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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА В.В. Перлик 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ 
УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА 

РОЗВИТКУ ОПОРНИХ ЗАКЛАДІВ 

Цього року на шкільну освіту чекають 
кардинальні реформи, особливо в сільській 
місцевості. «Зараз нам необхідно турбуватися 
саме про середню школу, – озвучив голова 
уряду. – Саме для того щоб середня освіта 
стала якісною, уряд запропонував новий 
проект опорних шкіл. Це нова система якісної 
освіти для дітей, які навчаються в маленьких 
містечках і селищах. Створюється система, де 
базова школа матиме інвестиції в навчання і 
якісні знання» [2]. 

Міністерство освіти і науки України 
планує створити систему опорних шкіл. 
Опорні школи створюватимуть у межах 
децентралізації освіти й оптимізації мережі 
шкіл. Об’єднані громади самостійно 
визначатимуть структуру навчальних 
закладів. Про це в інтерв’ю «Громадському 
радіо» повідомив заступник Міністра освіти і 
науки Павло Хобзей. «В Україні сьогодні 
відбувається процес децентралізації. Ми вже 
давно говорили про освітні округи. Те, що 
раніше було освітнім округом, зараз є 
об’єднаною територіальною громадою. Ці 
громади є різної величини. Йдеться, 
передусім, про сільську місцевість. Ми 
вибираємо певну школу, даємо їй певні 
критерії, а школи, що є навколо неї, стають її 
філіями. Призначаємо одного директора. Для 
цього у нас існують інвестиційні програми, які 
допоможуть створити якісну матеріальну 
базу. В бюджеті цього року закладено 200 млн 
грн. для інвестування пілотних опорних 
шкіл», – сказав 
П. Хобзей [2]. 

Опорний заклад – навчальний заклад, що 
надає повну загальну середню освіту, –  
забезпечений кваліфікованими педагогіч-
ними кадрами, має сучасну матеріально-
технічну та навчально-методичну базу, зручне 
розташування і забезпечує до профільну 

підготовку та профільне навчання, поглиблене 
вивчення окремих предметів.  

Насамперед  ми маємо з’ясувати поняття 
«децентралізація», «територіальна громада», 
«освітні округи», «система опорних шкіл», від 
розуміння яких залежить отримання 
оптимального рішення для покращення 
узгодженості механізмів впровадження 
державної освітньої програми на 
регіональному та місцевому рівнях. 

«Децентралізація – процес перероз-
поділу або диспергування функцій, 
повноважень, людей або речей від 
центрального управління» [1]. 

«Територіальна громада  –  жителі, 
об’єднані  постійним проживанням у межах 
села, селища, міста, що є самостійними 
адміністративно-територіальними одиницями 
або добровільне об’єднання жителів кількох 
сіл, що мають єдиний адміністративний 
центр» [2]. Основними її ознаками є спільні 
територія існування, інтереси під час 
вирішення питань життєдіяльності, соціальна 
взаємодія у процесі вирішення цих інтересів, 
психологічна самоідентифікація  кожного 
члена з громадою, комунальна власність, 
сплачування комунальних податків. 

Така територіальна освітня система лише 
тоді буде ефективною й забезпечить освіту 
високої якості, коли з найбільшою 
можливістю задовольнятиме  потреби 
соціального замовлення. 

Тому з’являється  необхідність 
продовжити упровадження освітніх округів як 
прояву нового підходу до управління якістю 
освіти та розвитку середньої освіти на 
місцевому рівні: безпосереднього управління 
діяльністю загальноосвітніх навчальних 
закладів, створення умов оптимального 
функціонування та розвитку закладів освіти. 
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«Освітній округ – один із прикладів 
горизонтальної форми самоврядування та 
кооперації в освіті. Межі освітнього округу не 
обов’язково  мають збігатися з 
адміністративно-територіальним розподілом 
міста» [3]. 

