання – технологія, що ґрунтується на постійній активній 

взаємодії учнів з виконання спільних завдань, взаємодоповненні і взаємообміні 

(інформацією, думками, діями). Технологія ігрового навчання – ґрунтується на 

організації змагання або протиборства між гравцями з досягнення певного значущого 

результату (виграшу, перемоги, винагороди), обмежена певними умовами (правилами). 

Така технологія розвиває в учнів мотивацію до успіху, комунікативні та організаторські 

здібності, активність та ініціативність, покращує ставлення до навчання. Ми 

виступаємо за те, що в основу основних категорій педагогічної інноватики має бути 

покладений системний підхід. Інноваційні технології навчання мають сприяти розвитку 

інноваційних властивостей тих, хто навчається. Такими технологіями виступають: 

технологія проблемного навчання, технологія колективної розумової діяльності, 

технологія формування критичного мислення, технологія проектного навчання, 

технологія інтерактивного навчання, технологія ігрового навчання та інші.  
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ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ  

І ЗАРУБІЖНОМУ ДОСВІДІ 
 

Анотація. В статті розглянуто актуальну проблему створення 

конкурентоздатного фахівця в умовах сучасного ринку праці обумовленим досвідом. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, професійна підготовка, 

навчальний заклад. 
 

Основний виклад матеріалу. Конкурентоспроможність як інтегрована якість 

набуває все більшого значення не тільки для особистості, але й для суспільства в 

цілому. Це – орієнтація на майбутнє, на що вказують тенденції розвитку освіти в 

Україні, необхідність випередження професійною педагогічною освітою запитів 

педагогічної діяльності. 

Проникнення поняття «конкурентоспроможність» у сферах та виникнення 

потреби у формуванні цієї якості в сучасного вчителя є соціально-економічні та освітні 

перетворення, що знайшло відображення у змісті державних документів з модернізації 

освіти в Україні, дослідженнях із проблем підготовки конкурентоздатного фахівця. 

На шляху вступу України до глобалізованого економічного простору дедалі 

важливішим стає процес підготовки висококваліфікованих фахівців. Є факт , що 

модернізація економіки України неможлива без підготовки молодих кадрів з 

відповідним рівнем кваліфікації, оскільки саме вони здатні гнучко реагувати на 

нововведення, генерувати принципово нові ідеї, впроваджувати новітні технології, 

обслуговувати технологічно оновлене устаткування, адаптоване до сучасних вимог 

інноваційного суспільства. 

Саме тому важливим є питання не тільки озброїти випускників необхідним 

багажем знань, умінь і навичок, але й сформувати їх особистість як професіонала, 

здатного до вирішення професійних завдань. Причому маємо на увазі не лише 

професійність, а водночас їх креативну професійність. 

За роки незалежності у професійній освіті України відбулися значні 

трансформації, зокрема: перехід до ступеневої системи навчання та інформатизації 

навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ), 

запровадження нових організаційно-педагогічних форм підготовки кваліфікованих 

робітників і молодших спеціалістів з інтегрованих (укрупнених) професій, оновлення 

змісту професійної освіти з урахуванням динамічних змін у галузях виробництва, 

посилення уваги до експериментальної роботи в ПТНЗ, здійснення незалежної 

кваліфікаційної атестації майбутніх фахівців, розширення співпраці з роботодавцями, 

розвиток міжнародного співробітництва тощо. 

Поряд із цим спостерігалися негативні тенденції: скорочення мережі та 

контингенту учнів ПТНЗ, повільне оновлення переліку напрямів професійної 
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підготовки, зменшення обсягів державного замовлення та фінансування професійної 

освіти. Якість професійної підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів в 

Україні не повною мірою відповідає вимогам сучасного ринку праці. Основні проблеми 

спричинені збереженням значної централізації в управлінні професійною освітою, 

недостатньою взаємодією професійних навчальних закладів, роботодавців і науковців у 

розробленні державних стандартів професійної освіти, багатотипністю мережі ПТНЗ, 

недосконалістю механізмів фінансування. Неефективною є система професійної орієнтації 

молоді на робітничі професії та консультування з професійної кар’єри в ринкових умовах. 

Чимало складних проблем накопичилося в організації професійного навчання на 

виробництві. 

Модернізація професійної освіти потребує вдосконалення науково-методичного 

супроводу її розвитку, врахування прогресивних ідей зарубіжного досвіду професійної 

освіти і навчання, запровадження інноваційних технологій і методик підготовки 

висококваліфікованих робітників і молодших спеціалістів, а також розроблення і 

впровадження сучасних моделей управління та фінансування, розвитку співпраці з 

соціальними партнерами, створення державних стандартів на засадах компетентнісного 

підходу, підвищення престижності професійної освіти в суспільстві, удосконалення 

системи професійної орієнтації молоді на робітничі професії та консультування з 

професійної кар’єри, покращення матеріально-технічного, навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення, підвищення якості педагогічного персоналу. У процесі 

реформування професійної освіти мають бути створені заклади нового типу: одно- і 

багатопрофільні професійні ліцеї і багаторівневі та багатопрофільні професійні коледжі. 

Системних зусиль щодо розв’язання цих проблем має приділяти НАПН України у 

співпраці з Міністерством освіти і науки України, регіональними органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України та 

галузевими асоціаціями, Всеукраїнською асоціації працівників професійно-технічної освіти 

та іншими громадськими організаціями. Професійна освіта повинна бути спрямована на 

задоволення індивідуальних потреб особистості у здобутті сучасних і затребуваних на 

ринку праці кваліфікацій, професійний розвиток персоналу підприємств, забезпечення 

підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ 
 

Анотація. У статті уточнено сутність понять «інтеграція», «педагогічна 

інтеграція», проаналізовано основні інтеграційні процеси в історії педагогічної думки та 

визначено сутнісні характеристики інтеграції в сучасному освітньому процесі. Мета 

статті: проаналізувати основні інтеграційні процеси в історії педагогічної думки та 

визначити сутнісні характеристики інтеграції в сучасному освітньому процесі.  



48 
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Виклад основного матеріалу. Швидкі зміни, що відбуваються останнім часом в 

суспільстві, а також постійне збільшення обсягу наукової інформації роблять 

надзвичайно актуальною проблему оновлення змісту освіти, головними напрямами якої 

є, на думку спеціалістів, її гуманізація, гуманітаризація та інтеграція. Інтеграція 

України у світовий освітній простір, модернізація національної освіти у контексті 

Болонського процесу, реалізація завдань Державної національної програми «Освіта» 

(«Україна ХХІ століття»).  

Інтеграція – від латинського «integratio» – доповнення, відбудова цілого (integer – 

ціле), з’єднання докупи деяких частин чи елементів. У даному випадку поняття «ціле» 

розглядається як структурно упорядкована система, що виконує визначені функції. 

Враховуючи те, що «інтеграція» є поняттям багаторакурсним, вважаємо доцільним 

проаналізувати однокореневі поняття, а саме: інтеграція (служить для позначення 

процесу чи стану відбудови через відновлення, поповнення, об’єднання в ціле раніше 

ізольованих частин; тобто означає результат інтеграції чи дію, яка призводить до цього 

результату); термін інтегратор (означає «фактор», «відновник», «пристрій для 

інтегрування»); інтегративний (означає процес, в якому реалізується зовнішня і 

внутрішня, змістова і процесуальна сторони інтеграції); інтегрований (цілісний, без 

внутрішніх суперечностей стан, що задається ззовні), інтеграційний (характеристика 

процесу, який реалізується за допомогою інтегративних засобів); інтегрування (процес 

знаходження цілості за елементами); інтегрувати – поетапно увести елементи в задану 

систему з наявністю домінуючих елементів. Інтеграція не є новим явищем у 

вітчизняній педагогіці. Інтеграцію знань як основу цілісного сприйняття й пізнання 

світу, як методичний засіб навчально-виховного процесу розглядали у своїх працях такі 

відомі педагоги та мислителі. Проблема інтеграції в освіті на сучасному етапі розвитку 

педагогічної теорії і практики пов'язується з соціальним феноменом, сутність якого 

полягає в тому, що свідомість людей суттєво відстає від розвитку глобальних процесів, 

не встигає осмислити їх зміст, причини виникнення і взаємозв'язок, що унеможливлює 

прогнозування наслідків. Це означає, що в дослідженні глобальних проблем повинні 

взяти участь найрізноманітніші галузі наукового знання – як суспільно-гуманітарні, так 

і природничо-технічні. Інтеграція – це не лише посилення зв'язків, це – зміна вихідних 

елементів. Розглядаючи інтеграцію в освіті, вважаємо доцільним уточнити сутність 

поняття «педагогічна інтеграція». Інтегрування – це якісно відмінний спосіб 

структурування, презентації та засвоєння програмового змісту, що уможливлює 

системний виклад знань у нових органічних взаємозв’язках. Пріоритетними напрямами 

інтеграції є інтеграція за цілями педагогічного процесу, інтеграція за змістом, формами 

та методами. Інтеграційні процеси в системі національної освіти виступають як 

складова всебічної тенденції глобалізації світових процесів розвитку, як визначальний 

інтелектуальний базис гармонійного розвитку національних соціально-економічних 

систем.  

Узагальнюючи представлені точки зору провідних науковців, слід констатувати, 

що проблема інтеграції – одна з найдавніших і досліджувалася в різних аспектах, 

залишається актуальною і потребує подальшого розвитку у зв’язку з бурхливими 

змінами у сучасному суспільстві. Інтеграція – процес і результат, що є синтезом 
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процесуальних і результативних складових: інтеграції-процесу (забезпечує злиття в єдине 

ціле раніше диференційованих елементів) й інтеграції-результату (відображає момент 

фіксації здобуття в ході здійснення інтеграційного процесу певного інтеграційного 

«продукту»);  інтеграція знань – динамічний, безперервний, суперечливий процес, який 

потребує прогностичного підходу, врахування особливостей параметрів знань, виявлення 

специфіки їх структурування, предметних та інтегрованих знань та передбачає 

застосування адекватних змісту форм, методів, засобів навчання. 
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ІНТЕГРОВАНИЙ ПРОЕКТ ЯК СКЛАДОВА МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

 

Анотація. У статті розглянуто досвід ДЗ П(ПТ)О «Вище професійне училище № 55 

м. Дніпро» у реалізації інтегрованого (міждисциплінарного) проекту як складової 

міждисциплінарної інтеграції з метою оптимізації професійної підготовки спеціалістів 

швейних професій. 

Ключові слова: професійно-технічний навчальний заклад, професійна освіта, 

інтеграція в освіті, міждисциплінарні зв’язки, міждисциплінарна інтеграція. 

 

Основний виклад матеріалу. Якість професійної освіти є одним з найважливіших 

факторів реформування сучасної освіти в Україні відповідно до міжнародних стандартів. 

Це визначається, серед іншого, значним зростанням попиту на робітничі професії, яке 

останніми роками спостерігається в нашій державі. 

На сьогоднішній день перспективи покращення рівня освіти загалом і професійної 

зокрема пов’язують із застосуванням нових технологій навчання, нових підходів до 

освітньої діяльності, серед яких важливе місце займає розробка нових міждисциплінарних 

зв’язків. Встановлення міждисциплінарних зв’язків розглядається як важлива складова 

концепції міждисциплінарної інтеграції, яка передбачає об’єднання знання, переконання і 

практичної дії на всіх етапах підготовки фахівця [5, 18]. 

У широкому загальнауковому значенні під інтеграцією розуміють процес 
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взаємопроникнення структурних елементів різних галузей знань, який супроводжується 

зростанням узагальненості й комплексності, ущільнення, організованості. 

Міждисциплінарна інтеграція, яка ґрунтується на інтегративному підході у професійній 

освіті, розглядається як цілеспрямоване посилення міждисциплінарних зв’язків за умов 

збереження теоретичної і практичної цілісності навчальних дисциплін [2, 302].  

Міждисциплінарні зв’язки не тільки дозволяють встановити своєрідні «містки» між 

навчальними дисциплінами, але й на основі спільності змісту цих дисциплін побудувати 

цілісну систему навчання, яка, у свою чергу, є важливою умовою й результатом 

комплексного підходу, який дозволяє вичленувати як основні елементи змісту освіти, так і 

взаємозв’язки між навчальними предметами. Дослідники підкреслюють, що принцип 

міждисциплінарної інтеграції повинен виступати як основний механізм оптимізації 

структури моделі знань і системи дисциплін, який перетворює всю систему підготовки на 

теоретичний, технологічний і методичний засіб побудови моделей професійної 

діяльності [4]. 

Одним з варіантів реалізації інтегративного підходу у професійній освіті, який 

дозволяє на практиці перевіряти його дієвість, є реалізація інтегрованих 

(міждисциплінарних) проектів. 

В умовах закладу професійної (професійно-технічної) освіти перспективним є 

інтегрування у межах таких проектів загальноосвітніх і професійних дисциплін. Таким 

чином, учні, які у ряді випадків вважають предмети загальноосвітнього (шкільного) циклу 

зайвими, такими, що не знадобляться їм у подальшій професійній діяльності, отримують 

значну мотивацію до їх засвоєння. Крім того, оскільки реалізація проекту спрямовує учнів 

на створення конкретного інтелектуального, а в умовах професійного навчального закладу, 

у більшості випадків, і матеріального продукту, учні отримують навички переведення 

отриманих теоретичних знань у площину їх практичного застосування у професійній 

діяльності, що є важливим чинником формування конкурентоздатного фахівця на 

сучасному ринку праці. 

Протягом 2018-2019 навчального року у ДЗ П(ПТ)О «Вище професійне училище 

№ 55 м. Дніпро» було реалізовано один з таких інтегрованих (міжциплінарних) проектів 

екологічного спрямування «Перспективи застосування еко-пакетів як один з шляхів 

розв’язання проблеми забруднення довкілля побутовими відходами». У його реалізації 

були задіяні викладач предмету «Екологія», викладачі предмету «Конструювання швейних 

виробів», «Матеріалознавство», «Спецмалювання», а також майстри виробничого 

навчання. Проект був спрямований на популяризацію ідеї застосування альтернативного 

пакування на прикладі еко-пакетів як одного з перспективних шляхів вирішення проблеми 

забруднення міст побутовими відходами, а також в цілому на прищеплення учням 

усвідомлення відповідальності за екологічний стан навколишнього середовища, 

формування екологічної культури учнів та основ етичних взаємовідносин з довкіллям. 

Завданнями проекту було дослідження основних показників небезпечного впливу 

полімерних пакувальних матеріалів на екологічний стан довкілля та розробка варіантів 

сучасного дизайну для виготовлення еко-торбинок з найбільш економічно доцільних та 

екологічно безпечних матеріалів. 

Учасниками проекту на уроках екології було вивчено та узагальнено інформацію 

щодо основних видів побутових відходів, які забруднюють навколишнє середовище, на 

основі чого зроблено висновок, що ними виступають різноманітні полімерні пакувальні 

матеріали, такі як поліолефіни, полістирол, полівінілхлорид, регенерована целюлоза 

(целофан), поліефіри, поліетилентерефталат, поліамід тощо. Тому на уроці хімії за темою 
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«Ознайомлення зі зразками пластмас, синтетичних та натуральних волокон» було 

досліджено властивості тканин з натуральних матеріалів та типовий пакувальний матеріал. 

На уроках матеріалознавства було проведено технологічний аналіз тканин 

натурального складу, а матеріалознавчі характеристики текстильних матеріалів були 

узагальнені і представлені у вигляді таблиці. Зокрема, екологічно чисті тканини 

порівнювались за такими показниками як розривне навантаження, стійкість до зволоження 

та стирання, стійкість фарбування відносно забарвлення та волокнистого складу. На уроках 

спеціального малюнку учні створювали ескізи сумок, звертаючи увагу як на їх 

функціональність, так і на привабливість дизайну. З найкращих малюнків на уроках 

конструювання учні побудували викройки, а потім під час уроків виробничого навчання 

виготовили еко-торбинки. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що міждисциплінарна інтеграція у 

поєднанні з проектною методикою є невід’ємною умовою підготовки майбутнього фахівця-

професіонала у системі професійної освіти. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЯК МЕХАНІЗМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

СФЕРИ  В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Анотація. В статті розглянуто проблему інтеграції освіти і науки як механізму 

забезпечення ефективності підготовки фахівця соціальної сфери в умовах реформування 

освіти в Україні. Здійснений аналіз проблем адаптації у ЗВО, зокрема, до професійної 

підготовки фахівця соціальної сфери в нових умовах. 

Ключові слова: інтеграція, освіта, наука, реформи, фахівець соціальної сфери, 

студент, навчання, адаптивне навчання, адаптація. 
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Основний виклад матеріалу. Адаптивне навчання, як відносно нова теорія і 

технологія підготовки сучасного фахівця соціальної сфери, в умовах приведення 

державних стандартів середньої й вищої освіти у відповідність до нових вимог 

компетентнісної освіти студентів ЗВО, яка визнана безальтернативною і потребує 

модернізації продуктивної взаємодії між освітою та наукою, студентами та 

професорами. 

В умовах класичної освіти, коли підходи до модернізації та змін стосувалися 

аспектних змін (збагачення та оновлення змісту освіти; приведення форм та методів 

організації освітньої діяльності у відповідність до нового змісту навчання; оновлення 

форм контролю й оцінювання знань та ін.), наука нецілеспрямовано виконувала функції 

системного «обслуговування» освіти, виявлення природного потенціалу її розвитку 

повною мірою. Вона, наприклад, не мала права ставити перед собою завдання зміни 

освітньої формули, оскільки це не було обумовлено запитом діючої моделі 

соціально‐ економічного розвитку держави. Тому наука в освітній галузі закономірно 

визначала дослідницькі пріоритети, узгоджуючи їх з домінуючими ідеологічними 

чинниками, відповідно до яких диктувався запит на пріоритети особистості з 

визначеними типовими цінностями, способами мислення та поведінки, практично 

однаковими для всіх. Головною функцією науки був не стільки пошук ефективних 

природовідповідних моделей освітньої діяльності, скільки доведення правомірності 

існуючих технологій та дослідження їх резервів щодо можливого збільшення обсягу 

знань, що вивчався на відповідному освітньому рівні, удосконалення вмінь 

використовувати їх у типових та нестандартних ситуаціях тощо. 

Що стосується більш ніж 20‐ річного досвіду перехідного періоду, то означений 

тип інтеграціїосвіти і науки більшою мірою декларувався, однак він не реалізовувався у 

масовій практиці. І лише нинішня політика останніх років у сфері освіти, яка означила 

процес децентралізації, відповідно автономізації освітніх установ і закладів, 

сформувала реальні умови для запиту на наукову діяльність освітніх закладів як 

механізму визначення концепції, логіки, технологій розвитку освітньої системи 

кожного регіонального ЗВО (у контексті загальнодержавних тенденцій і вимог), 

активізуючи й розвиваючи власний науковий потенціал. 

У ситуації формування освітнього простору, орієнтованого на забезпечення 

розвитку систем, підсистем за оптимальною саме для них програмою, виходячи з 

наявного активу та притаманного лише їм потенціалу розвитку, дослідницька 

діяльність закономірно почала сміливіше брати на себе адаптивні функції та 

програмування процесу модернізації освіти на науково‐ теоретичній базі, 

дослідницькій основі з опорою на набутий адаптивний досвід й адаптивні можливості 

кожного. 

При тому йдеться не про самодостатні дослідження, а про їх проектування 

відповідно до системи природних зв’язків та залежностей, цілеспрямовуючи та 

взаємозбагачуючи кожне з них. За аналогією взаємозалежності освітніх систем, 

відповідно, освітніх просторів, формується логіка та структура взаємодії наукових 

просторів різних рівнів (державного, регіонального, ЗВО, їх підрозділів, кожного його 

суб’єкта). 

Проблема є актуальною і щодо адаптивних процесів: будь-які види адаптації, у їх 

контексті (форми взаємодії суб’єктів освітньої діяльності) будуть ефективними лише за 
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умови, коли вони стануть предметом наукових досліджень і формуватимуться за 

логікою пошуку оптимальної цільової спрямованості, інтеграції зусиль та спільної 

діяльності, її змісту, форм та методів, а також наявності валідного діагностичного 

інструментарію, здатного відслідковувати ефективність адаптивного процесу та 

оцінювати якість його результатів. 

Означимо сучасні проблеми та суперечності, які й досі чинять гальмівну дію 

оновленню національної освіти на основі науково обґрунтованої готовності освітян і 

науковців до нового етапу її реформування. Йдеться про наступні зовнішні фактори й 

внутрішні чинники та умови: 

 складність адаптації результатів фундаментальних наукових досліджень до 

практики системного реформування освіти. Мається на увазі розрив теорії і масової 

практики інноваційного розвитку професійної освіти, несформованість реальних 

механізмів трансформації теорії та методології на рівень концептуального, 

змістово‐ технологічного забезпечення формування нової моделі компетентнісної 

професійної освіти в умовах наявних залишків інформаційно‐ репродуктивного 

навчання у конкретних навчальних закладах; 

 недостатній рівень сформованості системи координаційної й творчої взаємодії 

між науковими та освітніми інституціями. Її наявність здатна спонукати до співпраці, 

оперативно реагувати на актуальні потреби та ініціативи кожної сторони, 

забезпечувати перманентно і масово конструктивну комунікацію між академічними 

науковими інституціями і безпосередніми організаторами освітнього процесу (тими, 

хто визначає стратегію, тактику розвитку вищої освіти, і тими, хто їх реалізує). Донині 

вона є ситуативною і аспектною (лабораторії, наукові проекти, експериментальні 

майданчики, необ’єктивна експертиза тощо). Незабезпечена достатня популяризація та 

обґрунтування намірів, проектів, які ініціюються управліннями, освітянами, окремими 

академічними інститутами, а відтак, вони не стають предметом широких обговорень, 

узгодження позицій теоретиків і практиків, в результаті чого не вивіряється їх 

правомірність, оптимальність, ефективність з позицій можливостей їх реалізації. І що 

найважливіше – не реалізується потенціал відкритості та публічності прийнятих рішень 

щодо оновлення освіти, що є, з одного боку, потужною формою підвищення 

професійної компетентності практичних працівників, з іншого – можливістю науки, 

управлінських структур оперативно реагувати на запити практики й пропозиції науки; 

 адаптивні процеси перехідного періоду, який характеризується радикальними 

змінами, ще не є предметом міжсистемних сумісних досліджень установ і закладів 

освіти різного спрямування, вони мають пропонувати практиці узгоджений, 

адаптований для практичного використання алгоритм оновлення змісту освіти, 

принципи його відбору від відповідної науки, пропонуючи необхідні матеріали для 

широкої просвітницької роботи стосовно теоретико‐ практичних основ 

компетентнісної освіти, а також конкретні маршрути формування змісту та логіки 

перехідного періоду, виходячи з реального стану та потенційних можливостей кожної 

установи та закладу вищої освіти; 

 рівень відповідності діагностичних методик актуальним потребам перехідного 

періоду ще недостатньо сприяє напрацюванню затребуваних практикою матеріалів: 

пакету реальних (зручних для масового використання) методик, розробок, які б 
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комплексно й об’єктивно визначали рівень продуктивності реформ освітньої системи, 

кожного її суб’єкта (включаючи діагностику рівня самоефективності професійної 

діяльності вчителя, викладача) відповідно до поетапного поступу стандартам 

компетентнісної освіти згідно з розробленими маршрутами; 

 недостатній рівень інтеграції освіти і науки гальмує забезпечення ефективності 

адаптивних процесів. Більшість рекомендованих нововведень у систему вищої 

педагогічної освіти не є результатом фундаментальних досліджень, не мають 

достатнього теоретичного обґрунтування, не впроваджуються на основі науково 

обґрунтованого алгоритму, а відтак часто є незрозумілими і такими, що не 

сприймаються і не приймаються викладачами й вчителями як реальними агентами 

реформ на практиці; 

 проблеми браку системності, взаємозв’язку та взаємозалежності адаптивних 

процесів різних підсистем та рівнів освітньої діяльності. Адаптація студентів у сферу 

професійної освіти безпосередньо залежить від ефективності взаємодії усіх суб’єктів 

освітньої діяльності, а також адаптації освітньої системи в цілому до нової, 

компетентнісної стратегії її розвитку, до конкретних умов її практичної реалізації. 

Особливої актуальності набуває проблема готовності до адаптивних процесів в умовах 

нової освітньої мети, доступного для сприйняття змісту освіти, технологій 

розвивального навчання, вимог, продиктованих особливостями нового часу, 

соціально‐ економічними реаліями, а також адаптації систем, підсистем, усіх суб’єктів 

освітньої діяльності, формуючи конструктивні взаємовідносини, поетапно нарощуючи 

актив компетентнісної професійної освіти. Важливо, щоб ці процеси досліджувалися та 

формувалися на практиці у тісній взаємодії всіх учасників реформування освіти. 

Нами зроблена спроба комплексного аналізу проблем адаптації у ЗВО, зокрема, 

до професійної підготовки фахівця соціальної сфери в нових умовах через призму 

реалізації такого стратегічного напряму розвитку вітчизняної освіти, як інтеграція 

освіти та науки, досліджуючи при тому взаємозалежність між складовими систем, 

підсистем, провідних суб’єктів наукової й освітньої діяльності та їх адаптивність і 

готовність до змін, що вже стали відчутними на всіх рівнях управління освітою. 

Дослідницька діяльність ЗВО закономірно трактується нами як найбільш 

значущий чинник постійної оптимізації багатовекторних та різнорівневих адаптивних 

процесів, коли йдеться про динаміку розвитку ситуацій у контексті зміни освітньої 

парадигми, концептуальних особливостей перехідного періоду – від освіти 

інформаційно‐ репродукти вної до компетентнісної.  
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ  

НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

Анотація: У даній публікації розглянуто розвиток професійно-технічної освіти в 

умовах реформування освітнього процесу на теренах незалежної України. З’ясовано 

основну мету діяльності професійно-технічних закладів освіти. Визначено причини 

оновлення інтеграції загальної середньої та професійно-технічної освіти. 

Зосереджено увагу на напрямах, які актуальні для забезпечення високої якості знань 

сучасного фахівця.  

Ключові слова: освітній простір, інтеграційні процеси, професійна освіта, 

Україна. 

 

Основний виклад матеріалу. Глобалізаційні процеси, які відбуваються у 

сучасному світі, охоплюють різні сфери діяльності суспільства (соціальну, політичну, 

економічну, правову, культурну та освітню галузі). Основною проблемою людства і 

освітян є пошук шляхів модернізації освітнього процесу як важіль формування 

особистості. Завдяки вирішенню цієї проблеми можна буде говорити про формування 

динамічного середовища та появу конкуренції на ринку праці.  

На початку реформування освітньої діяльності на території України виокремили 

головне завдання – модернізацію освіти, яка в майбутньому зможе забезпечити 

соціально-економічний, політичний та науковий розвиток суспільства. Прикладом для 

модернізації освітнього процесу є європейські досягнення у сфері навчання. Окремої 

уваги заслуговує вирішення питання модернізації професійної освіти.  

Професійна освіта – комплекс педагогічних та організаційно-управлінських 

заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями, 

навичками певної професії, розвиток їхньої компетентності [2]. 

Для оновлення та інтеграції професійної освіти постає необхідність поліпшити 

зміст освіти, якість викладання, забезпечити використовування сучасних форм і 

методів навчання (які спрямовані на формування компетентностей в учнів) з метою 

забезпечення високої якості знань сучасного фахівця. 

Для забезпечення високої якості знань сучасного фахівця існують такі напрями 

роботи: поширення діяльності освітніх установ на міжнародному рівні, визнання знань 

та інформації основою соціальної інтеграції, а їх взаємодію – основою глобальної 

конкурентоспроможності, інвестування в розвиток професійної освіти з метою 

забезпечення ефективності підготовки майбутніх фахівців [3].  

Система української професійної освіти нині актуалізує нові тенденції, явища, 

процеси, такі як нові професійні освітні стандарти, моніторинг якості освіти, оновлення 

змісту навчання (перегляд і модернізація програм, навчальних матеріалів, літератури); 

виконання наукових проектів; конкуренція закладів професійно-технічної освіти; 
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стимулювання інноваційних методик і форм викладання та виховання [1; 4; 5].  

На основі зазначених тенденцій та перспектив, основною метою закладів 

професійно-технічної освіти в Україні є забезпечення підготовки фахівців будь-якої 

галузі, які володіють необхідними компетенціями, здатних на високому професійному 

рівні виконувати визначені завдання, спроможних оволодівати та самостійно 

аналізувати інформацію, створювати та поширювати знання, творчо розвиватись, 

самовдосконалюватись, бути мобільними та конкурентоспроможними. 

Слід зауважити, що процес визначення компетенцій, структурування та 

обґрунтування їх змісту, який відбувається як на міжнародному, так і на регіональному 

рівнях, не є завершеним та обумовлений низкою причин. Це дає поштовх для 

подальших наукових пошуків і трансформації системи загально-середньої та технічної 

освіти. Слід зазначити, що інтеграція у професійно-технічних закладах освіти 

відбувається за допомогою компілювання гуманітарних знань та предметів 

професійного спрямовування. 

Таким чином, основними складовими загального інтеграційного процесу розвитку 

сучасного світу є процеси інтеграції: знань про людину, суспільство і природу; 

технологій діяльності людини, технічних і людино-технічних засобів діяльності, а 

також процеси інтеграції соціально-економічних і науково-технічних систем; 

політичних, нормативно-законодавчих, екологічних, промислового виробництва, 

сільського господарства, будівництва і архітектури тощо. Отже, реформи в Україні у 

сфері освіти повинні бути спрямовані на формування і реалізацію дієвої інтеграційної 

стратегії та вироблення спільної моделі інтелектуального зростання націй, що 

заснована на світовій практиці. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СУЧАСНИХ ВИМІРАХ  ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 

Анотація. У статті розглянуто результати теоретичного дослідження  

напрямків інтеграції в сучасному освітньому просторі професійно (професійно-

технічної)  освіти. 

Ключові слова: інтеграція, напрямок інтеграції, процес інтеграції, соціальна 

інтеграція, соціалізація, територіальна інтеграція. 

Основний виклад матеріалу. Серед пріоритетних напрямів освіти вагоме місце 

займають інтегративні процеси, серед яких: інтеграція до європейського та світового 

освітнього просторів; інтеграція професійних (професійно-технічних) навчальних 

закладів та підприємств для забезпечення високої якості професійної освіти та 

професійної мобільності випускників (професійно-технічних) навчальних закладів на 

ринку праці. 

Сучасний стан проблеми інтеграції пов’язаний з історією її розвитку, яка 

послідовно проходила етапи комплексного навчання, між предметних зв’язків, 

системи інтегрованих курсів, підіймається на рівень інтеграції в системі професійної 

освіти задля забезпечення формування в майбутнього конкурентоздатного  фахівця 

цілісної картини світу в усьому різноманітті його зв’язків, входження молодої людини до 

світової спільноти зі збереженням її національної ідентичності. 

Враховуючи всі аспекти поняття інтеграції, в межах нашого дослідження 

визначимо її як ефективне та гнучке цілеспрямоване з’єднання елементів довкілля 

або навчально-виховного простору для оптимізації професійної підготовки майбутніх 

фахівців, що забезпечує цілісність й інформативну ємність знань та гармонійний 

розвиток особистості студента. 

Розрізняємо внутрішню  та зовнішню  інтеграцію. Зовнішня інтеграція 

виявляється на рівні керування навчально-виховним середовищем, а внутрішня – на 

рівні організаційно-методичного забезпечення навчально-виховного середовища та 

психолого-педагогічному рівні. 

Метою статті є розкриття напрямів інтеграції у сучасних умовах вищої школи. 

Узагальнення досвіду навчальних закладів України дозволило виокремити зовнішні 

інтегративні процеси в професійній підготовці майбутніх фахівців, що представлено 

напрямами інтеграції, які, є важливими для сучасної освіти. Прояв напрямів інтеграції 

спостерігається на рівнях: 

  керування навчально-виховним середовищем  (макрорівень); 

 методичного забезпечення навчально-виховного середовища  

(мезорівень);  

 психолого-педагогічному (мікрорівень). 
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Розподіл за макро-, мезо- та мікрорівнями визначається масштабами та джерелом 

інтеграції: 

 макрорівень (рівень керування навчально-виховним середовищем) інтеграція 

існує та об’єктивно впливає на процес формування навчально-виховного  середовища  

поза нашим бажанням чи небажанням як виток із процесів глобалізації, інформатизації 

та комерціалізації світового суспільства; 

  мезорівень (рівень організаційно-методичного забезпечення навчально-

виховного середовища) інтеграція існує і суб’єктивно впливає на процес формування 

навчально-виховного середовища залежно від бажання чи не бажання  викладацького 

складу як виток із макрорівня та кваліфікації викладачів, їхнього бажання 

підвищувати свій професійний рівень, упроваджувати інновації тощо; 

 мікрорівень (психолого-педагогічному  рівень) інтеграція існує суб’єктивно як 

виток із мезорівня шляхом інтеграції різного знання свідомістю студента та приводить 

до появи нового знання, виявляє вплив зовнішніх чинників, які є показниками 

інтегративних процесів, на внутрішні якості, потреби особистості. 

Інтеграція наук  і наукових знань  природно випливає з процесів матеріальної 

єдності світу. Це відображається в основних ознаках єдності світу: подібність складу, 

властивостей та структур функціонування й розвитку об’єктів; різноманітність зв’язків 

і взаємодій між різними рівнями організації та предметними галузями явищ; існування 

процесів взаємного та зворотного перетворення одних матеріальних утворень і станів 

у інші; спільність походження, генетична єдність чи тотожність явищ того або іншого 

рівня; можливість явищ певного рівня підкорятися не лише законам цього рівня, а й 

усім законам рівнів, які лежать нижче. 

Об’єктивна єдність світу передбачає предметну та методологічну єдність 

пізнання природи і суспільства, принципову єдність логічної структури природничих 

та соціальних наук, а також дає можливість використовувати загальнонаукові закони, 

що охоплюють усі сторони дійсності, і мають універсальне значення, під час 

формування професійної підготовки фахівців. 

Відтак, інтеграція наук і наукових знань проявляється у професійній підготовці 

майбутніх фахівців у вигляді взаємопроникнення структурних елементів різних 

галузей знання. Останнім часом загострилася проблема соціокультурної інтеграції, 

підґрунтям якої виступила криза соціального життя людей, що охопила нашу планету 

наприкінці ХХ – початку ХХІ століть. Джерелом соціокультурної інтеграції є само 

розгортання атрибутивних властивостей людини, спонтанне зростання потужності її 

інтелекту. Вважаю,  що з появою смислових полів, котрі утворили навколо нашої 

планети ноосферу, яка само зберігається і само відтворюється, виникла здатність 

соціального світу та його елементів або соціальних підсистем до інтеграції в єдину над 

систему, участь у створенні якої бере все населення планети. 

Соціокультурна інтеграція – це природний процес, необхідна умова самого 

існування і функціонування соціальної спільноти, що відбиває єднання, момент 

злагоди, гармонії, динамічного стану координації відносин і процесів даної ”спільноти 

”. Соціокультурна інтеграція несе у собі ефект встановлення якісно нової онтології 

соціального світу і в такий спосіб структурує Всесвіт.  

Одним із способів залучення людини до соціокультурної інтеграції є 

підключення її до загального інформаційного поля спільноти. Засобами такого 



 

59 

залучення є навчання, спілкування, виховання. В такій ситуації система освіти не може 

залишатися байдужою до процесів соціокультурної інтеграції і має врахувати це 

явище у професійній підготовці майбутніх фахівців. 

Процес соціокультурної інтеграції відбувається шляхом соціального розвитку 

індивіда, під яким розуміється процес засвоєння людиною особистісних якостей, 

елементів культури, соціальних норм і цінностей, на засадах яких формуються 

соціально значущі риси особистості на різних етапах її існування. 

Особистість є суб’єктом соціального розвитку, і, що не менш важливо, активним 

суб’єктом саморозвитку, в тому числі самовиховання. Тому говоримо не тільки про 

важливість засвоєння соціального досвіду індивідом, а й розглядаємо його як 

активного суб’єкта соціалізації. Необхідно відзначити, що соціальний розвиток – це 

безперервний процес, який відбувається протягом усього життя людини і ніколи не 

може бути «завершеним». 

Отже, в навчальному закладі має бути створено середовище, де викладач стає 

посередником між особистістю та соціальним досвідом здобувача освіти, і має 

погасити негативний вплив інформаційного суспільства. Коли учень здобуває 

професійну освіту, то відносини „викладач – учень” відображають відносини 

„суспільство – учень”.  

Міжпредметна інтеграція у професійній підготовці виступає у вигляді 

міжпредметних зв’язків, системне використання яких  виробляє в учнів, уміння 

критично осмислювати матеріал, що вивчається. Новий матеріал  здобувачі освіти  

порівнюють із тими знаннями, які їм відомі, зіставляють їх, аналізують, додають із 

відомого раніше, і ця активна свідома діяльність з узагальнення нового під впливом 

раніше відомого із суміжних дисциплін сприяє більш повному засвоєнню програмного 

матеріалу. 

Таким чином, використання міжпредметної інтеграції, передбачає  організацію 

інформаційного простору знань, що дозволить відійти від вузької спеціалізації,  

забезпечить  поєднання аналітичного мислення та бачення дисципліни. 

І другий напрям інтеграції – поєднання теоретичного та виробничого 

навчання створює умови для оволодіння виробничими процесами, професійними 

знаннями, передовим  педагогічним досвідом; виховання конкурентоздатного 

фахівця на ринку праці, підготовленого до професійної діяльності. Її основу 

складають загальноосвітні, загально-технічні та спеціальні знання, професійні 

вміння та навички. Зміщення акцентів у бік виробничого навчання надасть 

можливості майбутнім фахівцям зменшити період адаптації до своєї професійної 

діяльності, який витрачається на те, щоб, спираючись на здобуті під час навчання 

знання та вміння, самостійно знайти раціональні засоби розв’язання типових 

виробничих завдань. Не маючи уявлення про повний зміст діяльності в конкретних 

умовах, фахівець змушений діяти методом проб і помилок, або часто звертатися за 

допомогою. Чим більше часу буде виділено на виробниче навчання, тим більш 

органічно випускники будуть себе почувати на робочих місцях та швидше 

просуватися кар’єрними сходами. 

Професійна підготовка на основі інтеграції теоретичного та виробничого 

навчання сприяє забезпеченню професійної компетентності майбутніх фахівців, 

формуванню в них готовності до самостійного застосування комплексу знань у 
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вирішенні типових і нетипових виробничих завдань, слугує поліпшенню підготовки 

кадрів як головної продуктивної сили в контексті вимог Болонської декларації. 

Останнім часом ми знову зустрічаємось із проблемою протиріччя між 

необхідністю передачі та засвоєння у процесі професійної підготовки об’єму 

інформації, що постійно зростає, та фізичними можливостями здобувача освіти і 

викладача; між засвоєними теоретичними знаннями та потребами реального життя у 

професійних уміннях та навичках. Тому, виникає необхідність змінювати пріоритети в 

освіті, переміщуючи акценти зі знань на інтеграцію знань, практичних умінь,  

навичок,  якостей, досвіду професійної та  соціальної діяльності. 

Сутність проблеми інтеграції знань базується на існуючому протиріччі: Всесвіт – 

цілісний, а система знань про нього такої цілісності не має, ані в масштабах людини, ані 

в масштабах суспільства загалом. Це зумовлено трьома причинами: 1) відсутністю 

цілісності в масштабах суспільства як наслідок еволюції наук; 2) відсутність 

системності в освіті на всіх її етапах; 3) відсутність цілісності знань у внутрішньому 

світі людини (окремі елементи знань знаходяться в окремих структурних одиницях  

досвіду, зв’язки визначаються не вимогами системності, а відчуттями, емоціями, 

оцінками). 

У свою чергу, відсутність цілісності знань знижує ефективність інтелектуальної 

діяльності (протиріччя окремих знань за конкретними питаннями; утруднення пошуку в 

пам’яті потрібної інформації та визначення можливості застосування наявної 

інформації для конкретного випадку). 

На мою думку, інтеграції знань, практичних умінь і навичок потрібно приділити 

більшої уваги у професійній підготовці майбутніх фахівців. Хоча вважається, що 

комплекс „знання – практичні вміння – навички” – щось єдине, на практиці це 

виявлялось зовсім не так. У своїй практиці викладачі стикаються з такою проблемою: 

людина знає правила правопису, вони в нього аж „відскакують від зубів”, а пише з 

помилками; знає формули скороченого множення, а коли розв’язує приклад, не бачить 

цієї формули тощо. Отже, на цих простих прикладах можна простежити відсутність 

зв’язку „знання – практичні вміння”. Тому що, навички здобуваються наполегливою 

працею, багаторазовим повторенням однієї і тієї самої дії, розв’язанням значної 

кількості прикладів, на що в особистості, яка навчається, часто не має часу у зв’язку з 

перевантаженістю програм. Отже, коло замкнулося і ми повернулись до інтеграції 

знань, що дозволяє їх ущільнити; впровадження загальнонаукових знань, які 

дозволяють вивчити низку прийомів і далі використовувати їх у всіх ситуаціях 

професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Ще складніше справи у професійній підготовці. Загальноосвітні предмети ніяк не 

хочуть „дружити” з професійними. Теми повторюються в різних предметах, змінюючи 

позначки. Процес відбору теоретичних знань, необхідних для здобуття певної 

професійної навички, у здобувачів освіти  відбувається стихійно, тому що вони не 

уявляють, якого роду знання з окремих дисциплін можуть їм знадобитися.  

Між тим проблема використання знань у практичній діяльності набагато 

складніша. Діяльність людини в новій ситуації, коли виникає потреба в застосуванні 

наявних знань, міститься в активному пізнанні самого об’єкту діяльності, в 

орієнтуванні, в опрацюванні уявлень про нього, виокремленні предмету, 

переформулюванні попередніх завдань, співвідношенні їх із наявною ситуацією в 

різних площинах, у різноманітних структурах відношень.  

У реальних практичних ситуаціях фахівець має аналізувати та застосовувати у 
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взаємозв’язку багато різнорідних понять, принципів, законів із різних розділів 

різноманітних галузей знань. Тому застосування теоретичних знань у практичній 

діяльності – це складний процес пошуку учнями умов, які потрібно врахувати, понять, 

принципів, законів, які вони мають знати та використовувати. А це можливо лише за 

умови інтеграції знань, професійних умінь, навичок та досвіду діяльності, під якою ми 

розуміємо взаємопроникнення елементів різних галузей знань, унаслідок  чого 

утворюється інтегративна система знань, професійних умінь, навичок, якостей, досвіду 

професійної та соціальної діяльності, що сприяє формуванню компетентності 

майбутнього висококваліфікованого фахівця. 

Відтак, мною простежено особливості прояву інтеграції у професійній підготовці  

висококваліфікованих фахівців. Зазначені напрями інтеграції використовуються під час 

навчання у тому чи іншому вигляді, але їх використання не має системності. Вважаю, 

що урахування зазначених напрямів та засобів інтеграції дозволить суттєво покращити 

професійну підготовку майбутніх фахівців,  зробити її відповідною сучасним умовам, 

орієнтувати на інтеграцію до світового освітнього простору, водночас, зберігаючи 

національну систему освіти, яка враховує специфіку держави та накопичений досвід. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ 
 

Анотація. В статті розглянуто актуальну проблему інтеграції процесів у 

професійній освіті. Розкриваються шляхи інтеграції навчальних предметів і умови, 

необхідні для такої діяльності. 

Ключові слова: інтеграція, трудове навчання, міжпредметні зв’язки, рівні 

дидактичної інтеграції. 

Основний виклад матеріалу. Як відомо, проблема інтеграції навчальних 

дисциплін тісно пов’язана з численими дослідженнями міжпредметних зв’язків, що 
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інтенсивно розвивалися останнім часом, особливо в рамках системи загальної 

середньої і професійно-технічної освіти. Не викликає сумнівів той факт, що 

міжпредметні зв’язки є певним відображенням у змістові і методах навчання 

об’єктивних зв’язків між науками і взаємозв’язків, що об’єктивно існують у природі і 

вивчаються різними науками. В той самий час необхідно пам’ятати, що це не буквальне 

відображення міжнаукових зв’язків, що міжпредметні зв’язки виконують певні 

дидактичні функції, вони є дидактичною умовою підвищення наукового рівня знань 

учнів, умовою вдосконалення всього навчального процесу. Безперечно, що інтеграція 

навчальних дисциплін має будуватися на своїх принципах. У загальному випадку 

логічну структуру дидактичної інтеграції як інтеграції наукової здійснюють три 

основних елементи: база, завдання і знаряддя. Базою при цьому буде кооперуюча 

дисципліна, завданням – вихідна проблема, що формується в рамках базової 

дисципліни, знаряддям – теоретичний і технічний інструментарій базової дисципліни, 

що бере участь у кооперації. У зв’язку з цим виокремлюють три рівні дидактичної 

інтеграції [1, с. 16-17]. Перший рівень – це асиміляція інструментарію (теоретичного 

або технічного) базової науки з тією, що бере участь в інтеграції; кожна з них має в цих 

випадках свій науковий суверенітет у навчальному процесі. Цей тип міжпредметної 

інтеграції в навчальному процесі знаходить нині втілення в понятті міжпредметних 

зв’язків. Другий рівень дидактичної інтеграції має знайти втілення в синтезі наук, що 

взаємодіють на основі однієї з них (базової), який, у свою чергу, може бути як 

частковим, так і повним (дисциплінарним). При цьому кожна з наук зберігає свій 

предмет, свої концептуальні основи, тобто свій науковий статус. До суттєвих 

особливостей дидактичної інтеграції на рівні синтезу необхідно віднести те, що вона не 

повинна бути ні простим злиттям інформації взаємодіючих наук, ні їх механічною 

сумою, ні поглинанням одних наук іншими. Їх механізм не можна уявити у вигляді 

простого механічного переносу інформації з одного курсу в інший. Це положення 

природно має місце стосовно інтеграції природничо-наукових і технічних дисциплін. У 

результаті їхньої інтеграції власне має змінюватися методика викладання матеріалу, 

причому, насамперед, у бік збільшення проблемності його подання. Нарешті, третій 

рівень дидактичної інтеграції, так званий рівень цілісності, завершується формуванням 

нової навчальної дисципліни, що носить інтегративний характер і має власний предмет 

вивчення. Якщо перший рівень міжпредметної взаємодії знаходить досить широке 

застосування в практиці навчання, то взаємодія другого та третього рівнів ще тільки 

починають використовуватися. Створення і реалізація такої програми висуває низку 

методичних проблем, найбільш складною з яких є проблема створення відповідних 

посібників для студентів. Для цього необхідно без застосування складного 

математичного апарату викласти основні ідеї курсу, їх фізичну суть, методи та 

інструменти дослідження, основні результати. При цьому розкрити органічний перехід 

від теорії до практичного використання фізичних досліджень. Джерелами 

дидактичного синтезу навчальних предметів у ПТНЗ можуть виступати об’єкти і 

предмети навколишнього світу, що вивчаються у межах навчальних дисциплін. 