Територіальну громаду  можна 
розподілити на один або декілька освітніх 
округів, до складу яких мають входити 
дошкільні, загальноосвітні, позашкільні 
навчальні заклади, філії школи юних 
математиків, юних філологів, відділення 
центру розвитку обдарованої молоді тощо, а 
також за згодою – заклади культури та вищі 
навчальні заклади. Центрами освітнього 
округу є опорні загальноосвітні навчальні 
заклади, дошкільні заклади освіти тощо. Вони 
діють на підставі Положення про опорний 
заклад освітнього округу. Управління освітнім 
округом здійснюють на колегіальних засадах 
координаційною радою освітнього округу, до 
складу якої входять представники управління 
освіти та навчально-методичного центру, 
керівники всіх суб’єктів освітнього округу, 
представники громади та батьків. Науковий, 
навчально-методичний, психолого-педагогіч-
ний супровід діяльності освітніх округів 
здійснює відповідна сервісно-ресурсна 
методична служба громади. 

Отже, сьогодні найактуальнішою є 
проблема доступності до якісної освіти. 
Єдиний засіб зробити якісну освіту 
доступною – відмовитись від думки створення 
біля кожного будинку своєї школи. Мають 
бути базові опорні заклади, де зосереджені 
сучасні освітні ресурси, яких немає в окремо 
розташованій школі. А освітній округ – один 
із можливих варіантів в освітній мережі 
певного розміру створити необхідні й достатні 
умови для отримання освіти того чи іншого 
змісту і рівня в опорній школі.  

Тому серед критеріїв підбору територій 
для об’єднання в освітні округи має бути 
критерій забезпечення рівного доступу до 
якісної освіти всіма учасниками освітнього 
процесу шляхом надання повноти якісних 
освітніх послуг. 

На території освітнього округу має бути 
все, що потрібно  для якісної освітньої 
системи, починаючи від дошкільних установ, 
опорних і професійних навчальних закладів та 
вищими навчальними закладами. При тому 
звільнення та перерозподіл ресурсів між 

освітніми закладами мають сприяти 
створенню нових освітніх можливостей, 
зокрема і розвитку матеріально-технічної бази 
відповідно до сучасних вимог.  

Отже, округ не може створюватись як 
реакція на погіршення стану, як 
«удосконалення» старої системи. Його 
створення зорієнтоване на модернізацію та 
підвищення якості освіти за умов майбутньої 
12-річної школи. 

Головна мета майбутньої 12-річної школи 
– підвищення якості освіти та її відповідність 
сучасним стандартам  на підставі ефективного 
використання потенціалу ресурсів кожного 
навчального закладу, координації та 
консолідації зусиль усіх суб’єктів освітнього 
округу на базі опорних і базових профільних 
шкіл. 

Опорна школа є базовим навчальним 
закладом з організації різних напрямів 
профільної роботи в регіоні; у практичній 
діяльності розрізняють опорну школу з питань 
військово-патріотичного виховання; опорну 
школу з питань художньо-естетичного 
виховання тощо; опорну школу освітнього 
округу. У сільській місцевості  опорна школа 
має входити до складу освітнього округу. 
Отже, опорна школа є локальним базовим 
майданчиком із забезпечення якісних 
освітянських послуг, яка забезпечує рівний 
доступ до якісної та профільної освіти всім 
учасникам навчального процесу. 

Створення мережі опорних шкіл є 
пріоритетом Плану діяльності Уряду, 
затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 27 травня 2016 року № 
418. Було визначено процедуру створення 
опорної школи. А саме головним нормативно-
правовим актом, що урегульовує питання 
створення представницьким органом 
місцевого самоврядування об’єднаних 
територіальних громад, районними  радами 
(далі – засновники) опорних закладів та їх 
філій, є Положення про освітній округ, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 серпня 2010 року №777 (в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 
20 січня 2016 року № 79) (далі – Положення). 

Алгоритм створення опорної школи 
такий: 

1) Підготовка до прийняття рішення 
засновником про створення опорного закладу 
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2) Затвердження умов і проведення 
конкурсу засновником для визначення 
опорного закладу серед підпорядкованих йому 
загальноосвітніх навчальних закладів (п. 6 
Положення). 

3) Прийняття рішення про створення 
опорного закладу, його філій (п. 7 Положення) 
у порядку, визначеному Законом України 
«Про місцеве самоврядування». 

Як основний варіант рішення має бути 
прийняте про реорганізацію загальноосвіт-ніх  
навчальних закладів шляхом приєднан-ня – 
визначення одного загальноосвітнього 
навчального закладу (юридичної особи) як 
опорного та приєднання до нього інших 
загальноосвітніх навчальних закладів як 
структурних підрозділів – філій (із 
одночасним припиненням їх як юридичних 
осіб) відповідно до вимог Цивільного та 
Господарського кодексів України, а також 
відповідно до вимог трудового законодавства, 
оскільки відповідна реорганізація тягне за 
собою зміни суттєвих умов праці та 
скорочення працівників. 

Рішення має вирішити основні питання 
діяльності опорних закладів та їх філій, у тому 
числі щодо затвердження установчих 
документів (статуту, положень) і визначення 

відповідальних осіб за державну реєстрацію 
опорного закладу як юридичної особи. 

4) Державна реєстрація опорного закладу 
як юридичної особи відповідно до вимог 
Закону України  «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань». 

5) Вирішення відповідним органом 
управління освітою кадрових і фінансових 
питань діяльності опорного закладу, зокрема 
затвердження штатного розкладу – 
призначення директора та його заступників, 
завідувачів філій, їх заступників, інших 
педагогічних працівників згідно з Законом 
України «Про загальну середню освіту» та 
трудовим законодавством, а також вирішення 
питань фінансування (затверд-ження 
кошторису) та порядку ведення 
бухгалтерського обліку опорного закладу.  

Отже, ми маємо усвідомити: щоб 
отримати бажаний результат, особливого 
значення набуває управління, навчання та 
виховання за умов компетентнісного підходу, 
який, насамперед, потребує від педагогів та 
їхніх керівників нових знань і вмінь, 
пов’язаних із розширенням різних 
комунікацій та розвитку його соціальної ролі 
в комунікативних зв’язках не тільки з 

С.П. Ніколаєнко 
КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 

ДЕМОКРАТІЇ В ШКОЛІ 

Одне з найважливіших завдань освіти – 
навчити молодь бути активними громадянами. 
Саме школа творить сприятливі умови, де 
кожен може навчитися спілкуватися з іншими 

людьми та співпрацювати з ними. Тривожні 
тенденції, що намітилися у різних 
європейських країнах  останнім  
часом, виразно  
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демонструють важливість освіти для 
запобігання виявам дискримінації та ідеології 
ненависті. Європа, як і увесь світ, відчуває 
сьогодні кризу демократії, поглиблення 
проблем нівелювання цінності прав людини, 
загрози суспільному миру, тому шукає шляхи 
та інструменти їх подолання. Одним з таких, 
без сумніву, є освіта, здатна своїми засобами 
сформувати і розвивати у дітей та молоді 
основні компетентності, що дозволять людям 
ж и т и  р а з о м  у  ба г а т о м а н і т н о м у 
демократичному суспільстві, яке швидко 
змінюється.  

З 1948 року у світі невпинно ведеться 
робота щодо запровадження освіти у галузі 
громадянського виховання та прав людини. 
Зважаючи на необхідність поширення ідей 
громадянського виховання, у 1997 році Рада 
Європи ініціювала проект з освіти для 
демократичного громадянства, у 1999 році 
прийняла «Декларацію та програму освіти для 
демократичного громадянства, заснованого на 
правах і обов’язках громадян» [1]. І цей 
процес продовжується неперервно. 