Виходячи з цього, можна допустити, що під час підготовки вчителя технологій можуть 

бути інтегровані навчальні предмети, покликані ознайомлювати учнів з такими 

галузями знань:  

 суспільство і суспільні відносини (історія всесвітня, історія України, історія 
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рідного краю, правові відносини, українознавство, основи економічних знань);  

 природа та її основні закономірності (фізика, астрономія, хімія, біологія, 

екологія);  

 природознавство й основи виробництва (фізика, електротехніка, хімія, 

матеріалознавство, техніка й технологія сучасного виробництва, агрономія, 

тваринництво);  

 логічні й алгоритмічні процедури (математика, інформатика й обчислювальна 

техніка, основи кібернетики).  

На основі реалізації інтеграційних зв’язків між навчальними предметами не лише 

на якісно новому рівні вирішуються питання навчання та виховання, оптимального 

конструювання змісту освіти, а й також закладається фундамент для комплексного 

бачення учнями складних проблем дійсності. Інтеграційні курси сприяють видаленню 

другорядного матеріалу, зайвої деталізації і конкретизації, виділенню головного, 

працюючого на освіченість, на формування світоглядної картини буття і діяльності 

людей. Разом з тим, вони мають властивість вкладеності (ієрархічності) більш простих 

понять у більш загальні, що дозволяє їх досить легко добудовувати, наприклад, від 

пропедевтичних (базовий компонент) до спеціальних (професійне навчання, 

поглиблення, задоволення індивідуальних пізнавальних потреб). Ось чому інтеграційні 

зв’язки і тенденції слід уважати важливою умовою і результатом комплексного підходу 

до навчання і виховання студентів. Коли ж можлива інтеграція навчальних предметів? 

На нашу думку, вона передбачає виконання таких умов: 

1) під час вивчення суміжних дисциплін розглядаються однакові або достатньо 

близькі об’єкти;  

2) під час навчання студентів різним дисциплінам використовуються однакові або 

близькі методи пізнання (дослідження);  

3) засвоєння знань із загальноосвітніх природничо-наукових і професійно 

орієнтованих дисциплін засновано на одних і тих самих теоріях або закономірностях;  

4) у процесі навчання студентів різним предметам і в процесі трудового (або 

виробничого) навчання використовуються однакові прийоми діяльності. Треба 

пам’ятати, що інтеграція навчальних предметів – далеко не механічна діяльність, а 

інтегрований навчальний предмет не є просто сумою окремих навчальних курсів. Цей 

процес потребує суттєвої переробки змісту і структури навчальних предметів, 

посилення у них спільних ідей і теоретичних концепцій. Як уже зазначалося, 

теоретична розробка даних проблем тільки починається. Однак практичні працівники 

навчальних закладів, не чекаючи завершення теоретичних пошуків, самі розробляють 

шляхи і способи взаємопов’язаного вивчення загальноосвітніх і професійно 

орієнтованих дисциплін на основі споріднення й єдності. Теоретичні й 

експериментальні дослідження показують, що запровадження інтеграційних процесів у 

професійній освіті відкриває перед учнями можливості оволодівати узагальненими, 

сукупними знаннями, спроможними звільнити їх від однобічного розвитку і 

прискорити розширення їхнього світогляду. 
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У МОВЛЕННЄВОМУ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 
 

Актуальність дослідження. Мовленнєвий розвиток дошкільників – одне з 

найважливіших завдань дошкільної освіти. Від уміння спілкуватися, розповідати, 

ділитися враженнями, доводити свою думку тощо залежить входження дитини у 

соціум, а також життя у ньому. Пізнання маленькою дитиною світу і себе у ньому, 

здобуття першого досвіду теж значною мірою залежить від її здобутків у 

мовленнєвому розвитку. 

Ключові слова: медіатехнології, мовлення, дошкільники. 
 

Основний виклад матеріалу. Зазначимо, що у новій редакції Базового 

компоненту дошкільної освіти розвиток мовлення виокремлено в самостійну 

обов’язкову освітню лінію: «Мовлення дитини» як одну з основних освітніх ліній, що 

становить підґрунтя для формування мовної і мовленнєвої компетенцій дітей на 

подальших етапах навчання, зокрема у початковій школі [1]. 

Отож, мовленнєвий розвиток у сучасних закладах дошкільної освіти потребує 

пильної уваги. Яким він є і яким повинен бути? 

Проаналізувавши вітчизняні традиції організації мовленнєвої роботи з дітьми в 

умовах закладу дошкільної освіти, бачимо, що провідною формою навчання дітей 

рідної мови та розвитку мовлення були і, все ж таки, залишаються заняття різних видів 

і типів. Це пояснюється тим, що певні мовленнєві вміння, які конче потрібні дитині для 

спілкування та підготовки до школи, важко сформувати поза спеціально 

організованими заняттями. Однак ця форма роботи повинна відповідати сучасним 

вимогам. Одним із найважливіших завдань педагога має бути майстерне використання 

методів і прийомів, які б спонукали дітей мислити й говорити, творчо використовувати 

мову під час виконання цікавих завдань [3]. 

Мета дослідження – хочемо привернути увагу до використання медіатехнологій 

як важливого методу і засобу мовленнєвого розвитку дошкільників. Ми розглядаємо 

медіатехнології як інтеграцію різних засобів передачі інформації (тексту, звуку, 

графіки, рухомих і нерухомих зображень) за допомогою комп’ютера або іншого 

аудіовізуального пристрою. 

Так, у сучасному освітньому просторі дошкілля проблема впровадження 

медіатехнологій була порушена Дорошенко З. П. Автор зазначає, що у системі 

дошкільної освіти доцільно використовувати медіа, оскільки вони найбільш 

оптимально та ефективно відповідають триєдиній меті заняття: освітній, розвивальній 

та виховній. 

Застосування медіатехнологій у якості дидактичних засобів повинне 
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використовуватись також для підвищення мотивації навчання, розвитку творчих 

здібностей дітей та для створення сприятливої, емоційно-позитивної атмосфери. 

Наголосимо, що найважливішою запорукою успішного мовленнєвого розвитку 

дошкільників є їх особистий інтерес, потреба, внутрішній стимул, які б викликали 

бажання у дітей думати і говорити. Вважаємо, що використання найрізноманітніших 

засобів медіатехнологій здатне зацікавити малюків, привернути їхню увагу до об’єкта, 

предмета, явища, теми, що обговорюється. Відтак, викликати у них внутрішню потребу 

до мовленнєвої активності, стати її спонукою. 

Реалізуючи завдання мовленнєвого розвитку (розвиток зв’язного мовлення, 

збагачення лексики, виховання звукової культури мовлення та ін.), вихователь повинен 

добре продумати, що саме допоможе увиразнити дитяче сприймання та розуміння 

слова, поняття, явища тощо. Науковці та педагоги як минулого, так і сьогодення 

переконливо стверджують про важливість чуттєвого досвіду дитини у розвитку 

мислення та мовлення [2, 151]. І саме тоді, коли вихователь не може запропонувати 

малюку безпосереднього спостереження за маленькою сірою мишкою, почути, як 

прощально курличе журавлиний клин, побачити, як проростає зернятко, 

підкреслюється важливість використання найрізноманітніших медіатехнологій. 

Переглянувши відео, на якому мукають корівки, качечки крякають, діти охоче 

звуконаслідують тварин, вправляючись у звуковимові. Добрий мультик подасть 

взірцеву інтонаційну виразність літературної мови, викличе бажання у дошкільників 

обговорити вчинки, риси характеру героїв, висловити своє ставлення до них чи дати їм 

пораду. Слово «клекіт» назавжди увійде у словник малят, залишивши у свідомості 

яскраві враження після перегляду відеозапису радісного клекотіння лелеки у гнізді. 

Дошкільникам нескладно буде розказати про те, як ластівка будує своє гніздечко, як 

шумить гірська річка та інші дива природи, якщо вони зможуть це побачити, почути з 

допомогою засобів медіатехнологій. 

Висновки дослідження. Проаналізувавши, підкреслюємо, що заняття з 

мовленнєвого розвитку будуть результативними, цікавими, сприятимуть невимушеній 

(«скажи повним реченням», «повтори…») мовленнєвій активності дошкільників, якщо 

педагоги зуміють вдало дібрати тему для обговорення та подбають про яскравість 

відчуттів дітей, використовуючи розмаїття медіатехнологій. 
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Анотація: у матеріалі розглядається застосування мультимедійних засобів 

навчання з метою формування у майбутніх фахівців професійної компетентності, 

розкрито особливості їх використання як найбільш ефективного та 

багатофункціонального засобу, що інтегрує в собі освітні ресурси, задля формування 

ключових компетентностей студентів. 

Ключові слова: мультимедійні засоби, сучасне викладання, технології, 

презентації, відеоролики, відео-зображення, мультимедійне забезпечення. 

 

Основний виклад матеріалу. Актуальність теми зумовлена стрімким 

інформаційним і технологічним прогресом. На сьогоднішній день все більше і більше 

з’являється різних методик і технологій навчання за допомогою мультимедійних 

технологій.  

У сучасній системі освіти використання мультимедійних засобів навчання є 

безумовною перевагою. 

В останні роки питання про застосування нових інформаційних технологій у 

навчанні піднімається все частіше. Це відбувається, насамперед, через те, що вони 

дозволяють не тільки покращити існуючі методики, а й сприяють появі нових форм і 

методів викладання, принципово нового підходу до процесу навчання. 

Однією з ключових дидактичних проблем, що стоять сьогодні перед педагогічною 

наукою, є не вирішені до кінця завдання створення та запровадження в системі 

професійної освіти таких технологій навчання, які забезпечили б інтенсивне оволодіння 

студентами міцними знаннями, уміннями і навичками та сприяли б якісному 

системному засвоєнню змісту навчання. Науковці і педагоги-практики на сучасному 

етапі розвитку педагогічної науки докладають чимало зусиль для вирішення цієї 

проблеми. 

Сьогоденні умови розвитку засобів навчання сучасної освіти зумовлюються 

зростаючими інтеграційними процесами, домінантними складовими яких є нові 

інформаційні технології. 

Досвідчені педагоги використовують мультимедіа для розробки навчальних 

технологій та створення сучасних ефективних засобів навчання та вдосконалення 

ефективності навчального процесу. 

Використання засобів мультимедіа з метою повторення, узагальнення та 

систематизації знань не тільки допомагає створити конкретне, наочно-образне 

уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються, але й доповнити відоме новими 

даними. Відбувається не лише процес пізнання, відтворення та уточнення вже 

відомого, але й поглиблення знань. 

Мультимедіа-технології дозволяють інтенсифікувати навчально-виховний процес, 
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стимулювати розвиток мислення та уяви студентів, збільшувати обсяг навчального 

матеріалу для творчого засвоєння і використання його студентами, формувати 

дослідницькі, пошукові уміння, уміння приймати оптимальні рішення, викликати 

зацікавленість та позитивне ставлення до навчання. 

Сучасне викладання неможливе без використання мультимедіа-технологій, як 

інструменту для вдосконалення і оптимізації навчального процесу. 

Мультимедіа розуміється як сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє 

об'єднати в комп'ютерній системі текст, звук, відео-зображення, графічні зображення й 

анімацію. Використання віртуальної реальності у педагогічному процесі породжує 

ефект присутності, а це робить можливим змінити всю систему навчання й виховання. 

Виникає можливість багато інформаційних матеріалів передавати студентам через їх 

безпосереднє зіткнення з досліджуваними об'єктами і явищами, моделювати виховні 

ситуації, у яких студенту треба буде приймати якісь рішення та діяти відповідно до 

обставин. Звідси стає очевидним, що дидактичні можливості мультимедійних засобів 

навчання зростають в міру розвитку їх програмно-методичного рівня. 

Мультимедійні засоби навчання є невід'ємним компонентом практично будь-якої 

сучасної методичної системи. 

Використання мультимедіа сприяє: 

  індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня 

підготовленості, здатностей, інтересів і потреб студентів; 

  зміні характеру пізнавальної діяльності студентів у бік її більшої самостійності 

та пошукового характеру; 

  стимулюванню прагнення студентів до постійного самовдосконалення та 

готовності до самостійного перенавчання; 

  посиленню міждисциплінарних зв'язків у навчанні, комплексному вивченню 

явищ і подій; 

  підвищенню гнучкості, мобільності навчального процесу, його постійному й 

динамічному відновленню; 

  зміні форм і методів організації позанавчальної життєдіяльності студентів та 

організації їхнього дозвілля. 

Можна виділити наступні особливості даної технології: 

  якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані; 

  зручне пояснення виду роботи з різним приладдям; 

  легке усунення недоліків і помилок у слайдах; 

  детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми залежно 

від підготовленості студентів; 

  коригування темпу й об'єму навчального матеріалу; 

  достатнє освітлення під час демонстрації презентації робочого місця студентів; 

  значне підвищення рівня використання наочності на занятті; 

  зростання продуктивності заняття; 

  встановлення інтеграції; 

  можливість організації проектної діяльності під керуванням викладачів; 

  зміна ставлення до ПК: студенти починають сприймати його як універсальний 

інструмент для роботи в будь-якій сфері людської діяльності, а не лише як засіб для 
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гри. 

Мультимедійні лекції можна використовувати для викладання практично всіх 

курсів. Якість і рівень засвоєння навчального матеріалу, а також вплив на активізацію 

пізнавальної діяльності, як показує практика і проведене дослідження, істотно зростає. 

Мультимедійне забезпечення лекційного курсу в коледжі може активізувати погляди 

студентів; візуальне і яскраве мультимедійне забезпечення навчального курсу 

перетворює заняття на цікаву подорож до країни знань. Таким чином, мультимедійні 

технології у навчанні унікальні й цілком збільшують активне мислення студентів і їхні 

комунікативні здібності в соціальній практиці. 

Але існує інша думка: для забезпечення ефективності мультимедіа у навчанні 

потрібно відзначити, що: 

 якість програмного забезпечення навчального курсу не єдина мета; 

 монітор не може замінити дошку; 

 PowerPoint не може зайняти місце думки студентів; 

 традиційні методи і засоби навчання не можна ігнорувати; 

 мультимедійними технологіями не варто зловживати. 

Практикою доведено, що мультимедійні технології як засоби навчання можна 

використовувати при проведенні різного типу занять. Наприклад, у процесі читання 

лекцій застосовуються презентації, що містять різні види інформації: текстову, звукову, 

графічну, анімації. Популярними є електронні підручники, які є одним з інструментів 

самостійної підготовки з предмета. На практичних заняттях – використання тестових 

програм для закріплення і контролю знань. 

У той же час, не варто повністю надавати перевагу застосуванню мультимедійних 

технологій у навчальному процесі навчання. Хоча студенти демонструють значну 

зацікавленість, але фактично вони відчувають тільки бажання спостерігати. Практично, 

чим більше розсіяна увага студентів, тим більше втручання викладача необхідне під час 

передачі інформації, і тим менше студенти сприймають мовний матеріал. 

При підборі мультимедійного засобу викладачеві необхідно враховувати 

своєрідність і особливості конкретної навчальної дисципліни, передбачати специфіку 

відповідної науки, її понятійного апарату, особливості методів дослідження, її 

закономірностей. Мультимедійні технології повинні відповідати цілям і завданням 

курсу навчання і органічно вписуватися в навчальний процес. 

Сучасне викладання неможливе без використання інформаційних технологій, як 

інструменту для вдосконалення і оптимізації навчального процесу. 

Студентів привертає новизна проведення мультимедійних занять. На занятті 

створюються умови для активного спілкування, на якому студенти прагнуть висловити 

думки, вони з бажанням виконують завдання, виявляють зацікавленість до матеріалу, 

що вивчається. Студенти вчаться самостійно працювати з навчальною, довідковою та 

іншою літературою з предмета. Дана технологія може використовуватись для 

анонсування тем з предмету, як супровід до пояснення викладача, як інформаційно-

навчальний посібник та для контролю знань. 

Мультимедійні презентації можуть бути проведені людиною на сцені, показані 

через проектор, або ж на іншому локальному пристрої відтворення. Широкомовна 

трансляція презентації може бути як «живою», так і попередньо записаною. 
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Широкомовна трансляція або запис можуть бути засновані на аналогових або ж 

електронних технологіях зберігання й передачі інформації. Варто відзначити, що 

мультимедіа може бути або завантажена з Інтернету на комп'ютер користувача й 

відтворена будь-яким чином, або відтворена за допомогою технологій потокової 

передачі даних. 

Таким чином можна збагачувати навчання у коледжах. Зробити їх більш 

наочними, зрозумілими та цікавими для усіх. Такий підхід до навчання, може 

зацікавити навколишній світ, бо це новий, нестандартний метод навчання. А нове 

притягує до себе своєю новизною, унікальністю. Разом з тим кожен повинен виважено 

підходити до коректного використання нового та традиційного у навчанні і тоді завжди 

буде хороший результат. 
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ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

Анотація. В статті розглянуті деякі технологічні прийоми особистісно-

орієнтованого навчання та їх роль у гармонійному розвитку студента. 

Ключові слова: особистісно-орієнтоване навчання, індивідуальний підхід, 

розвиток особистості, роль педагога. 

 

Основний виклад матеріалу. Закон України «Про освіту» проголошує освітні 

пріоритети забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку людини як особистості 

та найбільшої цінності суспільства, формування у неї цілісної картини світу, розвиток її 

талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, що 

спонукає до реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні. 

Особлива увага приділяється таким технологіям, де викладач виступає не 

джерелом навчальної інформації, а є організатором і координатором творчого 

навчального процесу, спрямовує діяльність студентів у потрібне русло, при цьому 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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враховуючи індивідуальні здібності кожної особистості. Тому технологія особистісно-

орієнтованого навчання стоїть на одному з перших місць за значимістю і пов'язаними з 

нею очікуваннями щодо підвищення якості освіти. Предметом наукових досліджень 

І. Беха, Л. Бондаренко, К. Абульханової-Славської, Л. Сохань, В. Рибалки, 

С. Подмазіна, О. Савченко, І. Якиманської, О. Пехоти та ін. стали проблеми реалізації 

осбистісно-орієнтованого підходу до навчання й виховання в умовах загальноосвітньої 

школи. Філософсько-педагогічні аспекти особистісно-орієнтованого навчання у 

вітчизняній педагогіці визначили С. Гончаренко, І. Зязюн, О. Киричук, В. Кремень та 

інші. 

Ними сформульовано такі основні ознаки особистісно-орієнтованої навчально-

виховної моделі: 

 дитина виступає суб’єктом пізнання і спілкування; 

 мета – розвиток особистості школяра з урахуванням його можливостей і 

схильностей; 

 педагог ставиться до дитини як вищої цінності; 

 стратегія поведінки педагога полягає у створенні таких ситуацій, які сприяють 

максимальному розкриттю можливостей індивідуального зростання школяра, 

стимулюють його внутрішні сили до творчого саморозвитку і самовдосконалення; 

 кожен вихованець бачить індивідуальність у собі та в інших, має власну 

гідність та поважає гідність інших; 

 співпраця вчителя і учнів базується за типом «дорослий-дорослий» 

(рівноправні позиції: учень отримує можливість виявляти самостійність мислення, 

незалежність, здатність до вибору тощо). 

 Особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховному процесі здійснюється 

найефективніше, якщо: 

 у кожному учневі вчитель бачить неповторну індивідуальність; 

 педагог спирається на емоційну сферу дитини, розвиває її гуманістичні 

почуття; 

 учитель вводить учнів у різноманітні педагогічні ситуації особистісного 

вибору, співпереживання гарантованого успіху, спланованої довіри, творчості; 

 здійснюється особистий контакт учня з учителем, утвердження людської 

гідності; 

 забезпечується звернення дитини на саму себе (самопізнання, осмислення своїх 

бажань, прогнозування наслідків своїх дій і вчинків, узгодження цілей діяльності із 

засобами їх досягнення); 

 культивуються діалогічні форми педагогічної взаємодії вчителя з учнями як 

домінуючого виду навчально-виховного спілкування (обмін думками); 

 забезпечується орієнтація на виявлення власних моделей учіння школяра, 

тобто найбільш ефективних для нього способів пізнання дійсності; 

 вихованцеві надається можливість свободи вибору того виду діяльності, де він 

може реалізувати себе як індивідуальність (виявити свої інтереси, потреби, здібності); 

 педагог розвиває у себе вміння співпереживати учневі, виявляти 

доброзичливість, ставити себе на місце учня, заглиблюватися у свій психічний світ, в 

особливості своєї індивідуальності, спілкування з учнем, уміння встановлювати 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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паритетну позицію з учнем. 

Всі ці положення можна застосовувати  і для студентів 1-2 курсів коледжу, 

оскільки вони підпадають під вікову групу школярів старших класів. 

Дуже часто причиною неуспішності студентів є нерозуміння викладачем 

індивідуальних, зокрема і психологічних особливостей або невірне їх трактування. В 

результаті цього при традиційній системі навчання такі студенти рідко можуть 

почуватись гідно та бути успішними. Звідси низька самооцінка, негативні думки щодо 

власних розумових здібностей, впевненість у тому, що вони не можуть досягати успіху, 

несформовані повною мірою життєві компетенції. 

Головним принципом розробки технології особистісно-орієнтованого навчання є 

визнання індивідуальності дитини, створення необхідних і достатніх умов для її 

розвитку. Технологізація особистісно-орієнтованого процесу передбачає спеціальне 

конструювання навчальних текстів, дидактичного матеріалу, методичних рекомендацій 

до його використання, типів навчальних діалогів, форм контролю за особистим 

розвитком студентів у ході оволодіння знаннями. 

Виділяють таки види завдань на заняттях за технологією особистісно-

орієнтованого навчання: 

Завдання на створення можливостей самопізнання («Пізнай себе!»): за поданим 

викладачем планом, схемою, алгоритмом студент перевіряє виконану ним роботу, 

робить висновки про те, що вдалося, де були помилки; аналіз й оцінка характеру своєї 

участі в навчальному процесі; ступінь активності, ініціативності, позиція у взаємодії з 

іншими студентами; «дзеркальні завдання» – знаходження особистих якостей або 

навчальних характеристик у навчальному матеріалі. 

Завдання на створення можливостей для самовизначення («Обирай себе!»): 

включають аргументований вибір різного навчального матеріалу, способу виконання 

завдань (з ким і як виконувати завдання), форми звітності про виконання завдання. 

Наприклад, семестрове завдання з БЖД студенти можуть виконувати у вигляді 

презентації, колажу або практичної роботи згідно з методичними вказівками. 

Завдання на «включення» самореалізації («Перевіряй себе!»): ці завдання 

вимагають творчості в змісті роботи, творчості в способі виконання роботи 

(перетворення змісту на схеми, опорні конспекти, постановка не за зразком дослідів, 

практичних робіт); вибір студентом різних видів завдань (науковий звіт, інсценування, 

газета та ін.). 

Завдання, які орієнтовані на спільний розвиток студентів («Створюй разом!»): 

«мозковий штурм», театралізація, групові проекти, інтелектуальні командні ігри; творчі 

спільні завдання з (або без) розподілом викладачем організаційних ролей у групі 

(керівник, лаборант, експерт, перекладач та ін.); спільний аналіз процесу й результату 

роботи. Наприклад, на заняттях з технічних дисциплін для рольових ігор залучаються 

сильніші студенти, які самі підбирають собі  учасників команди і розподіляють посади. 

Завдання й група методів організації спільної роботи, які спрямовані на розвиток 

намірів змінити себе («Змінюй себе заради себе!»): завдання, які дозволяють 

добровільно обрати вид навчальної роботи, проаналізувати на добровільних засадах 

результати роботи самим студентом (добровільна самооцінка); завдання на 

опрацювання своїх навчальних перспектив; завдання на вияв особистих якостей (ці 

завдання не оцінюються в балах). 
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Педагог, який використовує особистісно-орієнтований підхід у навчанні: 

  знає індивідуальні особливості своїх студентів, такі як: темперамент, якість 

нервової системи, особливості домінуючої модальності, розвитку тощо; 

  враховує рівень освіти, віковий період, трудовий та життєвий досвід (групи 

на базі ПТУ, на базі повної та неповної середньої освіти тощо); 

  враховує спеціальність (спеціальність, за якою навчаються студенти, відіграє 

надзвичайно важливу роль у процесі навчання); 

  визнає, що кожен студент розвивається у власному темпі і має індивідуальні 

особливості. 

Особливо це стосується студентів на базі 9 класів, у яких слід враховувати 

швидкість протікання нервових процесів і не квапити їх. Слід уникати перевантаження, 

давати можливість доопрацювати посильну графічну роботу вдома чи на консультації. 

Для дітей із слабко розвиненою просторовою уявою слід полегшувати завдання за 

рахунок фрагментації креслення на частини-порції, виконувати їх із застосуванням 

опорних конспектів, які поетапно пояснюють послідовність виконання, проте цей 

рівень повинен бути не нижче рівня обов’язкової підготовки.  

  використовує знання індивідуальних особливостей студентів для планування 

навчальних завдань, очікуваних навчальних результатів. 

Всі завдання для виконання графічних робіт з нарисної геометрії, інженерної 

графіки та основ креслення передбачають три рівні складності. Студенти самі 

вибирають собі завдання згідно зі своїми здібностями й уподобаннями. 

  організовує навчальне середовище, яке відображає індивідуальні особливості 

студентів у групі. 

Особливі групи механічного відділення. На початку 2-го курсу студенти 

починають вчити складні інженерні дисципліни: нарисну геометрію, металознавство та 

конструкційні матеріали, інженерну графіку та обробку різанням. З усіх зазначених 

дисциплін створено багато опорних конспектів з використанням різних кольорів у 

вигляді таблиць, схем, рисунків, які дозволяють студентам розвивати як моторну, так і 

зорову пам’ять, просторову уяву, краще запам’ятовувати навчальний матеріал. 

  планує навчальні цілі, враховуючи зону найближчого розвитку для кожного 

студента (вже через кілька тижнів навчання стає зрозумілим, яких студентів можна 

готувати до участі в олімпіаді).  

  використовує різні форми навчання (робота в малих групах, робота в парах 

тощо) для застосування індивідуального підходу. 

  володіє та використовує навички спостереження для моніторингу 

індивідуального прогресу кожного студента. 

Враховуючи це, виходячи з інтересів студента, рівня його знань та вмінь, 

викладач особливу увагу завертає на розвиток критичного мислення. А це вже 

здатність самостійно аналізувати інформацію; уміння бачити помилки або логічні 

порушення у твердженнях партнерів; аргументувати свої думки, змінювати їх, якщо 

вони неправильні; розпізнавати пропаганду; наявність розумної долі скепсису, 

сумнівів; прагнення до оптимальних рішень; мужність, принциповість, сміливість у 

відстоюванні своїх позицій, відкритість до сприйняття інших поглядів.  

Критичне мислення – це звичка мозку мислити і розуміти, схильність кожної 
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особистості мати широкий світогляд, бути допитливими та прагнути переосмислити 

здобуту інформацію у світлі нових даних.  

Хороший викладач володіє мистецтвом мотивації. Передусім саме наше 

ставлення до студентів визначатиме невдачу чи успіх мотивації.  

Викладач, який переконаний, що більшість студентів ліниві, негативно впливає на 

них. Наголошення на слабкостях нагадує людям про їхні вади, і тому їхня поведінка 

погіршується. І навпаки, позитивне ставлення і зосередження на сильних рисах нагадує 

людям про їхні переваги, і тому їхня поведінка поліпшується. Кожен, хай яким 

недбалим не був би, хоче вірити, що в нього є якнайкращі наміри, і бажає, щоб інші 

також у це повірили. 

Проте не варто спонукати дітей долати надто високі вершини. Ніхто не зможе 

виконувати роботу без краю, не досягши хоч малого успіху. Наполягаючи на 

досконалості, ми повинні дбати про те, щоб цілі були реальні та посильні. Водночас 

студентам необхідне постійне задоволення через власну здатність досягати 

короткочасної цілі. Вони можуть розширювати власні можливості, але потребують 

регулярного успіху. 

Будь-яку справу, зокрема й навчання, супроводжують невдачі. Одних дітей вони 

пригнічують, інших спонукають до ще більшої рішучості. Перед викладачем стоїть 

важливе завдання навчити дітей давати собі раду після невдач. Це може мати велике 

значення і в їхньому подальшому житті. Найважливіший урок, який діти мають 

засвоїти, полягає в тому, що невдачі – це наріжні камені успіху. 

Надзвичайно важливо бачити рух кожного зі студентів і допомогти їм обернути 

свої малі досягнення на ще більші. Це надзвичайно складно, але саме у цьому і полягає 

майстерність викладача в особистісно-орієнтованому навчанні. 

Висновки. Особистісно-орієнтовані технології навчання сприяють подальшому 

розвитку і гармонійному вдосконаленню особистості, а гуманістична позиція викладача 

полягає у тому, щоб прийняти особистість такою, якою вона є і виховати працьовитого, 

мудрого, інтелігентного українця –Людину. 
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РОЗБУДОВА НАПРЯМКІВSTEM-ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З ПРОФЕСІЇ ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК 

 

Анотація: Представлені актуальні напрями використання в навчально-

виховному процесі STEM-освіти, які на основі творчості й співпраці сприяють 

оволодінню учнями професійними знаннями і сформувати навички практичної 

діяльності, пройти технологічний алгоритм від зародження ідеї до створення 

продукту. 

Ключові слова: інновації, педагогічний процес (технологія), технічна творчість, 

співпраця, інтеграція, професійні компетенції, проектна діяльність, соціалізація, 

становлення особистості, індустріальна естетика, регіональний компонент, 

промисловий дизайн. 

 

Основний виклад матеріалу. Професійна освіта не може залишатися осторонь 

від процесів модернізації освіти, які відбуваються нині в усьому світі і в Україні 

зокрема.  

Здобуття сучасних професій потребує всебічної підготовки з різних освітніх 

областей природничих наук, інженерії, технологій та програмування, напрямів, які 

охоплює STEM-освіта – це напрям, при якому посилюється природничо-науковий 

компонент плюс інноваційні технології. 

Головна мета STEM-освіти полягає у реалізації державної політики з урахуванням 

нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення розвитку науково-

технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях; 

створенні науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді та 

професійної компетентності науково-педагогічних працівників. STEM–освіта належить 

до категорії, яка визначає відповідний педагогічний процес (технологію) формування і 

розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає 

конкурентну спроможність на сучасному ринку праці. STEM–освіта здійснюється через 

міждисциплінарний підхід у побудові навчальних програм закладів освіти різного 

рівня. 

Мета впровадження STEM-освіти у ПТНЗ – це розвиток творчих здібностей та 

формування професійних компетенцій учнів шляхом використання інноваційних 

технологій та новітніх методів навчання, що дає можливість не лише розвинути і дати 

поле для творчості та фантазії учнів, а й проявити свій особливий погляд на події та 

ситуації; розвинути неординарне мислення та проявити свої різносторонні здібності у 

вмінні володіти професійними навичками. 

STEM-освіту часто називають «навчанням навпаки». Ланцюжок «відтеорії до 

практики» у STEM зазвичай зворотній: спочатку – гра, придумування та майстрування 

пристроїв і механізмів, а вже потім, у процесі цієї діяльності, – опанування теорії і 

нових знань. Але, звісно, STEM-освіта – це не тільки «навчання навпаки». 
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Абревіатура STEM розшифровується як science (природничі науки), technology 

(технологія), engineering (інженерія), mathematics (математика) – і найбільший «козир» 

STEM-освіти у тому, що вона допомагає опанувати їх не відокремлено, а за допомогою 

інтеграції всіх п’яти дисциплін у єдину систему навчання. 

А якщо до STEM-наук додати літеру «A» (тобто арт, креативність, творчість), то 

ми отримаємо STEАM – не просто інтеграцію технічних дисциплін, а навчальних 

предметів, побудованих на креативності. 
 

 
Схема 1. Напрями розбудови STEM-освіти у ПТНЗ 

 

Міждисциплінарний зв’язок.Так загальнопрофесійна та професійно-теоретична 

підготовка кваліфікованих робітників з професії Електрогазозварник складається з 

предметів, які імплементують ідеї STEM-освіти у навчально-виховний процес, 

зорієнтований на формування знань і умінь професійного спрямування. 

Спецтехнологія technology (технологія) професійного спрямування – 

виготовлення, зміна стану, властивостей, форми матеріалу, щоздійснюється в процесі 

зварювального виробництва. Завдання технології як науки – з'ясування фізичних, 

хімічних, механічних властивостей з метою визначення та практичного використання 

найефективніших економічних виробничих процесів. 

У процесі розробки технологічного процесу учні аналізують форми і геометричні 

параметри елементів, з яких складається зварна конструкція, виконують необхідні 

розрахунки параметрів режиму зварювання (mathematics). 

Одна з важливих професійних компетенцій у зварників, це вміння підібрати 

зварювальний матеріал відповідно до основного металу. Для цього необхідно знати 

структуру та властивості матеріалу, його  походження та можливу зміну їх під впливом 

зовнішніх чинників (science). Для з’ясування і вивчення цих факторів приходить на 

допомогу предмет «Основи матеріалознавства». 

Також актуальним у професії Електрогазозварника є вміння застосовувати 

інформаційні технології (програм «AutoCad», «Компас», «NanoCad»), наприклад у 

предметі «Читання креслень» та технічній творчості учні успішно їх використовують 
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для виконання креслень зварних конструкцій (engineering). 

Якісне утворення зварного з’єднання визначається властивостями зварювальних 

металів, їх хімічним складом, вибором електродного й присаджувального металу, 

режимами зварювання, температурою нагрівання, розташуванням зварного шва, його 

геометричними параметрами, ступенем механізації та ін. Прослідковується зв’язок 

предметів «Матеріалознавство», «Обладнання й технологія зварювальних робіт», 

«Читання креслень», це дає можливість застосовувати особливу форму наскрізного 

STEM-навчання – інтегровані уроки-заняття, які спрямовані на встановлення 

міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного 

світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці. 

STEM-навчання в комплексно-методичному забезпеченні. Забезпечити 

цілісний навчальний процес з предметів за новими вимогами до комплексно-

методичного забезпечення для якісної підготовки  кваліфікованого та професійно 

мобільного робітника можливо шляхом впровадження поряд із традиційними 

складовими STEM-моделі. 

Практичне втілення STEM-освіти у комплексно-методичному забезпеченні з 

професії Електрогазозварник ефективно впроваджується у:  

 електронно-методичному посібнику з предмету: «Технологія і обладнання 

дугового зварювання плавленням» – з використанням гіперпосилань на розділи, що 

надають необхідну інформацію як для учнів, так і для викладача, забезпечують 

зворотній зв'язок;  

 навчально-методичному комплексі «Викладання предмету Основа 

матеріалознавства» для учнів з професії Електрогазозварник з терміном навчання 1 рік. 

Пріоритетні напрями. З метою розширення діапазону організаційних форм, 

методів навчання, способів навчальної взаємодії проводяться екскурсії по об’єктам 

промислового туризму Криворізького регіону, що сприяють розвитку індустріальної 

естетики та промислового дизайну (музей скансен гірничої техніки під відкритим 

небом ПівнічногоГЗК, Криворізький ботанічний сад), готуються й презентуються 

тематичні доповіді («Зварювання в космосі», «Зварювання в нанотехнологіях», 

«Зварювання під водою» та інші), що ознайомлюють з науковим підходом до професії, 

влаштовуються відкриті заходи – зустрічі з потенційними роботодавцями, спрямовані 

на успішну адаптацію до ринку праці (Моя професія – моя гордість і майбутнє), 

вивчаються екологічні проблеми Криворіжжя, пов’язані з виробництвом. 

Креативний напрямок. Навички творчого, креативного (Arts, мистецтво) 

підходу до опанування професією впроваджуються в роботі гуртка технічної творчості, 

який збирає творчих особистостей, однодумців, які діляться своїми ідеями та під 

керівництвом викладача втілюють їх у життя. 

В Криворізькому професійному будівельному ліцеї під моїм керівництвом працює 

гурток технічної творчості «АртМетал», до складу якого входять 10 учнів, які 

навчаються за професією Електрогазозварник. 

В рамках роботи гуртка технічної творчості розробляються і виконуються зварні 

вироби і конструкції, застосовуючи проектну діяльність – перспективну складову 

освітнього процесу, яка створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, 

формує всі необхідні життєві та професійні компетенції. 
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Схема 2. Реалізація проектної технології 

 

На екскурсії в музеї скансені гірничої техніки під відкритим небом Північного 

гірничозбагачувального комбінату, де представлено багато техніки, що презентує силу 

та міць добувних підприємств Кривого Рогу, члени гуртка з'ясували, як багато 

зварювальних робіт застосовується як при виготовлені обладнання (наприклад 

технологічні шви думкарів, БелАзів та бульдозерів, що використовують для 

перевезення гірничої маси), так і при його ремонті й відновленні (відновлення зубів 

ковшів екскаватора). І як результат, обрали в якості майбутньої моделі зварну шахтну 

вагонетку електровоза, що застосовується на шахті ім. Орджонікідзе, де розробляються 

запаси неокислених магнетитових кварцитів покладів «Південна-магнетитових». 

Процес виготовлення вагонетки відбувався згідно з вказаною схемою, і як 

результат – учні опанували технологію виготовлення зварної конструкції з листового 

металу, що застосовується в Криворізькому промисловому регіоні.  

 

 
 

Фото 1. Продукт STEM-проекту: модель шахтної вагонетки 

 

Отже, STEM-освіта є мостом, що об'єднує навчання та кар'єру і готує учнів ПТНЗ 

до технологічно розвинутого миру. Спеціалістам майбутнього потрібні всебічна 

підготовка та знання з різних навчальних галузей природничих наук, інженерії, 

технології, математики та мистецтва. 
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ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ 

ПЕДАГОГІВ ПТНЗ 

 

Анотація. В статті розглянуто сутність поняття «інноваційна культура та 

інформаційна грамотність педагога ПТНЗ», її структуру і компоненти в світлі 

завдань системи професійної освіти в умовах сучасного етапу розвитку суспільства. 

Ключові слова: інноваційна культура, інформаційна грамотність, заклад 

професійно-технічної освіти, інформаційні технології, інформатизація освіти в 

Україні, комунікабельні здібності педагога. 

 

Основний виклад матеріалу. Застосування дистанційних технологій диктує 

новий підхід до визначення інформаційної культури особистості педагога на сучасному 

етапі розвитку. Інформаційна культура сьогодні вимагає від сучасної людини нових 

знань і умінь, особливого стилю мислення, що забезпечують необхідну соціальну 

адаптацію до змін і гарантують гідне місце в інформаційному середовищі. 

Створюваний в процесі інформатизації інформаційно-технічний потенціал суспільства 

визначається не тільки рівнем розвитку сучасних інформаційних і комунікаційних 

технологій. Ключовою умовою успіху та соціальної ефективності інформатизації є 

людський фактор [1, с. 3]. 

Я вважаю, кожна людина з розвиненою інформаційною культурою 

характеризується як особистість, що володіє цілим комплексом знань і умінь: по-

перше, це володіння мовним словником, що включає такі поняття, як інформаційні 

ресурси, інформаційний світогляд, інформаційне середовище, інформаційна поведінка 

тощо; по-друге, вміння грaмотно формулювати свої інформаційні потреби і запити; по-

третє, здатність ефективно і оперативно здійснювати самостійний пошук інформації за 

допомогою як традиційних, так і нетрадиційних, у першу чергу, комп'ютерних 

пошукових систем; по-четверте, вміння раціонально зберігати й оперативно 

переробляти великі потоки і масиви інформації; по-п'яте, знання норм і правил 
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«інформаційної етики» та вміння вести інформаційно-комунікаційний діалог. 

Інформаційна культура особистості виступає як одна з важливих складових 

загальної культури людини, без якої неможливо взаємодіяти в інформаційному 

суспільстві. Інформаційна культура особистості формується протягом усього життя 

людини, причому, як правило, цей процес має стихійний характер, що залежить від 

ступеня виникнення перед особистістю завдань. Сучасній людині потрібні сформовані 

навички ефективної взаємодії з інформаційним середовищем вже на початковому етапі 

своєї професійної діяльності [2, с. 32]. 

До числа найбільш важливих проблем дослідження інформаційної культури 

можна віднести наступні: 

1) формування тезаурусу – системи інформаційних понять, що забезпечують 

загальне і спеціальне орієнтування особистості в навколишньому інформаційному 

середовищі;  

2) вміння здійснювати інформаційну діяльність, тобто формувати свої 

інформаційні потреби і запити, володіти стратегіями і алгоритмами оптимізованого 

інформаційного пошуку й аналізу інформаційних джерел, згортати і розгортати 

інформацію, вступати в різноманітні інформаційні контакти;  

3) підготовленість особистості до ефективного використання будь-яких 

(традиційних і комп'ютерних) джерел інформації;  

4) розумне регулювання інформаційної поведінки людини в світлі вироблених 

суспільством моральних і правових норм; 

5) реалізація індивідуальних особливостей особистості в її інформаційній 

діяльності. 

Інформаційна культура сьогодні вимагає від сучасного педагога нових знань і 

умінь, особливого стилю мислення, що забезпечують необхідну соціальну адаптацію до 

змін і гарантують гідне місце в інформаційному середовищі. Він може виконувати 

наступні функції: регулятивну, оскільки надає вирішальний вплив на всю діяльність, 

включаючи інформаційну; пізнавальну, оскільки вона безпосередньо пов'язана з 

дослідницькою діяльністю суб'єкта і його навчанням; комунікативну, оскільки 

інформаційна культура є невід'ємним елементом взаємозв’язку людей; виховну, бо 

інформаційна культура бере активну участь в освоєнні людиною всієї культури, 

оволодінні всім накопиченим людством багатством, формуючи його поведінку [3, 

с. 112]. 

Основний напрям інформатизації освіти України – це створення відкритого 

навчально-інформаційного середовища, яке передбачає підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, автоматизацію процесів управління (на всіх рівнях), наукову 

та інноваційну діяльність, розвиток технічної та програмної бази, бібліотечних 

ресурсів, упровадження ІКТ і дистанційних технологій у навчальний процес, 

використання інтернет-ресурсів. 

Інформаційна компетентність – це здатність людини розв’язувати необхідні 

теоретичні та практичні задачі з використанням інформаційно-комунікативних 

технологій. 

Основні педагогічні цілі використання інформаційних технологій: 

 розвиток особистості дитини, підготовка її до самостійної продуктивної 

діяльностї в умовах ІКТ; 
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 розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення; 

 розвиток творчого мислення за рахунок зменшення частини репродуктивної 

діяльності; 

 розвиток комунікативних здібностей на основі виконаних спільних проектів; 

 формувати вміння приймати оптимальні рішення в складних ситуаціях; 

 розвиток навичок пошукової діяльності; 

На мою думку, кожна сучасна людина повинна мати певний рівень інформативної 

компетентності й інформаційної культури. 

Інформаційна культура – це сукупність знань, умінь, навичок т здатностей 

людини в галузі використання інформаційно-комунікативних технологій, а також 

дотримання нею норм і правил поведінки, пов’язаних з їх використанням. 

Інформаційна культура включає в себе інформативну компетентність людини, а 

також передбачає: 

 високий рівень культури міжособистісного спілкування; 

 готовність толерантно сприймати іншу точку зору; 

 вміння аргументовано вести дискусії, готовність визнати себе переможеним у 

цій дискусії; 

 готовність не тільки отримувати нові знання, а й ділитися своїми; 

 знання норм і правил, що регламентують використання інтелектуальної 

власності й готовність незаперечно користуватися ними; 

 та інше. 

Я вважаю, кожен із нас має певний рівень інформатичної компетентності й 

інформаційної культури, оскільки протягом усього свого життя ми тою чи іншою 

мірою використовуємо інформаційні технології. Але вимога сьогодення до кожного 

члена суспільства – постійно підвищувати рівень своєї інформаційної культури та 

розвивати її протягом усього життя. 

Інформаційна грамотність – наявність знань і умінь для правильної ідентифікації 

інформації, необхідної для виконання певного завдання або вирішення певної 

проблеми; для ефективного пошуку інформації, її інтерпретації та аналізу, оцінки 

достовірності, зокрема дотримання етичних норм і правил використання отриманої 

інформації; для передачі інформації та представлення результатів її аналізу іншим 

спеціалістам у зручному для них вигляді; для використання інформації для досягнення 

необхідних результатів, зокрема для отримання нових знань [4, с. 33]. 

Поняття «інформаційна культура» ширше, ніж поняття «інформаційна 

грамотність», тому що до складу інформаційної культури входить поняття 

«інформаційний світогляд», яке передбачає уміння стеження за інформаційними 

потоками, їх оптимізацією, поєднання і аналізування інформації в них, і обов’язково 

мотивацію особистості на необхідну інформаційну підготовку. 

У навчальному процесі ПТНЗ основною складовою навчання є реалізація 

інновацій педагога, за допомогою повного використання інформаційного ресурсу, 

підвищення професійної ефективності та результативності потенціалу учнів у 

навчальному закладі. В сучасному світі педагог має направлення щодо осучаснення 

інновацій технічного прогресу в навчальному процесі та цим він зумовлює якісні зміни 

в усіх сферах життя сучасного супільства. 
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Якщо дотримуватися всіх умов сучасного сьогодення, то кожний навчальний 

заклад зуміє підняти на вищий рівень сучасну економіку України та підняти рівень 

професійної майстерності учнів і педагогів вцілому. Якщо педагог, крокуючи в 

сучасному сьогоденні, дотримуватиметься інновацій, то в освітньому процесі через 

формування і розвиток інноваційної та інформаційної культурної грамотності досягне 

найвищої професійної та педагогічної майстерності. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ BYOD-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

 

Анотація. В статті розглянуто BYOD-технологію як сучасний спосіб 

урізноманітнення процесу навчання. 

Ключові слова: BYOD-технологія, доповнена реальність (Augmented Reality, AR), 

віртуальна реальність (Virtual Reality, VR), інтернет речей. 

 

Основний виклад матеріалу. Термін BYOD розшифровується як «bring your own 

device», або «принеси свій власний пристрій». Це означає можливість для працівників 

чи учнів приносити та використовувати свої девайси в офіційних установах. Оскільки 

зараз майже кожна людина має мінімум один універсальний гаджет із набором 

потужних додатків та користується ними протягом всього дня, оминути тренд BYOD в 

сучасному світі майже неможливо. 

Вперше цю практику почали використовувати в сфері IT ще у 2009 році, коли в 

компанії Intel помітили зростаючу тенденцію серед працівників приносити на робочі 

місця власні ноутбуки, планшети та смартфони, щоб використовувати їх для роботи в 

корпоративній мережі. Замість того, щоб заборонити, керівники навпаки підтримали 

цю практику, зумівши побачити перспективи економії коштів та збільшення лояльності 

працівників. 

Згодом, з масовим розповсюдженням смартфонів та планшетів, ця практика 

поступово перейшла в інші сфери життя, зокрема в освіту, де власне поступово 

інтегрується в навчальний процес. І хоча на початку вчителі доволі скептично 

ставилися до BYOD та надавали перевагу класичним формам навчання, зараз потенціал 
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цього методу розкривається сповна [3]. 

Ключовими методами BYOD є технології доповненої та віртуальної реальності.  

Технології доповненої реальності (Augmented Reality, AR) здатні проектувати 

цифрову інформацію (зображення, відео, текст, графіку) поза екранами пристроїв та 

об’єднувати віртуальні об’єкти з реальним середовищем. Популярна кілька років тому 

гра Pokemon GO є яскравим прикладом AR технологій. Віртуальна ж реальність (Virtual 

Reality, VR) за допомогою 360° картинки переносить людину в штучний світ, де 

навколишнє середовище повністю змінене. Ознайомитись з доповненою реальністю 

можна за допомогою одного лише смартфона, проте для занурення у віртуальний 

простір вам знадобиться спеціальний шолом або окуляри [2]. 

Можна виділити наступні переваги AR та VR для навчання: 

1. Наочність. У віртуальному просторі без перешкод можна деталізовано 

розглянути будь-який процес або об’єкт, що значно цікавіше, ніж дивитися на картинки 

у підручнику.  

2. Зосередженість. У віртуальному середовищі людина не відволікатиметься на 

зовнішні подразники, що дасть змогу повністю сфокусуватися на матеріалі. 

3. Максимальне залучення. Імерсивні технології надають можливість повністю 

контролювати та змінювати сценарій подій.  

4. Безпека. За допомогою VR та AR технологій можна провести складну 

операцію, керувати спорткаром або навіть космічним шатлом, провести дослід з 

небезпечними хімічними речовинами і при цьому не завдати шкоди ні собі, ні 

оточенню. 

5. Результативність. Вчені Мерілендського університету провели дослідження, під 

час якого запропонували двом групам людей запам’ятати розташування певних 

зображень. Під час експерименту одна з груп використовувала шоломи віртуальної 

реальності, друга – звичайні комп’ютери. При цьому група, яка вивчала зображення за 

допомогою VR-шоломів, показала результат на 10% вищий, ніж учасники іншої 

групи [2]. 

Сьогодні перед викладачами відкрито широкий спектр сервісів, які дозволяють 

використовувати BYOD-технології. До них відносяться: Google Classroom, LearnBoost, 

Socrative, Google Drive. Також Google Play та App Store має значну кількість мобільних 

додатків з доповненою реальністю. Зокрема, при викладанні дисциплін у коледжі я 

активно намагаюсь застосовувати QR-коди для переходу до вправ, зроблених у 

LearningApps. Мобільний додаток WellaMe – при створенні квестів. Як показує 

практика, студенти сприймають освітні новинки з ентузіазмом.  

Сучасні інформаційні системи дозволяють відстежувати, коли студенти 

проглядали онлайн-матеріал, на які посилання натискали, скільки часу витратили на 

прочитання цілої книги, а скільки – на опрацювання окремих сторінок, скільки хвилин 

знадобилось, щоб відповісти на кожне з поставлених запитань. Відстеження такої 

інформації дає змогу краще зрозуміти психологічні характеристики та рівень 

здібностей кожного індивіда. 

У недалекому майбутньому з’являтимуться нові типи даних, зокрема, з таких 

джерел, як Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, різні онлайн-форуми та дискусійні 

панелі. Не виключено, що в тривалій перспективі слід очікувати повноцінного 

залучення IoT-інструментів (IoT – інтернет-речей), серед іншого, компактних 
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мобільних пристроїв, систем детектування руху, аудіо/відео запису тощо. Це дозволить 

глибше зрозуміти, які теми найбільше цікавлять студентів, що їм складно зрозуміти та 

чимало інших питань (навіть можна буде відстежувати певні моменти, що стосуються 

стану здоров’я індивідів). Але щоб перейти до повноцінного впровадження таких 

систем, потрібно вирішити вкрай складні проблеми, які стосуються інформаційної 

безпеки та недоторканості особистого простору людини [1]. 

Слід зазначити ще кілька негативних тенденцій BYOD-технології: незначна 

кількість додатків україномовні; виникає потреба в оновленні методики викладання 

дисциплін та підвищення кваліфікації педагогів; потреба у високошвидкісних wifi-

каналах; обмеженість ресурсів у навчальних закладах; не кожна сім'я має змогу 

придбати багатофункціональний гаджет. 

Проте попри перешкоди до запровадження BYOD-технології у освіті в Україні 

педагогам необхідно йти цим нелегким шляхом, який вимагає підвищення педагогічної 

майстерності з метою зацікавлення студентів  вивчення різних дисциплін. 
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Анотація. В статті розглянуто актуальні проблеми підготовки кваліфікованих 

робітників, нові підходи до підвищення якості освіти. Ринок праці відчуває нестачу 

висококваліфікованих працівників. Саме тому важливе значення має створення у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти гнучкої, орієнтованої на 

працевлаштування, системи підготовки майбутніх професійно та соціально 

компетентних кваліфікованих робітників.  

Ключові слова: конкурентоздатність, фахова підготовка, професійний 

розвиток, освіта впродовж життя. 

 

Основний виклад матеріалу. У сучасних умовах перед системою професійної 

(професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) стоїть вимога не просто істотного 
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підвищення рівня підготовки фахівців, а забезпечення якісно нової сутності цієї 

підготовки, яка забезпечила б їх готовність до успішної діяльності та можливість 

ефективно працювати і через декілька років. Задоволення потреб суспільства вимагає 

від сучасного випускника ЗП(ПТ)О високої культури, глибокої моральності, 

сформованої системи цінностей і переконань, громадянської позиції, зацікавленості в 

розвитку власного творчого потенціалу, здатності до інноваційної діяльності, 

самовдосконалення, професійної активності та ін. У зв'язку з цим, одним з основних 

завдань поряд з формуванням гармонійно розвиненої особистості, є завдання 

формування професійно компетентного фахівця. За таких умов змінюється стратегія 

підготовки фахівців: їх необхідно готувати відповідно до потреб діяльності регіону, 

потреб роботодавців, запитів суб’єктів ринкових відносин. Ринок праці визначає, що 

головним стає не кількість знань, а здатність вирішувати проблеми, уміти виявляти 

себе в непередбачених ситуаціях. Конкурентоздатні фахівці значно легше адаптуються 

до вимог соціального середовища, досягаючи вищого рівня професійного та 

особистісного розвитку. При розвитку конкурентоздатності у здобувачів освіти 

підвищується мотивація до процесу навчання, зростають вимоги до якості освіти, що 

здобувається, й удосконалюються особистіснопрофесійні якості. Професійний і 

особистісний розвиток – це два взаємопов’язаних, взаємодоповнюючих один одного 

процеси.  

У розвитку конкурентоздатності істотну роль відіграє те, яким чином 

здійснюється професійна освіта. Саме від якості педагогічної діяльності безпосередньо 

залежить ефективність системи освіти. Педагог нової епохи повинен здійснювати 

професійний розвиток; розвивати техніки запитань, які заохочують до навчання 

здобувачів освіти; розвивати стратегії відповідей на запитання; заохочувати здобувачів 

навчатися протягом життя; спостерігати за поведінкою здобувачів освіти. 

У Криворізькому професійному гірничо-металургійному ліцеї на уроках 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки особлива увага 

приділяється розвитку в учнів навичок самостійної й продуктивної діяльності, 

особистісних якостей і творчих здібностей, умінь самостійно здобувати нові знання 

протягом життя, розв’язувати проблеми, орієнтуватись у житті суспільства. Результати 

проведеного аналізу дають нам можливість визначити конкурентоздатність фахівця 

професійного закладу освіти як здатність випускника відповідати вимогам 

роботодавця. Слід зазначити, що поняття професіоналізм і конкурентоздатність різні: 

конкурентоздатність включає в себе ряд професійних характеристик фахівців. 

Конкурентоздатність фахівців передбачає не стільки високу якість результатів 

діяльності, скільки здатність вистояти і перемогти в конкурентній боротьбі. Серед 

проблем, які вирішує професійна освіта в процесі реформування, проблема підготовки 

конкурентоздатних фахівців є однією з пріоритетних. Однак підходи і засоби 

організації освітнього процесу, що сприяють формуванню конкурентоздатності 

фахівців, слабко відпрацьовані. Заклади освіти повинні розвивати конкурентоздатність 

здобувачів освіти, надаючи їм знання про правила і алгоритм ведення конкурентної 

боротьби, про способи її здійснення. Необхідно виховати у здобувачів високий рівень 

моральної культури, самосвідомості, прийняття ними цивілізованих норм і правил 

ведення конкурентної боротьби. Професійна освіта має бути гнучкою та, водночас, 

інтегрованою структурою, яка використовує варіанти професійної підготовки, 
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найбільш ефективні для конкретних умов. Безперечно, система професійної освіти 

України потребує оновлення, приведення у відповідність до потреб інформаційно-

технологічного суспільства, врахування динамічних змін на ринку праці, покращення 

соціального захисту педагогічних працівників та здобувачів, модернізації матеріально-

технічної бази, осучаснення науково-методичного забезпечення. Підвищення якості 

підготовки фахівців може бути досягнуто шляхом постійного оновлення змісту, 

оптимального планування та раціональної організації освітнього процесу, 

впровадження інноваційних технологій навчання. Зміни, що відбуваються у галузі 

професійної освіти, мають бути спрямовані на підвищення інтелектуального та 

кваліфікаційного рівня здобувачів упродовж усього життя в межах безперервної освіти. 

І саме в цьому контексті варто акцентувати увагу на потребі переходу до освіти 

упродовж життя, за якої базова освіта розглядається лише як фундамент для 

подальшого доповнення іншими програмами, що відповідають динамічному розвитку 

потреб особистості, суспільства, економіки. Навчання протягом життя сьогодні 

виходить на чільні позиції у світових освітніх процесах – це диктується базовими 

тенденціями розвитку людства та доводить, що для підготовки якісного персоналу 

найближчим часом важливо вжити низку дієвих заходів [1]. Зміцнення зв’язку між 

закладами освіти, підприємствами, центром зайнятості, іншими суб’єктами соціального 

партнерства спростить доступ до інформації про попит ринку праці на робітничі 

професії, з яких ведеться підготовка, надасть змогу роботодавцям вносити пропозиції 

щодо коригування практичної підготовки, вплине на якість навчання, розширить 

можливості організації практики здобувачів, стажування майстрів виробничого 

навчання шляхом ознайомлення з новими типами обладнання та технологічними 

процесами. 

Підвищення якості професійної освіти можливе за умов формування змісту 

професійної освіти на компетентісній основі відповідно до потреб економіки, 

професійних стандартів, вимог Національної рамки кваліфікацій.  

Отже, можна стверджувати, що проблема дослідження професійної 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників є дуже актуальною. На 

сьогоднішній день роботодавці стверджують, що їм бракує робочих рук, проте 

низькокваліфікованих кадрів – забагато. Справа не в тому, що не вистачає робітників, – 

мало людей, які спроможні зростати в робітничій професії, ставати висококласними 

майстрами, розвивати себе як професіонала відповідно до вимог часу. На даному етапі 

зростає роль саме ЗП(ПТ)О у підготовці робітників, здатних до адаптації в різних 

умовах праці, професійно гнучких, мобільних, з розвиненими компетенціями, що, 

беззаперечно, підвищить їх конкурентоспроможність на сучасному ринку праці. 
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Анотація. У тезах обґрунтовано етапи підготовки мультимедійної навчальної 

презентації, а саме: етап планування, етап проектування, етап інформаційного 

наповнення, етап створення, етап налаштування, етап тестування, етап друкування, 

етап використання, етап удосконалення. 

Ключові слова: мультимедійна презентація, майбутні педагоги професійного 

навчання, етапи. 

 

Основний виклад матеріалу. Стратегії інтенсифікації вищої гуманітарної освіти 

в Україні та країнах ЄС – то є тенденційно-домінувальні сучасні напрями 

оптимальнимально ефективного інтегративного застосування традиційних і новітніх 

інноваційних форм, методів і засобів навчання (викладачем і студентом), спрямованих 

на ефективне й результативне засвоєння знань і способів їх здобуття на рівні 

професійно-педагогічного, фахово-предметного, методичного й загальнокультурного 

аспектів у процесі організації та здійснення гуманітарної підготовки як фахово-

професійної [2]. 

У наш час досить широкого масштабу набуло використання засобів сучасної 

комп’ютерної техніки в освітньому процесі. Натомість значно зростають вимоги до 

професійної компетентності майбутнього педагога професійного навчання. Окрім 

базових знань, потрібних для здійснення педагогічної діяльності, педагог професійного 

навчання повинен оволодіти основами роботи з сучасним комп’ютером, уміти 

застосовувати ІКТ і можливості мережі Інтернет для досягнення визначених навчально-

виховних цілей, освоїти нові організаційні форми навчальної діяльності. Тому перед 

закладами професійної (професійно-технічної) освіти постає необхідність застосування 

можливостей сучасного комп’ютера в процесі викладання всіх дисциплін, зокрема 

мультимедійних презентацій [3; 5]. 

У перекладі presentation – ілюстрована доповідь, подання, спосіб викладу. 

Презентації допомагають наочно подати необхідну інформацію, збагатити текст, 

сфокусувати увагу на головному. Та часто вони або погіршують враження від доповіді, 
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або залишають слухачів байдужими [1]. 

За допомогою мультимедійної форми подачі навчального матеріалу як системи 

яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в 

алгоритмічному порядку. Мета мультимедійної форми подачі навчальної інформації, 

перш за все, у розвитку в слухачів системи образного мислення. Кожен педагог 

професійного навчання знає, як відбувається запам’ятовування інформації. Якщо 

інформація сприймається на слух, то запам’ятовується 20% її обсягу, за допомогою 

зору – 30% матеріалу, за умови комбінованого поєднання слухового й зорового каналів 

– 60% інформації [3; 4; 5]. 

Розглянемо етапи підготовки мультимедійної навчальної презентації. 

Етап планування: мета його полягає у визначенні призначення презентації і 

цільової аудиторії. 

Етап проектування: на цьому етапі складається сценарій реалізації інформації; 

визначення змісту кожного слайду та їх послідовності; розробка дизайну. 

Етап інформаційного наповнення: підготовка медіафрагментів: структурування і 

відбір тексту навчального матеріалу для слайдів, ілюстрацій сканування малюнків, 

відео, запис аудіофрагментів; підготовка мовного і відеосупроводу (за необхідності). 

Етап створення: наповнення слайдів медіафрагментами, тобто підготовленим 

текстовим та ілюстративним матеріалом; створення дизайну слайдів. 

Етап налаштування: полягає у налаштуванні анімаційних ефектів, керуючих 

кнопок; встановлення гіперпосилань на елементи для виходу в Інтернет і поєднання 

зовнішніх програм; окремо робиться музичний супровід; слайди записуються в пам’ять 

комп’ютера. 

Етап тестування: наприкінці проводиться тест-перевірка готової презентації, а 

саме – виправлення помилок у тексті й ілюстраціях; узгодження анімаційних ефектів; 

перевірка гіперпосилань. 

Етап друкування: не є обов’язковим, але коли матеріал презентації необхідно 

розповсюдити серед слухачів, тоді виконують друкування слайдів. 

Етап використання: виступ на заняттях, демонстрація на конференціях, виставках 

тощо. 

Етап удосконалення: внесення змін до сценарію, навігаційної схеми, матеріалу, 

що складає змістову частину презентації чи її ілюстративне доповнення [3]. 

Найважливішим із завдань є навчити молодих науковців ставититися до своєї 

аудиторії і до себе з повагою та не виступати із нашвидкоруч зробленими 

презентаціями. 

В руслі продовження цієї теми цікавим і перспективним буде подальше вивчення 

залежності зв’язку презентації як виду комунікації з візуальним рядом і настроями 

аудиторії; впливу часу, теми й способу подання матеріалу на здатність людини 

запам’ятовувати інформацію [1]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ДОДАТКІВ НА УРОКАХ СУСПІЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН  

 

Анотація. У статті показано ефективність використання інтерактивних 

додатків на уроках суспільних дисциплін. Обґрунтовується висновок, що використання 

сучасних електронних ресурсів є основою підготовки здобувачів освіти до життя в 

умовах цифрового майбутнього. 

Ключові слова: інтерактивні додатки, заклад професійної освіти, здобувачі 

освіти, універсальні освітні дії (УОД), електронні освітні ресурси. 

 

Основний виклад матеріалу. Сучасні соціально-економічні тенденції, динаміка 

суспільного розвитку зумовлюють необхідність якісних змін української системи 

освіти, пов’язаних зі світовим досвідом і інтеграцією України в європейський простір. 

Зміст освіти збагачується більше новими універсальними уміннями, формуванням 

здібностей оперувати інформацією, творчо вирішувати педагогічні труднощі з 

акцентом на індивідуальний підхід. 

Мета розвитку особистості змусила викладачів знову звернутися до проблеми 

навчання, де головне місце відводиться інтерактивним технологіям. Інтерактивні 

методи сприяють розвитку універсальних освітніх дій (УОД) – мотиваційних, 

регулятивних, пізнавальних, комунікативних, дозволяють швидше і зручніше 

працювати з інформацією, планувати свою роботу, підтримувати комунікацію з учнями 
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й колегами. Крім того, педагог може робити акценти на формування будь-якого виду 

УОД залежно від запланованого завдання. 

Розробка і затвердження положення про інтерактивні освітні ресурси (наказ 

МОНМС України від 01.10.2012 року № 1060 [1] є одним з найважливіших кроків на 

шляху до впровадження електронного навчання. Згідно з даним положенням, 

електронні освітні ресурси – це навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали й 

засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях комп’ютерних мереж, 

які необхідні для ефективної організації освітнього процесу. 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні (до 2021 р.) [2] направлена на 

підготовку педагогів, які будуть працювати на засадах інноваційного підходу в 

освітньому середовищі.  

Деякі аспекти дослідження даної проблеми показані у працях О. Глазунової, 

В. Осадчого, К. Обухова [3]. Так, В. Осадчий розглядав використання інтерактивних 

додатків як інноваційний простір для організації освітньої діяльності учнів[3, с.146 – 

151]. 

Використанняінтерактивних додатків в освітньому процесі призводить до 

корінних змін функцій педагога, який разом з учнями все більше стає дослідником, 

програмістом, організатором, консультантом.  

Ресурс LearningApps.org є конструктором інтерактивних завдань, сприяючи 

створенню і застосуванню електронно-інтерактивних вправ. Педагог може 

вибудовувати як індивідуальні траєкторії освіти, так і групові.  

Усі вправи сервісу LearningApps.org розділені на декілька категорій: 

 тести та вікторини (додат. А); 

 вправи на встановлення відповідності; 

 «шкала часу» і вправа на хронологію; 

 вправи на заповнення пропущених слів, фрагментів тексту, кросворди; 

 онлайн-ігри, в яких може брати участь одночасно декілька учнів групи.  

Використання цього сервісу в мережі Інтернет на уроці дозволяє зробити процес 

освіти інтерактивним, диференційованим, індивідуальним.  

Виходячи з власного досвіду використання інтерактивного ресурсу LearningApps, 

слід зазначити певні переваги цієї технології: 

 створювати та публікувати свої додатки на LearningApps; 

 формувати класи, прикріплювати учнів для групової роботи; 

 зберігати QR коди як посилання на завдання; 

 публікувати створені вправи на своїх сайтах (блогах); 

 використовувати додатки для закріплення нового матеріалу, виконання 

домашнього завдання, самостійного опрацювання тем. 

Застосування ресурсу LearningApps в процесі викладання суспільних дисциплін 

сприяє: підвищенню освітньої мотивації, відпрацюванню розуміння термінології, 

створенню ситуації успіху, інтелектуальному та творчому розвитку учнів. 

Он-лайн сервіс для створення QR-коду (http://www.qrcoder.ru) – це один з 

ефективних інтерактивних методів залучення учнів до освітньої діяльності, оскільки 

ХХІ століття – це період високих інформаційних технологій. Він дозволяє за декілька 

кліків закодувати будь-який текст, посилання на сайт, візитну картку, sms- 

повідомлення і навпаки в лічені секунди можна отримати доскональну інформацію про 
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той чи інший об’єкт. Для прочитання QR-кодів на теперішній час існує величезна 

кількість спеціальних програм (додат. Б). 

Технологія Хмара Тег використовується як засіб візуалізації тексту (альтернатива 

діаграмі), форма зворотного зв'язку (виділення ключових слів уроку). Можна взяти 

будь-який текст і за допомогою спеціальних програмних засобів перетворити його на 

хмару слів. Такого роду сервіси дозволяють будувати хмари слів зі складеного 

користувачем тексту. Хмара слів (тегів) дозволяє знайти загальні поняття в тексті, 

групуючи подібні теги разом і підкреслюючи часто використані (додат. В). 

Фабрика кросвордів – так називається ресурс, на якому можна швидко скласти чи 

згенерувати кросворд он-лайн для навчання або дозвілля, а також розгадувати 

кросворди інших відвідувачів сайту. Ресурс puzzlecup.com може бути використаний для 

створення тематичних кросвордів, організації позаурочної діяльності, конкурсів 

кросвордів. 

Розв’язання кросвордів найбільш ефективне після вивчення теми, при 

узагальненні освітнього матеріалу великих розділів або усього курсу в кінці 

навчального року, або ж при перевірці певних термінів. Дана форма самостійної роботи 

є корисною. Учні вчаться чітко формулювати питання, виділяти головне, а також 

оперувати певними фактичним матеріалом.  

Сервіс для створення інтерактивних опитувань kahoot дозволяє за лічені хвилини 

створити повчальну гру. Формат і кількість запитань повністю залежить від викладача: 

можна додати відео, зображення, діаграми. Гравці відповідають на запитання на своїх 

мобільних пристроях, а ігри відображаються на загальному екрані, щоб об’єднати урок. 

Сьогодні для закладу професійної освіти є необхідністю активно управляти 

потоками інформації: створювати контент, соціальні мережі, поширювати електронні 

документи, удосконалювати інформаційні ресурси викладачів, використовувати освітні 

платформи і сховища електронних освітніх ресурсів. Інформаційно-комунікаційні 

технології і засоби медіа необхідно використати в групі і за її межами під час навчання, 

набуваючи практичного досвіду, організовуючи спільну діяльність. 

Оволодіння здобувачами освіти сучасними інтерактивними додатками сприяє 

розвиткові навичок ХХІ століття, до яких можна віднести:  

 адаптованість до швидкозмінних умов як в особистому, так і громадському 

житті; 

 творчу та інтелектуальну допитливість;  

 уміння критично та системно мислити;  

 продуктивно працювати з іншими;  

 вчитись поважати й визнавати думку інших;  

 розвивати здатність виявляти проблеми, їх формулювати й вирішувати [4]. 

Отже, використання інтерактивних додатків на уроках суспільних дисциплін має 

бути головною метою викладача. Традиційні, інноваційні освітні ресурси залишаються 

засобом, за допомогою яких педагог формує картину світу здобувачів освіти, тобто дає 

їм можливість стати успішнішими в житті, конкурентоздатнішими на ринку праці в 

майбутньому. Розвиток інформатизації освітнього процесу через використання цих 

мобільних пристосувань позитивно впливає на рівень професійної майстерність 

педагогічних працівників і якість навчання здобувачів освіти. 



92 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Про затвердження Положення про електронні світні ресурси. Наказ МОН 

молоді і спорту від 01.10.2012 р. №1060. [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12. – Загол. з екрану. 

2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 

[Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. – Загол. з екрану. 

3. Осадчий В. В. Соціальні сервіси Інтернет у професійній підготовці майбутніх 

вчителів / В. В. Осадчий // Педагогічний дискурс: зб. наук А. Й. Сиротенка. – 

Хмельницький: ХГПА, 2009. – Вип. 6. – С. 146-151. 

4. Фамілярська Л. Л. Мобільність як перспективна складова освітнього процесу 

[Електронний ресурс] / Л. Л. Фамілярська // Інформаційні технології і засоби навчання, 

№ 41, вип. 3. – 2014. [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 

http://goo.gl/hIfp2a. – Загол. з екрану. 

 

ДОДАТОК А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

93 

ДОДАТОК Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

Дзюба Т.Ю. 
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ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ 

ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ  (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) 

ОСВІТИ 

 

Анотація. В статті розглянута інформатизація суспільства, зумовлена 

необхідністю інформатизації системи освіти, підготовки кваліфікованих кадрів для 

всіх сфер і галузей суспільного життя. 

Ключові слова: інформатизація, система освіти, професійна підготовка, 

інформаційна культура, телекомунікаційні технології, інформаційна культура, 

професійно-технічна освіта, комунікації. 

 

Основний виклад матеріалу. Зараз в Україні відбувається становлення нової 

системи освіти, орієнтованої на входження в європейський освітній простір. Педагог 

перестав бути основним джерелом знань для учнів, оскільки вони мають можливість 

збагачувати свої знання з різних джерел, таких як: телебачення, відеофільми, 

комп’ютерні програми, Інтернет, різноманітна навчальна й науково-популярна 

література тощо.  

Очевидно, що інформатизація освіти вимагає відповідності професійної 

підготовки викладачів сучасному рівню інформатизації суспільства. Тому однією з 

глобальних цілей інформатизації освіти є підготовка педагогічних працівників, які 

володіють високим рівнем інформаційної культури, готові застосовувати інформаційні 

телекомунікаційні технології у навчально-виховному процесі та управлінні освітою, 

беруть активну участь у процесі інформатизації освіти. 

Інформаційна культура – це здатності ефективно використовувати наявні 

інформаційні ресурси і засоби інформаційних комунікацій, а також застосовувати для 

цього передові досягнення у галузі розвитку засобів інформації та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

А. Верняєв розглядає сутність поняття «інформаційна культура» як кладне 

інтегральне системне особистісне утворення, що є гармонійно поєднаною сукупністю 

загальнолюдських уявлень, ідей, знань, ціннісних орієнтацій, гуманістичних уявлень, 

емоційного досвіду, якостей особистості, стильових і світоглядних утворень, 

універсальних способів пізнання, алгоритмів поведінки, способів комунікації, 

орієнтованих на вільне існування, розвиток, самовдосконалення в історично і 

технологічно інформаційному суспільстві». 

Основою інформаційної культури педагога є знання про інформаційне 

середовище, закони його функціонування та розвитку, уміння орієнтуватися у 

безмежному просторі різноманітних повідомлень і даних, раціонально використовувати 

засоби сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для задоволення 

інформаційних потреб.  

Однією з основних ознак інформаційної культури педагога є розуміння ним 
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сутності інформації й інформаційних процесів, ролі інформаційних ресурсів у процесі 

навчання і виховання, пізнання навколишнього світу. 

Інформаційна культура педагога є інтегральним показником рівня його 

досконалості в інформаційній сфері діяльності, оскільки це не тільки уміння працювати 

з прикладним забезпеченням, і навіть не вміння програмувати [2, c.27-31]. 

Інформаційна культура – це, насамперед, глибоке розуміння суті процесів опрацювання 

інформації, яка передбачає наявність умінь: 

 обирати і формулювати цілі, здійснювати постановку завдань; 

 знаходити інформацію у різних джерелах, користуватися автоматизованими 

системами пошуку, зберігання й опрацювання інформації; виділяти в інформації 

головне і другорядне; 

 упорядковувати, систематизувати, структурувати дані; 

 бачити інформацію в цілому, а не фрагментарно, встановлювати асоціативні 

зв’язки між інформаційними повідомленнями; 

 інтерпретувати інформацію, переводити візуальну інформацію у вербальну 

знакову систему і навпаки; 

 розробляти ефективні алгоритми та реалізовувати їх на комп’ютері; 

 інтерпретувати й аналізувати одержані результати, передбачати наслідки 

ухвалених рішень. 

Проблема формування інформаційної культури є сьогодні однією з 

найважливіших проблем загальної професійної (професійно-технічної) освіти. Її 

розв’язання в галузі професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогів нині 

починає активно обговорюватись у науково-педагогічних колах. 

В аспекті інформаційної діяльності, виділяються такі типи інформаційної 

культури: функціональна інформаційна культура – використання інформації для 

управління і впливу; інформаційна культура взаємодії – обмін інформацією з метою 

вдосконалення процесів і зростання ефективності; інформаційна культура досліджень – 

використання інформації для прогнозування майбутніх змін у внутрішньому і 

зовнішньому середовищі; інформаційна культура відкритості – відкритість для 

розуміння або радикальних змін. 

Важливою складовою інформаційної культури є інформаційна грамотність – 

уміння формулювати інформаційну потребу, запитувати, шукати, відбирати, оцінювати 

інформацію, в якому б вигляді вона не була представлена. Іншими словами, 

інформаційна грамотність педагога – це здатність розуміти необхідність певної 

інформації, виявляти, знаходити, оцінювати й ефективно використовувати цю 

інформацію для розв’язання певних навчально-організаційних та науково-методичних 

проблем. 

Професійний імідж педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у віртуальному інформаційному просторі – це необхідна умова 

розвитку інформаційної культури фахівця. Формування професійного іміджу у 

віртуальному професійному просторі є важливим аспектом розвитку професійно 

важливих якостей, які забезпечуватимуть максимальну результативність процесу 

професійного спілкування і професійного зростання педагогічних працівників [3, c. 52-

58]. 
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Використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності 

в умовах комплексної інформатизації системи професійної освіти, багато в чому 

залежить від рівня професійної самосвідомості педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів [1, с. 188]. Немає необхідності говорити про те, що 

професійна самосвідомість є важливою складовою, яка впливає на інноваційний 

розвиток особистості педагога. Педагог має відчути себе активним учасником процесу  

інформатизації, прийняти відповідальність за результати своєї інноваційної діяльності 

у даній галузі. Це означає, що професійні компетентності сучасного педагога можуть 

бути сформовані і потім продуктивно застосовані у процесі розвитку інформаційної 

культури. 

Досягнення останнього десятиліття у галузі створення і розвитку принципово 

нових педагогічних технологій освітньої інформаційної взаємодії з використанням 

засобів інформаційних та комунікаційних технологій дозволяють прогнозувати 

реалізацію принципово нових видів інформаційної взаємодії між учнями, педагогами і 

засобами інформатизації та комунікації, що орієнтована: на виконання різноманітних 

видів самостійної діяльності з об'єктами предметного середовища, представленими на 

екрані, їх моделями; на дослідження поведінки таких моделей; розгляд імітацій 

досліджуваних явищ або процесів. А також на пошук, передачу/транслювання, обробку 

необхідних інформаційних ресурсів (текстових, аудіовізуальних та ін.). 

Залучення до інформаційно-комунікаційного середовища визначає можливість 

взаємодіяти з безліччю інформаційних об'єктів, реалізувати встановлені зв'язки між 

ними, використовувати засоби збирання, накопичення, передачі, обробки інформації 

про об'єкт, що дозволяє здійснювати продукування нової інформації, а в більш 

досконалому випадку – інформаційного ресурсу освітнього призначення. Такий рівень 

інформаційної взаємодії визначає наявність високоорганізованої інформаційно-

комунікаційної культури предметного середовища, що впливає на всі аспекти 

освітнього процесу. 

Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що оволодіння 

інформаційною культурою – це шлях входження в інформаційне суспільство.  

Зростання інформаційної культури й інформатизація суспільства сприяє 

забезпеченню національних інтересів, зростанню продуктивності праці, удосконаленню 

соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій 

демократизації суспільства. 

На сучасному етапі інформаційна культура є показником професійної культури, 

але з часом стане важливим чинником розвитку кожної особистості. Особистість з 

розвиненою інформаційною культурою характеризується як фахівець, що володіє 

цілим комплексом знань і умінь. Зокрема, це володіння тезаурусом, що включає такі 

поняття, як інформаційні ресурси, інформаційний світогляд, інформаційне середовище, 

інформаційна поведінка. Інформаційна культура характеризується через вміння 

грамотно формулювати інформаційні потреби й запити, ефективно та оперативно 

здійснювати самостійний пошук інформації, раціонально зберігати і оперативно 

опрацьовувати великі потоки інформації. Знання норм і правил інформаційної етики, 

вміння вести інформаційно-комунікаційний діалог – це важливі показники розвитку 

інформаційної культури. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОСВІТИ 

 

Анотація. Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі 

розвитку всього українського суспільства і освіти зокрема, вимагають нових 

підходів до управління навчальними закладами. Пріоритетними серед них є 

впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що мають 

забезпечити доступність та ефективність освіти, удосконалення навчально-

виховного процесу, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві. Сучасне інформаційне суспільство потребує: фахівців, 

здатних до ефективного застосування інформаційних технологій у власній 

професійній діяльності; розвитку кожної особистості у площині формування 

власної життєвої траєкторії; відстеження та керування динамікою прогресу у 

сфері навчання, професійної чи соціальної самореалізації; соціально активних 

громадян, які об’єднуються у спільноти, впливають на власне життя та життя 

держави. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, економічна освіта, 

дистанційне навчання, професійна компетентність, керівники освіти. 

 

Основний виклад матеріалу. Актуальність теми дослідження зумовлена 

новими економічними умовами, що формуються в Україні, де особливої ваги 

набуває знання принципів і закономірностей економічного розвитку суспільства, 

економічна освіта. 
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Одним із пріоритетних напрямів Державної програми економічного і 

соціального розвитку України на 2018 рік є оптимізація обсягів підготовки та 

перепідготовки кадрів з вищою освітою в контексті інноваційного розвитку 

національної економіки; надання державної підтримки для підготовки фахівців за 

напрямами, що стимулюють розвиток пріоритетних базових галузей економіки у 

форматі «наука-освіта-технології» [5]. 

В умовах швидкозмінних процесів в економіці, що є наслідком сучасних 

соціально-економічних перетворень, все більшого значення набуває якісна 

професійна підготовка керівників освіти.  

Керівники освіти на сучасному етапі розвитку освіти зацікавлені в отриманні 

знань з господарських, фінансових та маркетингових питань в освіті, оскільки вони 

самі стають менеджерами, управляють педагогічною системою школи, її розвитком, 

організовують і стимулюють професійну діяльність педагогічних працівників, 

вивчають попит на освітні послуги та забезпечують їх якісне надання, займаються 

господарською діяльністю, намагаючись дотримуватися відповідності показників 

роботи навчального закладу державним стандартам загальної середньої освіти, 

утримувати його конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг, мати достатній 

рівень професійної компетентності [4]. 

До недавнього часу професійну підготовку в системі вищої педагогічної освіти 

керівники освіти не отримували. Віднедавна педагогічні працівники отримали 

можливість здобувати вищу професійну освіту за спеціальністю «Управління 

навчальним закладом». На даний час кількість дипломованих керівників освіти 

відносно невелика [6]. 

Удосконалення професійної компетентності керівників освіти є однією з 

актуальних проблем, що досліджувалась вченими Л. Ващенко, В. Гуменюк, 

І. Зязюном, Є. Павлютенковим, В. Олійником, Л. Калініною, В. Масловим, 

Л. Пуховською, Т. Сущенко, Г. Єльниковою, Г. Федоровим, А. Чмілем та ін. 

Важливою складовою професійної компетентності керівників освіти є 

економічна компетентність. За останні роки до сфери педагогіки увійшли такі 

економічні поняття, як освітні послуги, якість освіти, конкуренція між навчальними 

закладами та ін. 

Питання економічної підготовки керівників освіти проаналізовані в роботах 

Г. Дмитренка, В. Куценко, А. Кітова, А. Нісімчука, В. Саюк, О. Шпака та ін. Але в 

цих роботах не повною мірою відображено зміст, не розкриті складові, не 

розроблено модель розвитку економічної компетентності керівників освіти. 

Покращити економічну компетентність керівників освіти можна в системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

Питання змісту, форм і методів підвищення кваліфікації керівників освіти у 

системі післядипломної педагогічної освіти досліджували Г. Єльникова, В. Маслов, 

В. Олійник, Н. Протасова, Л. Пуховська, В. Пуцов, Т. Сорочан та ін. 

На даний час основними формами підвищення кваліфікації керівних і 

педагогічних кадрів у навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти є 

очна, очно-дистанційна і заочна. 
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Очно-дистанційна форма підвищення кваліфікації має переваги на сучасному 

етапі розвитку післядипломної педагогічної освіти через можливість проведення 

тривалого дистанційного етапу навчання з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Основним завданням дистанційного етапу очно-дистанційного навчання є 

якісне забезпечення та супровід самостійної роботи слухачів з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

Подолати суперечності між фактичним рівнем економічної компетентності 

керівників освіти та необхідними для сучасного управління економічними знаннями 

і вміннями в умовах інформаційного суспільства допоможуть інформаційно-

комунікаційні технології [1, 2]. 

Теоретичні основи підготовки керівних і педагогічних працівників до 

використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі 

обґрунтовано у роботах В. Бикова, М. Гриньової, Ю. Жука, М. Жалдака, 

Л. Забродської, Н. Морзе, В. Олійника, Ю. Рамського, О. Самойленка, А. Єршова та 

ін. 

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дасть 

можливість керівникам освіти професійно адаптуватися, успішно розв’язувати 

складні завдання фінансово-господарської діяльності та навчально-виховного 

процесу, свідомо аналізувати та корегувати результати професійної діяльності [3]. 

Теоретичний та практичний аспекти розвитку економічної компетентності 

керівників освіти ще недостатньо розроблені. 

Виявлені суперечності між актуальністю розвитку економічної компетентності 

керівників освіти у процесі підвищення кваліфікації та недостатньою 

дослідженістю цього питання у науково-педагогічній, економічній літературі, 

недостатнім застосуванням у діяльності закладів освіти; об’єктивною необхідністю 

підвищення якості викладання навчальних дисциплін, що формують економічну 

компетентність та недостатньою визначеністю змісту економічного навчання, 

недостатнім використанням у процесі підвищення кваліфікації сучасних освітніх 

технологій. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ, ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СУЧАСНОЇ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА (НА 

ПРИКЛАДІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Анотація. Електронний кабінет зарубіжної літератури містить необхідні для 

організації навчального процесу матеріали: план роботи кабінету, паспорт, план 

гуртка з зарубіжної літератури, розклад роботи кабінету, нормативно-правові 

документи, а також всі корисні напрацювання, зокрема: конспекти уроків, 

презентації, відео ролики та фільми, дидактичні матеріали до уроків, підручники, 

схеми, таблиці, літературні диктанти, контрольніта самостійні роботи. Доступ до 

електронного кабінету допоможе учням та викладачам переглядати матеріали в 

будь-який зручний для них час. Для ознайомлення з матеріалами потрібно перейти за 

посиланням http://bit.ly/kpgtlua. 

Сервіси Google – це цілісна система, доступ до якої отримує будь-який власник 

облікового запису Google.  

Ключові слова: сервіси Google, веб-сервіси,диск для зберігання інформації, 

карти, електронна пошта, хостинг, блоги, відео сервіси. 

 

Основний виклад матеріалу. Для користування Google Сервісами не потрібно 

бути прив’язаним до певного місця, адже можна використовувати дані в будь-якій 

точці планети. Перевага сервісів й інструментів Google – наявність централізованого 

сховища даних. 

Дослідженню використання інформаційних технологій в освіті присвячені праці: 

В. Ю. Бикова, М. І. Жалдака, Ю. В. Триуса. Питання інформатизації освіти в цілому 

широко описуються в працях Б. С. Гершунського, В. І. Гриценка, О. І. Іваницького та 

ін. 

Google Диск – єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними. Він дозволяє 

працювати над документами одночасно з іншими користувачами – наприклад, готувати 

спільний проект з колегою чи здобувачами освіти, планувати будь-які події або 

контролювати знання з предмету. За допомогою цього сервісу можна завантажити до 

«хмари» і мати постійний доступ до будь-яких власних файлів, зокрема відеороликів, 

фотографій, PDF, текстових документів та інших – всього 30 типів. При цьому кожен 

користувач, який зареєструється в системі Google, має можливість безкоштовного 
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зберігання інформації до 5 Гб і завантаження до 10 Гб [1]. 

У зв’язку з останніми змінами у суспільстві дедалі більшої популярності набуває 

дистанційне навчання із залученням мережних технологій. До переваг використання 

Інтернет-сервісів у навчальному процесі можна віднести і використання сервісів 

Google, що не передбачає додаткових витрат на комп’ютерну техніку (крім плати за 

трафік), доступ забезпечується з будь-яких пристроїв (комп’ютер, ноутбук, нетбук, 

планшет, мобільний телефон та ін.); доступність (дім, ліцей, будь-яке місце, де є доступ 

до wi-fi); можливість роботи в режимі on-line (викладач має змогу контролювати 

процес виконання завдання як групою, так і кожним учнем окремо).  

Інформацію, яку раніше учень міг отримати за різними джерелами: з підручника, 

довідкової літератури, на уроках від викладача, з конспекту заняття тощо, сьогодні 

можна знайти в мережі Інтернет. За цих обставин у процесі підготовки викладач 

повинен запроваджувати у навчальний процес нові методи і способи подачі основної 

інформації з предмета, використовувати різноманітні прийоми її одержання, 

збереження та обробки.  

Досвід роботи показує, що учні, які навчаються в закладах професійної 

(професійно технічної) освіти, по-різному засвоюють нові знання, але коли нова 

інформація подається із застосуванням інформаційно-комунікативних технологій 

(перегляд відеоматеріалів, презентацій, які містяться в електронному кабінеті), то 

рівень її сприйняття суттєво підвищується.  

Ефективність такого навчання залежить від вмілої організації викладачем 

навчального процесу як на заняттях, так і в позаурочний час. Саме від того, як кожний 

учень уміє самостійно працювати, опановуючи необхідну інформацію, широко 

застосовувати Інтернет-технології, зокрема сервіси Google під час вивчення зарубіжної 

літератури, залежить рівень його навчальних досягнень та рівень формування життєвих 

компетентностей. Тепер кожен може не тільки отримати доступ до цифрових колекцій, 

а й взяти участь у формуванні власного мережевого контенту [5]. 

Специфіка усіх сервісів Google полягає в можливості спільної роботи над будь-

яким контентом: запрошуючи користувачів, можна разом редагувати документ, 

відстежувати всі зміни, внесені тим чи іншим співавтором (з можливістю повернутися 

до будь-якого з варіантів), завантажувати необхідні фото та ілюстрації тощо [2].  

Основна мета створення кабінету полягає у забезпеченні оптимальних умов для 

організації навчально-виховного процесу, для реалізації завдань навчальної програми, 

для розвитку всебічної творчої особистості. 

Завданням функціонування навчального кабінету є створення передумов для: 

 організації індивідуального та диференційованого навчання учнів ліцею; 

 реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання; 

 організації роботи гуртка «Пізнай істину»; 

 проведення роботи з батьками учнів; 

 роботи з обдарованими учнями, учасниками літературного клубу «Пегас»; 

 індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-

методичного рівня. 

Вивчення зарубіжної літератури спрямоване на досягнення мети загальної 

середньої освіти, яка полягає в розвиткові та соціалізації учнів, формуванні їхньої 
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національної свідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного 

стилю мислення і поведінки, творчих здібностей та навичок, які знадобляться в 

подальшому житті.   

Викладання предмету «Зарубіжна література» згідно з новою програмою зазнало 

певних змін. Зокрема, до програми із зарубіжної літератури для 10-11 класів увійшли 

твори із золотого фонду класичної літератури, а також популярні твори сучасності 

різних країн і народів.  

У програмі відображено чотири змістові лінії літературного компонента 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: емоційно-ціннісну, 

літературознавчу, культурологічну, компаративну.  

Викладачеві слід творчо підходить до вибору методів, прийомів, технологій 

вивчення художніх текстів, способів їхнього аналізу та інтерпретації, використовуючи 

проблемно-пошукові завдання; групові форми навчання; уроки-семінари; метод 

«Прес»; «Гронування»; «Рефлексія», застосовувати різні види перевірки засвоєння 

набутих знань та вмінь.  

Кабінет зарубіжної літератури – це спеціально обладнаний навчально-методичний 

центр, який забезпечує належний рівень викладання літератури – науковий, 

естетичний, навчальний, методичний, виховний. Адже саме в кабінеті зарубіжної 

літератури учні залучаються до світу прекрасного, їм прищеплюється любов і 

розуміння художнього слова, формуються навички аналізу твору та критерії 

сприйняття шедеврів світового мистецтва. 

Тут проводяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, виховна 

робота з учнями, як шлях до системного підвищення наукової, педагогічної, 

психологічної та методичної кваліфікації вчителя.  

Зміст роботи кабінету зарубіжної літератури визначається навчальними 

програмами і підручниками, програмами факультативних занять та планами 

позакласної роботи. 

Навчально-пізнавальна робота з предмета здійснюється за допомогою 

комплексного використання технічних засобів навчання, організації роботи з 

підручниками, електронними посібниками, документами, довідниковою літературою, 

дидактичним матеріалом, мультимедійними додатками тощо. 

Обладнання кабінету зарубіжної літератури, за рубриками: 

1. Науково-методичне забезпечення: 

 календарне планування; 

 навчальна програма; 

 нормативно-правові документи; 

 робота кабінету; 

2. Підручники, хрестоматії; 

3. Тематичні стенди, папки, портрети; 

4. Дидактичні матеріали; 

5. Методичні розробки уроків; 

6. Презентації до уроків; 

7. Відео матеріали. 

У кабінеті створені передумови для організації індивідуального та 
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диференційованого навчання. В ньому є стенди: «Образ. Характер. Герой», «Світовий 

літературний процес, як зміна творчих методів»; «Роди художньої літератури», «Види 

драматичних творів». У кабінеті є портрети письменників зарубіжжя, стенди з 

висловами відомих осіб про значення літератури в житті людини, стенд «Державні 

символи України», краєзнавчий матеріал, зібрана художня та методична література, 

дидактичний, ілюстративний матеріал, портрети письменників, ілюстрації до творів, 

відеоролики та фільми. 

Папки, які розміщені в електронному кабінеті, наповнені дидактичними 

матеріалами, з відповідними посиланнями на сайти, що істотно допомагає викладачу в 

його роботі.  

Використання сервісів Google у навчальному процесі не тільки сприяє виконанню 

основного завдання сучасної освіти – формуванню конкурентоспроможної й успішної 

особистості в електронному інформаційному суспільстві, а й значно вдосконалює й 

урізноманітнює діяльність викладача, активізує творчу діяльність учнів, створює 

належні умови для формування й розвитку в них відповідних умінь та навичок, 

покращує засвоєння і відтворення ними отриманої інформації.  

Можливості інноваційних технологій дійсно безмежні, попрацювавши з 

матеріалами предмету зарубіжна література, систематизувавши розробки уроків, 

дидактичні матеріали, презентації, перевірочні диктанти, відео, я зрозуміла, яка це 

важка, але важлива робота.  

Всі переваги сервісів Google дозволяють на якісно новому рівні розв’язувати 

непрості освітні завдання: починаючи із засвоєння класичних знань і базових істин і 

закінчуючи вмінням здобувача освіти орієнтуватися в обраній професії, користуватися 

набутими знаннями для розв’язання життєвих завдань і саморозвитку в майбутньому. 

Сучасним викладачам потрібно продовжувати пошук сучасних методик навчання. 

Використання такого середовище як Google, значно підвищує інтерес до здобуття 

нових знань, створює умови для розвитку, активізує пізнавальну діяльність, розвиває 

зорову і слухову чутливість, формує вміння сприймати, розвиває спостережливість, 

сприяє розвитку уваги в учнів. Реалізація всього  переліченого можлива за умови 

використання сучасних хмарних технологій.  
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

ПРИКЛАДІ МВМПУ 
 

Анотація. У статті авторами розглядається проблема використання сучасних 

інформаційних технологій в професійно-технічній освіті України, аналізується їх 

трансформація; подано пропозиції про нові підходи до професійної підготовки 

майбутніх фахівців, наведено приклади.  

Ключові слова: комп'ютерні технології, інформаційні технології, інформаційно-

комунікаційних технологій, інформатизація освіти, дистанційні технології. 
 

Основний виклад матеріалу. Сучасний період розвитку суспільства 

характеризується сильним впливом на нього комп'ютерних технологій, які проникають в 

усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків в 

суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. [3] 

Проникнення сучасних інформаційних технологій у сферу освіти ставить за мету 

посилення інтелектуальних можливостей учнів в інформаційному суспільстві, гуманізацію, 

індивідуалізацію, інтенсифікацію процесу навчання і підвищення якості навчання. 

Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим «доважком» у навчанні, а 

невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його 

ефективність. 

Сучасні інформаційні технології є основою процесу інформатизації освіти. В останні 

роки термін «інформаційні технології» часто виступає синонімом терміна «комп'ютерні 

технології», оскільки всі інформаційні технології в даний час так чи інакше пов'язані із 

застосуванням комп'ютера. 

Однак поряд з прихильниками методів із застосуванням комп'ютерно-інформаційних 

технологій в освітньому процесі, у них є і противники. Комп'ютеризація освіти відноситься 

до числа великомасштабних інновацій, які прийшли в останні десятиліття. І в той час, коли 

по всьому світу навчальні заклади поспішають оснастити свої класи комп'ютерами, 

вважаючи, що комп'ютерна грамотність необхідна, щоб протистояти викликам сучасності, а 

багато політиків заявляють, що не робити цього – просто нерозумно, в самому епіцентрі 

високотехнологічної економіки діти працівників «кремнієвої долини» вчаться без 

планшетів і ноутбуків, без єдиного комп'ютера або екрану. Їх використання заборонено в 

класах і не заохочується вдома. Прихильники навчання без IT впевнені, що комп'ютери 

пригнічують творче мислення, рухливість, людські взаємини і уважність, що коли буде 

дійсно потрібно ознайомити дітей з останніми технологіями, у них завжди будуть для цього 

потрібні навички та необхідні можливості. 
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«Освіченого юнака завжди можна навчити працювати з інформацією, його 

інтелект це дозволить зробити абсолютно легко, і він буде адекватно відрізняти засоби 

від цілей. А ось того, кого з дитинства привчали брати чуже з Інтернету і видавати за 

своє, освіченим вже не зробити ніколи». (Д. В. Верін-Галицький, Хабаровськ, вчитель 

середньої школи). 

І це правильно, з нашої точки зору. Але тільки стосовно шкільної освіти. 

Відносно середньої професійної освіти, особливо на базі середньої школи, 

комп'ютеризація навчання дає нові перспективні напрями розвитку [2]: 

 застосування сучасних інформаційних технологій на уроках дозволяє зробити 

їх цікавими і динамічними, підвищити результативність навчання; 

 використання мультимедійних та інтерактивних засобів навчання для 

спеціальних дисциплін підвищує інтерес до вирішення виробничих завдань. 

Мультимедійне подання матеріалу дозволяє максимально наблизитися до реальних 

умов виробництва. Інтерактивні завдання дають можливість знаходження 

оптимального вирішення для конкретної виробничої ситуації. Послуги комп'ютерного 

моделювання технологічних процесів сприяють більш наочному уявленню того, з чим 

доведеться зіткнутися майбутньому фахівцю на реальному виробництві; 

 використання засобів нових інформаційних технологій є заходом творчого 

розвитку особистості, тому що сьогодні роботодавці до випускників навчальних 

закладів пред'являють вимоги по організації власної діяльності, вибору типових 

методів і способів виконання професійних завдань, оцінки їх ефективності та якості, 

прийняття рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і відповідальності за них; 

 використання засобів сучасних інформаційних технологій для організації 

інтелектуального дозвілля. 

Розглянемо найбільш поширені види новітніх технологій, які впроваджені в 

навчальний процес нашого училища. 

Широко використовуються мережеві технології, призначені для 

телекомунікаційного спілкування учнів з викладачами: 

 використовуючи e-mail (електронну пошту), викладач реалізовує 

диференційований та індивідуальний підхід у навчанні, розсилаючи електронною 

поштою учням персональне домашнє завдання, здійснюючи консультування, 

організовуючи дистанційне навчання; 

 телеконференція дозволяє викладачеві й учням, які перебувають на значній 

відстані один від одного, організувати спільне навчання, обговорювати навчальні 

проблеми, брати участь у ділових іграх. 

З метою задоволення інформаційних потреб учнів і педагогів територія 

навчального корпусу МВМПУ під’єднана до мережі Інтернет, постійно діє точка 

доступу Wi-Fi. 

На сайті училища можна переглянути не тільки розклад уроків, заміни, новини, а 

й інформацію про наше училище і колектив, базове підприємство та працевлаштування, 

корисні відомості для абітурієнтів. За прямим посиланням перейти на сайти 

Міністерства освіти і науки України, НМЦ профтехосвіти, ПРАТ «ММК ім. Ілліча» та 

інші. 

За кожним напрямом підготовки (а їх у нас дев'ять) створюються платформи, де 
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викладаються електронна бібліотека навчальної літератури, методичних розробок, 

рекомендацій, посібників, електронних каталогів, електронних паспортів приладів і 

обладнання тощо. 

На уроках спецдисциплін є можливість показати навчальні відеоролики відомих 

фірм за новими технологіями, приладами і обладнанням. 

Успіхом в учнів завжди користуються тести, оскільки база даних запитань досить 

широка і може легко оновлюватися. 

За допомогою мультимедійних презентацій викладачі і майстри виробничого 

навчання проводять уроки-лекції з елементами розвивального навчання, уроки-бесіди з 

елементами проблемного навчання, технічні конференції, позакласні заходи, виховні 

години та багато іншого. 

У МВМПУ на державній кваліфікаційній атестації учні захищають творчі 

дипломні та курсові проекти, виконані за допомогою новітніх технологій. 

Засвоєння знань учнями за допомогою інформаційних і комунікаційних 

технологій за найнижчими оцінками на 40 – 60 % швидше, чи більше в одиницю часу, 

ніж з використанням звичайних технологій. 

В даний час перспективним є інтерактивна взаємодія між учнем і викладачем за 

допомогою інформаційних комунікаційних мереж, з яких масово виділяється серед 

інтернет-користувачі. Одним з видів інноваційної діяльності в цій галузі є застосування 

технологій дистанційного навчання. [3] 

Сучасні комп'ютерні телекомунікації здатні забезпечити передачу знань і доступ 

до різноманітної навчальної інформації однаково, а іноді й набагато ефективніше, ніж 

традиційні засоби навчання. Порівнюючи заняття в класі і індивідуальне навчання, 

відзначаються такі особливості: в середньому, на годину на учня групи при роботі в 

класі доводиться 0,1 запитання (при приватному навчанні учень може запитати або 

відповісти на 120 запитань за годину); для 98 % учнів ефективність індивідуальної 

роботи підвищується на 50%. Слід зазначити, що під «індивідуальною роботою» 

мається на увазі спосіб навчання, коли з учням працює один викладач або навчальна 

програма. Індивідуальна робота, безсумнівно, дає кращий результат. Але в умовах 

масової освіти такий спосіб навчання стає дуже дорогим. Використання інформаційних 

технологій для подачі матеріалу та інструкцій вирішує цю проблему. 

Тому електронне навчання, завдяки розвитку технологій, стає все більш 

ефективним і доступним. Застосування нових технологій підвищує інтерес до процесу 

навчання. Використання технологій дистанційного навчання дозволяє: 

 знизити витрати на проведення навчання (не потрібно витрат на оренду 

приміщень, поїздок до місця навчання як учнів, так і викладачів тощо); 

 проводити навчання великої кількості людей; 

 підвищити якість навчання за рахунок застосування сучасних засобів, об'ємних 

електронних бібліотек тощо; 

 створити єдине освітнє середовище (особливо актуально для корпоративного 

навчання). 

Навчання із застосуванням дистанційних технологій відповідає принципу 

гуманності, згідно з яким ніхто не повинен бути позбавлений можливості навчатися 

через бідність, географічну або тимчасову ізольованість, соціальну незахищеність і 
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неможливість відвідувати освітні установи в силу фізичних недоліків або зайнятості 

виробничими й особистими справами і має інші позитивні сторони [4]: 

– ефективність навчання. Учні самі встановлюють графік занять, темп навчання. 

У кожної людини свій стиль навчання, що характеризує найбільш оптимальний для 

нього механізм сприйняття навчального матеріалу. Існує певний відсоток людей, для 

яких єдино можливим способом сприйняття навчального матеріалу є аудиторна форма 

навчання. Однак як показують дослідження, як мінімум 80% учнів можуть ефективно 

сприймати навчальні матеріали в будь-якій формі. Це означає, що абсолютна більшість 

людей здатна ефективно навчатися дистанційно; 

– можливість поєднувати роботу і навчання. Учні мають можливість здобувати 

освіту без відриву від роботи – це особливо актуально для тих, хто хоче підвищити 

кваліфікацію або отримати другу освіту; 

– доступ до якісних технологій та навчального контенту. Учень може навчатися за 

якісними навчальними матеріалами, спілкуватися з викладачами і складати 

індивідуальний навчальний план; 

– об'єктивність атестації. Технологія дистанційного навчання передбачає 

постійний контроль якості засвоєння знань, неупереджену оцінку результатів, 

відсутність можливості хабарництва на місцях за рахунок впровадження об'єктивних 

автоматизованих процедур оцінки знань; 

– індивідуальний підхід у навчанні. Гнучкий графік, можливість поєднувати 

навчання і роботу, а так само адаптація навчального циклу до індивідуального темпу 

засвоєння інформації; 

– доступність з будь-якої точки світу. Ця форма навчання унікальна для 

віддалених від центральних районів міст, де інші можливості навчання практично; 

– висока мобільність. Світовий досвід показує, що дистанційне навчання менш 

консервативне по відношенню до нових напрямів діяльності людини, ніж очне. 

Саме завдяки цим перевагам система дистанційного навчання є невід'ємною 

частиною освітнього процесу в кращих навчальних закладах світу. 

В Україні у 2013 році пройшли перші MOOC на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка − «Університет онлайн». Перший масовий онлайн-

курс стосувався бренд-менеджменту та зібрав понад 9 тисяч учасників [1]. 

Весною 2014 року стартував проект інтерактивної онлайн-освіти EdEra, − який 

створює онлайн-курси та освітній контент широкого спектру з використанням IT. Мета 

проекту – зробити освіту в країні доступною та якісною на зразок західних найкращих 

освітніх ініціатив. 

Надзвичайно актуальним стало навчання на відстані і у зв'язку з ситуацією в АР 

Крим, а також Донецькій і Луганській областях. Діти, які проживають на тимчасово 

окупованих територіях, довгий час не мали доступу до української освіти і, відповідно, 

можливості вступати до українських вишів. Тому у вересні 2016 був створений освітній 

портал Е-school, на якому учні можуть вибрати одну з п'яти базових українських шкіл 

Донецької області і отримати безкоштовну освіту в дистанційній формі. Крім того, на 

сайті МОН є список шкіл зі всієї території України, в яких можна здобути освіту на 

відстані. 

Варто відзначити, що це також є можливістю отримання освіти як вільному 

слухачеві паралельно з навчанням за основним місцем навчання. Така форма навчання 
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буде корисна тим, хто хоче спробувати вчитися віддалено, отримати додаткові знання і 

перевірити їх об'єктивно. 

Але в реаліях професійно-технічної освіти ця технологія поки застосовується лише 

для теоретичного навчання. Не можна дистанційно отримати навички практичної 

професійної підготовки, «попрацювати руками», і перевірити дистанційно правильність 

виконання завдань досить важко. Але в недалекому майбутньому, ймовірно, і цей бар'єр 

буде подолано. 

Безумовно, для підтримки статусу освітнього закладу і підвищення якості освіти 

необхідно брати на озброєння дані технології. [5] 

Таким чином, інформаційні технології виступають не стільки інструментами, що 

доповнюють систему освіти, скільки передвісником встановлення нового порядку знання. І 

для того, щоб забезпечити потреби учнів в отриманні знань, вчитель повинен постійно 

оволодівати інформаційними освітніми технологіями, а також, з огляду на їх розвиток, 

постійно вдосконалювати свою інформаційну культуру шляхом самоосвіти, але при цьому 

не зловживати використанням даних технологій у своїй практиці і до всього підходити 

творчо. Засоби і форми медіа-освіти дають вчителю можливості професійного зростання і 

самовдосконалення на шляху використання новітніх досягнень науки та інформаційних 

технологій. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ – МАЙСТРІВ 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

Анотація. Модернізація професійної освіти пов'язана з викликами та вимогами 

сучасності та інноваційних складових. Дослідження пов'язане з необхідністю вивчення 

досвіду розвинених країн, що використовують різні моделі та сучасні технології в 

практичному навчанні. Розглянуто досвід підготовки фахівців систем професійної освіти 
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у США, Швейцарії, Франції, Австралії, Німеччині. Проаналізувавши міжнародний 

досвід, можна виявити суттєві особливості програм практичного навчання та 

розуміння практичної цінності професійної освіти. Моделі навчання розвинених країн 

пов'язані з глобалізацією освіти та впливом цифрових технологій на ринок праці. 

Спираючись на міжнародний досвід, визначено основні пріоритетні напрями 

подальшого розвитку професійної освіти України. 

Ключові слова: міжнародний досвід, професійна освіта, розвиток технологій, 

пріоритетні напрями розвитку. 

 

Основний виклад матеріалу. Стрімкий розвиток цифрової економіки світу, що 

впливає на всі сфери професійної діяльності людини, призводить до зростання 

соціальної ролі особистості, швидкої зміни техніки й технологій виробництва, 

інтелектуалізації праці. Тому однією з найбільш гострих проблем, що впливають на 

стан економіки України, є брак робочих кадрів, а висококваліфікованих робітників 

особливо. Саме професійна освіта задовольняє потребу суспільства у підготовці 

кваліфікованих робітників різних професій. А майстер виробничого навчання 

проводить їх практичне професійне навчання. 

За визначенням, майстер виробничого навчання – це педагогічна спеціалізація, 

значення якої полягає у навчанні учнів (слухачів) практичним навичкам їхньої 

майбутньої спеціальності, а також сприянні загальнопедагогічній функції різнобічного 

розвитку особистості. Працюють у коледжах, професійних ліцеях, технікумах, 

училищах, станціях технічної творчості, навчально-виробничих комбінатах, у шкільних 

майстернях і кабінетах праці, у центрах дозвілля, у навчальних центрах, на курсах 

професійного навчання, на підприємствах швейної, харчової, хімічної та ін. 

промисловості, на виробництві [6]. 

Потребу у кваліфікованих робітниках та їх компетенції визначає ринок праці. 

Тому в проєкті концепції реалізації державної політики у сфері професійної освіти 

«Сучасна професійна освіта» на період до 2027 року серед проблем, які потребують 

розв’язання, є невідповідність професійної освіти України потребам особи, 

національної економіки й суспільства. Серед причин, які призвели до такого стану – 

невідповідність змісту освіти та методики викладання вимогам сучасного ринку праці 

та потребам особистості. Відповідно цього необхідно удосконалювати і формувати 

зміст професійної освіти згідно з успішним міжнародним досвідом розвинених 

країн [2]. 

Щоб побудувати ефективну систему підготовки майстрів виробничого навчання, 

необхідно проаналізувати міжнародний досвід підготовки таких фахівців та адаптувати 

кращі практики в українських реаліях. 

Професійна освіта Сполучених Штатів Америки представляє мережу коледжів 

різних рівнів. Коледжі початкових рівнів освіти Сполучених Штатів пропонують 

програму навчання, яку можна прирівняти до перших двох років навчання в 

університеті.Пропонують такі коледжі великий вибір професій при порівняно низькій 

вартості навчання, що дає можливість отримати освіту будь-якому охочому. 

Навчаються студенти зазвичай рік, або більше з відривом від виробництва. Переважна 

кількість студентів успішно завершують навчання за цими програмами, одержують 

диплом або посвідчення про початкову вищу освіту. Коледжі початкової освіти ще 
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пропонують короткострокові курси підвищення кваліфікації, розраховані на 

перепідготовку протягом кількох місяців чи тижнів. Приватні заклади освіти, які 

зазвичай спеціалізуються на діяльності в одній галузі та можуть присвоювати чи не 

присвоювати ступінь, є альтернативними варіантами отримання професійної освіти [9]. 

Професійною освітою у Швейцарії займаються органи влади. У зв'язку з тим, що 

роботодавцем на ринку праці виступає не тільки держава, а й велика кількість 

організацій і установ різних форм власності, які й формують вимоги до трудових 

кадрів, саме вони визначають зміст і орієнтацію професійної підготовки майбутнього 

фахівця. Більшість студентів професійних навчальних закладів навчаються і працюють 

у приватних або державних компаніях протягом 3-4 років, що вказує на дуальний 

підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців (теоретична підготовка в рамках 

навчального закладу і практична – на навчальному підприємстві). Такий підхід до 

професійної освіти забезпечує низький рівень безробіття в порівнянні з іншими 

країнами світу. Подібну систему професійної освіти можна побачити в деяких 

європейських країнах, наприклад, у Німеччині. Отримані після успішного закінчення 

навчання федеральні дипломи визнані на всій території країни. З 1993 р. учні-

практиканти поряд із професією мають можливість одержати «матуру», тобто 

свідоцтво про професійну освіту, що дає право вступу без іспитів у вищі професійні 

навчальні заклади [5]. 

Французька система професійної освіти вважається однією з найпрогресивніших 

у світі. Намагаючись дати студентам найкраще, заклади освіти прагнуть 

використовувати новаторські підходи в педагогіці та психології. Коледжів у нашому 

розумінні середніх професійних навчальних закладів у Франції не існує. Коледжем там 

називають II ступінь середньої школи. Для особи, що не ставить своєю ціллю здобути 

вищу освіту, є більш зручний напрям – ліцей професійної освіти, аналог ПТУ. За 

декілька років навчання там можна отримати будь-яку робітничу професію. Кілька днів 

на тиждень студент навчається, де отримує теоретичні знання. Ще кілька днів (точна 

кількість залежить від курсу) проходять на підприємстві, з яким укладено контракт. 

Там студент набуває необхідного практичного досвіду під керівництвом фахівців і на 

час навчання вважається офіційно працевлаштованим. Після успішного складання 

випускного екзамену студенти зазвичай ідуть працювати на підприємства 

промисловості або галузі послуг, де проходили навчання. Є й інший шлях – після 

закінчення коледжу вступити до одного з центрів професійно-трудового навчання й 

одержати сертифікат, що дозволяє працювати за спеціальністю [1]. 

Викладачі сфери професійної освіти у Франції – як ті, що ведуть теорію, так і ті, 

що навчають практичним навичкам обов’язково проходять курси підготовки та 

підвищення кваліфікації, щоб навчання відповідало освітнім стандартам. Підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у Франції забезпечується різноманітними 

установами післядипломної освіти, університетськими інститутами та регіональними 

центрами освіти та покликане допомогти вчителям відновити їхні професійні знання і 

водночас переорієнтувати їх відповідно до реальних проблем школи й суспільства [4]. 

Система освіти Австралії має добру репутацію в усьому світі, що є результатом 

ретельного контролю над усіма навчальними закладами країни, здійснюваного 

Федеральним урядом. Отримати професійну освіту можна переважно в рамках 

державної системи Технічної та подальшої освіти – TAFE 
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(TechnicalandFurtherEducation), яка являє собою державний сектор національної 

системи професійної освіти і підготовки та найбільше в країні об’єднання, що 

спеціалізується на післяшкільній освіті. Освітні програми TAFE, що розробляються у 

співдружності з промисловими та бізнесовими групами, надають шанс отримання 

професійної кваліфікації різних рівнів, що відповідає сучасним вимогам ринку праці. 

Сертифікати та дипломи, що видаються TAFE, визнаються на всій території Австралії, 

а випускники можуть вступити до університету з заліком одного або двох років 

навчання. Ті, хто отримав сертифікати TAFE різних ступенів (I-IV), володіють 

знаннями й навичками, достатніми для виконання широкого кола професійних 

обов'язків у різних галузях, і можуть займати робочі й низові управлінські, керівні або 

технічні позиції [7]. 

Розвиток технологій у свою чергу вимагає у фахівців різних галузей нових 

навичок у професійній діяльності. Особливістю сучасної технологічної революції є те, 

що галузей діяльності, де людина могла б бути продуктивнішою, ніж машина, 

лишається все менше і менше. Тому професійна освіта Німеччини спрямована на 

підготовку новітніх професій: інженера-будівельника та інженера-енергетика; фахівця з 

інформаційної безпеки; розроблювача програмного забезпечення; економіста-

математика – фахівця, що здатен розв'язувати економічні проблеми математичними 

методами, управління ризиками, оптимізацією виробничих процесів, оцінкою 

інвестицій; менеджера з продажів; мехатронік (Мехатроніка – створення та 

експлуатація систем і машин з комп'ютерним управлінням); технолога громадського 

харчування; контролю за виробництвом харчових продуктів; спеціаліста з догляду за 

людьми похилого віку; менеджерів, здатних координувати роботу; лікарів невролога, 

психолога, радіолога та стоматолога; викладача математики та природничих наук [3]. 

Спираючись на міжнародний досвід, рішенням МОН України визначено, що 

основними пріоритетними напрямами подальшого розвитку є: 

 подальша інтеграція професійної освіти до світової системи підготовки 

робітників шляхом впровадження інноваційних технологій навчання та виробництва; 

 децентралізація управління шляхом делегування додаткових повноважень 

регіональним органам управління освіти;  

 сучасний зміст професійної освіти, що вимагає розробки та впровадження 

державних стандартів, заснованих на компетенціях; застосування цифрових технологій 

у навчально-виробничому процесі та забезпечення науково-методичного супроводу 

оновленого змісту освіти; 

 забезпечення якісно новим кадровим потенціалом; створення 

загальнодержавного законодавчого та інструктивно-методичного супроводу 

професійно-технічної освіти [8]. 

Розвинені країни присвячують значну увагу вдосконалення та розвитку 

професійно-технічної освіти. Політика у сфері освіти таких країн спрямована на 

поліпшення умов навчання і створення висококваліфікованих робітників для 

покращення економічної й соціальної сфери в цілому. Необхідність нових ефективних 

складових змісту професійно-технічної освіти України безпосередньо пов’язана із 

запровадженням нових педагогічних технологій, спрямованих на принципову зміну 

навчально-виховних пріоритетів у напрямі становлення особистості студента. 
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МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Анотація. Для зацікавлення студентів предметом, розвитку в них 

інтелектуально-творчих здібностей, покращення засвоєння матеріалу я пропоную 

методи інтерактивного навчання. 

Ключові слова: колективної роботи, інтерактивні технології, спілкування і 

взаємодії , колективного обговорення. 

 

Основний виклад матеріалу. Організація інтерактивного навчання передбачає 

моделювання життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем. 

Активний тип навчання передбачає застосування методів, що стимулюють 
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пізнавальну активність і самостійність учнів. Основними методами цього навчання є: 

самостійна робота, проблемні і творчі завдання. Запитання учня до вчителя і навпаки, 

що розвивають творче мислення. 

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, 

взаємонавчання, де майстер і учень є рівноправними суб’єктами навчання.  

Майстер виступає в ролі організатора, лідера групи. 

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, спільне розв’язання проблем. 

Коли ж до роботи залучається слухова і зорова пам’ять, збільшується шанс 

задовольнити потреби різних учнів, чий спосіб сприйняття матеріалу може суттєво 

відрізнятися. Проте активізації лише зорової або слухової пам’яті недостатньо. Понад 

24000 років тому Конфуцій наголошував: 

Те, що я чую, я забуваю, 

Те, що я бачу, я пам’ятаю, 

Те, що я роблю, я розумію. 

Дещо змінивши слова видатного китайського філософа, можна сформулювати 

кредо інтерактивного навчання: 

Те, що я чую, я забуваю. 

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. 

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. 

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю – я набуваю знань і навичок. 

Коли я передаю знання іншим, стаю майстром. 

Пояснення, демонстрація самі по собі ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. 

Цього можна лише досягти за допомогою активного (інтерактивного) навчання. 

Щоб подолати ускладнення в застосуванні інтерактивних технологій і 

перетворити слабкі їх сторони на сильні, треба пам’ятати наступне. 

Інтерактивні технології потребують певної зміни всього життя класу, а також 

значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагога. Починайте з поступового 

використання цих технологій. 

Краще ретельно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному році, 

ніж часто проводити похапцем підготовлені «ігри». 

Використовуйте спочатку прості інтерактивні технології: роботу в парах, у 

малих групах, мозковий штурм. 

На одному занятті можна використовувати одну-дві інтерактивні вправи, а не 

цілий калейдоскоп їх. 

Мотивувати учнів до вивчення теми шляхом добору найцікавіших випадків, 

проблем; оголошувати очікувані результати. 

Використання інтерактивних технологій уможливлює фахове вдосконалення, 

спрямовує на навчання разом із учнями. 

Форми організації інтерактивного навчання 

У сучасній педагогіці вирізняють чотири форми навчальної діяльності учнів: 

 парну (робота учня з педагогом чи однолітком один на одного); 

 фронтальну (учитель навчає одночасно групу учнів або весь клас); 

 групову або кооперативну (всі учні активно навчають один одного); 



114 

 індивідуальну (самостійну) роботу учня. 

Інтерактивне навчання використовують в разі застосування фронтальної й 

кооперативної форми організації навчальної діяльності учнів передбачає навчання 

однією людиною групи учнів або цільового класу. Всі учні в кожен момент часу 

завданням із подальшим контролем результатів. 

Кооперативна форма навчальної діяльності учнів – це найскладніша, дуже 

специфічна форма організації навчальної діяльності учнів. 

За кооперативної форми організації навчальної діяльності учнів провідну роль 

відіграє спілкування і взаємодія учнів один з одним. Продуктивною кооперативна 

робота може бути лише тоді, коли склад груп постійно змінюється, і кожен учень так 

чи інакше спілкується з усіма іншими учнями. Можна виокремити такі ознаки 

колективної роботи: 

 наявність у всіх її учасників спільної мети; 

 поділ праці, функцій і обов’язків; 

 співпраця і товариська взаємодопомога; 

 суспільно корисна діяльність усіх і кожного зокрема. 

Обсяг роботи, що її виконала група, завжди більший за обсяг роботи, виконаної 

кожним її членом чи частиною групи зокрема. 

Кооперативне навчання сприяє активному засвоєнню матеріалу. Спільні дії у 

малих групах, обговорення матеріалу з іншими, навчання один одного дають 

можливість краще зрозуміти, опанувати матеріал. 

Чому інтерактивне навчання можна розглядати як сукупність технологій. 

Технологія інтерактивного навчання – це така організація навчального процесу, за 

якої неможлива неучасть у процесі пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, 

за виконання якого він має публічно відзвітуватися, або від його діяльності залежить 

якість виконання поставленого перед групою завдання. 

Кооперативне навчання – це форма організації навчання у малих групах, 

об’єднаних спільною метою. Зарубіжні дослідження кооперативного, конкурентного й 

індивідуального навчання доводять, що співробітництво зумовлює: 

 вищий рівень досягнень і більшу продуктивність; 

 панування турботливіших, чуйніших і найвідданіших взаємин; 

 міцніше психологічне здоров’я дітей, соціальну компетентність і самоповагу. 

Найважливіші елементи кооперативного навчання: позитивна взаємозалежність, 

особистісна взаємодія, індивідуальна і групові підзвітність, розвиток навичок 

міжособистісного спілкування та спілкування у невеликих групах. 

Оптимальною вважають групу з 3-6 осіб. Групи з 2 осіб (пара) забезпечують 

високий рівень обміну інформацією і низький рівень розбіжності думок. Розбіжності 

думок складніше подолати у групах з парною кількістю членів. Найчастіше парну і 

групову роботу проводять на етапі застосування знань. Це може відбуватися одразу 

після викладу вчителем нового матеріалу, на початку нового уроку замість опитування, 

на спеціальному уроці, або бути частиною повторювально-узагальнюючого уроку. 

Робота в парах (обличчям до обличчя, один – удвох – усі разом). Думати, 

працювати в парі, обмінюватися думками. 

Магічні дрібнички. Учнів об’єднують у пари чи групи, а не розподіляють. Не 
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треба говорити «правильна відповідь чи неправильна», варто допомогти опанувати 

інформацію і прийняти власне рішення. Рішення учнів треба сприймати серйозно, 

треба слідкувати за тим, щоб ніхто не залишився поз групою. 

Як працювати в парах є різновидом роботи в малих групах. Ця форма роботи 

уможливлює набуття вміння і навичок співпраці, активного слухання, висловлювання, 

переконання, вироблення спільного рішення. Роботу в парі варто організувати так: 

 разом прочитайте надане завдання й інформацію стосовно його виконання; 

 визначте, хто говоритиме першим; 

 викладіть свої думки та погляди на проблему по черзі. 

Дійдіть спільної думки. Визначте, хто представлятиме результати роботи класу, 

підготуйтеся до презентації. 

Для ефективного спілкування у парах необхідно зважати на кілька моментів. 

Зверніть увагу на:  

мову тіла: сідайте обличчям до того, з ким говорите, нахиляйтеся вперед, 

установіть контакт очима; 

допомагайте співрозмовнику говорити, використовуючи звуки та жести 

заохочення: кивок головою, доброзичлива посмішка, слова «так-так»; 

у разі потреби ставте уточнюючі запитання, які допомагають прояснити ситуацію, 

уточнити дещо з уже відомого. Наприклад: «Ти справді маєш на увазі, що ...?» «Чи 

правильно я зрозуміла, що....?»; висловлюйтеся чітко, по суті справи, наведіть 

приклади, пояснюйте свої думки. 

Запам’ятайте, чого не слід роботи під час активного слухання. 

Давати поради. 

Змінювати тему розмови. 

Давати оцінки особі, котра говорить. 

Перебивати. 

Розповідати про власний досвід. 

Як працювати в малих групах 

Робота в малих групах сприятиме набуттю навичок спілкування та співпраці. 

Після того, як учитель об’єднав вас у малі групи і ви отримали завдання, ваша група за 

короткий час (3-5 хв.) має виконати це завдання й представити результати своєї групи. 

Швидко розподіліть ролі в групі. Оберіть головуючого, посередника, секретаря, 

доповідача. 

Головуючий (спікер): 

зачитує завдання групи; 

організовує порядок виконання; 

пропонує учасникам групи висловитися по черзі; 

заохочує групу до роботи; 

за згодою групи визначає доповідача. 

Секретар: 

коротко й розбірливо веде запити результатів своєї групи; 

як член групи він має бути готовим висловити думку групи під час підведення 

підсумків або допомогти доповідачеві. 

Посередник: 

стежить за часом; 
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заохочує групу до роботи. 

Як організувати роботу? Об’єднати учнів у пари, визначте, хто з них 

висловлюватиметься першим і запропонуйте обговорити свої ідеї один з одним. 

Визначте час для обговорення. По завершенню часу на обговорення кожна пара 

представляє результати роботи, обмінюється своїми ідеями та аргументами з усім 

класом. 

Ротаційні трійки 

Об’єднання учнів у трійки. Розмістіть трійки так, щоб кожна з них бачила трійку 

праворуч і трійку ліворуч. Поставте кожній однакове запитання. Кожен у трійці має 

відповісти на це запитання по черзі. Після короткого обговорення запропонуйте 

учасникам розрахуватися від 1 до 2. Учні з №1 переходять через дві трійки проти 

годинникової стрілки. Учні з №0 залишаються на місці й є постійними членами трійки. 

Результатом буде зовсім нова трійка. Трійки можна змінювати стільки, скільки у вас є 

запитань. 

Два-чотири – всі разом. Ще один варіант кооперативного навчання, що є 

похідним від парної роботи. Поставте учням запитання для обговорення 1-2 хв. для 

обдумування. Об’єднання у пари і попр. обговорення своєї ідеї. Визначте час на 

вислуховування кожного в парі й на спільне обговорення. Об’єднання пари у четвірки і 

попросіть попереднього обговорення досягнуті рішення щодо поставленої проблеми. 

Карусель. Розставте стільці у два кола. Учні, які сидять у внутрішньому колі, 

розташовані спиною до центру, а ті, які сидять у зовнішньому – обличчям до нього. 

Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє – рухливе. За сигналом ведучого всі його учасники 

пересуваються на один стілець праворуч і опиняються перед новим партнером. Мета – 

пройти все коло, виконуючи поставлене завдання. 

Учасники внутрішнього кола є прихильниками однієї точки зору. А зовнішнього – 

протилежної. Триває обмін думками. Учні фіксують у своїх записничках усе, що 

повідомляє протилежна сторона. За сигналом ведучого відбувається зміна партнерів, 

дискусія триває. До кінця кола учні, як правило, вже відточують свою систему 

аргументів. 

Роботу в малих групах доцільно використовувати для розв’язання складних 

проблем, що потребують колективного обговорення. 

Об’єднайте учнів у групи, запропонуйте їм сісти по групах, члени групи мають 

добре бачити одне одного, повідомте про ролі: спікер зачитує завдання, визначає 

доповідача, секретар – веде записи, під час підбиття підсумків допомагає спікеру, 

посередник – стежить за часом, заохочує до роботи групу, доповідач – чітко висловлює 

думку групи, доповідає про результати роботи. 

Діалог – сутність полягає в спільному пошукові групами узгодженого рішення. 

Клас об’єднується у 5-6 робочих груп і групу експертів із сильних учнів. Групи 

отримують 5-10 хв. для виконання завдання. Експерти складають свій варіант 

виконаного завдання, стежать за роботою груп і контролюють час. 

По завершенню роботи представники від кожної робочої групи на дошці роблять 

підсумковий запис. Доповідачі від груп роблять повідомлення. Експерти фіксують 

спільні погляди, пропонують узагальнену відповідь на завдання. 

«Синтез думок». Після об’єднання в групи і виконання завдань учні не роблять 

записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам. Ті доповнюють його своїми 
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думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. Експерти зіставляють написане з 

власним варіантом, роблять загальний звіт, який обговорює весь клас. 

«Спільний проект». Завдання, які отримують групи, мають різний зміст і 

висвітлюють проблему з різних боків. По завершенню роботи кожна група звітує і записує 

на дошці певні положення. Представники груп складають спільний проект, який рецензує й 

доповнює група експертів. 

«Пошук інформації». Для груп розробляються запитання, відповіді на які можна 

знайти в різних джерелах інформації: роздатковий матеріал, довідкові видання, доступна 

інформація на комп’ютері, атерфакти (пам’ятки матеріальної культури), прилади. 

Коло ідей – мета є розв’язання гострих суперечливих питань. Коли малі групи 

завершили роботу над завданням, кожна з них по черзі озвучує лише один аспект 

обговорюваної проблеми. Вчитель по колу запитує всі групи по черзі, поки вичерпаються 

ідеї, цей метод є ефективним у разі розв’язання проблемних питань. 

Магічні дрібнички: користуйтесь великими аркушами і маркерами. Червоний – знак 

підвищеної уваги, чорний колір використовують тоді, коли те, що ви пишете, є 

неприємним, небажаним. 

Акваріум – форма діяльності в малих групах. Об’єднати учнів у групи по 4-6 

учасників, ознайомити їх із завданням. Одна з груп сідає в центрі класу. Ця група отримує 

завдання для проведення групової дискусії: прочитавши завдання вголос, обговоріть його в 

групі, за 3-5 хв. дійдіть спільного рішення. 

Поки діюча група займає місце в центрі, учитель ознайомлює решту класу із 

завданням і нагадує правила дискусій в малих групах. Учні, які перебувають у 

зовнішньому колі, слухають, не втручаючись у перебіг обговорення. По завершенню 

відведеного для дискусії часу група повертається на свої місця, а учитель ставить класу 

запитання: Чи погоджуєтесь ви з думкою групи? Чи була ця думка достатньо 

аргументованою, доведеною? Який з аргументів ви вважаєте найпереконливішим? 

Бесіда триває 2-3 хв. Після цього місце в «Акваріумі» займає інша група, котра 

обговорює наступну ситуацію. В кінці вчитель підбиває підсумки уроку або обговорюють 

роботу однієї з груп. 
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СКРАЙБІНГ – ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
 

Анотація. Статтю присвячено практичним аспектам використання технології 

скрайбінгу для візуалізації навчального матеріалу у професійній діяльності майбутнього 

фахівця.  
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Ключові слова: візуалізація, скрайбінг, інформаційно-комунікаційні технології, 

алгоритм дій. 

 

Основний виклад матеріалу. Сучасні студенти є учасниками навчального 

процесу, невід’ємним елементом якого є комп’ютерні технології та Інтернет. Викладач 

як організатор і керівник цього процесу повинен використовувати ІКТ як один із 

головних елементів навчання. Скрайбінг є новою формою презентації навчального 

матеріалу. Найефективнішим є використання скрайбінгу під час вивчення нової теми.  

Для створення відеоскрайбінгів я використовую програму VideoScribe. 

Візьмемо, для прикладу, тему «Київська Русь» (дисципліна «Історія України»). До 

цієї теми за допомогою програми VideoScribe була створена скрайб-презентація 

«Київська держава за часів правління князя Володимира». 

Алгоритм дій у программі VideoScribe. Спочатку програма 

запропонує білий слайд (полотно), який треба заповнити своїм контентом.  

 
Вся готова презентація у VideoScribe разміщується на одному великому полі 

(полотні), а не на кількох слайдах.  

 
 

Інтерфейс візуально поділяється на три частини.  
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Верхня частина інтерфейсу містить панель інструментів зі значками різних дій.  

 
В середині показується розташування елементів у кадрі. Нижня відображає 

тимчасову шкалу.  

У VideoScribe можна вибрати: 

 колір і текстуру фону; 

 

 варіант зображення руки, яка тримає олівець, крейду, пензлик;  

 

 шрифт;  

 
В бібліотеці зображень зберігаються сотні картинок з різних тем (бізнес, їжа та 

напої, здоров’я, транспорт, погода, спорт, будівництво, люди).  

 
По кожній картинці можна подивитися коротке відео-прев’ю про те, як вона 

буде намальована в кадрі нашої презентації.  

Можна завантажити свої зображення за допомогою програми Imagebot photo.  
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До відеоскрайбінгу можна записати голосовий супровід, або ж додати сундтрек 

із бібліотеки.  

 
По завершенню роботи ви отримаєте не інтерактивну презентацію, а відео.  

Скрайбінг-презентація «Київська держава за часів правління князя 

Володимира» 

 
В руках викладача сучасний комп’ютер з мультимедіа та інтернет-технології 

стають ефективним технічним засобом навчання. Скрайбінг створює нові можливості 

для реалізації на більш високому рівні принципів наочності, доступності, емоційності 

навчання. Він надає можливисть компактного подання навчального матеріалу, 

сприяння його продуктивному засвоєнню і запам’ятовуванню. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК У ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ   

(ПРОФЕСІЙНО–ТЕХНІЧНОї) ОСВІТИ 

 

Анотація. В умовах глобалізації світової економіки, постіндустріального, 

інформаційного етапу розвитку цивілізації, впровадження інформаційних технологій в 

усіх країнах Європи проводяться різні за змістом реформи національних систем 

освіти. Освіта і наука сьогодні стають пріоритетними факторами розвитку 

соціально-економічного, духовного та політичного життя будь-якої країни. Сьогодні 

визначальним фактором багатства країни є знання. В цих умовах особливого значення 

набуває проблема інновацій у сфері знань. 

Ключові слова: інновації, інноваційний урок, навчально-виховний процес, новація, 

виробниче навчання. 

 

Основний виклад матеріалу. Система навчання має бути гнучкою, 

інноваційною, продуктивною, здатною формувати потрібні вміння та відповідати 

потребам ринку праці [2, 15]. 

У нашому професійному житті міцно затвердилось поняття «інновації». 

Інновацію варто розглядати як реалізоване нововведення в освіті – у змісті, методах, 

прийомах і формах навчальної діяльності та виховання особистості (методиках, 

технологіях),у змісті та формах організації управління освітньою системою, а також в 

організаційній структурі закладів освіти, у засобах навчання і виховання та у підходах 

до соціальних послуг в освіті, що суттєво підвищує якість, ефективність та 

результативність навчально-виховного процесу. 

Так, інноваційний урок – це динамічна, варіативна модель організації навчання 

учнів на певний період часу. В його основі можуть бути: елементи позакласної роботи, 

лабораторних і практичних робіт, екскурсій, форм факультативних занять; навчання 

учнів через художні образи; розкриття здатностей учнів через активні методи творчої 

діяльності (за допомогою елементів театру, музики, кіно, образотворчого мистецтва); 

науково-дослідна діяльність, що передбачає активне застосування методологічних 

знань у процесі навчання, що розкриває особливості розумової роботи учнів; 

застосування психологічних знань, які відображають специфіку особистості учнів, 

характер відносин у колективі та інше. Вчитель прагне до прогресу, хоче змінити свою 

діяльність на краще – саме цей процес є інновацією. [1, 25] 

Винахідлива діяльність учителя на інноваційному уроці розкривається в 

різноманітних, незвичайних завданнях, неординарних діях, конструктивних 

пропозиціях, цікавих вправах, конструюванні ходу уроку, створенні навчальних 
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ситуацій, дидактичному матеріалі, підборі наукових фактів, організації творчої роботи 

учнів. 

Виділяють наступні види інноваційних уроків: уроки самостійної діяльності; 

дослідницькі; на основі групових технології; проблемні; диференційованого навчання; 

на основі проектної діяльності; уроки-тренінги та ін. При проведенні уроків 

самостійної діяльності варто демонструвати довіру; не заважати при виконанні 

завдання, поки учень сам не попросить допомоги; не критикувати за помилки; 

співбесіду вести у вигляді уточнення деталей; визначати конкретний обсяг роботи для 

того, щоб учень міг розрахувати свої сили; встановити тимчасові рамки для виконання 

роботи; створити умови для здійснення самооцінки учнем результату власної 

діяльності; визначати критерії виконання самостійної роботи; розробити форми 

контролю самостійної діяльності, критерії оцінки результату діяльності вчителем. 

Нововведення, або інновації характерні для будь-якої професійної діяльності людини і 

тому, природно, стають предметом вивчення, аналізу та впровадження. 

Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, 

передового педагогічного досвіду окремих учителів і цілих колективів. Цей процес не 

може бути стихійним, він потребує управління. [1, 32] 

Новація – це саме засіб (новий метод, методика, технологія, програма тощо), а 

інновація – це процес освоєння цього засобу. Інновація – це цілеспрямована зміна, яка 

вносить у середовище нові стабільні елементи, що викликають перехід з одного стану в 

інший. Нововведення при цьому розуміється як результат інновації, а інноваційний 

процес розглядається як розвиток трьох основних етапів: генерування ідеї (в певному 

випадку – наукове відкриття), розробка ідеї в практичному аспекті і реалізація 

нововведення на практиці. У зв'язку з цим, інноваційний процес можна розглядати як 

процес доведення наукової ідеї до стадії практичного використання і реалізації 

пов'язаних з цим змін у соціально-педагогічному середовищі. Діяльність, що забезпечує 

перетворення ідей в нововведення і формуючу систему управління цим процесом, є 

інноваційною діяльністю. 

Інновації у сфері освіти спрямовані на формування особистості, її здатності до 

науково-технічної та інноваційної діяльності, на оновлення змісту освітнього процесу. 

Інноваційні методи викладання – це нові методи спілкування з учнями, позиція 

ділового співробітництва з ними і залучення їх до нинішніх проблем. Інноваційні 

методи – це методи, що дозволяють учням самоствердитися. А самоствердження – це 

шлях до правильного вибору своєї професії. У сучасному процесі навчання 

використовуються як традиційні, так і інноваційні методи навчання. Потрібно не тільки 

просувати вперед інноваційні методи, але й не забувати про традиційні методи, які не 

менш дієві, а в інших випадках без них просто не обійтися. 

А. Адамський стверджував: «Тільки наївний або людина, яка помиляється, може 

думати, що інноваційна педагогіка є універсальною заміною традиційних методів 

навчання». [4, 13] 

Потрібно, щоб традиційні та інноваційні методи навчання були в постійному 

взаємозв'язку і доповнювали один одного. Ці два поняття повинні існувати на одному 

рівні. Аналіз педагогічної діяльності вчителів показує, що вчителі при організації 

навчального процесу дотримуються двох основних напрямів розвитку підходів до 

навчання учнів: 
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 модернізація традиційного навчання в ефективній організації засвоєння 

заданих зразків, досягнення чітко виділених еталонів; 

 інноваційний підхід до навчального процесу, в якому метою навчання є 

розвиток в учнів можливостей освоювати новий досвід на основі цілеспрямованого 

формування творчого і критичного мислення, досвіду та інструментарію навчально-

дослідницької діяльності, рольового та імітаційного моделювання. 

Виробниче навчання передбачає практичну діяльність учнів на уроці, в ході якого 

80% навчального часу приділяється практичній роботі з оволодіння учнями 

загальнотрудовими і технологічними вміннями та навичками. Саме в навчальних 

майстернях закладаються основи роботи з ручними інструментами і на обладнанні, 

прищеплюється інтерес до самостійного виконання технологічних прийомів та 

операцій, учні привчаються до дисципліни, організованості, виховується потреба в 

якісному виконанні дорученої роботи. 

На основі отриманих теоретичних знань студенти освоюють рух, прийоми і 

способи виконання технологічних операцій. В результаті навчання учні на уроках 

виробничого навчання виробляють матеріальний продукт – виготовлений виріб (з 

деревини, металу, тканини, харчових продуктів та інших матеріалів). Його 

виготовлення, як правило, пред'являє до учнів абсолютно нові вимоги. Учням 

недостатньо просто запам'ятати або завчити зміст теоретичного матеріалу, вони 

повинні його зрозуміти, переробити і відтворити на виконанні практичного завдання. 

Отже, основа уроків виробничого навчання – не сліпе запам'ятовування 

інформації, а вміння переробити її і застосувати на практиці. Методика проведення 

уроку виробничого навчання відрізняється від уроків гуманітарного і природничо-

наукового циклів тим, що в ньому передбачається взаємодія теоретичної і практичної 

діяльності учнів у навчальних майстернях. Основними характерними підходами до 

уроку є: 

 об'єднання теоретичного та практичного навчання; 

 наявність подвійної мети; 

 засвоєння знань та їх практичне застосування, формування технологічних 

прийомів і операцій; 

 тісний взаємозв'язок теоретичної та практичної частини уроку; 

 злиття процесу засвоєння знань і процесів формування первинних умінь і 

навичок, їх взаємодія; 

 матеріально-технічна та методична забезпеченість одночасного засвоєння 

знань та вмінь. [3, 65] 

При розгляді структури уроку слід зазначити не відокремлені, окремі його 

частини, а структурні елементи, які групуються з характерної діяльності вчителя 

технології та учнів. 

Для ефективності цього процесу слід виконувати ряд вимог: поєднувати різні 

форми і методи навчання з урахуванням дидактичних принципів і психологічних вимог 

до організації навчальної діяльності; використовувати модульність побудови системи і 

її адаптивність до конкретних умов навчання і контингенту учнів; обов'язково 

реалізовувати різні типи зв'язків між формами навчання (по суті дана вимога виступає 

як механізм реалізації модульної побудови навчання); забезпечувати наростаючу 
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складність змісту навчання і від початку до кінця цілісного навчального процесу. 

Реалізація цих вимог дає можливість проектувати цілісний навчальний процес, в якому 

враховуються такі чинники, як специфіка навчальних дисциплін, особливості та 

можливості кожного учасника навчального процесу, а також тривалість і матеріально-

технічні умови навчання. Крім того, застосування цієї технології дає можливість 

здійснювати науково обґрунтований пошук форм і методів навчання, конструювати їх 

системи, коректувати як зміст, так і цілі навчання (вимоги кваліфікаційної 

характеристики). 
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ФОРМУВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ 

КОНКУРЕНТОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ 

 

Анотація. У контексті сучасного ринку праці підготовка конкурентоздатних 

фахівців забезпечується ефективним функціонуванням ринку освітніх послуг. В 

статті визначено сутність освітньої послуги та її значення на ринку освітніх послуг. 

Запропоновано заходи, які сприятимуть підвищенню ефективності функціонування 

ринку освітніх послуг закладів ЗП(ПТ)О  з метою формування конкурентних переваг на 

освітньому ринку. 

Ключові слова: освітня послуга, ринок освітніх послуг, конкурентоздатність, 

фахівець, конкуренція, ринок праці. 

 

Основний виклад матеріалу. Освітні послуги є обов’язковою складовою ринку 

послуг будь-якої держави, оскільки виступають рушійною силою розвитку суспільства, 

що в умовах пришвидшення глобальних процесів продукування та практичного 

застосування нових знань у суспільному виробництві виступає природньою умовою її 

успішного інтегрування у світову економіку. Освітні послуги закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти є найскладнішим для вивчення видом, оскільки їх 

формування та оцінювання якості, прийняття рішення про придбання тощо, залежать 

від значної кількості учасників освітнього ринку, що покладає на ЗП(ПТ)О вирішення 

відповідального завдання – формування конкурентоздатного фахівця на ринку праці. 

Дослідженням ринку освітніх послуг займається значна кількість закордонних і 
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вітчизняних вчених, зокрема О. Карпюк, В. Кожухар, О. Кратт, К. Корсак, Х. Ламперт, 

В. Лозовий, С. Мамонтов, В. Олійник, Т. Оболенська, І. Романова, Б. Саймон, 

Л. Хижняк. Визначенню основних тенденцій розвитку ринку освітніх послуг закладів 

професійної освіти присвячені праці Н. Ничкало, Л. Сергеєвої, І. Васильєва, 

В. Гаськова, Р. Гуревича, С. Нікітчиної, С. Ніколаєнка, В. Мельниченка, Л. Онищук, 

Т. Рожнової, В. Шапкіна, О. Щербак та ін. 

Вітчизняне законодавство так визначає сутність поняття «освітня послуга»: 

«комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій 

суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на 

досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання» [3], тобто цим 

ідентифікуються такі важливі характеристики освітньої послуги як контроль за 

якісними та кількісними характеристиками послуг (держава та інші зовнішні 

стейкхолдери), а також отримання очікуваних результатів навчання. Відповідно 

можемо констатувати, що такі послуги задовольняють як особисті (певної фізичної 

особи), так і колективні (заклади освіти, працедавці, що будуть використовувати 

результати навчання) потреби. 

Ринок освітніх послуг – це та сукупність відносин, яка виникає з приводу купівлі-

продажу освітньої послуги, що в результаті цього стає товаром. Більшість вчених, що 

займаються дослідженням питань, пов’язаних із ринком освітніх послуг, вважають, що 

на даному ринку об'єктом купівлі-продажу є не сама освітня діяльність як процес 

набуття знань, а освітня послуга (її результат), що включає у себе комплекс 

матеріальних та нематеріальних ресурсів, необхідних для процесу навчання. 

Розглядаючи фактори формування ринку освітніх послуг, О. Карпюк класифікує їх за 

ступенем впливу людини (суб’єктивні та об’єктивні фактори), рівнем впливу на ринок 

освітніх послуг (зовнішні та внутрішні), характером впливу на ринок (позитивні; 

негативні); функціональною ознакою (соціально-економічний, політико-правовий, 

соціально-психологічний фактори; глобалізація та інтернаціоналізація тощо) [4]. 

Підсумовуючи інформацію, наведену у розглянутій вище класифікації, слід зазначити, 

що ринок освітніх послуг є доволі складним і багатогранним об’єктом. На нього 

впливає значна кількість як економічних, так і культурних, історичних, політичних, 

демографічних та інших факторів. Крім того, в Україні поступово продовжують 

трансформуватися функції держави на освітньому ринку.  

Особливість ринку освітніх послуг закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти полягає у його неоднорідності, багатосегментності через поєднання 

взаємопов’язаних ринків, які формуються під впливом різних обставин. Як і будь-

якому іншому ринку, ринку освітніх послуг притаманна конкуренція. Важливою 

умовою ефективного функціонування ринку є взаємодія та узгодження інтересів його 

суб’єктів. В якості суб’єктів ринку освітніх послуг виступають: споживачі освітніх 

послуг (окремі громадяни та групи осіб), виробники освітніх послуг (навчальні заклади 

різних форм власності, окремі юридичні та фізичні особи), держава – як регулятор 

ринку освітніх послуг. До інтересів споживачів належить отримання знань та вмінь, 

адаптованих до вимог ринку праці та бізнесу; в інтересах виробників розробляти та 

реалізувати такі освітні послуги, які будуть конкурентоспроможними та користуватись 

попитом на освітньому ринку; держава ж зацікавлена у створенні умов для підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів та підвищення якості людського капіталу. 
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Конкуренція у освітній сфері проявляється у поведінці виробників освітніх послуг – 

навчальних закладів. При цьому розвиток конкурентних відносин відбувається за 

різними напрямами, серед яких виділяють наступні: конкуренція між закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти за абітурієнта; за висококваліфіковані 

викладацькі кадри; за державне фінансування тощо. Предмет конкуренції – це продукт 

діяльності суб’єктів, з яким вони виходять на ринок. Стосовно сфери професійної 

освіти найзагальнішим предметом конкуренції виступають освітні послуги. 

Необхідність у системі досліджень ринку освітніх послуг закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти визначається тим, що він акумулює досягнення та 

недоліки освіти попередніх ланок (дошкільної, середньої) та напряму, пов’язаного з 

ринком праці, адже для освітньої галузі фактично цей ринок є ринком кінцевого 

споживання результатів діяльності всього ланцюга учасників освітнього ринку 

Складність оцінювання потреб ринку освітніх послуг полягає ще й у тому, що на 

їх формування впливає декілька груп споживачів, які фактично формують 

«купівельний центр»: група осіб, які приймають фінансові рішення – батьки, інші 

спонсори, які будуть оплачувати навчання, особа, яка буде безпосередньо отримувати 

послугу – абітурієнт, а також група осіб, яка буде в майбутньому тестувати якість 

отриманої освітньої послуги – працедавці.  

Різні учасники «купівельного центру» освітньої послуги мають взаємний вплив 

один на одного. Їх взаємодія часто характеризується протиріччями, відображає 

резонанс взаємних очікувань. До найбільш виражених таких протиріч можна віднести: 

дисонанс між бажаннями спонсорів та інтересами абітурієнтів; реальним станом речей 

у ЗП(ПТ)О та уявленнями потенційних здобувачів освіти про них; вимогами 

працедавців і очікуваннями випускників; стандартами освіти та вимогами ринку праці; 

невідповідністю попиту на освітні послуги зі сторони абітурієнтів і попиту на 

конкретні професійні позиції ринку праці [2]. 

Ідентифікування чинників впливу на поведінку споживачів освітніх послуг дає 

змогу виокремити фактори, притаманні споживачам під час отримання освітньої 

послуги: пізнати специфіку освітніх послуг та характеристики споживачів, які їх 

отримують; враховувати ці реалії під час проведення маркетингових досліджень та 

аналізу особливостей споживачів освітніх послуг; розробляти моделі формування 

поведінки споживачів із врахуванням комплексу наведених факторів впливу тощо [1].  

Ринок освітніх послуг не готовий повністю задовольнити попит роботодавців у 

кадрах і оперативно реагувати на зміни, що відбуваються на ринку праці. Держава 

витрачає багатомільйонні кошти на розвиток освіти, готує кваліфіковану 

конкурентоспроможну робочу силу, але значна її частина від’їжджає за кордон, що 

сприяє відтоку висококваліфікованих фахівців і негативно впливає на ринок праці [5].  

Специфічні характеристики послуг, зокрема такі, як нематеріальний характер та 

непостійність якості, ускладнюють процеси ефективності функціонування ринку 

освітніх послуг, які забезпечують заклади професійно-(професійно-технічної) освіти. 

Нівелювати складнощі, що виникають на ринку освітніх послуг в системі професійної 

освіти, можна за рахунок реалізації ряду заходів:  

 підвищення «матеріальності», тобто відчутності послуги для споживача, 

створивши її матеріальний атрибут. Таким атрибутом для кожного першокурсника є 

учнівський квиток, а для слухача курсів – свідоцтво або сертифікат про їх 
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проходження. Володіння атрибутом характеризує залучення до послуги;  

 підвищення відчутності послуги через її асоціацію із матеріальним об'єктом, 

який характеризує результат від її використання. Цьому може сприяти розміщення в 

закладі освіти стенду з нагородами, похвальними листами, грамотами здобувачів 

освіти, що в ньому навчаються;  

 підкреслення важливості послуги. Наприклад, інформуючи абітурієнтів про 

конкурс на різні професії освітнього закладу, корисно вказувати і дані про 

працевлаштування випускників. «Малий конкурс» асоціюється у них із 

непрестижністю професії, але скорегувати це негативне ставлення можна, вказавши, 

що більшість випускників, котрі отримали таку професію, успішно за нею працюють;  

  загострення уваги на майбутніх вигодах від отримання послуг. В закладі освіти 

є сенс розмістити інформацію про рівень середньої заробітної плати працівників 

професій, за якими здійснюється підготовка, а також порівняння його з іншими 

галузями;  

  підвищення престижності послуг за рахунок залучення до їх просування 

знаменитостей;  

  демонстрація компетентності й кваліфікації персоналу. Наприклад, оцінити 

якість освітніх послуг абітурієнт може опосередковано через розміщені на стенді 

грамоти, похвальні листи тощо педагогів, які будуть у майбутньому його навчати.  

Для підвищення ефективності функціонування ринку освітніх послуг закладів 

ЗП(ПТ)О необхідним є використання додаткових послуг, які формують додаткові 

конкурентні переваги на ринку освітніх послуг. Вони включають: можливість 

академічної мобільності (мовного стажування, проходження практики за кордоном, 

участь у міжнародних наукових проектах під час навчання, навчання за програмою 

«подвійного диплому»), реалізації творчого (участь у культурному, соціальному тощо 

житті закладу освіти), наукового та науково-дослідного (участь у науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 

представлення своїх робіт для публікації), спортивного потенціалу здобувачів освіти 

тощо. 

Отже, сучасні заклади професійної (професійно-технічної) освіти, які 

забезпечують надання освітніх послуг мають готувати конкуретоздатних фахівців 

здатних задовольнити потреби ринку праці і в майбутньому зможуть розвинути 

трудовий потенціал держави. Кваліфіковані випускники, які зможуть взяти на себе нові 

професійні ролі та завдання працедавця, є справедливими індикаторами якості освітніх 

послуг закладу освіти та вагомим фактором впливу на його імідж та репутацію. 
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СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ 

 

Анотація. В статті розглядаються критерії педагогічної майстерності, які 

впливають на результативність роботи викладача, а значить є інструментом 

управління якістю сучасної освіти. 

Ключові слова: якість освіти, управління якістю освіти, освітні технології, 

педагогічні інновації, інновації в сфері освіти. 

 

Основний виклад матеріалу. Підвищення якості освіти є одним з основних 

завдань модернізації освіти. Найважливішим критерієм педагогічної майстерності в 

сучасній педагогіці вважається результативність роботи вчителя, що виявляється в 

стовідсотковій успішності учнів і такому ж їх інтересі до предмету. 

Педагог – це майстер, який вміє вчити всіх учнів без винятку. Професіоналізм 

педагога найбільш яскраво проявляється в позитивних результатах тих учнів, яких 

прийнято вважати тими, що не бажають, не вміють, не здатні вчитися. 

В основі управління якістю освіти лежить перехід від методики викладання до 

впровадження в освітній процес освітніх технологій.  

Існує безліч визначень технології навчання, в яких в тій чи іншій мірі 

підкреслюються наступні критерії технологічності. 

До таких критеріїв належать: 

 концептуальність; 

 системність; 

 керованість; 

 ефективність; 

 відтворюваність. 
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До критеріїв технологічності відносяться: 

1. Системність: технологія характеризується логікою побудови, взаємозв'язком 

елементів, завершеністю та структурованістю матеріалу і діяльності. 

2. Концептуальність: кожна з технологій заснована на одній або декількох теоріях 

(філософських, педагогічних чи психологічних). 

3. Ефективність: досягнення запланованого результату з оптимальними витратами 

коштів і часу на навчання. 

4. Керованість: можливість ефективного управління освітньо-пізнавальною 

діяльністю учнів за рахунок діагностичної постановки цілей; проектування процесу 

навчання; «вбудованого» контролю. 

5. Відтворюваність: можливість тиражування, передачі й запозичення технології 

іншими педагогами. 

Практичним втіленням методики є план уроку вчителя, де прописується, зокрема, 

певна послідовність етапів, дій педагога, а інколи – й учнів. 

Зміст технології: 

1. Діагностичне цілепокладання: планування результатів навчання через дії учнів, 

які вони опановують протягом певного відрізку освітнього процесу. 

2. Певний технологічний ланцюжок педагогічних і навчальних дій: призводить до 

запланованого результату. 

3. Можливість відтворення технології будь-яким учителем: технологія будується 

на об'єктивних наукових підставах, що не залежать від особистості педагога. 

4. В основі кожної технології одна чи кілька педагогічних або психологічних 

теорій.  

5. Наявність діагностичних процедур: показники, інструментарій вимірювання 

результатів (вхідний, поточний, підсумковий контроль). 

Характеристика сучасних освітніх технологій, що забезпечують якість освіти: 

 вчення як процес розумового розвитку, який дозволяє використовувати засвоєне,  

 вчення як функція запам'ятовування; 

 динамічно структуровані системи розумових дій; 

 асоціативна, статична модель знань; 

 диференційовані та індивідуалізовані програми навчання; 

 орієнтація на усередненого учня; 

 внутрішня морально-вольова регуляція; 

 зовнішня мотивація; 

 вчення. 

Принцип варіативності дає можливість вибирати і конструювати педагогічний 

процес за будь-якої моделі, включаючи авторські. При цьому важлива організація свого 

роду діалогу різних педагогічних систем і технологій навчання, апробування в практиці 

нових форм. 

Ефективність тієї чи іншої технології багато в чому залежить від того, хто 

конкретно втілює ті чи інші підходи в педагогічній практиці. Сучасному вчителю як 

технологу освітнього процесу необхідно вільно орієнтуватися в широкому спектрі 

інноваційних технологій, не витрачати час на відкриття вже відомого. 

Сьогодні не можна бути педагогічно грамотним фахівцем без вивчення всього 
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обширного арсеналу освітніх технологій. 

Популярні й широко використовувані освітні технології: технологія особистісно 

орієнтованого навчання та виховання; технології допрофільної підготовки та 

профільного навчання; проектна діяльність; адаптивна система навчання; розвивальне 

навчання; інтеграція; дискусійні форми навчання; ігрові технології; інформаційні та 

комп'ютерні технології; технологія групової діяльності; проблемне навчання; 

технологія навчального дослідження; технології різних видів самостійної роботи учнів. 

Розвитку пізнавальної активності, підвищенню навчальної мотивації учнів та 

забезпеченню якості освіти сприяють також нестандартні форми організації освітнього 

заняття: урок-гра, урок-змагання, урок-екскурсія, урок-подорож, мультимедіа урок, 

урок-конференція, ділова гра, урок-вікторина, урок-лекція, лицарський турнір, 

телеміст, урок-спектакль, урок-диспут, урок-КВК, дебати. 

Однією з сучасних технологій, спрямованих на підвищення якості освіти, є 

інтерактівне навчання. Переваги інтерактивних форм навчання: 

 здобувачі освіти освоюють новий матеріал не як пасивні слухачі, а в якості 

активних учасників процесу навчання; 

 скорочується частка кабінетного навантаження і збільшується обсяг 

самостійної роботи; 

 здобувачі освіти набувають навичок володіння сучасними технічними 

засобами і технологіями пошуку, вилучення та обробки інформації; 

 виробляється вміння самостійно знаходити інформацію і визначати рівень її 

достовірності. 

Інтерактивні технології дають можливість постійних, а не епізодичних (за 

розкладом) контактів учителя і учнів. Вони роблять освіту більш індивідуальною. При 

цьому важливо розуміти, що використання мережевих ресурсів не повинно виключати 

безпосереднього спілкування вчителя з учнями і учнів між собою. 

Вимоги до освітніх технологій: 

 пріоритет повинен віддаватися тим технологіям, які дозволять диференціювати 

та індивідуалізувати освітній процес всередині одного колективу без застосування 

селективних засобів; 

 надзвичайно важливу роль набувають технології розвитку самостійної 

пізнавальної діяльності. 

Формулюючи вимоги до відбору освітніх технологій, необхідно враховувати, що 

всі технології, що використовуються в освіті, повинні мати певну спадкоємність, і 

немає технологій, які працюють ефективно тільки на одному щаблі освіти. Систему 

освітніх технологій необхідно вибудовувати з урахуванням основних цілей кожного 

ступеня освіти. 

Інновації в освіті – це процес вдосконалення педагогічних технологій, сукупність 

методів, прийомів і засобів навчання, один з істотних компонентів освітньої діяльності 

будь-якого закладу освіти. 

Педагогічні інновації – це нововведення в галузі педагогіки, цілеспрямована 

прогресивна зміна, що вносить в освітнє середовище стабільні елементи 

(нововведення), що поліпшують характеристики як окремих її компонентів, так і самої 

освітньої системи в цілому. 
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Педагогічні інноваціі: 

 інтенсивний шлях розвитку (здійснюється за рахунок залучення додаткових 

потужностей – нових засобів, обладнання, технологій, капітальних вкладень тощо); 

 екстенсивний шлях розвитку (здійснюється за рахунок власних ресурсів 

освітньої системи). 

Інновації, спрямовані на забезпечення якості освіти, повинні бути пов'язані з 

внесенням змін: в стилі педагогічної діяльності і організації освітньо-пізнавального 

процесу; в системі контролю й оцінки рівня освіти; в системі фінансування; в 

навчально-методичному забезпеченні; в системі виховної роботи; в навчальному плані 

й навчальних програмах; у діяльності педагога і здобувача освіти. 

Інновації в сфері освіти: 

1. Внутрішньопредметні інновації (інновації, реалізовані всередині предмета, що 

обумовлено специфікою його викладання). 

2. Загальнометодичні інновації (впровадження в педагогічну практику 

нетрадиційних педагогічних технологій, універсальних за своєю природою). 

3. Адміністративні інновації (рішення, що приймаються керівниками різних 

рівнів, які сприяють ефективному функціонуванню всіх суб'єктів освітньої діяльності). 

4. Ідеологічні інновації (першооснова всіх інших інновацій, викликані 

оновленням свідомості, віяннями часу). 

Педагогічними інноваціями можуть бути педагогічні ідеї, процеси, засоби, 

методи, форми, технології, змістовні програми тощо. 

Класифікація педагогічних інновацій:  

 за видами діяльності (педагогічні, що забезпечують педагогічний процесс; 

управлінські, що забезпечують інноваційне управління освітніми установами); 

 за термінами дії (короткочасні; тривалі); 

 за характером змін (засновані на принципово нових ідеях і підходах; 

комбіновані, засновані на новому поєднанні відомих елементів; модифіковані, 

засновані на вдосконаленні та доповненні існуючих зразків і форм); 

 за масштабами змін (локальні (незалежні один від одного зміни окремих 

ділянок або компонентів); модульні (взаємопов'язані групи кількох локальних 

інновацій); системні (повна реконструкція системи як цілого). 

Етапи розробки і реалізації педагогічних нововведень: 

1. Виявлення потреби в нововведеннях – розробка критеріїв і вимірників стану 

педагогічної системи, яка підлягає реформуванню. 

2. Визначення необхідності реформування – всебічна перевірка і оцінка якості 

педагогічної системи, підготовка спеціального інструментарію. 

3. Пошук зразків педагогічних рішень випереджаючого характеру, які можна 

використовувати для моделювання нововведень. 

4. Аналіз наукових розробок, що містять творче вирішення актуальних 

педагогічних проблем. 

5. Проектування інноваційної моделі педагогічної системи в цілому або її 

окремих частин. 

6. Постановка завдань, закріплення відповідальних, пошук засобів рішення, 

встановлення форм контролю. 
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7. Розрахунок практичної значущості та ефективності. 

8. Побудова алгоритму впровадження нововведень у практику – пошук ділянок 

для поновлення або заміни, моделювання нововведення, розробка програми 

експерименту, моніторинг його результатів, впровадження необхідних коректив, 

підсумковий контроль. 

Створення високоефективних інноваційних технологій навчання дозволяє, з 

одного боку, здобувачам освіти підвищити ефективність засвоєння освітнього 

матеріалу і, з іншого боку, педагогам приділяти більше уваги питанням 

індивідуального та особистісного зростання учнів, управляти якістю освіти, 

забезпечувати їх творчий розвиток. Інноваційна освітня технологія підвищує 

продуктивність праці педагога. Контроль результативності навчання кожного учня і 

система зворотного зв'язку дозволяють навчати учнів відповідно до їх індивідуальних 

можливостей і складу характеру. Перекладання основної функції навчання на засоби 

навчання звільняє час вчителя, в результаті чого він більше уваги може приділити 

питанням індивідуального і особистісного розвитку учнів. 
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Анотація. У тезах здійснено аналіз літературних джерел, що стосуються 

використання сучасних нанотехнологій для виробництва текстильних матеріалів із 

заданими властивостями різного цільового призначення; розглянуто можливості 
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впровадження сучасних технологій у дослідження і виробництва легкої промисловості 

та перспективні напрями розвитку інновацій швейної промисловості.  

Ключові слова: нанотехнології, наперед задані властивості матеріалів, 

асортимент текстильних виробів. 

 

Основний виклад матеріалу. Сучасний етап розвитку науки веде за собою зміни 

підходів до розв’язання теоретичних завдань й упровадження їх результатів у 

виробничі технології в умовах соціально-економічних перетворень. Глобалізаційні та 

інтеграційні процеси диктують нові вимоги до організації освітнього процесу у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти, зумовлюють потребу 

кардинальних змін в його змісті, спрямованості, формах організації та фінансуванні. 

Важливу роль у підготовці педагогів професійного навчання швейного профілю, 

зокрема, посідає вивчення курсу «Матеріалознавство швейного виробництва». 

Зміст цієї дисципліни спрямовано на розширення обізнаності студентів та 

досягнення відповідності сучасному рівню розвитку науки й виробництва текстильних 

матеріалів з новими властивостями. З огляду на це актуальним є обґрунтування змісту 

навчання, що віддзеркалює сучасні досягнення нанотехнологій та їх застосування в 

текстильній промисловості. 

У процесі вивчення можливостей упровадження сучасних технологій у 

дослідження та виробництва легкої промисловості, зокрема швейної, можна 

виокремити такі перспективні напряи розвитку інновацій: нанотехнології, біо- та 

фотоінформатика, технології інформаційної підтримки процесів життєвого циклу 

товарів, які належать до шостого укладу. Випереджувальну інформацію про зазначені 

інновації потрібно розглядати в прогностичній моделі підготовки фахівців у галузі 

технологічної освіти та швейних технологій. Стан розвитку технологій в Україні, 

зокрема в легкій промисловості, засвідчує актуальність проблеми підготовки 

висококваліфікованих кадрів для цієї галузі, які засвоюють не лише традиційні знання 

та вміння для третього технологічного укладу, а й виробляють уміння, важливі для 

впровадження п’ятого та шостого технологічних укладів. Нові фахівці повинні творчо 

мислити та позитивно ставитися до інновацій [4]. 

Зараз йде робота над винайденням текстильних матеріалів, одяг з яких у 

недалекому майбутньому матиме здатність до підігріву, охолодження, підтримки 

певної температури тіла людини за екстремальних умов, зможе знімати втому або 

алергію, матиме здатність відштовхувати електричні заряди, бруд. Білизна з 

властивостями відштовхувати вологу; костюми, сукні, які мають здатність 

відштовхувати рідину; деякі речі зможуть лікувати рани та інфекційні захворювання, 

контролювати найважливіші життєві функції організму людини; знаходити шлях у 

незнайомих місцях; спостерігати за поведінкою дітей; перетворювати пальта чи куртки 

на міні-комп’ютери. Це новітні напрями виготовлення одягу з текстильних матеріалів, 

які мають покращені властивості завдяки застосуванню нових видів сировини, 

технологій виготовлення й оброблення. Цього можна досягти в процесі інтеграції в 

текстильне виробництво hi-tech технологій, з-поміж яких пріорітетним є 

нанотехнології [3]. 

Нові види тканин, у волокнах яких містяться наночастинки певних речовин, 

дозволяють створювати одяг з унікальними, наперед запрограмованими властивостями. 
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Виділяють 3 групи «розумних тканин»: 

 пасивні «розумні» матеріали. Їх налаштування лише на сприйнятті певних змін у 

зовнішньому середовищі; 

 активні «розумні» тканини. Мають змогу відчувати зовнішні й внутрішні 

стимули, реагують на них, збирають, аналізують, зберігають та передають інформацію 

користувачеві; 

 високоінтелектуальні тканини. Мають здатність не тільки відчувати й реагувати, 

але й адаптуватися до змін завдяки актуаторам (виконавчим механізмам) виконувати 

певні встановлені накази чи рекомендації. 

Одяг з наночастинками срібла має антисептичну активність, його можна 

використовувати як бактерицидний і протимікробний засіб захисту. До того ж, срібні 

наночастинки захищають одяг від забруднень, надають йому здатності до 

самоочищення. Тканини з наночастинками срібла електропровідні, а також 

поверхневий шар срібла, нанесений друком, може виконувати роль гнучких мікросхем. 

Електропровідність тканині надають наночастинки сажі, міді, поліпіролу, 

поліаніліну. 

Наночастинки оксиду цинку, діоксиду титану, олова з домішкою сурми додають 

відмінні антистатичні властивості одягу з текстилю. 

Одяг з тканини, у якій використано полімерні білкові нановолокна за принципом 

«павукового шовку», стійкий до дії зовнішніх чинників. Прикладом використання є 

бронежилети, військова форма або костюми для екстремальної діяльності. 

Тканини з мікрокапсулами мають здатність поглинати тепло, що виділяє організм 

людини під час виконання важкої роботи, або віддавати його під час зменшення 

тепловіддачі тіла чи перепаду температур. 

Косметотекстиль (тканина з мікрокапсулами з косметичними речовинами) – це 

комбінована тканина, у полотно якої вбудовано мікрокапсули активних інгредієнтів, 

що в подальшому поступово виходять і мають косметичний та оздоровчий ефект. 

Текстикаменти (аналогія до косметотекстилю і набули широкого застосування в 

медичній галузі [9]. 

З огляду на попередньо викладене, можна стверджувати, що проблема 

використання новітніх матеріалів із заданими властивостями є вимогою часу. У наш 

час нанотехнології широко впроваджуються в повсякденне життя людей. Нанотекстиль 

ще не набув великих обсягів споживання, проте з кожним роком він стає доступнішим 

для споживача. Розвинуті країни світу позиціонують нанотехнології як пріоритетний 

напрям розвитку науки й техніки та упроваджують їх у державні програми розвитку. 

Фахова підготовка майбутніх педагогів професійного навчання (технологія виробів 

легкої промисловості) та вчителів трудового навчання і технологій передбачає розвиток 

їх розумових та творчих здібностей, а також відповідно до вимог часу сприяє 

розширенню інтересу до розвитку науково-технічного прогресу в напрямі 

нанотехнологій. Актуальними залишаються питання розроблення теоретико-

методологічних основ навчання майбутніх фахівців. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Анотація. У статті висвітлюються інноваційні технології навчання, 

обґрунтовується необхідність використання сучасних освітніх технологій при 

вивченні математики для формування інформаційної компетентності особистості. 

Ключові слова: інноваційні технології, хмарні технології, ІКТ, флеш-картки, 

learningapps, метод проектів. 

 

Основний виклад матеріалу. У наш час на освіту доволі сильно впливають 

зміни в сучасному суспільстві. Не тільки викладачі, але й все людство загалом 

прекрасно розуміє, що володіння комп’ютерними технологіями є одним із базових 

елементів сучасної освіти.  

На сьогоднішній день, освіта повільно змінюється в період шаленого розвитку 

інформаційно-комунікативних технологій, і все ж уміння працювати з інформацією 

стає одним із необхідних і важливих компонентів теперішнього часу. Саме тому, 

вдосконалення професійної майстерності педагога є основним завданням на всіх етапах 

розвитку будь-якого навчального закладу. Сьогоднішньому світові потрібний викладач, 

який міг би постійно самовдосконалюватися, поєднувати традиційні та інноваційні 

форми і методи навчання [1]. 

Нині постала проблема навчити дітей за короткий термін знаходити та вміти 

використовувати великі обсяги інформації, зокрема, і з математики.  

Важливим залишилось і те, що ми повинні не забувати організовувати освітній 

процес так, щоб учні могли активно і з цікавістю працювати під час уроку та бачити 

результати своєї роботи, а також практичне застосування того чи іншого навчального 
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матеріалу. 

Не потрібно забувати про те, що ми повинні знаходити індивідуальний підхід до 

учня. Раніше цього досягти було важко, адже провідну роль під час викладання 

займали тільки традиційні засоби, зокрема підручники, посібники, дошка та крейда. В 

теперішній час використання сучасних інформаційних технологій дозволяє зробити це 

з легкістю. Адже за допомогою ІКТ викладання навчального матеріалу з математики 

можна доповнити звуком, анімацією, відео тощо. Мережа Інтернет та чисельні онлайн 

засоби дозволяють задовольнити будь-які запити кожного учня [3]. 

Отже, актуальність даної теми випливає з того, що нині все більше і більше осіб, 

особливо молодого віку, потребують індивідуального підходу, а їхні запити зростають 

у геометричній прогресії. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій під 

час навчання математики – це необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей 

ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, і звичайні традиційні уроки 

математики вже не викликають інтересу. 

Використання індивідуальних флеш-карток з математики є необхідним 

доповненням до будь-якого матеріалу та самостійним засобом навчання. Наприклад, 

під час вивчення теми «Обчислення об’ємів та площ поверхонь» даний ілюстративний 

роздатковий матеріал, наближений до щоденного життя учня та сфери його інтересів, 

допоможе зрозуміти, де можна застосувати здобуті знання. Картки можуть містити 

завдання для розвитку логічного мислення, уваги учнів, а також формування уяви та 

кмітливості. Вони також стануть у нагоді для навчання в позаурочний час. 

LearningApps.org – сервіс, який дозволяє викладачам математики та інших 

навчальних предметів створювати різноманітні інтерактивні вправи, за допомогою яких 

учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню 

їх пізнавального інтересу, уяви, логічного мислення тощо. Найчастіше даний сервіс 

можна застосовувати при показових заняттях та в позакласних заходах, зокрема, урок-

гра «Перший мільйон», «Математичний двобій» та інші.  

Крім того, даний онлайн ресурс можна використовувати при створенні завдань на 

встановлення відповідності при вивченні тем з геометрії («Многогранники», «Тіла 

обертання» тощо), алгебри («Логарифми», «Степінь» та інші), що дозволить навчити 

учнів розв’язувати типові завдання ЗНО з математики. 

Окремо треба наголосити на використанні під час уроків методу проектів, який 

набув широкого розповсюдження з розвитком мережі Інтернет і доступом до неї. 

Проекти можуть відрізнятись темою, метою, типом, змістом роботи, завданнями, 

оформленням результатів, але всі вони викликають зацікавленість учнів, збуджують 

інтерес до вивчення математики, формують комунікативні, самоосвітні компетенції, 

навчає працювати з великими обсягами інформації та допомагає виділяти 

необхідну [2].  

Наприклад, можна використовувати метод проектів для того, щоб діти самостійно 

змогли визначити, де у своїй майбутній професії вони можуть використати вивчений 

ними навчальний матеріал з алгебри чи геометрії. Це дозволить учням розвивати 

мислення, творчі здібності, аналізувати прочитаний матеріал, підвищувати рівень 

словникового запасу тощо. 

Найкраще проілюструвати зміст будь-якого матеріалу з математики дозволяють 

комп’ютерні презентації, які створюються за допомогою програми Power Point та 
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призначені спеціально для супроводу викладача показом матеріалів на великому екрані або 

на моніторі комп’ютера. Вони допомагають викласти важкий для розуміння матеріал, 

наприклад, з алгебри «Перетворення графіків функції». Саме за допомогою презентацій 

дану тему можна викласти цікаво і легко для сприйняття, оскільки всі перетворення учні 

зможуть бачити на екрані. 

Використання хмарних технологій розкриває широкі можливості. Зокрема, створення 

різних анкет, тестів сервісом GoogleForms дозволить перевірити знання учнів після або під 

час вивчення різних тем з алгебри; а короткі онлайн-опитування під назвою «Усний 

рахунок» не дадуть забути їм таблицю множення. Проте тут слід не забувати, що дані 

опитування не будуть розвивати вміння висловлювати свою думку, а також учні з низьким 

рівнем успішності, швидще за все, виконуватимуть дані завдання на інтуїтивному рівні. 

Проведення уроку з використанням комп’ютерних засобів дозволить викладачам 

перекласти частину своєї роботи на комп’ютер, що робить процес навчання більш цікавим 

й інтенсивним. Зауважимо, що технічні засоби не замінять роботи педагога, а лише 

доповнюватимуть його та робитимуть виклад важкого матеріалу більш цікавим та 

доступним. Підбір навчальних програм, які викладач може встановлювати на комп’ютері 

та використовувати під час уроку, залежить насамперед від поточної теми та рівня 

підготовки учнів [2].  

Таким чином, використання сучасних освітніх технологій дозволить вирішити одні з 

найважливіших завдань навчання – покращити рівень знань учнів та підвищити рівень 

інтересу дітей до вивчення такого предмету як математика.  
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STEM-ОСВІТА – ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ 

 

Анотація. У статті стисло подано основні ідеї та принципи STEM-освіти, 

розглянуто, які переваги несе дана методика. Підіймається проблема використання 

STEM-технологій в навчанні математики.  
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Основний виклад матеріалу. Сьогодні у зв’язку із глобалізацією й стрімким 

технічним прогресом все частіше виникає потреба в спеціалістах, обізнаних у науковій 

сфері, здатних брати участь в інноваційних процесах і забезпечувати стабільний 

розвиток суспільства у майбутньому.  

Вважаю основним завданням сьогодення – формування в учнів компетенцій, 

заснованих на міждисциплінарному, творчому, проектному підходах до навчання; 

формування компетентнісно-розвиненої особистості, що здатна критично мислити, 

самостійно вчитись, всесторонньо збагачуватись знаннями, оцінювати власні 

можливості, а також орієнтуватись у сучасному інформаційно-комунікаційному 

середовищі. Адже знання у ньому є основним стратегічним ресурсом, і вміння 

грамотно здобувати їх впродовж життя надзвичайно важливе для особистості 

XXIстоліття. І тому одним із основних інструментів в успішній реалізації STEM-освіти 

може стати технологія кейс-уроків —уроків, які поєднують знання з багатьох 

дисциплін навколо одного явища чи об’єкту, дають конкретні важливі та корисні для 

життя відомості, дозволяють проводити у групі живу дискусію, захопити і зацікавити 

учнів до самостійного навчання та виконання різнопланових завдань, серед яких 

знайдуться цікаві кожному. 

Впровадження та використання STEM-технологій – це спосіб допомогти 

сьогоднішнім дітям завтра стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними 

ланками команди, суспільства, країни. Така система освіти вчить жити в реальному 

швидкозмінному світі, вміти реагувати на зміни, критично мислити, бути творчою 

особистістю, що в майбутньому допоможе кожному учневі реалізувати себе і як 

особистість, і як високваліфікований спеціаліст.  

З метою суттєвого підвищення ефективності та компетентнісного підходу в 

освітньому процесі у 2015 році був підписаний Меморандум [1], який дозволив 

створити Коаліцію STEАM-освіти в Україні. У цій системі навчання гармонійно 

поєднано вивчення науки (S), технології (T), інженерного підходу (E), артдизайну (А) 

та математики (M) не як окремих предметів, а в цілісності на засадах 

міждисциплінарної інтеграції. 

Предмети STEM визначають так: 

 наука передбачає вивчення навколишнього світу законів природи, що пов’язані 

з фізикою, біологією, хімією, оперуванням та застосуванням фактів, принципів, 

концепцій навчальних дисциплін; 

 технологія включає систему організацій, людей, знань, процесів і пристроїв, 

котрі входять до технологічної діяльності; 

 інжиніринг – сукупність знань про особливості та способи створення продуктів 

і вирішення проблем; 

 математика вивчає взаємозв’язки і закономірності величин, цифр та форм. [2] 

Одним із напрямів інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є 

система навчання STEM, завдяки якій діти розвивають логічне мислення та технічну 

грамотність, вчаться вирішувати поставлені завдання, стають винахідниками. STEМ-
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освіта дозволить зміцнити та вирішити найбільш актуальні проблеми майбутнього – 

забезпечення ринку праці кваліфікованими, гнучкими та здатними до самоосвіти 

кадрами. Тому потрібно відходити від традиційного «заучування» («зубріння») і 

натомість потрібно навчити дітей задіювати логіку та відстоювати свою думку. І в 

цьому як ніколи допоможе вивчення предметів природничо-математичного циклу за 

допомогою інструментів STEM-технологій.  

Кожного навчального року я чую від учнів одні й ті самі запитання: «Для чого 

мені потрібна математика? Де я зможу її застосовувати?» І мені, як вчителю 

математики, потрібно щоденно доводити до свідомості учнів важливість вивчення 

точних наук, вміння розв’язувати задачі, складати логічні схеми, аналізувати та 

виділяти суттєве у величезному швидкоплинному потоці інформації. Відомо, що якщо 

учневі даєш готову формулу або теорему без доведення, ти вчиш не того, хто буде 

творити, а того, хто буде просто користуватись. Тому саме освітні STEM-технології в 

сучасному сьогоденні допомагають урізноманітнити освітній процес, адже під час 

уроків можна використовувати такі форми проведення занять як: урок-проект, урок-

подорож, урок-квест, аукціон ідей, ігрова програма, майстер-клас, самопрезентація, 

день інтегрованого навчання, що спонукає учнів займатися дослідницькою роботою та 

розглядати міжпредметні зв’язки матеріалу, що вивчається. 

Сучасне покоління здобувачів освіти потребує нових знань, умінь та 

компетентностей, які теперішня система освіти часто не може дати. Саме тому й 

виникає необхідність у нових навчальних методах, які ґрунтуються на міжпредметному 

навчанні. Кейс-уроки одночасно з вивченням тем дозволяють комплексно й органічно 

формувати в учнів критичне мислення, системність, комунікабельність, кмітливість, 

тайм-менеджмент тощо.  

Вважаю, що й STEM-освіту можна швидше й легше впровадити в українські 

навчальні заклади, використовуючи кейс-уроки з відповідних тем. Адже така 

технологія системного багатовимірного представлення матеріалу багаторазово 

підвищує результативність освітнього процесу та дозволяє моделювати майбутнє 

доросле життя учнів, формуючи у них основні компетентності для життя, позитивну 

мотивацію до отримання нової інформації, навчаючи моделям самостійного 

подальшого вдосконалення і розвитку. І тому STEM-освіта є одним із важливих трендів 

розвитку української освітньої системи. Вона дає можливість реалізувати інтегрований, 

міждисциплінарний і проектний підхід до навчання, формувати ключові 

компетентності в підростаючого покоління. Новий підхід до навчання посилює 

дослідний і науково-технологічний потенціал учнів, розвиває навички критичного, 

інноваційного та творчого мислення, вирішення проблем, комунікації та командної 

роботи.  
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СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ 

 

Анотація. В статті розглянуто використання сучасних освітніх технологій та 

педагогічних інновацій як інструменту управління якістю освіти. 

Ключові слова: поняття «методика» і «освітня технологія», навчально-

пізнавальна діяльність учнів, використовування освітніх технологій. 

 

Основний виклад матеріалу. Підвищення якості освіти є одним з основних 

завдань модернізації сучасної освіти. Найважливішим критерієм педагогічної 

майстерності в сучасній педагогіці вважається результативність роботи майстра, що 

виявляється в стовідсотковій успішності учнів і такому ж їх інтересі до предмету. 

Педагог – це майстер, який вміє вчити всіх учнів без винятку. Професіоналізм 

педагога найбільш яскраво проявляється в позитивних результатах тих учнів, яких 

прийнято вважати такими, які не бажають, не вміють, не здатні вчитися. 

В основі управління якістю освіти лежить перехід від методики викладання до 

впровадження в навчальний процес освітніх технологій. 

Як розрізнити поняття «методика» і «освітня технологія»? 

Методика – це педагогічна наука, яка досліджує закономірності навчання певному 

навчальному предмету. 

Методи навчання – способи роботи майстра і учнів, за допомогою яких 

досягається оволодіння знаннями, вміннями і навичками, формується світогляд учнів, 

розвиваються здібності. 

Освітня технологія. Методика. 

 описана діяльність учнів; 

 наказує певну послідовність діяльності учнів і керуючих дій майстра, відступ 

від яких руйнує цілісність освітнього процесу, що може перешкоджати досягненню 

запланованого результату; 

 прописується діяльність майстра на уроці (що і в якій послідовності 

викладати, які засоби використовувати, які завдання вирішити, як організувати 

узагальнення матеріалу тощо); 

 має м'який, рекомендаційний характер (майстер має право в більшій чи 

меншій мірі дотримуватися порад методичних посібників для майстрів). 
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Існує безліч визначень технології навчання, в яких в тій чи іншій мірі 

підкреслюються наступні критерії технологічності. До таких критеріїв належать: 

концептуальність;  системність;  керованість;  ефективність; відтворюваність. 

Критерії технологічності: системність, технологія характеризується логікою 

побудови, взаємозв'язком елементів, завершеністю і структурованістю матеріалу і 

діяльності. 

Концептуальність. Кожна з технологій заснована на одній або декількох теоріях 

(філософських, педагогічних чи психологічних). 

Критерії технологічності. 

Ефективність – досягнення запланованого результату з оптимальними витратами 

коштів і часу на навчання. 

Керованість – можливість ефективного управління навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів за рахунок діагностичної постановки цілей; проектування процесу 

навчання. 

Відтворюваність – можливість тиражування, передачі й запозичення технології 

іншими педагогами. 

Практичним втіленням методики є план уроку майстра, де прописується, зокрема, 

певна послідовність етапів, дій майстра, а інший раз – і учнів. 

Зміст технології: 

1. Діагностичне цілепокладання: планування результатів навчання через дії учнів, 

якими вони опановують протягом певного відрізку навчального процесу. 

2. Визначений технологічний ланцюжок педагогічних і навчальних дій: 

призводить до запланованого результату. 

3. Можливе відтворення технології будь-яким учителем: технологія будується на 

об'єктивних наукових підставах, що не залежать від особистості педагога. 

4. В основі кожної технології одна або кілька педагогічних або психологічних 

теорій. 

5. Наявність діагностичних процедур: показники, інструментарій вимірювання 

результатів (вхідний, поточний, підсумковий контроль). 

В даний час у літературі описано безліч технологій. Щоб краще зрозуміти 

сутність технологій, важливо їх впорядкувати, знайти підстави для їх систематизації. В 

якості таких підстав різними авторами пропонуються: цільові установки, зміст 

навчання, характер взаємодії вчителя й учнів, спосіб управління пізнавальною 

діяльністю учнів, масштаб застосування. 

Характеристика сучасних освітніх технологій, що забезпечують якість освіти 

вчення як процес розумового розвитку, який дозволяє використовувати засвоєне вчення 

як функція запам'ятовування. 

Динамічно структуровані системи розумових дій асоціативна, статична модель 

знань диференційовані й індивидуалу програми навчання орієнтація на усередненого 

учня внутрішня морально-вольова регуляція, зовнішня мотивація вчення. 

Принцип варіативності дає можливість вибирати і конструювати педагогічний 

процес за будь-якої моделі, включаючи авторські. При цьому важлива організація свого 

роду діалогу різних педагогічних систем і технологій навчання, апробування в практиці 

нових форм. 

Ефективність тієї чи іншої технології багато в чому залежить від того, хто 
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конкретно втілює ті чи інші підходи в педагогічній практиці. Сучасному вчителю як 

технологу навчального процесу необхідно вільно орієнтуватися в широкому спектрі 

інноваційних технологій, не витрачати час на відкриття вже відомого. 

Сьогодні не можна бути педагогічно грамотним спеціалістом без вивчення всього 

широкого арсеналу освітніх технологій. 

Популярні й широко використовувані освітні технології:  технологія особистісно-

орієнтованого навчання та виховання;  технології допрофільної підготовки та 

профільного навчання; проектна діяльність; адаптивна система навчання; розвивальне 

навчання; інтеграція; дискусійні форми навчання;  ігрові технології;  технологія 

навчання без оцінок;  інформаційні та комп'ютерні технології;  технологія групової 

діяльності;  проблемне навчання;  технологія навчального дослідження;  технології 

різних видів самостійної роботи учнів. 

Розвитку пізнавальної активності, підвищенню навчальної мотивації учнів та 

забезпеченню якості освіти сприяють також нестандартні форми організації 

навчального заняття:  урок-гра,  урок-змагання,  урок-екскурсія,  урок-подорож,  

мультимедіа урок,  урок-конференція,  ділова гра,  урок-вікторина,  урок-лекція,  

телеміст,  урок-спектакль,  урок-диспут,  урок-КВК,  дебати. 

Однією з сучасних технологій, спрямованих на підвищення якості освіти, є 

інтерактивне навчання. 

Переваги інтерактивних форм навчання: 

 учні освоюють новий матеріал не як пасивні слухачі, а в якості активних 

учасників процесу навчання; 

 скорочується частка класного навантаження і збільшується обсяг самостійної 

роботи; 

 учні набувають навичок володіння сучасними технічними засобами і 

технологіями пошуку, вилучення та обробки інформації;  

 виробляється вміння самостійно знаходити інформацію і визначати рівень її 

достовірності. 

Інтерактивні технології дають можливість постійних, а не епізодичних (за 

розкладом) контактів учителя й учнів. Вони роблять навчання більш індивідуальним. 

При цьому важливо розуміти, що використання мережевих ресурсів не повинно 

виключати безпосереднього спілкування вчителя з учнями і учнів між собою. 

Вимоги. 

 використання різноманітних технологій навчання без оцінок – система 

оцінювання без оцінок протягом усього початкового заклададу, навчання дітей само- і 

взаємооцінюванню, свобода вибору закладами системи оцінювання; 

 розширення діяльнісних форм навчання, які передбачають пріоритетний 

розвиток творчої і пошукової активності у всіх сферах життя, зокрема, і в навчанні. 

Вимоги до освітніх технологій учнів: 

 побудова освітнього процесу з використанням технологій організації 

навчального співробітництва – істотне розширення видів спільної роботи учнів, їх 

комунікативного досвіду в спільній діяльності, поступовий перехід від усних до 

письмових видів комунікації, зокрема – з використанням можливостей інформаційних 

технологій; 
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 використання ігрових технологій, які сприяють вирішенню основних 

навчальних завдань на уроці. 

 збільшення проектних, індивідуальних і групових видів діяльності учнів; 

 використання різних форм модульного або концентрованого навчання; 

 посилення ролі самостійної роботи учнів з різними джерелами інформації і 

базами даних; 

 введення соціальної практики і соціального проектування; 

 диференціація навчального середовища: майстерня, лабораторія, бібліотека, 

лекційний зал; 

 перехід на накопичувальну систему оцінювання, наприклад, використання 

технології «портфоліо». 

Вимоги до освітніх технологій в навчальному закладі: 

 пріоритет повинен віддаватися тим технологіям, які дозволять 

диференціювати й індивідуалізувати навчальний процес всередині одної групи без 

застосування селективних засобів; 

 надзвичайно важливу роль набувають технології розвитку самостійної 

пізнавальної діяльності. 

Формулюючи вимоги до відбору освітніх технологій для кожного з трьох 

ступенів, необхідно враховувати, що всі технології, що використовуються в освіті, 

повинні мати певну спадкоємність і немає технологій, які працюють ефективно тільки 

на одному щаблі освіти. Систему освітніх технологій необхідно вибудовувати з 

урахуванням основних цілей кожного ступеня освіти. 
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Анотація. У статті висвітлено сутність та зміст дистанційного навчання у 

сучасному освітньому середовищі, а також представлено досвід впровадження 

елементів дистанційного навчання у Білоцерківському інституті неперервної 
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професійної освіти. 

Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційні ресурси, очно-дистанційна 

форма навчання, підвищення кваліфікації, вебінар, науково-практичний інтернет-

семінар. 

 

Виклад основного матеріалу. Однією з особливостей сучасного освітнього 

процесу є широке використання інформаційних технологій. Персональний комп'ютер 

та інтернет стали невід'ємними складовими освітнього середовища. Використання 

інформаційно-комунікаційних і мережевих технологій дозволяє проводити навчання в 

тих випадках, коли педагог і учень (студент, слухач) розділені значною географічною 

відстанню. У наш час дистанційне навчання (навчання на відстані) здобуває все більшу 

популярність у світі. Високі технології охопили сфери загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти, однак найбільш ґрунтовним є 

впровадження дистанційного навчання у систему вищої освіти, зокрема у 

післядипломну освіту педагогів. 

Дистанційне навчання – це навчання, у ході якого надання більшості навчального 

матеріалу та основна частина взаємодії з викладачем здійснюються з використанням 

сучасних інформаційних технологій: інтернету, комп'ютерних телекомунікацій, 

національного і кабельного телебачення, мультимедіа, навчальних систем [1, с. 4]. 

Більшість науковців (В. Биков, Р. Гуревич, М. Кадемія, Г. Козлакова, В. Олійник, 

Є. Полат, Н. Тверезовська, М. Жалдак) загальною рисою дистанційного навчання 

називають надання здобувачам освіти можливостей самим отримувати необхідні 

знання, користуючись сучасними інформаційними ресурсами: базами даних, 

комп'ютерними, зокрема мультимедійними, навчальними та контролюючими 

системами, відео- та аудіо-записами, електронними бібліотеками поряд з традиційними 

підручниками та методичними посібниками. Проведення чатів і форумів, відео-

конференцій, можливість частого, іноді щоденного консультування з викладачами за 

допомогою комп'ютерних комунікацій роблять взаємодію здобувачів освіти з 

викладачами більш інтенсивною, ніж при традиційному навчанні. 

Сьогодні система дистанційного навчання досить активно використовується на 

теренах вітчизняного освітнього простору. Вона підходить, незважаючи на її переваги 

та недоліки, майже всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та 

повсякденне життя. Також варто зазначити, що навчання за дистанційною формою – 

доступна можливість одержати освіту за кордоном з мінімальними фінансовими 

витратами при великому виборі спеціальностей, оскільки більшість закладів вищої 

освіти Європи та США ввели таку зручну для здобувачів освіти форму навчання 

набагато раніше, ніж Україна. 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти (БІНПО) елементи 

дистанційного навчання застосовуються на курсах підвищення кваліфікації педагогів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти ЗП(ПТ)О не перший рік. Освітній 

процес у БІНПО здійснюється за денною, очно-дистанційною, дистанційною та 

заочною формами, проте основними з них є заочна та очно-дистанційна. Настановна 

сесія при очно-дистанційній формі навчання проводиться в режимі он-лайн.  

Для проведення занять у дистанційному режимі застосовується платформа 

PRUFFME, яка дозволяє підключення до 50 користувачів одночасно, забезпечує 
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інтерактивне спілкування викладача та слухачів. У зв’язку зі збільшенням обсягу очно-

дистанційної форми навчання, усі лекції згідно з робочими програмами представлені у 

вигляді презентацій, які доступні для користування слухачами протягом усього періоду 

навчання. 

Вхідне, комплексне модульне та вихідне он-лайн тестування організовані на 

платформі MOODLE. У розділі «Слухачу», що представлений на сайті БІНПО, є 

інформація щодо проходження курсів підвищення кваліфікації, а саме: анкета он-лайн, 

індивідуальні плани роботи, тематика підсумкових випускних робіт тощо. 

На сайті БІНПО також створено розділ «Методична скарбничка», що містить бази 

ресурсів з новітніх виробничих технологій за галузями, інноваційних технологій 

навчання та виховання відповідно до професійних напрямів. Створено мультимедійні 

інформаційні ресурси сучасних технологій виробництва. Розміщено на сайті 

анотований каталог кращих освітніх практик педагогічних працівників закладів 

професійної освіти. Згідно з графіком на другому дистанційному етапі здійснюється он-

лайн консультування слухачів курсів підвищення кваліфікації за тематикою спецкурсів: 

«Інноваційна діяльність педагога професійної школи», «Новітні виробничі технології в 

галузі», «Педагогічна майстерність», «Комунікативна культура» та діє 

консультативний форум. 

Науково-педагогічними працівниками БІНПО розроблено електронні навчально-

методичні комплекси для змістових модулів, що входять до робочих навчальних 

програм підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання.  

Структура навчально-методичних комплексів включає: 

 анотацію; 

 перелік модулів і тематичні плани; 

 лекційний матеріал з презентаціями; 

 методичні рекомендації та завдання до практичних занять; 

 питання до обговорення на семінарських заняттях; 

 методичні рекомендації та завдання для виконання самостійної роботи 

слухачів;  

 практичний порадник для виконання підсумкових випускних робіт; 

 тематику підсумкових випускних робіт; 

 глосарій; 

 список рекомендованої літератури; 

 гіперпосилання на інтернет-ресурси та постійно діючі інтернет-семінари 

кафедр [3, с. 38]. 

У зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій на 

сьогоднішній день при проведенні занять за очно-дистанційною формою є змога 

проводити семінари у режимі он-лайн – так звані інтернет-семінари або вебінари, що 

успішно реалізує кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін (МПО та СГД) БІНПО. Це різновид веб-конференції, що проходить у режимі 

реального часу, зв’язок між учасниками якої підтримується за допомогою спеціального 

програмного забезпечення, що може бути встановлене на комп’ютері кожного учасника 

конференції, або за допомогою веб-сервісу.  

Викладач, який проводить інтернет-семінар (модератор), має можливість 
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демонструвати слайдові презентації у форматі MS PowerPoint, організовувати 

голосування та опитування, що дозволяє забезпечити взаємодію між учасниками 

вебінару та викладачем. Вебінари надають можливість організовувати міні-чат у 

режимі реального часу та підтримують як групове (повідомлення можуть бачити всі 

учасники вебінару), так і приватне спілкування. 

За наявності веб-камери, мікрофона та колонок може відбуватися відео та аудіо 

зв'язок між викладачем (модератором) та учасниками вебінару. Ведучий може надати 

право говорити будь-якому учаснику вебінару. Деякі сервіси надають можливість 

запису вебінару та розміщення його в мережі інтернет для подальшого перегляду будь-

яким користувачем мережі. Вебінари можуть бути корисні як для обговорення 

актуальних питань навчального-виробничого та науково-методичного характеру, так і, 

наприклад, для організації віртуальних засідань методичних об’єднань, що на 

сьогоднішній день активно впроваджується окремими навчально-методичними 

центрами ПТО (Чернігівський, Дніпропетровський, Полтавський). Функція запису 

вебінару може бути корисною у випадку відсутності на засіданні окремих членів 

колективу. 

Значний інтерес у науковців та педагогів-практиків ЗП(ПТ)О викликають 

міжнародні веб-заходи, що проводяться в БІНПО. Так, наприклад, багаторічний досвід 

проведення науково-практичних інтернет-семінарів професійної спрямованості різних 

видів має кафедра МПО та СГД БІНПО. 

Сьогодні на кафедрі МПО та СГД створено сайт http://methodica.inf.ua, на якому 

містяться матеріали постійно діючих інтернет-семінарів професійної спрямованості: 

 «Інноваційні технології при підготовці фахівців автотранспортної галузі» 

http://methodica.inf.ua/index1.htm (дата створення – квітень 2015 р.), кількість 

розміщених матеріалів – понад 100; 

 «Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства» 

http://methodica.inf.ua/index2.htm (дата створення – квітень 2016 р.), кількість 

розміщених матеріалів – понад 170; 

 «Інноваційні технології при підготовці кваліфікованих робітників 

зварювального виробництва» http://methodica.inf.ua/sem_28_17/ index3.htm (дата 

створення – листопад 2017 р.), кількість розміщених матеріалів – понад 200; 

 «Інноваційні технології при підготовці фахівців для швейної промисловості» 

http://methodica.inf.ua/sem_12_12_18/index5.htm (дата створення – грудень 2018 р.), 

кількість розміщених матеріалів – понад 150 [2, с. 28]. 

На сайті також є посилання на попередні заходи кафедри, «Методичну 

скарбничку» БІНПО та електронні видання науково-педагогічних працівників кафедри 

МПО та СГД. Увесь зазначений електронний ресурс викладачі кафедри МПО та СГД 

активно використовують при проведенні занять за очно-дистанційною формою 

навчання з метою професіоналізації змістових модулів. 

Таким чином, очно-дистанційна форма навчання має значні перспективи розвитку 

в БІНПО, свідченням чого є постійно зростаюча кількість слухачів курсів підвищення 

кваліфікації за цією формою. Даний тип навчання демонструє свої переваги перед 

іншими формами організації освітнього процесу завдяки своїй значно вищій інформа-

тивності, доступності та економічній ефективності.  
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ТЕХНОЛОГО-МЕТОДИЧНИЙ ФОРМАТ ІНТЕРАКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ: СУТНІСНО-ЗМІСТОВНИЙ АСПЕКТ 

 

Анотація. В статті викладено сутнісно-змістовниі елементи технолого-

методичного формату інтерактивної освітньої діяльності сучасних педагогічних 

кадрів, алгоритм технолого-методичного форматування змісту навчальної дисципліни 

та технологічно-інформаційне забезпечення пізнавальної діяльності студентів для 

створення квадрактивності мотивації –вибору-орієнтації-компетентності майбутніх 

фахівців ІТ-технологій. 

Ключові слова: алгоритм, технолого-методичний формат, пізнавальна 

діяльність, кредитно-модульна система, IT-технології. 

 

Основний виклад матеріалу. Аналіз міжнародного досвіду в сфері професійної 

освіти свідчить, що успіх реформування освітніх систем і їх стрімкий розвиток у 
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кризових умовах сьогодення визначається двома провідними тенденціями: 

гуманізацією і технологізацією освітньої діяльності. І технологічність освітнього 

процесу виступає показником його якості та інноваційності. 

Тому метою нашого дослідження є: формулювання моделі технолого-

методичного формату інноваційності, його сутнісно-змістовних елементів, спроба 

графічного відображення технолого-методичного формату процесу формування 

особистості майбутнього фахівця ІТ-технологій. 

В інформаційному середовищі України удосконалення освітнього процесу 

вбачається нами в стрімкому переході до особистісно орієнтованого співробітництва 

суб’єктів освітньої діяльності як запоруки інноваційності пізнавального процесу 

студентів у різноманітних варіантах поєднання традиційних та інтегрованих форм 

навчальних занять. А тому у вітчизняній педагогіці задля модернізації пізнавальної 

діяльності дедалі ширше застосовуються різноманітні технології. 

Сутність, закономірності, ознаки й вимоги до педагогічних технологій викладені в 

наукових працях зарубіжних та вітчизняних учених Дж. Керрола, Б. Блума, Г. Гейса, 

П. Я. Гальперіна, В. І. Боголюбова, В. С. Беспалько, Г. П. Васяновича, 

С. У. Гончаренка, Л. О. Занкова, І. А. Зязюна, М. В. Кларіна, О. М. Леонтьєва, 

Н. Г. Ничкало, О. М. Пехоти, Г. П. Пятакової, Л. М. Сєргеєвої, Ф. Янушкевича та 

інших [1]. Вони зазначають, що педагогічна технологія, перебуваючи між емпіричним 

досвідом і теоретичним знанням, має позитивний сенс лише тоді, коли відповідає 

гуманістичному й антропологічному підходу до процесу пізнання як методологічним 

орієнтирам сучасної освіти і як «навчання за методом участі» [2, с. 123] повинні 

спонукати педагогів до підвищення власної професійної культури, рівня педагогічної 

майстерності й техніки для застосування тої чи іншої педагогічної технології в 

інтересах інтерактивності пізнавального процесу й формування комплексу знань-умінь-

навичок-здатностей і компетенцій у майбутніх фахівців ІТ-технологій. 

Освітня діяльність завжди різноваріаційно-альтернативна відносно різних куів 

зору на співвідношення в межах педагогічних технологій надбань НТП і суцвіття 

методів, форм, засобів організації і контролю суб’єктів освітнього процесу на різних 

рівнях інноваційності педагогічної взаємодії. Відповідно, мистецтво педагога полягає у 

виборі в конкретній педагогічній ситуації такого варіанта технолого-методичного 

формату педагогічного впливу на особистість студента, студентський колектив, котрий 

завдав би як найменше шкоди їх молодій психіці, а дав би реальну добавку уже 

сформованій психологічній спрямованості студентів на інноваційну пізнавальну 

діяльність, стимулював би вольову компоненту і на рівні вищих почуттів закріпив би 

пізнавальну компетентнісну тенденцію на самовдосконалення як майбутнього 

громадянина-фахівця ІТ-технологій. 

Аналіз свідчить, що широке висвітлення в науковій і популярній літературі 

пізнавальних аспектів педагогічної технології більше тяжіє до формулювання 

методологічних засад, дидактичних принципів, природи, етапів пізнання, форми, дії та 

етапу засвоєння за часом, переваг та недоліків таких педагогічних технологій як 

технологія розвивального навчання; технологія взаємодії при засиллі різноманітної, 

трудно регульованої інформації різного рівня достовірності й необхідності для 

формування особистості громадянина – носія професійної культури – фахівця ІТ-

технологій.  
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На наш погляд, технолого-методичний формат інноваційності освітнього 

процесу можна відобразити у наступній формі. 

Таблиця 1 

Структура дидактичного процесу Дпр=М+Пд+У, де М – мотиваційність; Пд – 

пізнавальна діяльність; У – управління педагогом 

з використанням технічних засобів навчання 

Принципи природоспрямованості, інтенсивності пізнання, 

нноваційності, адаптації, антиципації, 

соціоспрямованості цілей, логічності змісту, 

цілісності проектування і використання 

педагогічної технології 

Характер дій суб’єктів педагогічна взаємодія за принципом діагностичної 

цілеспрямованості, гуманістично-технологічний 

алгоритм пізнання з допомогою мотиваційно-

проблемних ситуацій 

Спосіб трансляції змісту гуманістично-технологічний алгоритм 

пізнавального процесу з допомогою діалогу, 

проблемного методу та різноманітних технологій 

інтерактивності 

Методологічність педагогічні технології: розвивального навчання; 

поетапного формування розумових дій і понять; 

колективної взаємодії; інтенсивного розвиваючого 

навчання; програмованого навчання 

Методики гуманістично оптимізована, цілеспрямована, 

технологізована сукупність традиційних та 

інтерактивних методів, методик, засобів та форм 

навчання та виховання 

Середовище навчально-інформаційне-інтерактивне, 

гуманістично-системне, адаптоване до кола 

професійних інтересів студентів 

Технологічність закони, закономірності, принципи дидактики й 

психології, педагогічна майстерність викладачів, 

програмно-технологічні навчальні комплекси 

Контроль і корекція якості 

навчання 

об’єктивний і достовірний, електронно-

комп’ютерний, модульно-тестовий, поетапно-

рубіжний та підсумковий 

Результати комплекс морально-психологічних якостей, знань-

умінь-навичок-здатностей-компетенцій 

особистості трансгресивного (інноваційного) 

фахівця – громадянина 

 

Очевидно, що технолого-методичний формат сприяє інтеграції в освітній 

процес комплексних досліджень у сфері педагогічних технологій, актуальних проблем 

дидактики, методології, теорії і практики творчого застосування методів, форм, 



150 

засобів, різноманітного програмного забезпечення, комп’ютерної техніки й 

новітнього обладнання для технологічних практик, за умови об’єктивного 

контролю й корекції навчальних здобутків студентів. 

З урахуванням цього умозаключення, технолого-методичний формат 

інтерактивного процесу набуття знань студентами включає в себе наступні 

сутнісно-змістовні елементи: 

1. Дитиноцентризм, як ядро сучасної української педагогіки співробітництва. 

Адже дитина – це жива істота, її мозок – найтонший, найніжніший і найскладніший 

витвір природи, він вимагає обережності й дбайливості і виключає погляд на нього 

як на електронну систему, що здатна опрацювати неймовірну кількість 

різноманітної іеформації. 

2. Педагогічну майстерність і творчість педагогічних кадрів як синтез 

гуманістичної спрямованості особистості; професійної досконалості; фахових 

здібностей та психолого-технологічної культури й компетенцій; володіння словом, 

володіння собою, володіння підопічними, володіння часом, щоб фахово сформувати 

зміст, а кожну форму зробити змістовною і спрямованою на надзавдання кожного 

заняття згідно з ОКХ галузевого стандарту. Адже майстерне володіння словом є 

однією з найважливіших складових технолого-методичного формату. Як вважав 

В. Сухомлинський: «Словом можна вбити і оживити, поранити і вилікувати, 

надихнути на працю і скувати силу душі …» Адже об’єкт його праці – дитина – 

повсякчас змінюється, завжди новий, сьогодні не той, що вчора. [3, с. 420-421] 

А крім цього, до важливих умов виховуючого навчання В. О. Сухомлинський 

відносив відповідність методів навчання, структури уроку, всіх організаційних та 

психолого-педагогічних елементів навчальній його меті і змісту та його освітньо-

виховним і розвивальним завданням.  

3. Формуванню культури мислення й раціональності пізнавального процесу 

буде сприяти усвідомлений, творчий характер кредитно-модульної організації 

навчального процесу та об’єктивного контролю знань студентів. Видатний 

психолог О. М. Леонтьєв зазначає: «Свідома педагогічна дія – це проектована, 

прогнозована дія, заснована на осмисленні її мети, способів виконання, принципів 

вибору цих способів. А процес підпорядкований свідомій меті призводить до 

прогнозованого результату» [4, с. 105]. 

Як свідчить досвід, вирішення цієї проблеми значною мірою залежить від 

аналітичного та практико-конструктивного стилю мислення і дій викладачів, 

спрямованих на досягнення технолого-методичного формату пізнавального процесу 

сучасної молоді відповідно до вимог часу, ринку праці та державного замовлення. 

Аналіз алгоритму (представленого на схемі) свідчить про життєву необхідність 

освоєння викладачем цього процесу, що включає: уяснення ним цільових 

характеристик згідно з ОПП, ОКХ; оволодіння операційним складом дій по 

модульному структуруванню змісту; оперування принципами вибору способів 

забезпечення ефективності процесів учіння, засвоєння, осмислення матеріалу 

змістовних модулів; усвідомлення оптимальності й етичності застосовуваних методів і 

форм пізнавальної діяльності студентів; фаховий підбір програмно-технологічних 
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навчальних комплексів до кожного змістовного модуля й електронного поточного та 

підсумкового контролю навчальних здобутків студентів; своєчасна корекція зусиль і 

результатів досягнення цілей змістовності й педагогічної взаємодії. 

 

 
Рис. 2.  Алгоритм технолого-методичного форматування змісту курсу. 

 

Тобто, технолого-методичний формат інноваційності навчальних занять 

передбачає високу теоретико-професійну готовність викладачів до педагогічної 

діяльності. Вона проявляється через теоретико-методологічно обгрунтовану 

сукупність знань і педагогічних умінь, а розкривається через суб’єктивовану 

сукупність методично й професійно грамотних технологічних дій, спрямованих на 

вирішення педагогічних завдань у відповідності з етапами, метою та змістом 

керованого пізнавального процесу.  

В цьому зв’язку, під педагогічним завданням слід розуміти осмислену системну 

педагогічну ситуацію з привнесеною в неї метою у зв’язку з необхідністю якісного 

засвоєння матеріалу змістовних модулів на орієнтувальному й пізнавальному рівнях 

для закладення основ розуміння-учіння-мислення й набуття компентенцій, необхідних 

для професійної діяльності й життя. Ця ситуація є результатом реального усвідомлення 

кожним суб’єктом мети пізнавальної діяльності та умов її досягнення в конкретній 

педагогічній ситуації, а також необхідності виконання відповідних технологічних дій – 

своєрідного алгоритму і якісного втілення їх у життя з поетапною об’єктивною 

перевіркою результатів та їх своєчасною корекцією. 

Адже об’єктивна оцінка виконує результативну, індикаторно-інформативну, 

прогностичну, нормативну і мотиваційні функції і тим самим сприяє інноваційності 

пізнавальної діяльності студентів. 
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4. Створення й використання в освітньому процесі програмно-технічних і 

програмно-технологічних навчальних комплексів, як серійних так і авторських. До 

складу цих комплексів входять: інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, 

комп’ютер та відповідне програмне забезпечення. 

Такі комплекси, головним чином, відрізняються один від одного не ваго-

габаритними й технічними характеристиками «ID», проекторів і комп’ютерів, а 

можливостями програмного забезпечення ID, яке входить до комплекту з ними і може 

удосконалюватися відповідно з дидактичними цілями навчально-виховного процесу. 

Адже найбільш ефективне сприйняття інформації забезпечується оптимальним 

поєднанням вербальної (слово) та візуальної форм її подачі та, з їх допомогою, 

переключення уваги студентів для стимуляції процесу запам’ятовування ними 

навчального матеріалу через аудіальний, візуальний та мало використовуваний в 

педагогіці кінестетичний канали сприйняття його змісту. 

Крім цього, програмне забезпечення інтерактивної дошки дозволяє зберегти весь 

зміст заняття у вигляді комп’ютерних файлів, роздрукувати, відправити електронною 

поштою студентам або навіть зберегти у вигляді Web-сторінок і розмістити їх у банку 

методичних матеріалів курсу з можливістю повернення до них студентів і викладачів у 

процесі самостійної роботи. 

На нашу думку, його зміст і сенс необхідно осмислити б кожному педагогу, адже 

лише 40% опитаних викладачів ЗВО вважають аудіовізуальні методи ефективними для 

навчання, а 68,75% – лекції з елементами бесіди та 52,5% – обговорення в групі, а 45% 

– розв’язання навчальних ситуацій. [5, с. 80] 

 
Рис. 3. – Схема організації інформаційної мережі телекомунікаційного центру ВСП-

КТКТ НУ «ЛП» 
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Слід усвідомлювати кожному з нас, що межа між нормою (форматом) і 

«вседозволенністю» (суб’єктивізмом) є досить тонкою, і нам часто доводиться 

балансувати між власною совістю, компетентністю, артистизмом, професіоналізмом, 

об’єктивністю, вірністю власному педагогічному покликанню, гуманізмом і 

дитиноцентризмом і «сродною працею» – педагогічною взаємодією двох мікрокосмів, 

між розмаїттям традиційних та інноваційних технологічних форм, засобів, варіантів 

тобто між інтимними психолого-педагогічними складниками унікальності педагога-

новатора, медійника, залюбленого в науковий пошук досконалості педагогічного 

процесу, та модерними, часто непосильними вимогами ринку праці, Держави і МОНУ, 

зокрема, щодо рівня підготовки високоосвіченого, соціально активного 

інтелектуального потенціалу людського ресурсу, здатного здійснити прорив у 

напівосвіченому маргіналізованому українському суспільстві, пронизаному корупцією 

та користолюбством, паралізованому в гуманітарній сфері безмежним словоблуддям в 

суміші з догматизмом і примітивізмом навчання й виховання підростаючого покоління 

та принизливою низько оплачуваною, соціально незахищеною педагогічною 

професією, неналежними навчально-методичним та інформаційно-комунікаційним 

забезпеченням ВНЗ у інформаційному суспільстві, що не сприяє унікальності й 

креативності навчально-виховного впливу педагога-ентузіаста на своїх підопічних, 

котрі давно підмінили вмотивованість в оволодінні комплексом компетенцій 

випадковими заробітками в навчальний та позанавчальний час або епізодичними 

виїздами в Польшу на закордні роботи, пов’язані з майбутньою професією. А це не 

сприяє педагогічному партнерству, спільній соціальній відповідальності та діалогу в 

інноваційній освіті. 

Заключення. Сучасні вчені в сфері теоретичної педагогіки і педагоги-практики 

дійшли спільної думки, що технолого-методичний формат є осердям системності та 

інструментальності освітньої діяльності, носить об’єктно-суб’єктний характер і є 

інструментом сплеску інноваційної пізнавальної діяльності суб’єктів освітнього 

процесу завдяки науковому пошуку і системному впровадженню особистісно-

компетентнісних цілеспрямованих технологій, інтерактивних методів, прийомів, форм і 

засобів у розвиток майбутніх фахівців у процесі їх навчання та виховання. 

Необхідно поглиблене науково-теоретичне, практико-методичне дослідження і 

осмислення процесів діалектичного поєднання сучасної педагогічної парадигми, 

цінностей, теоретичних закономірностей і методологічних основ прогнозовано-

форматованого освітнього процесу з досягненнями науково-технічного прогресу в 

освіті та творчим гуманістично-етичним компетентнісним підходом до формування 

сукупності традиційно-інноваційних методів, форм і засобів для забезпечення плідної 

педагогічної співпраці на заняттях інноваційного типу і якісного формування кадрової 

активності мотивації-вибору-орієнтації суб’єктів навчання і перетворення її в комплекс 

знань-умінь-навичок-здатностей і компетенцій майбутніх фахівців.  
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Анотація. У тезах розкрито питання формування педагогічних умов 

використання інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх 

педагогів професійного навчання швейного профілю. Виокремлено педагогічні умови, які 

необхідні при використанні інформаційних технологій у процесі професійної 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання.  

Ключові слова: заклад професійної (професійно-технічної) освіти, педагогічні 

умови, інформаційні технології, майбутні педагоги професійного навчання.  

 

Основний виклад матеріалу. Спираючись на «Концепцію розвитку професійної 

освіти і навчання в Україні на 2010–2020 роки» можна стверджувати, що за останні 

роки потенціал кваліфікованих робітників в Україні значно знизився. Це зумовило 

падіння престижу робітничих професій, недостатньою участю суб`єктів 

господарювання у розв`язанні проблем професійної освіти і навчання [4]. У системі 

підготовки інженерно-педагогічних кадрів для закладів професійної (професійно-

технічної) освіти (ЗП(ПТ)О) швейного профілю проектування одягу засобами 

інформаційних технологій (ІТ) як сучасна форма творчої проектно-конструкторської 

діяльності сприяє набуттю студентами професійно важливих компетенцій і якостей. Це 

вимагає розвитку педагогічних систем навчання студентів сучасним методикам 

проектування одягу, а також створення у ЗП(ПТ)О професійно-орієнтованого 

інформаційно-освітнього середовища й адекватних йому педагогічних умов, 

спрямованих на вдосконалення процесу фахової підготовки студентів, підвищення її 

якості та ефективності [2]. 

Дослідження процесу фахової підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання швейного профілю в умовах модернізації національної системи вищої 

педагогічної освіти потребувало вивчення широкого кола актуальних проблем, 
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зокрема: методології неперервної освіти (В. Андрущенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. 

Кремень, Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін.); теоретико-методичних засад професійної 

підготовки фахівців (С. Батишев, В. Беспалько, А. Верхола, Б. Гершунський, А. 

Киверялг, І. Каньковський, М. Козяр, П. Лузан, А. Нісімчук, В. Петрук, А. Хуторський). 

Метою тез є розкриття питання формування педагогічних умов використання 

інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання швейного профілю. 

Сучасний стан розвитку освітніх технологій, який ґрунтується на розвиненій 

комп’ютерній базі, а також Інтернет-технологіях, дозволяє ставити питання про повне 

забезпечення навчальних дисциплін, напрямів і спеціальностей електронними 

навчальними посібниками. Для цього у багатьох навчальних закладах створюються 

центри, відділи, які здійснюють розробку електронних видань, необхідних для 

підготовки фахівців, і впроваджують їх у навчальний процес [6]. Відсутність сучасної, 

постійно оновлюваної матеріально-технічної бази закладів освіти гальмує процес 

використання новітніх ІТ у навчальних цілях.  

Отже, інформатизація інженерно-педагогічної освіти полягає у створенні умов 

студентам і викладачам для вільного доступу до значних обсягів інформації у базах 

даних, електронних архівах, довідниках, підручниках, енциклопедіях та ін. Успішна 

реалізація можливостей використання ІТ у галузі інженерно-педагогічної освіти 

ймовірна лише на основі відповідної комп’ютеризації навчального процесу. Тому 

вважаємо, що першою педагогічною умовою ефективного використання ІТ у процесі 

професійної підготовки педагогів професійного навчання є належний рівень 

матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, що визначається 

дидактичними можливостями ІТ, їх технічними характеристиками, надійністю у роботі, 

зручністю в експлуатації [1]. 

Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес, на думку 

Н. Гафурової, має бути дидактично обґрунтованим. Якщо вдається скоротити час 

навчання або збільшити обсяг навчального матеріалу без зниження якості на 30 %, таке 

впровадження вважається обґрунтованим. Якщо аналогічний показник не перевищує 

10 %, то мультимедійний засіб (педагогічний програмний продукт) не заслуговує уваги 

у сенсі його використання для підвищення ефективності навчання [7]. 

Подання навчальної інформації в мультимедійних засобах має відповідати низці 

вимог щодо колірного оформлення елементів; розбірливості, чіткості та контрастності 

зображень; ефективності зображення і зчитування знаково-символьної інформації, 

просторового розміщення навчальних відомостей на екрані тощо. Таким чином, усе 

зазначене дає підстави для висновку, що другою педагогічною умовою ефективного 

застосування ІТ у процесі професійної підготовки педагогів професійного навчання 

швейного профілю є розробка і впровадження педагогічних програмних засобів, які 

відповідають психолого-педагогічним, дидактичним та техніко-технологічним 

вимогам. 

На думку Б. Гершунського, в галузі освіти ІТ можуть використовуватися в різних 

цілях: адміністративних, для інформаційного пошуку, безпосередньо для навчання та 

ін. Основні можливості комп’ютерної техніки та інформатики у галузі навчання 

диференціюються за такими основним напрямами: як об’єкти вивчення; як засоби 

навчально-пізнавального і виховного процесу; як компоненти системи педагогічного 
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управління; як засоби підвищення ефективності науково-педагогічних досліджень. 

Нам імпонує думка Є. Полат щодо важливості комп’ютерної підтримки 

навчального процесу та комплексного використання ІТ в таких педагогічних цілях: 

отримання необхідних даних як з локальних носіїв інформації, так і з всесвітньої 

глобальної мережі Internet; комп’ютерний супровід занять з використанням навчальних 

мультимедійних матеріалів, інтерактивних підручників, електронних навчально-

методичних комплексів та ін. Отже, зважаючи на думку вчених-педагогів і освітянську 

практику, професійна підготовка майбутніх педагогів професійного навчання швейного 

профілю буде ефективною лише у випадку комплексного, систематичного і 

послідовного використання ІТ на всіх етапах навчання студентів. Зважаючи на все 

попередньо зазначене, вважаємо, що третьою педагогічною умовою має стати 

комплексне, систематичне та послідовне використання ІТ на всіх етапах професійної 

підготовки інженерів-педагогів швейного профілю [6]. 

Підводячи підсумок зазначимо, що ефективна професійна підготовка майбутніх 

педагогів професійного навчання швейного профілю засобами ІТ можлива при 

забезпеченні таких педагогічних умов: 1) належний рівень матеріально-технічного 

забезпечення навчального процесу, що визначається дидактичними можливостями ІТ, 

їх технічними характеристиками, надійністю у роботі, зручністю в експлуатації; 

2) розробка і впровадження педагогічних програмних засобів, які відповідають 

психолого-педагогічним, дидактичним та техніко-технологічним вимогам; 

3) комплексне, систематичне та послідовне використання ІТ на всіх етапах професійної 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання швейного профілю [5]. 

Слід наголосити, що визначені педагогічні умови повинні реалізуватися у 

навчальному процесі лише комплексно, адже недотримання хоча б однієї з них 

унеможливлює ефективну професійну підготовку майбутніх інженерів-педагогів 

швейного профілю до проектування одягу засобами ІТ. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ОСВІТИ В СИСТЕМІ 

ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ 

 

Анотація. В статті визначено основні положення та актуальність освітньої 

концепції «освіта протягом життя», яка включає неформальну та інформальну 

освіту, онлайн освіту, змішані моделі навчання, які дозволяють здобувачам освітніх 

послуг розвивати свої компетенції та професійні навики в умовах конкуренції на ринку.  

Ключові слова: формальна освіта, он-лайн освіта, освітні послуги, інноваційні 

форми освіти. 
 

Основний виклад матеріалу. Система освіти значно розширює свої горизонти 

щодо забезпечення потреб особистості у знаннях, зокрема й професійних. Адже 

сьогодні особливо важливо вміти використовувати нові можливості для отримання 

умінь і навичок за межами формальної системи освіти. Однією з сучасних тенденцій в 

освіті є впровадження освітньої моделі «освіта впродовж життя», яка дозволяє людині 

адаптувати і розвивати свої компетенції і професійні навички відповідно до швидких 

змін в економіці, технологіях та ринків праці.  

Зміст поняття «освіта впродовж життя» було розкрито англійським вченим 

Р. Х. Дейвом [1], який розглядає його як процес особистісного, соціального і 

професійного розвитку індивідів протягом життя задля підвищення якості як власного 

особистого життя, так і їхнього соціального оточення. Сучасне розуміння концепції 

полягає у тому, що така освіта поєднує будь-яке навчання протягом всього життя, може 

здійснюватися в різних умовах, за різними формами, рівнями та тривалістю, а також 

включає в себе: неформальну та інформальну освіту (за ступенем інституціоналізації); 

дистанційну освіту (за способом організації освітнього процесу); онлайн освіту (за 

засобами реалізації); змішану освіту (поєднання традиційних та онлайн-засобів 

навчання) [3]. Основні положення концепції навчання впродовж життя закріплено в 

документах Європейського Союзу, що передбачають: спілкування рідною та 

іноземними мовами; знання математики та загальні знання у сфері науки і техніки; 

навички роботи з цифровими носіями; навчання заради здобуття знань; соціальні та 

громадянські навички; ініціативність та практичність; обізнаність та самовираження у 
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сфері культури. Еталонні рамки: критичне мислення, творчість, ініціативність, вміння 

вирішувати проблеми, оцінка ризику, вміння приймати рішення та вміння 

конструктивно керувати емоціями. У зв’язку з цим в освіті посилюються мотиви 

особистісного зростання. За прогнозами експертів, до 2021 року в онлайн-режимі 

будуть надаватися 70 % всіх навчальних курсів. За даними звіту Impact of Distance 

Education on Adult Learning, лише 20 % вищих навчальних закладів Європи, які брали 

участь в опитуванні, не пропонують дистанційні курси ні в якому вигляді; 9 % 

пропонують отримання виключно онлайн-освіти [4]. Сучасні освітні заклади 

впроваджують онлайн-курси як доповнення до основного освітнього процесу, ще 20 % 

будують навчання на основі змішаної моделі, яка набуває дедалі більшої 

популярності [2]. Застосування змішаної моделі навчання дозволяє активізувати інтерес 

здобувачів освітніх послуг, підвищити їх успішність, а головне – така модель враховує 

динаміку економічних і суспільних змін. Однак, потрібно визнати, що проблема 

визнання кваліфікацій, здобутих в онлайн-освіті, залишається невирішеною, а тому 

актуальною не лише для України. Більшість освітніх закладів розвинутих країн, що 

створюють масові онлайнкурси, поки що не видають після їх завершення кредитні бали 

навіть власним студентам. Цінність сертифікатів, що пропонуються різноманітними 

платформами масових онлайн курсів, так само не визначена на ринку праці [5].  

Для української системи освіти важливим завданням є напрацювання механізмів 

сертифікації освітніх онлайн курсів, підтвердженої як провідними навчальними 

закладами та роботодавцями, так і державними органами освіти.  

В сучасних умовах, у зв’язку з анексією Криму та окупацією частини східних 

територій України, дистанційна, а саме онлайн освіта набуває для України особливого 

значення, оскільки залучення до української системи освіти молоді з непідконтрольних 

територій є одним із важливих чинників вирішення проблеми їх реінтеграції. Великого 

значення у цьому процесі набуває інтенсифікація впровадження інноваційних форми 

освіти, які надають можливість отримувати сучасні знання і кваліфікації дистанційно. 

Важливим напрямом впровадження новітніх технологій в освітні процеси є також 

впровадження електронних підручників, що має високий потенціал не тільки для 

поліпшення якості й ефективності навчання, а й для збереження здоров’я учнів. Для 

України поки що проблемою залишається налагодження системної роботи з розробки і 

впровадження сучасних електронних навчальних матеріалів. Саме лише надання 

доступу до електронних копій традиційних паперових підручників, яке практикується 

сьогодні, жодним чином не можна вважати достатнім рішенням. Для дійсно широкого 

впровадження електронних навчальних матеріалів у практику середньої школи 

необхідно попередньо розробити і впровадити єдині державні стандарти щодо 

електронних підручників із урахуванням можливостей використання інтерактивності та 

представлення у них мультимедійного змісту. Таким чином, виклики, які постають 

перед сучасною освітою, неможливо подолати, не виходячи за межі старих освітніх 

моделей, без освоєння і впровадження інноваційних форм освіти.  

На думку американського футуролога Томаса Фрея, до 2030 року у світі стане 

менше на 2 млрд. вакансій, бо професії застаріють [6]. Тож здобувачів освітніх послуг 

варто вчити покладатися на свої сили, адаптуватися до нового та ефективно 

взаємодіяти. Майбутній світ вимагає високого ступеня фантазії, креативного аналізу, 

стратегічного мислення та навичок прийняття рішень. Одна з обов’язкових рис сучасного 
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здобувача освітніх послуг – здатність постійно розвиватися та навчатися. На World 

Education Forum в Україні створюється онлайн-платформа, що дасть рівний доступ усім 

учням та вчителям до електронних навчальних матеріалів. Цінність сучасного навчання у 

відповідності до викликів бізнес-середовища.  

Зростаюче розмаїття особистісних запитів людини, з одного боку, та динаміку вимог 

ринку праці, обумовлену прискоренням суспільно-економічних змін, з іншого, неможливо 

задовольнити в межах існуючих форм традиційної освіти. Загострюється проблема 

невідповідності сформованої системи освіти новим потребам суспільства й людини. У цих 

умовах необхідний новий погляд на роль і значення неперервної освіти, яка відповідатиме 

сучасним освітнім потребам завдяки широкому впровадженню освітніх інновацій. Сьогодні 

для України актуальною і реально можливою є реалізація освітньої моделі «освіта 

протягом життя», що вимагає від держави підтримки та розвитку підсистем цієї моделі: 

неформальної та інформальної освіти, онлайн освіти, змішаних моделей навчання. 

Навчання протягом життя на національному рівні повинне бути визначене як повноправне 

освітнє поле з відповідною увагою до контролю та перевірки якості із забезпеченням 

визнання різноманітних форм освіти. Повноцінне входження України до єдиного 

освітнього простору можливе тільки за умови інвестування в людський капітал, і концепція 

освіти впродовж життя є одним із важливих кроків у цьому напрямі.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ В 

МАРІУПОЛЬСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ АВТОТРАНСПОРТУ 

 

Анотація. В статті  висвітлюються проблеми упровадження інновацій в освітню 

діяльність навчального закладу системи професійної освіти, аргументовано 

впровадження інноваційних технологій управління навчальним закладом в системі освіти 

та визначено ряд проблем, які виникають у зв’язку з цим. 

Ключові слова: коучинг, паблік рілейшнз, тімбілдінг. 
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Основний виклад матеріалу. Упровадження інновацій в освітній процес 

обумовило необхідність створення принципово нової системи управління, яка 

базується на засадах сучасного менеджменту. Ефективність управління інноваційною 

діяльністю в умовах сучасного навчального закладу залежить від розвитку та 

збагачення всіх характеристик системи; оновлення функцій управління та конкретних 

управлінських дій; удосконалення організаційної системи управління; оптимізації 

технологій, механізмів управління; саморозвитку керівника закладу, оновлення його 

професіоналізму, особистісного розвитку. Саме тому колектив Маріупольського 

професійного ліцею автотранспорту ставить перед собою складні завдання, визначені 

кардинальними напрямами розвитку сучасної освіти. 

Психологічною службою ліцею вивчено мотивацію педагогічного колективу до 

використання інновацій у навчально-виховному процесі. На підставі чого було 

розроблено організаційно-структурну модель управління інноваційною діяльністю в 

умовах сучасного навчального закладу. В МПЛА активно впроваджуються сучасні 

інноваційні технології управління: коучинг, паблік рілейшнз, тімбілдінг, рейфреймінг 

та ін. 

Базовий принцип коучингу – це віра в потенціал людини. Коучинг як засіб 

управління – це не інструкції і вказівки, це взаємодія директора ліцею і підлеглих, 

спрямована на найбільш ефективне вирішення поставленого завдання. Основна мета 

коучингу – допомога у вирішенні завдань: з’ясовується, наскільки правильно 

співробітник зрозумів поставлене завдання; які труднощі у нього можуть виникнути 

при виконанні завдання; що необхідно співробітнику для виконання завдання. 

Результат – здатність співробітників самостійно вирішувати багато завдань, проявляти 

ініціативу, робити вибір, брати на себе відповідальність і приймати рішення. Що дає 

використання коучингу в управлінні закладом?  

1. Підвищується ефективність управління. Керівник впевнений, що його підлеглі 

точно засвоїли поставлене завдання і мають все необхідне для його вирішення. 

Пед.працівники точно знають, що від них вимагається, що і як потрібно робити. 

Налагоджено зворотній зв’язок.  

2. Економія часу. Використання коучингу в управлінні суттєво полегшує 

делегування повноважень і тим самим економить час директора. 

У нашому ліцеї коучинг застосовується у вигляді нової перспективної форми 

роботи практичного психолога; викладачам з вагомим досвідом роботи коучинг 

допомагає інакше поглянути на звичні ситуації або проблеми, а молодим спеціалістам – 

виробити свої стратегії поведінки.  

Уявленням громадськості про навчальний заклад є його імідж. Він може бути 

некерованим, самопливним, або ж керованим, формуватися за допомогою науково 

обґрунтованої системи ПР (паблік рілейшнз) – акцій, які забезпечують зв’язок ліцею з 

громадськістю. Керований позитивний імідж є серйозним управлінським ресурсом, без 

якого навряд чи обійдеться сучасний навчальний заклад. 

Системна управлінська інноваційна технологія «Формування позитивного іміджу 

ліцею» в нашому закладі реалізується в 3 етапи: 

Етап 1: виділення компонентів позитивного іміджу , а саме: 

1. Наявність перспективи розвитку ліцею – це найважливіший компонент іміджу. 
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Чітка і реальна перспектива розвитку закладу формулюється в концепції діяльності 

навчального закладу. 

2. Сприятливий психологічний клімат у колективі. 

3. Професіоналізм директора ліцею. 

4. Професіоналізм персоналу. 

5. Висока якість освітянських послуг. 

6. Ефективність функціонування учнівського самоуправління. 

7. Яскрава зовнішня атрибутика і достатня навчальна база закладу. 

8. Наявність власного веб-сайту і друкованої реклами закладу. 

9. Зв’язок ліцею з іншими навчальними закладами. 

10. Дієва система морального і матеріального стимулювання персоналу і учнів. 

Етап 2: розробка плана-графіка ПР-акцій з формування і підтримання керованого 

позитивного іміджу. План-графік містить наступні компоненти: 

1. Термін проведення; 

2. ПР-акції і заходи, які супроводжуються ПР-акціями; 

3. Зміст ПР-акцій; 

4. Засоби інформації. 

5. Виконавці ПР-акцій. 

Етап 3: реалізація плана-графіка ПР-акцій, робота з компонентами позитивного 

іміджу закладу. Кожна конкретна ПР-акція спрямовується на посилення одного чи 

кількох компонентів позитивного іміджу ліцею і реалізується за окремим сценарієм, 

який розробляється з урахуванням чотирьох критеріїв: актуальність теми; 

оперативність інформування; популярність (участь відомих особистостей); новизна. 

Як відомо, для досягнення успіху будь-якою організацією важливо не тільки 

грамотне управління і професіоналізм співробітників, але і згуртований колектив. Таке 

явище, як тімбілдінг (від англ. Team building – «побудова команди») спрямоване саме 

на це. В нашому закладі працюють педагоги, які можуть нестандартно мислити в 

звичайних ситуаціях і знаходити креативні рішення простих проблем, ділитися власним 

досвідом зі своїми колегами, а не просто рутинно виконувати свою роботу. 

Тімбілдінг – це спеціально розроблені заходи, спрямовані на згуртування 

колективу, формування сильної команди, що успішно досягає будь-яких поставлених 

цілей. Тімбілдінг – це і проведення корпоративів, і спільний активний відпочинок на 

природі, і психологічні ігри, які моделюють життя всередині колективу і спрямовують 

його на спільну ефективну діяльність. Особливу роль у реалізації тімбілдінг-тренінгів 

має місце їх проведення. У теплу пору року проводимо їх на природі, подалі від звичної 

обстановки закладу. Тут прихований певний сенс. Коли співробітники, які 

зустрічаються тільки в стінах закладу, потрапляють у незвичні для них умови, набагато 

легше виявляються неформальні лідери, взаємні симпатії чи, навпаки, конфлікти. 

Також свіже повітря сприяє психологічному розвантаженню. 

Як результат здійснення програми науково-теоретичної підготовки адміністрації 

закладу – широке застосування комп’ютерних технологій, які сприяють активізації 

діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. Саме завдяки мультимедійним 

технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку колективу. 

Створена модель використання комп’ютерних технологій в управлінській діяльності 

нашого ліцею має таку структуру: 
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 ведення і оформлення внутрішньої документації; 

 складання розкладу уроків; 

 створення і використання бази даних працівників та учнів ліцею; 

 моніторинг діяльності педагогів; 

 пошук і збір інформації за допомогою Internet; 

 використання електронної пошти для зв’язку з органами управління освіти, з 

іншими навчальними закладами; 

 налагодження творчих зв’язків з іншими навчальними закладами; 

 психологічне тестування педагогів та учнів тощо. 

Якість управлінської діяльності визначається якістю роботи колективу, якістю 

знань, новими технологіями, висококваліфікованими кадрами, варіативністю програм, 

курсів, методичним забезпеченням, забезпеченістю підручниками, якісною 

комп’ютерною базою, доступністю Інтернету, наповнюваністю кабінетів, якістю 

харчування, медичного обслуговування, розгалуженістю гуртків, охороною дитинства, 

благоустроєм території, рівнем ремонту, внутрішнім інтер’єром тощо. 

У ліцеї отримали широке застосування такі управлінські технології: елементи 

адаптивного управління, інтерактивні, інформаційно-комунікативні технології, 

ведеться чітка інноваційна політика, політика створення іміджевого педагога. Все це 

вимагає чіткої систематизації, сучасного моделювання всієї управлінської діяльності, 

тобто розробки певної моделі інноваційного менеджменту. Виходячи з ефективності 

сучасних управлінських технологій, сформовано тимчасові творчі групи з вивчення та 

розробки окремих засобів інноваційного менеджменту, а саме: 

 маркетингу інновацій (вивчення ринку споживачів інновацій, їх запитів, 

інтересів, розробка системи дій з реалізації інновації, забезпечення її рекламою); 

 інжинірингу (забезпечує проектно-консультаційні послуги з розробки проектів, 

програм і впровадження інновацій) та реінжинірингу інновацій (інженерно-

консультаційні послуги); 

 бенчмаркінгу інновацій (засіб вивчення діяльності конкурентів з метою 

використання позитивного досвіду); 

 бренд-стратегії інновацій (управління реалізацією інновації, просування її на 

ринку попиту). 

У Маріупольському професійному ліцеї автотранспорту ефективно 

застосовується стратегічне управління, виконується SWOT-аналіз за обраним 

переліком і оцінками факторів. Застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються 

такими причинами: стратегічне управління пов’язане з великим обсягом інформації, 

яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає 

потреба пошуку, розробки та застосування методів організації такої роботи. 

Результати впровадження інформаційних технологій в МПЛА: 

1) доступ до мережі Інтернет; 

2) створена база звітності ліцею; 

3) створений єдиний методичний простір ліцею з метою використання 

електронних навчальних матеріалів, методичних посібників тощо; 

4) створена база даних: 

 річне планування компонентів освітньої діяльності; 
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 внутрішньоліцейний контроль і управління навчально-виховним процесом; 

 аналіз науково-методичного, матеріально-технічного, кадрового, 

інформаційного забезпечення; 

 створені портфоліо педагогічних працівників закладу. 

В навчальному закладі постійно проводяться теоретичні, практичні заняття, 

семінари-практикуми з використанням комп’ютерних технологій. Кожен з членів 

педагогічного колективу чітко усвідомлює, що ліцей повинен працювати в режимі 

розвитку, він тяжіє до втілення різних освітніх та управлінських інновацій. Сьогодні 

наш ліцей – це заклад освіти, де успішно втілюються інноваційні управлінські та 

педагогічні технології. 

Запорукою успішного впровадження інноваційних технологій стало матеріально-

технічне забезпечення комп’ютерною технікою. Це наявність 2 комп'ютерних класів, 

оснащення комп'ютерною технікою 80 % навчальних кабінетів та під’єднання їх до 

Інтернету, створення на базі бібліотеки інформаційного центру, який налічує 5 одиниць 

комп'ютерної техніки та має вихід в Інтернет. Ефективно працюють програмні 

комплекси (курси, атестація, тарифікація, кадри), загальноліцейна мережа. Створено 

сайт навчального закладу, який постійно оновлюється. За підсумками моніторингу 

стану функціонування веб- сайтів ЗП(ПТ)О Донецької області сайт Маріупольського 

професійного ліцею автотранспорту останні кілька років входить у десятку кращих, а 

цього року зайняв 4 місце серед 10 кращих сайтів ( наказ НМЦ ПТО у Донецькій 

області № 75 від 13.09.2019). Крім того, членами учнівського самоврядування ліцею 

активно використовуються соціальні мережі Instagram, Viber та ін. з метою організації 

спілкування учнів, педагогів, майбутніх абітурієнтів, проведення профорієнтаційної 

роботи тощо. 

Впровадження сучасних інноваційних управлінських технологій надає 

можливість зробити управління більш демократичним; навчити учасників навчально-

виховного процесу формулювати власну думку, доводити свою точку зору, 

аргументувати й дискутувати, будувати конструктивні відносини в групі, визначати 

своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до 

діалогу; знаходити спільне роз’яснення проблеми; розвивати у членів педагогічного 

колективу почуття спільності, єдності, відповідальності за процес прийняття рішення 

та його виконання. Інтерактивні методи управління допомагають педагогічним 

працівникам брати участь у процесі, бути зацікавленими, ініціативними, брати 

відповідальність на себе за ухвалені рішення. Впровадження в управління навчальним 

закладом сучасних технологій моніторингу якості освіти дозволяє підвищити 

результативність діяльності ліцею. Працюючи над власним професійним 

удосконаленням, педагоги вчаться самоменеджменту. 

На розв’язання цих завдань і спрямована управлінська діяльність адміністрації 

Маріупольського професійного ліцею автотранспорту. Упровадження інноваційних 

управлінських технологій є результативним, спонукає співробітників до творчого 

пошуку, посилює мотиваційну сферу педагога, є результатом спільної взаємодії 

адміністрації, педколективу, батьків. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ У МЕРЕЖЕВОМУ 

СПІЛКУВАННІ 

 

Анотація. Стаття присвячена проблемі формування в учнів інформаційної 

культури під час освітнього процесу. Означені позитивні та негативні якості 

мережевого спілкування учнів, компонентний склад інформаційної культури. 

Проаналізовані основні методи негативної поведінки учасників мережевого 

спілкування. 

Ключові слова: інформаційна культура, мережеве спілкування, агресор, 

інформаційні загрози. 

 

Основний виклад матеріалу. Актуальність дослідження визначається потребами 

українського суспільства у творенні сучасного інформаційного середовища, яке 

активно формується під тиском глобалізаційних впливів інформатизації та відповідних 

культури і технологій. Новітні технології набувають пріоритетності в усіх галузях 

соціального життя, першочергово – в освітній, що зумовлює особливу увагу до 

формування інформаційної культури учнів як здатності засвоєння знань про основи 

інформаційного обміну та способи накопичення і збереження інформації різних видів, 

вміння виокремлювати з інформаційного потоку лише необхідні якісні знання, уміння 

безпечної роботи із засобами комунікації. 

Водночас поширення інформаційних технологій та засобів їх реалізації призвело 

до створення універсального комунікаційно-інформаційного середовища – мережевого 

спілкування (Інтернет, мобільний зв’язок, аудіо та відео форми, онлайн-зустрічі тощо), 

яке, крім позитивних якостей (розширення меж пізнання навколишнього світу, 
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копіювання нових технологій, віртуального «входження» в різноманітні професії), 

надає можливість маніпулювати інформацією, впливати на самооцінку учнівської 

молоді, дезорієнтувати учнів щодо їхнього місця і ролі в соціумі, психологічно 

негативно впливати на зростаючу особистість. Тому інформаційна культура як засіб 

соціалізації в інформаційному суспільстві має сприяти комфортному перебуванню 

дитини в складноорганізованій мережі спілкування, адекватній оцінці нею оточення, 

орієнтувати на безпечне користування сучасними засобами комунікації. 

Інформаційна культура передбачає наявність в особистості таких якостей, як: 

інформаційна грамотність (струнка, логічно пов’язана, спадкоємна система знань 

інформаційних технологій, зокрема традиційних та комп’ютерних; вміння і навички 

діяльності, пов’язаної з інформацією, а також відповідне планування своєї діяльності, 

проектування і побудова інформаційних моделей, комунікації, навички спілкування й 

структурування повідомлень, інструментування всіх видів діяльності, використання 

сучасних технічних засобів у житті; усвідомлена мотивація особистості на: задоволення 

своїх інформаційних потреб на базі знань ІКТ; підвищення свого загальнокультурного, 

загальноосвітнього і професійного кругозору; розвиток умінь і навичок інформаційної 

діяльності та інформаційного спілкування на основі використання інформаційних і 

телекомунікаційних технологій; стиль мислення, головними характеристиками якого є 

самостійність, креативність, незалежність, відсутність агресії [6]. 

Інформаційна культура в найбільш популярному сенсі також розглядається як 

інтегральне поняття, що включає такі компоненти: 

– аудіовізуальна культура; 

– логічна культура; 

– семіотична культура; 

– понятійно-термінологічна культура; 

– технологічна культура; 

– комунікаційна культура; 

– мережева культура [7]. 

Такий компонентний склад може бути основою для вивчення як студентами, так і 

учнями основ інформаційної культури в навчальних закладах. 

Відомо, що учні далеко не завжди здатні самостійно виокремлювати у навчальній 

діяльності різні ситуації, що вимагають рефлексивного осмислення. Вони повинні бути 

виділені педагогом і дані учням як особливі завдання, що вимагають від них 

специфічної розумової діяльності. 

Оскільки бурхливе зростання засобів комунікації і технологій поширення 

інформації змінює сучасні підходи до формування особистих якостей учнів під час 

їхнього навчання в школі, що становлять основу їхньої майбутньої професійної 

діяльності [5], а сучасні інформаційні технології змінюють технокультурний процес 

діяльності людини та породжують новий вид діяльності людини – інформаційний, 

необхідно передбачити переробку та генерування отриманої інформації, що може 

забезпечити освітній процес. 

Інформаційна культура також є значущим засобом ознайомлення учнів з різними 

типами професій, прогнозування і проектування тих особистих професійних якостей, 

яких вимагає від особистості сучасний ринок праці [1]. 

Оскільки вхід кожної людини в інформаційно-комунікаційне середовище є 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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легкодоступним, то агресивно налаштовані особи можуть маніпулювати інформацією, 

яка для споживача інформації стає агресивною. Відповідно на перший план виходить 

проблема захисту людини від негативної інформації [3]. В зв’язку з чим, однією з 

основних завдань освіти стає формування інформаційної культури особистості в 

контексті її роботи з інформацією, оскільки однією з функцій культури є захист 

особистості від негативного впливу інформації.  

Дослідники виокремили такі основні методи негативної поведінки учасників 

мережевого спілкування: перепалка відноситься до короткого, напруженого обміну між 

двома або більше особами, що відбувається засобами комунікаційних технології. Хоча 

зазвичай перепалка відбувається в «публічному» оточенні, такому як чати або 

дискусійні групи, а не в приватному обміні електронними повідомленнями, при цьому 

образливі репліки можуть спровокувати конфлікт . 

На перший погляд, перепалка відбувається між двома людьми, які перебувають на 

комунікаційному полі на рівних, проте несподіваний агресивний акт однієї людини 

може утворити дисбаланс на полі комунікацій – з’являється жертва й агресор. 

Спостерігачеві зовні практично дуже важко встановити, чи продовжується перепалка, 

чи настала вже агресія. 

Харасмент або кібербулінг – це електронний булінг серед дорослих, слова, 

поведінка або дія (повторні або постійні), які, будучи спрямовані на конкретну людину, 

дратують, тривожать або призводять до істотного емоційного страждання людини. У 

літературі з кібербулінгу кібер-харасмент зазвичай розглядається як унікальна форма 

кібербулінгу, що містить повторювані образливі повідомлення, надіслані жертві. 

Найчастіше харасмент відбувається через особисті канали комунікації, такі як 

електронна пошта, але повідомлення харасменту також можуть з’являтися на 

громадських форумах, таких як чати та дискусійні групи. 

Хоча харасмент концептуально схожий, проте зазвичай він відрізняється від 

перепалки двома ознаками: по-перше, харасмент більш довготривалий, ніж перепалка; 

по-друге, харасмент є більш однобічним, принаймні – з одним анресором і однією 

жертвою, а в перепалці, з іншого боку, відбувається взаємний обмін образами між 

особами, які залучені до неї. 

Харасмент виникає також серед особливої групи інтернет-хуліганів, відомих як 

грифери. Грифери – це особи, які навмисно шкодять іншим гравцям у онлайн-іграх. 

Грифер не так зацікавлений у перемозі в конкретній грі, як у руйнуванні гри інших 

гравців. 

Наклеп – це інформація про особу, яка є принизливою і не відповідає дійсності. 

Інформація може бути розміщеною на веб-сторінці або бути переданою іншим за 

допомогою електронної пошти чи миттєвих повідомлень. До складу цієї категорії 

кібербулінгу також входить розміщення або відправлення в цифровій обробці 

фотографії жертви, зокрема, зображень у сексуальній чи іншій неприємній манері. У 

літературі описані випадки: розміщення в електронних мережах запису пісні про учня-

жертву, яку систематично транслювали в мережі та висміювали перед однокласниками; 

про спеціально створені агресорами сайти, на яких розміщують інформацію з метою 

наклепу на школярів тощо. 

Персонація – це явище, коли агресор видає себе за жертву, найчастіше 

використовуючи пароль жертви в електронній мережі, щоб отримати доступ до 
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аккаунтів з метою надсилати негативну, жорстоку чи недостовірну інформацію іншим 

від імені обраної жертви. 

Публічне викриття і шахрайство відноситься до кібербулінгу у випадку відкриття 

стороннім потенційно незручної, дуже особистої інформації, яка ніколи не була 

призначеною для публічного висвітлення (стан здоров’я, заборгованість, зобов’язання 

тощо) через електронну мережу. Шахрайство – метод провокування жертви відкрити 

особисту інформацію з метою тиражування її без згоди жертви. 

Остракізм (або кібер-остракізм). Соціальні психологи визначили, що люди мають 

загальну людську потребу бути прийнятими іншими людьми в групу, тому більша 

частина соціальної поведінки, особливо в дитячому віці, відповідає намаганням бути 

сприйнятими групою, щоб уникнути виключення, яке дехто називає «соціальна 

смерть». З появою мережевого комунікаційного середовища ізоляція в онлайн-світі 

може мати вагомий емоційний вплив на дитину.  

Онлайн-виключення може виникнути в будь-якому захищеному паролями 

середовищі або коли жертву виключають зі «списків друзів». У деяких випадках, 

остракізм може бути сприйнято ще більше дошкульно, ніж коли хтось не відповідає на 

запит електронною поштою.  

Кіберсталкінг – метод залякування людини шляхом систематичного 

повторювання загрозливих повідомлень із використанням електронної мережі. 

Пов’язаний з домаганнями, кіберсталкінг містить більшу загрозу, ніж просто 

харасмент. 

Хеппі-слеппінг – відносно новий метод кібербулінгу – напад на перехожого з 

метою зафіксувати його реакцію на мобільний телефон та публічне оприлюднення 

цього запису [4]. 

Отже, освітнє середовище має широкі можливості вирішення цієї поліаспектної 

проблеми та забезпечення формування інформаційної культури особистості завдяки 

педагогічно керованому процесу розвитку знань про інформаційні загрози, умінь, 

навичок і цінностей виявляти і протистояти таким загрозам, спрямованому на 

мінімізацію наслідків негативного психічного і морального впливу можливого 

«агресора». 
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ КОМАНД КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО 

ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Анотація. Мова йде про сучасні практики формування ефективної команди 

педагогічних працівників, що базується на розробці ефективних технологій та 

усвідомленні сучасних реалій і бачення майбутніх перспектив. 

Ключові слова: практики формування команд, пріоритети реформування, ринок 

освітніх послуг.  

 

Основний виклад матеріалу. Ключовим завданням освіти у XXI столітті є 

розвиток мислення, орієнтованого на майбутнє. Сучасний ринок праці вимагає від 

випускника не лише глибоких теоретичних знань, а і здатності самостійно 

застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу 

від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян. У непростих 

демографічних і соціально-економічних умовах здійснюється модернізація мережі 

закладів освіти з метою більш ефективного використання їх матеріально-технічних, 

кадрових, фінансових, управлінських ресурсів для забезпечення доступності та якості 

освіти.  

Інтенсивні зміни, що відбуваються в національних і загальносвітових пріоритетах 

суспільного розвитку, перехід до інноваційної моделі розвитку економіки і входження 

України до європейського освітнього простору обумовлюють зростання економічної й 

соціальної значущості закладів професійно-технічної освіти (далі ЗПТО), а також 

істотне ускладнення умов функціонування системи професійно-технічної освіти (далі 

ПТО).  

Важливість нової парадигми управління – менеджменту знань – визначається 

також і тим, що, за оцінками фахівців, у середньому практично 80 % ринкової вартості 

компаній забезпечують нематеріальні активи та корпоративні знання, 98% біржової 

вартості високотехнологічних організацій припадає на нематеріальні активи [1].  

Ринок освітніх послуг у ПТО є системою економічних відносин щодо купівлі-

продажу важливих і самобутніх економічних благ, споживчі вартості, що створюються 

http://ua.racurs.ua/5-pro-virtualnu-osvitu-i-socializaciu-v-mereji
http://ua.racurs.ua/5-pro-virtualnu-osvitu-i-socializaciu-v-mereji
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педагогічними працівниками. На їх виробництво витрачаються інтелектуальні зусилля 

педагогів ЗПТО і матеріальні ресурси, які продукуються іншими галузями. 

Дослідження особливостей функціонування ЗПТО, підходів до оцінки ефективності їх 

діяльності ґрунтуються на методах системного аналізу і логічного узагальнення. 

Серед найперспективніших пріоритетів слід виділити: а) формування ефективної 

мережі ЗПТО; б) забезпечення якості освіти; в) цифровізація професійно-технічної 

освіти; г) створення ефективної системи партнерства [3]. Все це мають здійснити 

педагогічні колективи, отже, першорядного значення з погляду ефективності 

управління розвитком ЗПТО у сучасних умовах набуває професіоналізм персоналу, а 

також узгодження мотивацій управлінської ланки навчального закладу з інтересами 

роботодавців та громади. У зв'язку з цим  одним з ключових механізмів 

корпоративного управління виступає механізм формування ефективних команд, 

спрямований на забезпечення високого рівня керованості персоналу ЗПТО [5, с. 9]. 

Аналіз практик управлінської діяльності керівних кадрів ряду ЗПТО та їхньої 

участі у міжнародних проектах дає можливість визначити механізм формування 

ефективної команди, що передбачає: формулювання мети та її характеристику; 

обґрунтування доцільності створення команди та визначення її параметрів; визначення 

формальної структури команди: лідер, функціонально-рольова структура, групові 

норми, строки діяльності, форми контролю; підбір членів команди: діагностика 

міжособистісних відносин, комплектування команди, навчання членів команди, 

розподіл ролей у команді, визначення профілів необхідних компетенцій членів команди 

та вивчення їхніх індивідуальних характеристик; визначення положення команди у 

системі управління ЗПТО, регламентація повноважень та обов’язків і методів 

командної взаємодії: прийняття рішень, координація, комунікація, стимулювання; 

функціонування команди: адаптація, групування, кооперація, нормування діяльності, 

функціонування; аналіз попередніх результатів; досягнення мети; оцінка ефективності 

роботи команди: показники ефективності використання ресурсів, якість управлінських 

рішень, задоволення потреб та очікувань окремих членів команди, кількість і якість 

продукції та послуг. 

Для збереження власної конкурентоздатності ЗПТО необхідно бути готовими до 

еволюційних змін, до визнання суспільної трансформації та диверсифікації. Серед 

факторів, що обумовили ефект розвитку ЗПТО від впровадження інноваційних 

механізмів управління, слід відзначити підвищення обґрунтованості прийнятих 

управлінських рішень різного рівня, спрямованих на збільшення ринкової вартості й 

забезпечення фінансової стійкості навчального закладу; зростання якості освітніх 

послуг, що надаються; підвищення керованості управлінського персоналу; посилення 

процедур внутрішнього фінансового контролю; реалізацію програми управління 

витратами; реалізацію програми зниження вартості позикового капіталу; автоматизацію 

управлінського обліку [4, с. 3]. 

ЗПТО мають використовувати різноманітні стратегії для розробки програм 

якісної професійної освіти, які б забезпечували випускників знаннями й навичками, що 

вимагаються на робочому місці. Для ЗПТО важливим є розвиток умінь педагогічних 

працівників реалізовувати пріоритетні напрями реформування шляхом включання у 

різні загальнодержавні та галузеві наукові й науково-технологічні програми, серед яких 

значне місце посідають проблеми організації інноваційної діяльності, такі як: 
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створення інноваційних структур (центрів, банків, технопарків, інкубаторів тощо); 

удосконалення організаційно-економічного механізму міжнародного трансферу 

технологій; сприяння розвитку винахідництва та забезпечення надійного патентного 

захисту результатів прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

[2, с. 17]. 

Формування команди організації є досить складним процесом, що вимагає 

високої управлінської компетенції, а для його здійснення необхідні кваліфіковані 

працівники, що прагнуть працювати разом. Ось чому складовою ефективної команди є 

встановлення відповідної позитивної атмосфери в педагогічному колективі, заохочення 

співробітництва і співпраці у процесі роботи команди, взаємозалежності та довіри між 

її членами для створення основи для ефективного розвитку ЗПТО. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕС 

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Анотація. У статті акцентується увага на місці інтерактивних технологій у процесі 

професійного навчання. Аналізуються їх переваги та особливості впровадження. 

Ключові слова: інноваційні технології, інтерактивні технології, професійне 

навчання. 

 

Основний виклад матеріалу. Вивчення інноваційних технологій виникає з 

необхідності вдосконалення освітнього процесу, зокрема, процесу професійного 

навчання. 

Поняттям «інновація» позначають новизну, введення чогось нового. У перекладі з 
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іт. innovation означає – новина, нововведення; нові форми організації праці й 

управління, нові види технологій, які охоплюють не тільки окремі установи та 

організації, а й різні сфери. За іншим джерелом – від латинського «innovates» – 

оновлення, новинка. У загальноприйнятому значені під цим розуміється введення 

нового в практику [1]. 

На основі аналізу наукових доробків [1, 2, 3, 4, 5] можна стверджувати, що 

інновації освітнього процесу – це введення нового в цілі, зміст, форми, методи 

навчання й виховання, в організацію спільної діяльності викладача й здобувача освіти. 

Метою ж будь-якого нововведення є підвищення ефективності освітнього процесу.  

Застосування інноваційних технологій у системі професійної освіти сприяє 

реалізації наступних стратегічних завдань:  

 розвиток особистості тих, хто навчається; 

 підготовка здобувачів освіти до самостійної продуктивної професійної 

діяльності;  

 інтенсифікація освітнього процесу в професійній школі. 

Наше дослідження спрямоване на визначення шляхів впровадження інтерактивних 

технологій навчання у процес професійного навчання. Інтерактивна технологія є однією з 

інноваційних. Її суть полягає в тому, що освітній процес відбувається за умови, коли ті, 

хто навчаються, є активними суб’єктами освітнього процесу. Інтерактивна технологія 

сприяє формуванню в майбутніх фахівців професійних навичок та вмінь; виробленню 

найбільш важливих життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, 

взаємодії; розвитку комунікативних якостей.  

За науковими підходами інтерактивна технологія (інтерактив від анг. – взаємний 

та діяти) – це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має за мету 

створення комфортних умов навчання, за яких всі, хто навчається, відчувають свою 

успішність [3, 4, 5]. 

На основі методичних доробок доцільно виділити декілька узагальнених правил 

впровадження в освітній процес інтерактивних методів: 

1. У роботу повинні бути залучені (в тій чи інший мірі) здобувачі освіти; 

2. Активна участь у роботі здобувачів освіти має заохочуватися; 

3. Здобувачі освіти мають самостійно розробляти та виконувати правила роботи 

у малих групах; 

4. Здобувачів освіти під час використання інтерактивних методів роботи у 

малих групах не повинно бути більш 30 осіб;  

5. Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та 

малих групах [4, 5]. 

Технології інтерактивного навчання розглядаються як способи формування 

компетентності у процесі взаємовідносин і взаємодій педагога та здобувача освіти як 

суб'єктів освітньої діяльності. Освітній процес  організовується таким чином, що 

здобувачі освіти навчаються спілкуватися, взаємодіяти один з одним й іншими людьми, 

навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу 

ситуаційних професійних завдань.  

Технологій інтерактивного навчання існує величезна кількість.  

Найбільш розповсюджені види роботи за інтерактивними технологіями: 

1) Робота в парах. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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2) Карусель. 

3) Акваріум. 

4) Мозковий штурм. 

5) Броунівський рух. 

6) Дерево рішень. 

7) Займи позицію. 

8) Кейс-метод. 

Але проведене нами опитування здобувачів освіти системи професійної 

(професійно-технічної) освіти засвідчило, що впровадження досліджуваної технології 

не має системного характеру. Хоча респонденти відзначають, що їм цікавіше навчатися 

за окресленими технологіями. 

Вважаємо за необхідність спрямувати дослідження на розробку методики 

впровадження в освітній процес інтерактивних технологій з урахуванням не тільки 

специфіки освітнього середовища закладів системи професійної (професійно-технічної) 

освіти, але й особливостей змісту прдметів професійного навчання. 
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Анотація. У статті розглянуто актуальну проблему організації моніторингових 

досліджень системи професійної (професійно-технічної) освіти, визначено 

теоретичні засади, об’єкти та  принципи організації освітнього моніторингу.  

Ключові слова: заклад професійної освіти, моніторинг учнів, моніторинг 

роботодавців, моніторинг викладачів.  
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Основний виклад матеріалу. Проведення моніторингових досліджень у системі 

професійної (професійно-технічної) освіти (далі П(ПТ)О) є необхідною умовою її 

розвитку та удосконалення. 

У науковій літературі немає єдиного підходу до визначення поняття 

«моніторинг». Одні науковці [2], [3], [6], [7] вважають, що моніторинг включає 

спостереження, оцінку й прогноз стану середовища та є складовою функцією 

управління. Інші [1] розглядають моніторинг як один із методів контролю. Отже, під 

моніторингом мається на увазі не тільки процес вивчення діяльності, але й контроль 

результату. 

Моніторингові дослідження – це тривала, складна і комплексна процедура. 

Принципoвoю oсoбливістю моніторинговогo дoслідження системи П(ПТ)О, щo 

відрізняє йoгo від збoру й аналізу внутрішньoї та зoвнішньoї інфoрмації, є йoгo цільoва 

спрямoваність на вирішення певнoї прoблеми абo кoмплексу прoблем. Саме ця 

цілеспрямoваність і перетвoрює збір і аналіз інфoрмації на моніторингове дoслідження. 

Інфoрмаційне забезпечення досліджень системи П(ПТ)О слід пoділити на 3 

блoки: 

І блок забезпечує моніторинг попиту на здобуття П(ПТ)О та включає інформацію 

про учнів закладів П(ПТ)О, учнів випускних класів шкіл; 

ІІ блок забезпечує об’єктивну оцінку якості П(ПТ)О та включає інформацію про 

показники діяльності закладів П(ПТ)О (рівень навчальних досягнень учнів, кількість 

ліцензованих професій, рівень набору учнів, відсоток виконання державного 

замовлення, кількість працевлаштованих, середній рівень успішності учнів, кількість 

переможців олімпіад, конкурсів фахової майстерності, рівень гурткової роботи тощо); 

ІІІ блок забезпечує інформацію про роботодавців (існуючих і потенційних). 

Відповідно до зазначених блоків інформаційного забезпечення НМЦ ПТО у 

Сумській області з 2009 року започатковано систему моніторингових досліджень, 

об’єктами вивчення якої є викладачі, учні закладів П(ПТ)О та роботодавці (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.  Об’єкти моніторингових досліджень системи П(ПТ)О Сумщини 

 

Моніторингові дослідження включають такі напрями: 

 моніторинг потреб учнів П(ПТ)О (проводиться 1 раз на 3 роки); 

 моніторинг навчальних досягнень учнів за різними видами підготовки 
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(проводиться 2 рази на рік); 

 моніторинг педагогічних працівників закладів П(ПТ)О; 

 моніторинг вимог роботодавців Сумської області (проводиться 1 раз на рік). 

Усі об’єкти, до яких здійснюється моніторинг, постійно змінюються, 

розвиваються, зазнають зовнішніх впливів, що враховується при організації 

дослідження. 

Метою дослідження потреб учнів закладів П(ПТ)О Сумської області є визначення 

їх професійних очікувань і профорієнтаційних потреб. 

Завдання дослідження: 

 вивчити стан готовності учнів до пошуку роботи; 

 визначити рівень обізнаності учнів про ринок праці Сумської області; 

 дослідити, чи залишаться випускники закладів П(ПТ)О Сумщини працювати в 

даному регіоні; 

 проаналізувати структуру мотивації молоді до навчання в закладах П(ПТ)О. 

Указаний моніторинг проводиться відповідно до затвердженого плану. 

Розробляються анкети, що вносяться в електронні форми Google Form та поширюються 

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в соціальних мережах 

або через адміністрацію закладів освіти. 

НМЦ ПТО у Сумській області здійснює моніторинг навчальних досягнень учнів 

закладів П(ПТ)О області.  

Метою моніторингу навчальних досягнень учнів є оцінка ефективності освітнього 

процесу в закладах П(ПТ)О Сумщини за різними видами підготовки (загальноосвітня, 

загальнопрофесійна, професійно-теоретична, професійно-практична). Моніторинг 

проводиться в кінці кожного навчального семестру шляхом заповнення форм в 

Інтернеті за зазначеними вище видами підготовки. За результатами моніторингу 

складається аналітична довідка, що розміщується на сайті НМЦ ПТО у Сумській 

області. 

НМЦ ПТО у Сумській області проводиться моніторинг професійної 

компетентності педагогів закладів П(ПТ)О. Під час моніторингу у 2018 р. досліджено 

питання, що стосуються ствoрення дoдаткoвих дидактичних матеріалів; пoшуку 

інфoрмації в мережі Інтернет; ствoрення презентацій; викoристання текстoвoгo та 

табличнoгo редактoрів; викoристання електрoннoї пoшти; викoристання Інтернет-

фoрумів, ведення блoгів; прoведення електрoннoгo тестування; ствoрення електрoнних 

підручників; здійснення дистанційнoгo навчання тoщo. Отримані результати 

дослідження склали підґрунтя для планування роботи Школи розвитку ІТ-

компетентності, Шкіл молодих педагогів тощо. 

Одним із заходів, що сприяє активізації співпраці освіти і бізнесу, є анкетування 

роботодавців, що здійснюється НМЦ ПТО у Сумській області спільно із закладами 

П(ПТ)О 1 раз на рік. 

Метою дослідження вимог роботодавців є визначення основних напрямів 

підвищення конкурентоспроможності кваліфікованих робітників на ринку праці. 

Завданнями дослідження є: 

 визначити поточні потреби підприємств різних галузей; 

 визначити труднощі в пошуку робітників; 
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 дати короткостроковий прогноз потреби у працівниках; 

 оцінити відповідність підготовки випускників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти вимогам роботодавців тощо. 

Основними принципами здійснення моніторингових досліджень професійної 

(професійно-технічної) освіти Сумської області є: 

Принцип неупередженої звітності: на підготовку звітів і висновків відповідно до 

отриманої в ході досліджень інформації не впливають особисті почуття або симпатії 

суб’єктів і об’єктів моніторингу. 

Принцип безпечності процедур: моніторингові процедури проводяться так, щоб 

звести до мінімуму відволікання об’єктів оцінювання від їхньої безпосередньої роботи. 

Саме тому розроблені анкети є короткими, процедури обробки результатів у закладі 

П(ПТ)О можуть зводитися максимально до підсумовування відповідей за кожним 

варіантом. 

Принцип своєчасності: висновки та звіти моніторингових досліджень НМЦ ПТО 

у Сумській області поширюються серед цільової аудиторії вчасно, щоб вони могли 

використати їх на практиці. 

Принцип поширення намірів: календарні плани проведення моніторингових 

досліджень зазначаються у плані НМЦ ПТО у Сумській області, що розміщено на сайті 

https://nmcpto.sumy.ua/.  

Принцип публікації результатів моніторингу: інформування користувача щодо 

результатів моніторингу здійснюється в засобах масової інформації та Інтернет (сайті 

НМЦ ПТО у Сумській області), через періодичні та спеціалізовані видання 

(інформаційно-методичний журнал «Професійна освіта Сумщини» та ін.), за 

допомогою аналітичних звітів, рекомендацій під час засідань Навчально-методичної 

Ради НМЦ ПТО у Сумській області тощо. 

Зауважимо, що у створенні системи регіонального моніторингу та його 

проведенні мають місце труднощі як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. До 

таких перешкод належать: невідповідність структури, якості й оперативності 

статистичної інформації, скорочення окремих напрямів статистичної звітності.  

У підсумку слід зазначити, що система моніторингу НМЦ ПТО у Сумській 

області дозволяє сформувати загальне уявлення про стан та перспективи розвитку 

професійної (професійно-технічної) освіти Сумщини. Моніторингові дослідження 

проводяться регулярно, і це дозволяє своєчасно визначати негативні фактори й 

упущення в роботі, прогнозувати подальший розвиток освіти, розробляти й оцінювати 

заходи з удосконалення освітнього процесу. Інформація, отримана в ході досліджень, 

допомагає керівникам закладів П(ПТ)О здійснювати ефективну політику формування 

регіонального замовлення, мотивації молоді до вступу в заклади П(ПТ)О.  
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ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ  

У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ: 

ВІД ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ  

 

Анотація. У статті автором розглянуто систему управління якістю підготовки 

фахівців від початку двадцятого століття до сучасності, проаналізовано основні 

нормативно-правові документи, які безпосередньо впливали на систему та якість 

підготовки. Визначено типові недоліки практичного управління та основні шляхи 

удосконалення.  

Ключові слова: професійна (професійно-технічної) освіта, заклад професійної 

освіти, фахівець, якість підготовки, система управління. 

 

Основний виклад матеріалу. Аналіз архівних, статистичних та нормативних 

матеріалів свідчить про розробку змістовного законодавства про освіту, тобто 

сукупності правових норм, що визначають порядок, засади, умови, принципи, 

стандарти надання професійної освіти молоді на різних етапах історичного розвитку та 

державного становлення України. Державна політика в галузі освіти відповідно до 

Конституції України [6] визначається Верховною Радою України, Президентом 

України та реалізується органами державної виконавчої влади і органами місцевого 

самоврядування. 
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Починаючи від «Основних положень про промислові училища» від 7 березня 

1888 року [13] та «Статуту нижчих ремісничих шкіл» від 31 січня 1900 року [28] до 

нового проекту Закону «Про професійну освіту в Україні» [24] державне законодавство 

в галузі освіти спрямовується на процес формування суб’єкта професійної діяльності, 

включення його в трудову, професійну діяльність, що передбачає професійну 

соціалізацію особистості. 

Важливим документом новітньої доби у розвитку української профтехшколи є 

«Звіт Департаменту професійної освіти Міністерства народної освіти Української 

Центральної Ради про проведену роботу» від 27 квітня 1918 року. За цим звітом 

визначалися завдання, що стояли перед Департаментом професійної освіти: рішуча і 

систематична українізація 75 % всіх існуючих на території Республіки професійних 

шкіл, збільшення їх кількості, розробка раціонального типу професійної школи 

відповідно до технічно-педагогічних вимог, а також потреб індустрії. Як основу 

організації управління Департамент визначав принцип децентралізації та 

демократизації. Пропонувалося утворювати Ради професійної освіти («при 

Міністерстві, губерніальні, повітові та волостні»). На той час під керівництвом 

Департаменту професійної освіти були професійні школи таких типів: технічні; 

комерційні; гірничі; кустарні (керамічні); медичні; морехідні [4]. У наступному 

передбачалося: перегляд навчальних планів і вироблення чистого типу професійних 

шкіл, організація зразкових майстерень і курсів для підготовки педагогів, утворення 

технічної термінології та підручників українською мовою, перегляд і рекомендація 

підручників, вироблення зразкових будівель і майстерень для влаштування кожного 

типу шкіл тощо.  

Документи 1919-1959 рр. надають інформацію про розбудову професійної освіти 

в Україні протягом десятиріч. На законодавчому рівні визначалося створення 

державних трудових резервів для промисловості [27], організація спеціальних 

ремісничих училищ в районах, звільнених від німецької окупації [25, с. 458], 

затвердження Типового статуту училищ трудових резервів [26, с. 460-461].  

Важливий етап розвитку професійно-технічної освіти почався після прийняття 

Закону Української радянської соціалістичної республіки (далі – УРСР) «Про 

зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в 

УРСР» від 17 квітня 1959 року. Законом (Ст. 24) передбачалося провести реорганізацію 

існуючих професійних навчальних закладів з 1959 по 1969 рр. з урахуванням 

особливостей економічних адміністративних районів [3]. Мету і завдання організації 

професійно-технічних училищ (далі – ПТУ) та їх зв’язок з виробництвом було 

затверджено Радою Міністрів УРСР 8 травня 1961 року у «Положенні про ПТУ 

УРСР» [17].  

Галузеві міністерства розробляли для відповідних училищ нормативно-правову 

документацію, яка закріплювалася Радою Міністрів УРСР. Як приклад наведемо 

Постанову Ради Міністрів УРСР від 6 грудня 1962 року «Про заходи щодо поліпшення 

підготовки кваліфікованих робітників для вугільної і гірничорудної промисловості у 

ПТУ». Училища забезпечувалися сучасними гірничими машинами, механізмами і 

приладами автоматики в кількості, необхідній для навчання учнів. Передбачалося, що в 

усіх ПТУ, які готують кваліфікованих робітників для вугільної і гірничорудної 

промисловості, будуть створені необхідні навчальні майстерні, лабораторії, полігони та 
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закріплені за училищами придатні для навчальних цілей дільниці, лави і підготовчі 

забої, які відповідатимуть вимогам техніки безпеки і охорони праці підлітків [19, 

с. 173]. 

Наступним етапом розвитку професійних навчальних закладів в Україні стало 

створення з 1966 р. технічних училищ для навчання молоді, яка іде на виробництво 

після закінчення середньої школи на професії, що вимагають підвищеного 

загальноосвітнього рівня [16]. 

Забезпечення подальшого розвитку і удосконалення системи професійно-

технічної освіти (далі – ПТО) як основної форми планомірної підготовки 

кваліфікованих робітничих кадрів пов’язано з реорганізацією у 1984 році професійно-

технічних навчальних закладів у єдиний тип  середнє ПТУ з відповідними 

відділеннями за професіями та термінами навчання залежно від рівня освіти 

вступників [20]. За згодою з відповідними міністерствами та відомствами відбувалося 

закріплення середнього ПТУ за базовими підприємствами, що ґрунтувалося на 

«Положенні про базове підприємство (об’єднання, організацію) середнього ПТУ» 

(затверджено Постановою Ради Міністрів СРСР 22 лютого 1985 року) [14, с. 39]. Цим 

взаємозв’язком був підготовлений наступний крок  передача ПТУ в підпорядкування 

базових підприємств з балансу на баланс станом на 1 липня 1988 р. разом з 

контингентом учнів і навчально-матеріальною базою [22]. 

На етапі створення незалежної України вдалося зберегти систему ПТО, розпочати 

її модернізацію, основні напрями якої визначено в Державній національній програмі 

«Освіта» («Україна ХХІ століття») [1], в Указі Президента України «Основні напрями 

реформування ПТО в Україні» (8 травня 1996 року) [12] та в першому законодавчому 

акті прямої дії у галузі освіти – Законі України «Про ПТО» (10 лютого 1998 року) [2]. 

Цими документами було створено нормативно-правову базу розвитку системи 

професійно-технічної освіти України, яка визначала правові, організаційні та фінансові 

засади функціонування професійних навчальних закладів, що забезпечувало створення 

умов для професійної самореалізації особистості та сприяло задоволенню потреб 

суспільства і держави у кваліфікованих робітниках. 

З початком XXI століття людство вступило в принципово новий етап свого 

розвитку. Для нього характерні загальноцивілізаційні тенденції, які впливають і надалі 

відчутно впливатимуть на всі сфери життєдіяльності людини і суспільства. Маємо на 

увазі глобалізацію суспільного розвитку, перехід людства від індустріальних до 

науково-інформаційних технологій, модернізацію економічного, культурного та 

соціального життя, посилення трудової мобільності людей, стрімкий розвиток ринку 

праці. 

Саме крізь призму цих тенденцій Другий Міжнародний конгрес у Сеулі (у квітні 

1999 року) розглядав проблеми підготовки виробничого персоналу і прийняв 

Рекомендації «Технічна і професійна освіта і навчання: Погляд у XXI століття». Цей 

світовий форум підтвердив важливе значення професійної освіти [8, с. 4]. 

Ці прогностичні положення враховано в Національній доктрині розвитку освіти, 

схваленій II Всеукраїнським з’їздом працівників освіти у жовтні 2001 року та 

затвердженій Указом Президента України у квітні 2002 року [9]. Цим документом 

завершувався стабілізаційний етап розвитку ПТО, що характеризувався відновленням 

темпів економіки, її зростанням, розвитком нових галузей, зокрема, сфери 
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обслуговування (туризм, готельна справа, бізнес), появою нових та інтегрованих 

професій.  

Розпочиналася активна модернізація ПТО. На цьому етапі було визначено 

загальну стратегію розвитку освіти, правове поле функціонування усіх ланок освіти, 

здійснений перехід до ступеневої системи навчання в закладах ПТО, запроваджено нові 

організаційно-педагогічні форми підготовки кваліфікованих робітників. З’явилися 

професійно-технічні навчальні заклади нового типу, деякі з них трансформувалися у 

багатофункціональні регіональні та галузеві професійні освітні центри. Почали 

формуватися також інші типи навчальних закладів (вищі професійні училища, центри 

ПТО, професійні ліцеї), курси для перепідготовки незайнятого населення [10, с. 91].  

Поряд з цим ситуація, яка склалася із підготовкою та забезпеченням економіки 

України кваліфікованими робітничими кадрами, характеризується як критична. На 

початок 2003 р. Кабінет Міністрів не мав чіткої концепції забезпечення народного 

господарства кваліфікованими робітничими кадрами, як наслідок на третину 

скоротилася кількість професійно-технічних навчальних закладів за рахунок 

недостатнього фінансування, гострою була проблема оновлення матеріально-технічної 

бази, кожне третє училище потребувало капітального ремонту, продовжувався відтік 

висококваліфікованих і досвідчених педагогічних кадрів (не вистачало близько 

чотирьох тисяч майстрів виробничого навчання і 1770 викладачів) [18]. 

Функціонування профтехосвіти ускладнювалося недосконалістю системи управління. 

Потребували змін та удосконалення чинне законодавство, яке не повною мірою 

сприяло її ефективній діяльності.  

Доцільно звернути увагу на документи першого десятиріччя незалежної України, 

які сприяли формуванню правового інтелектуального потенціалу України, 

забезпечення висококваліфікованими фахівцями галузі народного господарства, науки, 

культури.  

Загальні шляхи вирішення цього і ряду інших завдань було визначено у Програмі 

правової освіти населення України, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 травня 1995 року [23]. Ця Програма передбачала забезпечення 

необхідних умов для набуття і використання правових знань широкими верствами 

населення, закріплювала основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові 

заходи щодо їх реалізації. Відродженню в країні правоосвітньої діяльності значною 

мірою посприяла і Постанова Колегії Міністерства юстиції України від 24 квітня 

1998 року з питань правової освіти та інформації і встановлення контролю за її 

реалізацією [23]. 

Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 було 

затверджено Національну програму правової освіти населення [11]. Метою програми 

стало підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи 

правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, 

виховання у них поваги до права. Зазначена Програма визначила правову освіту 

населення як комплекс заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, 

спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами правових знань та 

навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації ними своїх прав і свобод, а також 

виконання покладених на них обов’язків.  

Основою для активізації цієї роботи у професійно-технічних навчальних закладах 
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був Указ Президента України від 15 березня 2002 року № 258 «Про невідкладні 

додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового 

способу життя». В Указі особливо наголошується, що захист моральності, докорінне 

вдосконалення системи виховання молоді, захист її прав та інтересу є одним з 

найпріорітетніших напрямів на сучасному етапі розвитку України [21, с. 6]. 

Документами, прийнятими у 2002 – 2006 рр. визначається наступний етап 

розвитку профтехосвіти. Після Національної доктрини розвитку освіти значним 

документом стала Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в 

Україні, що розроблена Академією педагогічних наук України, Міністерством освіти 

і науки України за участю Міністерства праці та соціальної політики України, а 

також інших центральних органів законодавчої й виконавчої влади (2004  р.). Мета 

Концепції полягає в обґрунтуванні перспектив розвитку ПТО, її модернізації в 

умовах динамічних суспільно-економічних змін, впровадженні нових механізмів 

подальшого вдосконалення цієї системи та її ресурсного забезпечення. Доцільність 

розробки Концепції розвитку ПТО обумовлено поширенням функції ПТО в умовах 

ринкової економіки, інформаційно-технологічного розвитку, що відповідає світовим 

тенденціям неперервної професійної освіти і навчання впродовж життя. Документ 

відповідав потребам наукового, науково-методичного, нормативно-правового 

супроводу функціонування системи ПТО з урахуванням міжнародного досвіду щодо 

модернізації процесу підготовки кваліфікованих робітників для різних галузей 

господарства [7]. 

Прагнення створити єдину нормативну систему планування роботи навчальних 

закладів без урахування їх фахової спрямованості та форм власності недостатньо 

відповідає принципам демократизації управління, що передбачає різноманітність і 

свободу вибору моделей управління. В умовах ринкових відносин нагальною потребою 

стає пошук нових відповідних технологій управління.  

Нормативна основа планування роботи в професійних навчальних закладах (далі 

– ПТНЗ) викладена в «Положенні про організацію навчального-виробничого процесу в 

ПТНЗ» [15]. Цей документ не повною мірою відповідав вимогам часу: не враховано 

реалії економічної діяльності ПТНЗ в умовах ринкових відносин для розробки і 

використання бізнес-планів і відповідних проектів. Запропонована система планування 

занадто громіздка, в ній відсутні перспективні плани роботи, потребує доопрацювання 

структура річного плану.  

Аналіз нормативних джерел із проблем управління ПТНЗ та наукових досліджень 

у цьому напрямі дозволяє зробити висновок, що теорія і технологія управління 

освітньою та виробничою діяльністю ПТНЗ як цілісна система перебуває на початковій 

стадії розвитку. Обмежена кількість наукових досліджень у сфері управління 

діяльністю ПТНЗ, недостатнє обґрунтування нормативної і методичної бази 

функціонування навчального закладу потребують принципового реформування. Аналіз 

деяких досліджень [5], де висвітлюється практичний досвід з проблем управління 

ПТНЗ, свідчать, що переважна більшість керівників (85%) в управлінській роботі, 

включаючи планування, копіюють всі позиції «Положення про організацію навчально-

виробничого процесу у ПТНЗ» [15] та «Положення про вище професійне училище та 

центр ПТО» [16]. Майже 48% керівників навчальних закладів висловились за 

необхідність внесення змін до деяких позицій із планування, зокрема, кількості планів 
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та їх структур. Більшість керівників (67%) вказало на необхідність розробки 

конкретних науково-методичних рекомендацій з проблем управління.  

Відзначалось, що найбільш типовими недоліками практичного управління ПТНЗ є 

невизначеність напрямів довготривалої програми його діяльності, відсутність 

наукового обгрунтування мети його перспективного розвитку. Підкреслювалось, що 

причина гальмування управлінської діяльності керівників полягала у великій кількості 

планів, їх неузгодженості, відсутності якісної системи контролю за виконанням 

запланованого, неконкретність та перевантаженість заходами загального характеру і 

недостатній рівень врахування зовнішніх чинників [5, с. 76]. 

Аналіз цих та інших проблем було висвітлено в «Національній доповіді про стан і 

перспективи розвитку освіти в Україні. (До 25-річчя незалежності України)» (2016). 

Трансформація ПТО за роки незалежності України пов’язана з суспільними та 

соціально-економічними процесами, що дало підстави визначити основні етапи її 

розвитку: 1991-1997 рр. – перехідний; 1998-2001 рр. – стабілізаційний; 2002-2006 рр. – 

стратегічний; 2007-2011 рр. – стагнаційний; 2012 р. – до цього часу – 

трансформаційний [10, с. 91-92].  

Серед документів останніх років слід звернути увагу на Закон України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік» (ст. 27), де передбачено передачу в 

установленому порядку видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-

технічних та інших навчальних закладах на фінансування з місцевих бюджетів. При 

цьому не враховано, що у деяких областях затверджений у місцевих бюджетах обсяг 

видатків на професійну освіту був явно недостатнім і неспроможним забезпечити в 

повному обсязі оплату заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, стипендій 

та інших гарантованих державою соціальних виплат, а також інші вагомі витрати 

закладів. У результаті таких непродуманих дій виникла загроза закриття закладів 

професійної освіти (далі – ЗПО), їх нераціонального перепрофілювання, відчуження 

приміщень, земельних ділянок, а також скорочення робочих місць для педагогічних 

працівників [10, с. 94-95].  

Багаторічна недосконалість державної статистики унеможливлює об’єктивне 

прогнозування потреб у робітничих кадрах за видами економічної діяльності та 

професіями. Також недосконалим є сучасний порядок формування державного 

замовлення на основі середньострокового прогнозу потреби у фахівцях і робітничих 

кадрах на ринку праці. Це загострює суперечність між попитом на робочу силу з боку 

роботодавців та державним замовленням на підготовку кадрів, неврахуванням наявних 

і перспективних потреб ринку праці в Україні, що пов’язуються з появою нових 

професій і спеціальностей. 

Доцільно підкреслити, що в «Національному класифікаторі професій» 

(класифікатор професій ДК 003:2010) та «Державному переліку професій з підготовки 

кваліфікованих робітників у ПТНЗ» не враховано нові професії, зокрема, інтегровані, 

яких потребує ринок праці. Більшість із розроблених і затверджених Міністерством 

освіти і науки України стандартів професійної освіти готувалися на основі застарілих 

методик без участі роботодавців, тому не відповідають сучасним ринковим вимогам і 

не можуть використовуватися для якісної підготовки кваліфікованих робітників [10, 

с. 95].  

Отже, причинами визначених проблем є недостатність розроблення нормативно-
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правової бази функціонування ПТО та її фінансування, збереження значної 

централізації в управлінні професійною освітою, недостатня взаємодія ЗПО, 

роботодавців і науковців у розробленні державних стандартів професійної освіти, 

багатотипність мережі ЗПО [10, с. 90].  

Саме у сфері законодавства у Національній доповіді наголошено про необхідність 

прискорити прийняття проекту закону України «Про професійну (професійно-технічну) 

освіту», де мають бути усунуті певні суперечності та узгоджено тлумачення основних 

понять з урахуванням сучасних європейських підходів, зокрема необхідно ввести в 

законодавчий і науковий обіг поняття «професійна освіта і навчання»; передбачити 

розширення переліку показників статистичного обліку у бюлетені Державної служби 

статистики України «Продовження навчання та здобуття професії».  

Розробити нормативні документи щодо: створення нових типів закладів 

професійної освіти (багаторівневих і одно- та багатопрофільних професійних ліцеїв, 

багатопрофільних професійних коледжів). У сфері науково-методичного забезпечення 

професійної освіти: доцільно передбачити внесення змін у Бюджетний кодекс України 

в частині фінансування ЗПО у формі субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам, забезпечити державне фінансування розроблення освітніх стандартів на 

компетентнісній основі, а також підготовки й випуску підручників і навчальних 

посібників на електронних і паперових носіях для ЗПО [10, с. 97-99]. 
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Анотація. В статті розглянута проблема організації стажування майстрів 

виробничого навчання в умовах виробництва. Обґрунтовано необхідність опанування 

майстрами виробничого навчання сучасних технологій як необхідної умови 

забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників. 

Ключові слова: професійна освіта, майстер виробничого навчання, стажування 

в умовах виробництва, кваліфікований робітник. 

 

Основний виклад матеріалу.  На сьогодні досить актуальною є проблема 

підготовки ініціативних, конкурентоздатних та кваліфікованих випускників закладу 

професійної освіти. Адже в сучасних умовах ринок праці вимагає якіснішої професійно-

практичної підготовки кваліфікованих робітників, яка відповідає не тільки вимогам освітніх 

стандартів, але й потребам роботодавця. Підприємство бажає отримати робітників високого 

рівня професійної компетентності, здатних до діяльності, сповненої інтелектуального і 

творчого змісту. 

У сучасних ринкових умовах розвитку економіки на передній план виходить завдання 

формування в учнів, слухачів закладів професійної освіти професійної компетентності, яка 

включає, окрім професіоналізму та технічної підготовленості, такі якості особистості, як 

самостійність, спроможність приймати відповідальні рішення, критичне мислення, 

професійна мобільність. Окремим показником компетентності кваліфікованого робітника є 

його професійна майстерність, яка включає в себе, окрім високого рівня оволодіння 

професійною діяльністю, ще й постійне удосконалення та творчий підхід у вирішенні 

професійних завдань. 

Такі критерії професійної майстерності як якість виконання навчально-виробничих 
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робіт, творчий підхід до виконуваної роботи, професійна самостійність, продуктивність 

праці поступово формуються на всіх етапах професійної підготовки.Але саме виробнича 

практика та виробниче навчання – удосконалюють та систематизують набуті учнями 

професійні знання, уміння і навички; підвищують їх спроможність до виконання завдань 

сучасного виробництва відповідно до вимог державного стандарту професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Окрім цього, модернізація системи професійної освіти, виникнення сучасних 

виробничих і педагогічних технологій вимагають зростання рівня професійно-педагогічної 

компетентності майстрів виробничого навчання. 

Все це підштовхує майстра виробничого навчання до опанування та впровадження у 

навчальний процес передових виробничих технологій. 

Основною формою фахового вдосконалення майстрів виробничого навчання є 

стажування в умовах виробництва, яке передбачає набуття практичних навичок роботи 

з сучасною технікою, обладнанням; вивчення новітніх виробничих технологій, 

наукової організації праці, виробничого досвіду. Стажування є обов’язковою 

складовою підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання відповідно до 

наказів Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 р. № 749 «Про підвищення 

кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних 

закладів», від 29.12.2009 р. № 1238 «Про внесення змін до наказу МОН від 

14.08.2009 р. № 749». 

Стажування проводиться на підприємстві з метою підтвердження чи підвищення 

робітничої кваліфікації, ознайомлення із сучасними технологіями виробництва та 

сучасним обладнанням. Основним завданням стажування є: ознайомлення зі 

специфікою конкретних умов роботи передового підприємства; вивчення стану і 

тенденцій розвитку підприємства з урахуванням вимог науково-технічного прогресу; 

формування нових професійних компетентностей; засвоєння інноваційних технологій, 

форм, методів та засобів навчання. 

Для проходження стажування вони направляються навчальними закладами, як 

правило, один раз на п’ять років. Але як свідчить практика, необхідно направляти 

майстрів виробничого навчання відразу після появи нової сучасної техніки та 

технологій виробництва. 

Стажування майстрів виробничого навчання доцільно проводити в передових 

цехах і на кращих дільницях базового підприємства, для якого навчальний заклад 

здійснює підготовку майбутніх фахівців. 

Висновок. Практика показує, що випускники тих майстрів виробничого навчання, 

які проходять стажування в умовах виробництва, охоче опановують сучасні виробничі 

технології, швидше адаптуються у виробничій сфері й реалізують свої здібності та 

знання, отримані в навчальному закладі. Майстер виробничого навчання повинен 

усвідомлювати, що має працювати на випередження і швидку адаптацію у виробничій 

сфері, і система стажування на підприємстві дає можливість здійснювати якісну 

підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного робітника на ринку праці. 
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Анотація. У даній статті розкриваються деякі теоретичні, методичні та 

практичні аспекти теми «Сутність ігрових технологій навчання та їх роль в 

удосконаленні освітнього процесу» при підготовці учнів за професією «Кухар. 

Буфетник. Офіціант.» 

Ключові слова: гра, ігрові технології, освітній процес, учні. 

 

Основний виклад матеріалу. Явище гри здавна привертало увагу вчених-

філософів, психологів, педагогів, мистецтвознавців, методистів тощо. Можливо, така 

різногалузевість вивчення призвела до того, що сьогодні єдиного визначення гри ми не 

знаходимо, оскільки його наявність мала б свідчити про розуміння природи цього 

явища, а саме це і є в наш час основною проблемою для вчених, які досліджують 

феномен гри. 

Значний внесок у розроблення теорії гри зробили вітчизняні та зарубіжні 

психологи Н. П. Анікеєва, Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, Н. В. Кудикіна, 

О. М. Леонтьєв, А. С. Макаренко, О. В. Малихіна, С. Л. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін та 

ін. 

Розвиток освіти, на сьогоднішній день, характеризується модернізацією навчання, 

його перетвореннями з метою підвищення ефективності на основі застосування 

інноваційних технологій. Основне завдання майстрів виробничого навчання – знайти 

сучасний підхід до навчального процесу, створювати та впроваджувати нові методи та 

технології навчання. Процесом освіти у професійно-технічних навчальних закладах має 

бути не лише пояснення, яке запам’ятовується або записується учнем, – це повинна 
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бути і мислетворча, активна робота на уроках виробничого навчання та зацікавленість 

даним матеріалом на прикладі ігрових технологій навчання. 

Гра – одне з найважливіших занять дитини. Гра – зовсім не таке вже легке 

заняття, вона вимагає зусиль і наполегливості. Тому саме ігрові методи навчання є 

одним з найефективніших способів вивчення, розуміння та засвоєння важливої для нас 

інформації. Таким чином, для кращого засвоювання певного матеріалу доцільно 

впровадити «ігрові технології», які включають велику групу методів і прийомів 

організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. 

Гра поряд з працею й навчанням – один з головних видів діяльності людини [2]. 

Андрєєва Г. М. розглядає гру як вид діяльності в умовах ситуацій, які спрямовані на 

відтворення і присвоєння суспільного досвіду, в якому складається і вдосконалюється 

самоуправління поведінкою. В практиці людини ігрова діяльність виконує такі функції:  

розвивальну (це основна функція гри – розважати, прилити задоволення, 

надихнути, викликати інтерес); 

комунікативну: засвоєння діалектики спілкування; самореалізації в грі, як 

полігоні людської практики; 

ігротерапевтичну: подолання різних труднощів, які виникають в інших видах 

життєдіяльності; 

діагностичну: вплив відхилень від нормативної поведінки, самопізнання в процесі 

гри; 

функцію корекції: внесення позитивних змін в структуру особистісних 

показників; 

соціалізації: включення в систему суспільних відносин, засвоєння норм 

людського співжиття. Формування соціально активної особистості вимагає 

використання нестандартних форм педагогічної взаємодії.  

Усе тече, усе змінюється. Змінився час, змінилася ситуація в професійно-

технічних навчальних закладах, змінилася роль майстра виробничого навчання. 

Майстер вже не є єдиним носієм знань. Він повинен стати консультантом, навчити учня 

знаходити необхідну інформацію та використовувати її на практиці. Учень стає 

активним учасником навчального процесу. 

Усе наше життя – гра. Адже за вмілого використання гра може стати одночасно 

засобом самооновлення, самовдосконалення, до того ж – і стимулятором доброго 

настрою. З іншого боку можна побачити, наскільки важлива роль гри в засвоєнні та 

закріпленні інформації. 

На уроках виробничого навчання з використанням гри немає сірості, буденності, 

одноманітності, монотонності; створюються умови для всебічного розвитку учнів, їх 

здібностей, накопичуються позитивні емоції, вноситься новий цікавий зміст у 

навчання, учні проявляють фантазію і самостійний пошук відповіді, накопичують 

знання. 

У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, 

розвивати увагу. До активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні. Коли 

майстер виробничого навчання використовує на уроці елементи гри, то в майстерні 

створюється доброзичлива обстановка, бадьорий настрій, бажання вчитися. Плануючи 

урок виробничого навчання я, як майстер виробничого навчання, добираю ігри, які 

були б цікаві і зрозумілі для всіх учнів. 
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Навчальна гра може тривати від декількох хвилин до цілого уроку й 

використовуватися на різних його етапах. Про значення гри у навчанні підростаючого 

покоління неодноразово говорили такі великі педагоги, як Ян Амос Коменський, 

П. Ф. Лесгафт, А. С. Макаренко та інші. 

Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, 

що відбуваються останніми роками в європейських країнах і пов’язані з визнанням 

значущості практико-орієнтованих знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. 

Ці зміни стосуються створення сучасних державних стандартів освіти, оновлення та 

перегляду структури навчальних програм, удосконалення змісту підручників, 

дидактичних і методичних матеріалів, пошуку нових форм і методів організації 

навчального процесу в професійно-технічних навчальних закладах. Звідси актуальним 

постає питання про готовність майстрів виробничого навчання до впровадження 

інноваційних методик навчання, зокрема навчально-ігрових технологій, які б 

дозволили докорінно змінити методологію, надати нової якості організації та 

здійсненню навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Аналіз літературних джерел показав, що поняття «технологія» (від грец. 

τεχνολογια, походить від τεχνολογος: τεχνη – майстерність, техніка; λογος – (тут) 

передавати, навчати) розглядається в різній інтерпретації та передусім як сукупність 

методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалів 

і напівфабрикатів, здійснюваних у процесі виробництва продукції [13]. Більшість 

науковців ігрові технології відносять до професійно орієнтованих педагогічних 

технологій. Зокрема під ігровою технологією Л. Байкова розуміє «визначену 

послідовність операцій, дій, спрямованих на досягнення навчально-виховних цілей» [1, 

с. 13]. Крім того, автор вірно виділяє такі функції ігрової технології: а) навчальну – 

розвиток загальнонавчальних умінь і навичок; б) розвивальну – розвиток різних 

психічних функцій; в) виховну – розвиток якостей особистості, загальної культури [1, 

с. 16].  

Поширення навчально-ігрових технологій в освіті пояснюється тим, що гра є 

природною пізнавальною діяльністю дитини, звідси – навчальна діяльність «виростає» 

з ігрової. Саме тому до гри, як більш зрозумілої для дитини діяльності, звертаються 

педагоги з метою посилення складнішої для учня діяльності – навчально-пізнавальної. 

Навчально-ігрові технології спираються на педагогічне керівництво ігровою 

діяльністю, яке розглядається як спосіб досягнення мети навчально-виховного процесу 

шляхом застосування системи педагогічних прийомів, адекватних завданням 

конкретної гри та спрямованих на задоволення актуальних дитячих потреб і реалізацію 

особистісного потенціалу учнів. Проведення ігор практикую систематично на кожному 

уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи й 

урізноманітнюючи їх у міру нагромадження в учнів знань, вироблення умінь і навичок, 

засвоєння правил гри, розвитку пам’яті, виховання кмітливості, самостійності, 

наполегливості. 

Ігрові технології навчання відрізняються від інших технологій тим, що гра добре 

відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь-якого віку; ефективний 

засіб активізації. У грі легше долаються труднощі, перешкоди, психологічні бар'єри. У 

грі учасник має отримати приз: матеріальний, моральний (грамота, широке оголошення 

результату, заохочення) психологічний (самоствердження, самооцінка). 
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Будь-яка навчальна гра включає три основних етапи: підготовчий, етап 

проведення гри, етап узагальнення, аналізу результатів. 

Під час підготовчого етапу формулюється мета гри, обирається навчальний зміст 

гри, розробляється її план, готується обладнання, проводиться інструктаж, розподіл 

ролей, консультації тощо. Останнім етапом категорично не можна нехтувати, бо тоді 

гра перетвориться з навчального засобу в самоціль. На цьому етапі я, як майстер 

виробничого навчання, повинна допомогти учням-гравцям систематизувати результати 

(чого навчилися?), оцінити процес пізнавальної діяльності. Захопившись грою, учні не 

помічають, що вчаться, запам’ятовують нове, орієнтується у надзвичайних ситуаціях, 

поповнюється запас їх понять, уявлень, розвивається фантазія 

Ігровий метод навчання передбачає визначення мети, спрямованої на засвоєння 

змісту освіти, вибір виду навчально-пізнавальної діяльності і форми взаємодії майстрів 

та учнів [3]. Венгер Л. А. [4] вважає, що головною метою навчальних ігор є 

формування в майбутніх фахівців уміння поєднувати теоретичні знання з практичною 

діяльністю. Оволодіти необхідними фаховими вміннями і навичками учні зможуть 

лише тоді, коли самі достатньою мірою виявлятимуть до них інтерес і докладатимуть 

певних зусиль, тобто поєднуючи теоретичні знання, здобуті на лекціях, семінарах, 

самостійно, з розв'язанням конкретних виробничих задач і з'ясуванням виробничих 

ситуацій. 

Навчально-ігрові технології виступають як засіб зацікавлення, спонукання, 

стимулювання учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності.  

Майстер виробничого навчання – ключова фігура навчально-виробничого 

процесу. Саме йому належить провідна роль у керуванні процесом навчання і 

виховання учнів, і тому він завжди повинен намагатися прищепити учням високі 

морально-етичні якості; допомагати набувати необхідні практичні знання, уміння і 

навички; розвивати організаторські здібності, інтерес до обраної професії, передової 

виробничої технології та методів праці; бути обізнаним з усіх тем, які вивчають учні на 

теоретичних заняттях; всебічно використовувати технічні засоби і навчально-наочні 

посібники, створювати в колективі умови взаємодопомоги, розвивати ініціативу, 

навички самоврядування. 

Від добре організованого майстром виробничого навчання освітнього процесу й 

середовища для навчання залежить успіх підготовки трудового потенціалу країни і 

добробут кожного з нас.  

Інтеграція сучасного наукового знання як одна з найважливіших тенденцій 

розвитку науки знайшла відображення і в системі освіти професійно-технічних 

закладів, зокрема, у Маріупольському вищому металургійному професійному училищі.. 

Закінчити свою статтю мені хотілося б словами Конфуція,які були сказані понад 

2400 років тому: «Те, що я чую, я забуваю, 

                                         Те, що я бачу, я пам’ятаю, 

                                         Те, що я роблю, я розумію». 

Ці три прості твердження обґрунтовують необхідність використання активних 

методів навчання. Дещо змінивши слова великого китайського педагога, можна 

сформулювати кредо інтерактивного навчання:  

Те, що я чую, я забуваю. 

Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю. 
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Те, що я бачу, чую й обговорюю, 

Я починаю розуміти. 

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, 

Я набуваю знань і навичок. 

Коли я передаю знання іншим, 

Я стаю майстром. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 
 

Анотація. У статті обґрунтовано доцільність впровадження тренінгової 

технології у процес підвищення кваліфікації педагогів закладів професійної (професійно-
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технічної) освіти. Охарактеризовано переваги та функції тренінгу як технології навчання 

дорослих, розкрито методику його проведення. Визначено педагогічні ефекти, які 

досягаються в результаті застосування тренінгової технології в системі підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти.  

Ключові слова: тренінг, тренінгова технологія, педагог закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти, підвищення кваліфікації, функції тренінгу, методика 

проведення тренінгу. 

 

Основний виклад матеріалу. У сучасній науково-педагогічній літературі 

домінує думка про те, що організація освітнього процесу в системі підвищення 

кваліфікації педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти має 

відбуватися відповідно до потреб аудиторії з урахуванням педагогічного та соціального 

досвіду, індивідуально-психологічних особливостей слухачів та соціально-

психологічних властивостей тренінгових груп [2, с. 105].  

У контексті зазначеного зростає роль тренінгової технології як впорядкованої і 

структурованої сукупності активних методів групової роботи (ділових, організаційно-

діяльнісних, рольових і психологічних ігор, завдань і вправ, психотехнік і 

рефлепрактик, групових дискусій тощо), логічно і тематично підібраних відповідно до 

поставленої мети, які забезпечують досягнення заздалегідь запланованих і коректно 

діагностованих результатів для педагога, групи і закладу в процесі групової 

динаміки [1]. 

Як слушно зауважує Г. Романова, «саме тренінгова підготовка якнайкраще сприяє 

самореалізації педагогів. Заплановані результати тренінгів, як правило, подають у 

вигляді конкретних вмінь, тоді як реальні результати можуть бути дещо іншими. У 

позитивних випадках це може бути переоцінювання цінностей, сприйняття нових ідей, 

подолання власних стереотипів у професійній діяльності, народження своїх концепцій, 

досвід творчої взаємодії з іншими, тобто все те, що ми пов’язуємо із саморозвитком і 

що підштовхує нас до самореалізації» [3, с. 316]. 

Водночас О. Сидоренко відстоює думку, що будь-який тренінг (бізнес-тренінг, 

корпоративний тренінг, тренінг продажів, професійний тренінг тощо) є психологічним 

за сутністю [5, с. 18-22]. Тобто, навчання педагогів у такому форматі не лише 

забезпечує інтенсивне формування необхідних умінь у процесі активної творчої 

діяльності, а й створює сприятливий контекст для розвитку особистості. 

Переваги тренінгових методів навчання полягають у максимальному наближенні 

навчального заняття до реальних ситуацій; активізації суб’єктів навчання; ефективному 

навчанні в короткі терміни. 

Тренінг як технологія навчання в загальному вигляді може виконувати такі 

функції: 

 діагностичну – тобто виявлення зон, яким необхідний розвиток або корекція;  

 власне навчальну – тобто передача нового досвіду, будь-то знання, вміння і 

навички, або форми поведінки та установки; 

 командоутворення – проходячи спільне навчання, люди, як правило, спонтанно 

починають відчувати себе більш згуртованими; 

 психотерапевтичну – це є ефектом групової динаміки, дій тренера і самої 

тренінгової ситуації. 
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Методика проведення тренінгу під час підвищення кваліфікації педагогів 

ЗП(ПТ)О передбачає виконання таких завдань: мотивування суб’єктів навчання; 

формування певного рівня фахових знань педагогів; відпрацювання на необхідному 

рівні потрібних практичних умінь і навичок; забезпечення контролю визначених 

теоретичних знань і отриманих практичних умінь та навичок; спонукання до 

подальшого професійного розвитку.  

Етапи проведення тренінгу: 

1. Розробка програми тренінгу. 

Коли потреби в тренінгу виявлено і цілі поставлено, для досягнення задуманого 

розробляється тренінгова програма. Вона буде тим успішніша, чим більше в ній буде 

враховано специфіку конкретної цільової групи учасників – характер їх роботи, 

актуальний рівень знань, їх особисті цілі навчання і кар’єрного розвитку, властиві їм 

стилі навчання, відносини всередині тренінгової групи і безліч інших чинників. Ці 

знання тісно пов’язані з виявленими потребами і відомостями про специфіку роботи 

організації – саме тому ця фаза так важлива. 

2. Підготовка та проведення тренінгу.  

Необхідно підготувати приміщення, матеріали та обладнання, можливо, вирішити 

питання проживання, харчування та проїзду тренерів і учасників. Нерідко доцільно 

заздалегідь ознайомити учасників з тематикою тренінгу, аби допомогти усвідомити 

його мету і цілі. Що стосується безпосереднього проведення тренінгу, то тут ключовий 

фактор успіху – це майстерність тренера. Якщо тренер не матиме відповідної 

підготовки, то успіх зовсім не гарантований навіть при наявності гарної програми і 

ретельної організаційної підготовки.  

3. Оцінка тренінгу і пост-тренінгова підтримка. 

Коли тренінг завершено, настає фаза його оцінки – тобто багаторівневого 

вимірювання отриманих результатів та їх відповідності прогнозованим. Важливо 

пам’ятати, що оцінюватися має не тільки те, чи сподобався тренінг і чи отримали 

учасники нові знання. Головним чином, необхідно з’ясувати, чи відбувся перенос 

результатів навчання в роботу і чи принесли ці зміни позитивні наслідки.  

З оцінкою тренінгу тісно пов’язана пост-тренінгова підтримка. Доцільним є 

проведення конкретних заходів, щоб педагоги не втрачали зв’язок з вивченим, розсилка 

тематичних матеріалів тощо. Важливими є і такі форми підтримки, як коучинг і 

наставництво. 

До поширених конкретних методів тренінгу відносяться: розповідь, бесіда – 

використовуються для передачі великих обсягів нової інформації; ігрові методи 

тренінгу – в іграх моделюються практичні ситуації, де може і повинно застосовуватися 

вивчене, також вони можуть виконувати і діагностичну функцію або демонструвати 

учасникам, що навчання їм дійсно необхідно; аналіз кейсів – також відноситься до 

практичних методів і має на увазі вирішення завдань, близьких до практичної 

діяльності учасників або навіть узятих з неї безпосередньо; дискусії та мозковий штурм 

– творчий пошук нових ідей і рішень та безліч інших методів [4, с. 92]. 

Організаційна структура заняття з педагогічного тренінгу передбачає такі три 

основних етапи: 

1. Початковий етап – розминка. 

Він спрямований на створення теплої, доброзичливої атмосфери в групі. 
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Розминка повинна складатися з декількох вправ і мати такі цілі: знайомство з групою, 

«психологічний відпочинок» для педагогів, формування в учасників внутрішнього 

стану, відповідної основної спрямованості заняття. Зазвичай розминка займає 

приблизно 10-15% загального часу заняття.  

2. Основний етап – власне педагогічний тренінг. 

Виконання основної частини заняття здійснюється в певній послідовності:  

1) Побудова моделі професійної ситуації. Для програвання викладач пропонує 

групі проблему, що моделює ту чи іншу ситуацію з їхньої професійної діяльності.  

2) Обговорення. Після програвання ситуації починається загальне обговорення. 

Кожен член групи висловлює свою думку і дає оцінку того, що відбувалося. Викладач 

прагне до того, щоб виявити у членів групи ситуації, аналогічні програній. Педагоги 

обмінюються думками, як треба діяти в подібних обставинах. 

3) Відтворення реальної ситуації. Під час обговорення на тему «Що я роблю в 

такій ситуації» виділяються один-два випадки, які викликають труднощі у педагогів. 

Викладач пропонує програти в групі ці ситуації. Схема залишається колишньою. 

4) Обговорення «Що потрібно робити». При аналізі ситуацій, взятих з реального 

досвіду педагогів, викладач спрямовує їхню увагу на пошук таких способів спілкування 

з учнями, за допомогою яких можна отримати позитивний педагогічний результат. Між 

педагогами здійснюється активний обмін досвідом.  

5) Програвання ситуації «Як треба робити». Після знаходження ефективних 

способів педагогічної діяльності бажано запропонувати групі ситуацію, яку вони могли 

б спробувати програти, застосовуючи знайдені при груповому обговоренні нові 

способи і прийоми роботи. Далі учасники можуть зважити, наскільки успішно були 

реалізовані знайдені групою нові професійні засоби. 

Основний етап заняття повинен займати приблизно 70% його загального часу. 

3. Заключний етап – позитивне закінчення заняття. 

Цей етап складається з двох основних частин. У першій частині обговорюється, 

що сталося на занятті (групова рефлексія). Основна увага спрямовується на те нове, що 

набули члени групи: нові знання, новий досвід і навички роботи. Як вони оцінюють 

загальну організацію заняття? Які побажання для її вдосконалення вони можуть 

висловити? Групова рефлексія може займати приблизно 15% загального часу заняття.  

У другій частині заключного етапу організовується обмін оптимістичними, 

приємними для всіх членів групи побажаннями і висловленням подяки за підтримку.  

Отже, застосування тренінгової технології у системі підвищення кваліфікації 

педагогів ЗП(ПТ)О забезпечує досягнення педагогами таких ефектів:  

 розвиток комунікативних здібностей;  

 удосконалення професійної компетентності; 

 підвищення доброзичливості, відкритості, спонтанності, пластичності, 

гнучкості, толерантності;  

 поліпшення розуміння своєї та чужої поведінки;  

 розвиток здатності адекватної експресії свого внутрішнього стану; 

 підвищення реалістичної рефлексії, ослаблення ірраціональних установок, 

корекція ціннісних орієнтацій у напрямі соціалізації; 

 руйнування неефективних стереотипів поведінки, засвоєння її нових форм;  
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 згуртованість команди, оптимізація соціометричної структури колективу, 

вміння працювати з колективом. 
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РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  
 

Анотація. У статті здійснено аналіз підходів до трактування поняття 

«педагогічна майстерність». Розглянуто специфіку впровадження технології 

педагогічних майстерень, технології проектної діяльності, технології дослідницької 

діяльності, технології тьюторського супроводу, технології соціально-контекстної 

освіти, які сприяють розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки. 

Ключові слова: педагогічна майстерність, сучасні технології навчання, 

майбутні учителі.  
 

Основний виклад матеріалу. Процес реформування освіти в Україні висуває 

нові вимоги до підготовки педагогічних кадрів. Високий рівень знань з предмета й 

опанування методикою його викладання вже не можуть повністю охарактеризувати 

актуальний рівень професійної готовності вчителя. Аналіз практики показує, що однією 

з вагомих проблем сучасної освітньої системи є недостатній рівень підготовленості 

вчителів до роботи в умовах, що вимагають самостійного прийняття оптимальних 

педагогічних рішень. Відомо, що освітня практика сьогодення вимагає від вчителя 

вміння самостійно та науково обґрунтовано конструювати навчальний процес.  
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Феномен педагогічної майстерності в теоретичному й практичному аспектах 

розглядається у працях І. А. Зязюна, В. І. Ковальчука, Н. В. Кузьміної, А. І. Щербакова 

та інших. 

Аналізуючи різні підходи до розуміння сутності педагогічної майстерності, 

особливої уваги заслуговують праці наукової школи І. А. Зязюна та її послідовників, у 

яких педагогічна майстерність розуміється своєрідним підсумком розвитку людини, 

виражаючи досягнення чи повноту професійної якості. Керуючись поглядами 

представників означеної наукової школи, стан майстерності доцільно характеризувати 

здатністю педагога інтегруватися з будь-яким науково-практичним контекстом, 

досвідом, інформацією, перетворюючи її на джерело, засіб вирішення професійних 

завдань і власного професійного зростання, а також усвідомленням механізмів 

успішності своєї праці, себе як специфічного «інструмента» роботи з людиною [1].  

Дослідниця А. К. Маркова визначає сутність педагогічної майстерності як 

«виконання вчителем своєї праці на рівні зразків і еталонів, відпрацьованих в практиці 

й вже описаних у методичних розробках і рекомендаціях» [6]. Вона вважає, що 

майстерність педагога виявляється в досить високому рівні опанування основами 

професії, в успішному застосуванні вчителем вже відомих у науці й практиці прийомів.  

Розглянемо технології, які доцільно використовувати під час викладання циклу 

педагогічних дисциплін з метою розвитку педагогічної майстерності майбутніх 

учителів у процесі професійної підготовки. 

Зокрема, технологія педагогічних майстерень є оригінальним способом 

організації діяльності студентів у складі малої групи за участю педагога-майстра, який 

ініціює пошуковий, творчий характер діяльності студентів. До переваг означеної 

технології можна віднести: розвиток творчого мислення; пошук істини власним 

шляхом; відхід від цілого ряду формальних моментів навчальної діяльності; 

переосмислення сутності самого поняття «контроль протікання навчального процесу» у 

внутрішній контроль, у самодіагностику через роботу в парах, групах, через 

соціалізацію. На думку дослідниці Г. А. Мейчік, майстерня формує мотивацію на 

процес пізнання, на зміну, вдосконалення особистості як учня, так і педагога, тому що 

дозволяє вивчити що-небудь зсередини, з різних сторін, будь-яким зручним або 

доступним способом» [8]. 

Основними елементами технології педагогічних майстерень є методичні 

прийоми: індукція, самоконструкція, соціоконструкція, соціалізація, розрив, корекція, 

творче конструювання знання. Головним у технології педагогічних майстерень є не 

висвітлення та опанування інформації, а передача способів роботи. Означена 

технологія дозволяє розблокувати здібності учня, уникнути причин, які гальмують 

реалізацію природнього творчого потенціалу. 

Технологія проектної діяльності полягає в організації спільної навчально-

пізнавальної, творчої або ігрової діяльності студентів, яка має спільну мету, узгоджені 

методи, способи діяльності й спрямована на досягнення загального результату 

діяльності. Провідною умовою проектної діяльності є наявність заздалегідь вироблених 

уявлень про кінцевий продукт діяльності, етапів проектування (вироблення концепції, 

визначення цілей і завдань проекту, доступних і оптимальних ресурсів діяльності, 

створення плану, програм і організація діяльності по реалізації проекту) та реалізації 

проекту, включаючи його осмислення і рефлексію результатів діяльності. Технологія 
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проектної діяльності орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх 

застосування й опанування нових, у тому числі й шляхом самоосвіти [9,  5]. 

Технологія дослідницької діяльності передбачає діяльність студентів, пов'язану з 

вирішенням творчих, дослідницьких завдань із заздалегідь невідомим результатом, і 

окреслює наявність основних етапів, характерних для дослідження в науковій сфері, 

визначену, виходячи з прийнятих у науці традицій: постановку проблеми, вивчення 

теорії, присвяченої конкретній проблематиці, підбір методик дослідження та практичне 

опанування ними, збір власного матеріалу, його аналіз і узагальнення, науковий 

коментар, власні висновки. 

Технологія тьюторського супроводу має на меті реалізацію нових способів і 

шляхів спілкування педагога зі здобувачами освіти. Ця технологія передбачає 

використання нових способів, прийомів, методів викладання. Технологія тьюторського 

супроводу – це нестандартна форма організації занять, яка допомагає створити творчу 

атмосферу, психологічний комфорт, сприяє професійному та особистісному зростанню 

майбутніх учителів, розвитку їх пізнавальних, творчих та комунікативних здібностей, 

пізнавального інтересу, мотивації навчально-пізнавальної, дослідницької діяльності, 

дозволяє здійснити й емоційно відчути процес спільної творчості, пошуку знання [11]. 

Технологія соціально-контекстної освіти – система організації навчального 

процесу в закладах вищої освіти, яка заснована на ігровому моделюванні ситуацій 

життєдіяльності в контексті соціальної взаємодії школярів і майбутніх учителів, 

пов'язаних з виявленням актуальних проблем і подальшим проектуванням етапів 

досягнення мети й постановкою доцільних завдань, які сприяють розв’язанню цих 

проблем. Методичним ядром означеної технології є проектно-контекстний підхід, «... 

який полягає в проектуванні й використанні навчальних соціальних ситуацій і рольових 

ігор як форм контекстного навчання старшокласників» [7]. 

Концептуальною основою технології соціально-контекстної освіти є теорія 

контекстного навчання і виховання, розроблена в науково-педагогічній школі 

А. А. Вербицького. Контекстним є таке навчання, у якому в формах організації 

освітньої діяльності динамічно моделюється загальнокультурний, духовний, 

предметний, соціальний зміст освіти життєдіяльності учня, здійснюється 

трансформація його навчально-пізнавальної діяльності в соціально-практичну. 

Таким чином, науково-теоретичні знання, практичні вміння та навички майбутніх 

учителів, засвоєні ними в педагогічних закладах вищої освіти, є основою у формуванні 

їхньої майстерності. Зокрема, використання сучасних технологій навчання під час 

підготовки майбутніх учителів сприяє розвитку їхньої педагогічної майстерності.  
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Анотація. В статті розглянуто, що в сучасних умовах в Україні відбувається 

пошук нових прогресивних форм реалізації професійної (професійно-технічної) освіти, 
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що пов’язано з відмовою від стереотипів і застарілих поглядів та підходів до 

проектування, планування та організації навчально-виховного і навчально-виробничого 

процесів. Сучасні вимоги до якості трудових ресурсів потребують переважно 

інноваційних підходів до їх підготовки, високого професіоналізму педагогічних 

працівників та керівників професійних закладів освіти.  

Ключові слова: професійна (професійно-технічна) освіта, інновації в освіті, 

здобувач освіти, кваліфікований робітник. 

 

Основний виклад матеріалу. Сучасна соціально-економічна ситуація, що 

склалася в нашій країні, потребує сутнісних змін у всіх сферах суспільного життя, 

зокрема й в освіті. Інновації в освіті пов’язані із загальними процесами у суспільстві, 

глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття. Відтак, 

характерною ознакою сучасної педагогіки постає інноваційність – здатність до 

оновлення, відкритість новому.  

Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта базується на таких основних 

принципах: випереджувальний характер професійної підготовки; інтеграція 

професійної освіти, науки і виробництва; неперервність, системність, логічність; 

фундаменталізація; гнучкість і взаємозв’язок процесу професійного навчання з 

реструктуризацією і подальшим розвитком економіки та зайнятістю населення; 

стандартизація; регіоналізація професійної освіти; наступність змісту загальноосвітньої 

і професійної підготовки; індивідуалізація та диференціація.  

Пріоритетними напрямами розвитку професійної (професійно-технічної) освіти є:  

 інтелектуалізація професійної освіти, впровадження у навчально-виробничий 

процес науково-технічних досягнень і новітніх освітніх та виробничих технологій; 

 особистісно орієнтований підхід до професійного навчання і виховання;  

 розвиток ринку освітніх послуг з професійної підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації громадян відповідно до вимог ринку праці;  

 розвиток соціального партнерства;  

 модернізація інформаційного та матеріально-технічного забезпечення 

професійної освіти;  

 міжнародне співробітництво.  

Отже, інновації в освіті – процес творення, впровадження та поширення в освітню 

практику нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, в результаті 

яких підвищуються рівні досягнень структурних компонентів освіти, відбувається 

перехід системи навчання до якісно іншого, більш досконалого стану. Сутнісною 

ознакою інновації є її здатність позитивно впливати на якість професійної діяльності 

педагога, розширювати інноваційне поле освітнього середовища у навчальному закладі, 

регіоні, державі в цілому [5, с. 6]. 

Найважливішим завданням будь-якого сучасного професійно-технічного 

навчального закладу є підготовка конкурентоспроможного, компетентного, гнучкого 

фахівця, який здатний досягати визначені цілі в різних надзвичайних ситуаціях та 

знання якого мають оцінно-ціннісний характер, що визначають стратегію пізнавальної 

діяльності. Сучасна освіта розглядається як найкраща інвестиція в майбутнє. І тому, 

тільки за умови якісної підготовки кваліфікованих, мобільних кадрів можна 
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забезпечувати зростання економіки в державі. 

Реалізація сучасних освітніх інновацій відбувається через їх структурні складові:  

 у змісті навчання і виховання – наявність державних стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти; розроблення концепції розвитку учнівської молоді на 

засадах національних, родинних, громадянських, індивідуальних цінностей 

особистості; створення авторських навчальних планів і програм, підручників, 

навчальних посібників, виховних систем; розроблення нової системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів;  

 у формах і методах навчання і виховання особистості – оволодіння 

діалоговими, діагностичними, активними, інтерактивними, дистанційними, 

комп’ютерними, мультимедійними, телекомунікаційними, тренінговими, проектними 

методами навчання;  

 у технологіях навчання і виховання особистості – запровадження 

альтернативних навчально-виховних технологій, таких як «навчання через практику», 

проектна, диференційована, модульна, «парного навчання», навчання у малих групах 

(колективна) тощо;  

 у змісті, формах і методах управління ПТНЗ – наявність громадсько-державних 

засад і структурних утворень, таких як моніторингові та інноваційні центри, програмні 

та франдрайзингові комітети, консалтингові й маркетингові служби тощо.  

Інновації, які якісно змінюють мету, підхід, принципи, завдання, структуру 

навчального процесу, є масштабними, вони більш життєздатні і конкурентоспроможні. 

Ті інновації, що змінюють форми, методи, засоби навчання, виховання і управління, є 

локальними, їх вплив на загальну стратегію розвитку освіти (і навчального закладу) є 

значно меншим.  

Сучасні наукові підходи і принципи в управлінні навчальними закладами на 

сучасному етапі сприяють розвитку: стратегічного, зокрема інноваційного, мислення їх 

керівників та педагогічних працівників; організаційної (інноваційної) культури; 

демократизації відносин; плоскої (горизонтальної, на відміну від вертикальної, 

ієрархічної) структури управління, зокрема проектно-інвестиційної, командної 

(групової) роботи та вільного обміну інформацією.  

Педагогічні працівники та керівники навчальних закладів, стратегія яких 

орієнтована на інноваційний підхід у навчанні, вихованні та управлінні, відрізняються:  

 високими професійними знаннями в галузі управління, зокрема менеджменту 

інновацій;  

 основними стійкими педагогічними здібностями (комунікативністю, 

перцептивністю, конструктивністю, креативністю, прогностичністю, 

саморегулятивністю, самоорганізацією);  

 педагогічними особливостями, які сприяють створенню активного освітнього 

середовища;  

 знаннями основ педагогічної техніки (уміння керувати власним емоційним 

станом, володіння елементами ораторського та акторського мистецтва, технікою 

контактної взаємодії);  

 готовністю до надання допомоги з питань розвитку творчого потенціалу учнів 

та колег;  
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 толерантністю до проявів творчості інших;  

 здібністю до високого рівня емпатії та рефлексії;  

 позитивним ставленням до учнівської молоді.  

Як правило, всі освітні інновації представлені відповідними ним технологіями. 

Для навчання професії важливі всі рівні пізнання (учнівський, репродуктивний, 

евристичний, творчий) і всі види методик та технологій. Традиційна система 

професійної освіти потребувала від педагога охоплення великого обсягу інформації та 

орієнтації на достатній рівень досягнень здобувачів освіти. Це підштовхувало педагога 

на використання в основному моделі пасивного навчання.  

У сучасній освітній практиці ситуація кардинально змінилася. Педагог, як 

«джерело» інформації, не в змозі передати весь обсяг навчального матеріалу навіть з 

якоїсь вузької галузі знання. Його місія сьогодні – навчити здобувачів освіти 

відшукувати інформацію з різних джерел та використовувати її у майбутній 

професійній діяльності. Здобувачі освіти повинні мати навички думати, розуміти 

сутність речей, осмислювати ідеї і концепції, трактувати і застосовувати їх у 

конкретних умовах. Саме через це виникла необхідність застосування інноваційних 

технологій навчання.  

Під інноваційною освітньою технологією розуміють сукупність інноваційних 

форм, методів і засобів навчання, виховання і управління, об’єднаних єдиною метою. 

Вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, 

тактик навчання та стилю роботи педагога зі здобувачами освіти.  

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на 

нього комп’ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, 

забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві, утворюючи глобальний 

інформаційний простір. 

При підготовці робітників комп’ютерних професій основними об’єктами 

вивчення є комп’ютер і засоби, що організують та підтримують його роботу. Отже, 

комп’ютер виступає одночасно об’єктом вивчення, знаряддям праці та засобом 

навчання. Правильний вибір і застосування ефективних методів, дидактичних засобів 

навчання є вирішальним у здійсненні підготовки кваліфікованого робітника. При 

плануванні навчальної діяльності на перше місце необхідно ставити формування у 

здобувачів освіти вміння і бажання вчитися. 

На мою думку, успішне проведення занять зі здобувачами освіти залежать від 

методів і прийомів навчання. 

Виявлені тенденції свідчать, що головною функцією освіти є розвиток людини. 

Освіта має забезпечити кожному, хто навчається, широкі можливості для здобуття 

таких умов розвитку та підготовки до життя: знань про людину, природу і суспільство, 

що сприяють формуванню наукової картини світу як основи світогляду та орієнтації у 

виборі сфери майбутньої практичної діяльності; досвіду комунікативної, розумової, 

емоційної, фізичної, трудової діяльності, що передбачає формування основних 

інтелектуальних, трудових, організаційних і гігієнічних умінь та навичок, необхідних у 

повсякденному житті для участі у суспільному виробництві, продовженні освіти та 

самоосвіти; досвіду творчої діяльності, що відкриває простір для розвитку 

індивідуальних здібностей особистості і забезпечує її підготовку до життя в умовах 

соціально-економічного та науково-технічного прогресу; досвіду суспільних і 
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особистісних відносин, які готують молодь до активної участі в житті країни, 

створення сім’ї, планування особистого життя на основі ідеалів, моральних та 

естетичних цінностей сучасного суспільства. Одним із шляхів підвищення 

ефективності системи освіти є впровадження в практику інновацій. Упровадження 

інновацій у сферу освіти – це складний процес, який передбачає поступове оновлення і 

вдосконалення змісту, методів, засобів, педагогічних технологій, що, безумовно, 

впливає на якість педагогічного процесу.  

Уроки з використанням інноваційних технологій надають здобувачам освіти 

можливості для формування основних пізнавальних і громадянських умінь, а також 

навичок і зразків поведінки в суспільстві. Використання ділових ігор, проектів, 

модульних технологій, вирішення проблемних та конкретних виробничіх ситуацій 

сприяють розвитку ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни, залучають до 

активної участі у процесі навчання, заохочують здобувачів освіти працювати разом, 

висловлювати свої думки, виражати почуття та використовувати свій досвід, розвивати 

вміння вчитися, брати на себе відповідальність за результати праці. 

Реалізація інноваційних технологій навчання у професійну підготовку можна 

використовувати в навчальному процесі для підвищення його ефективності та розвитку 

здобувачів освіти. Деякі програмні засоби можуть допомогти викладачу розвивати у 

здобувачів освіти професійні навички, а також навички мислення високого рівня 

значно швидше та ефективніше, ніж при використанні традиційних засобів навчання. 

В сучасному уроці повинні бути поєднані такі дидактичні принципи: 

 спрямованість навчання на комплексне вирішення завдань навчання, виховання 

та розвиток здобувачів освіти. 

 Науковість навчання, зв'язок його з життям. 

 Систематичність і послідовність у навчанні. Доступність навчання. 

 Творчість, активність і самостійність у навчанні. 

 Високий рівень навчання. Наочність навчання. 

 Міцність знань, умінь та навичок. 

 Зв'язок теорії з практикою. 
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