Документом, який став базовим для 
розгортання широкомасштабної роботи в 
країнах Європи щодо громадянської освіти, 
формування та розвитку громадянських 
компетентностей, є Хартія Ради Європи з 

виховання в дусі демократичного 
громадянства і освіти в галузі прав людини 
(2010 рік). Цінність Хартії полягає у визначені 
базових понять і рекомендо-ваному 
інструментарії впровадження освіти і 
навчання у сфері демократії, громадянства та 
прав людини. Важливим є об’єднання в 
одному документі двох окремих систем: 
освіти з демократичного громадянства та 
освіти з прав людини, які довгий час 
стосувалися різних сфер політики (освітньої 
та молодіжної). У ньому зазначено, що 
впровадження ОДГ/ОПЛ має здійснюватися у 
контексті освіти впродовж життя [2]. Хартія 
Ради Європи спонукає школи відповідати на 
виклики сучасності, створювати умови для 
набуття навичок і розвитку компетентностей, 
необхідних для життя в демократичному 
суспільстві. 

Нещодавно розроблена Радою Європи 
Рамка компетентностей для культури 
д е м о к р а т і ї  п р о п о н у є  п е р е л і к 
компетентностей,  оволодіння якими 
дозволить кожному громадянину долучитися 
до розбудови культури демократії та 
забезпечить мирне співіснування у 
полікультурних суспільствах. Рамка 
компетентностей для культури демократії 
була представлена на конференції міністрів 

Рис.1. Рамка компетентностей для культури демократії. 
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Ця модель є результатом інтенсивної 
дворічної роботи та консультацій із 
провідними міжнародними експертами в 
галузі освіти, тому може бути використана для 
розробки навчальних програм, планів і засобів 
оцінювання в сфері освіти для 
демократичного громадянства та освіти з прав 
людини. Ось їх перелік і стислий опис.  

Цінності 
– Усвідомлення цінності людської гідності 

та повага до прав людини. 
Ці цінності грунтуються на 

загальноприйнятому переконанні, що кожна 
людина є однаково важливою і володіє 
людською гідністю, кожен має рівне право на 
повагу, кожен володіє набором прав і 
основоположних свобод, а отже, заслуговує на 
гідне ставлення. 

– Визнання цінності культурного 
багатоманіття. 

Цінності, що грунтуються на 
загальноприйнятому переконанні в тому, що 
приналежність до іншої культури, культурна 
мінливість, культурне різноманіття, так само 
як плюралізм думок, поглядів і звичаїв 
повинні розглядатися як позитивне явище, 
тому його слід плекати і підтримувати.  

– Визнання цінності демократії, 
справедливості, рівності і верховенства 
права. 

Цей набір цінностей ґрунтується на 
загальноприйнятому переконанні в тому, що 
суспільство має існувати, керуючись 
демократичними процесами, й дотримуватися 
принципів демократії, правосуддя, 
справедливості, рівноправності і верховенства 
права. 

Ставлення 
– Відкритість до інших культур, 

переконань і світогляду інших людей 
Під відкритістю слід розуміти поведінку та 

ставлення до осіб, які належать до іншої 
культури, віросповідання, мають світогляд або 
ж звичаї, відмінних від своїх власних. Відтак 
відкритість передбачає сприйняття, 
зацікавленість та готовність до взаємодії з 
людьми, які мають інший світогляд.  

– Повага. 
Повага виявляється в позитивному, 

шанобливому ставленні до будь-кого, 
оскільки інші апріорі наділені значимістю, 
гідністю та цінністю. Шанобливе ставлення до 
представників іншої культури, віроспо-

відання, світогляду або звичаїв, відмінних від 
своїх власних, має надзвичайно важливе 
значення для міжкультурного діалогу та 
зміцнення культури демократії. 

– Громадянська свідомість. 
Це відповідальне ставлення до суспільства 

чи до окремої особи, що належить до певної 
соціальної верстви, але виходить за межі 
звичного безпосереднього кола спілкування 
(наприклад, сім’ї та друзів). Громадянська 
свідомість передбачає наявність почуття 
приналежності до суспільства, усвідомлення 
інтересів інших його членів, усвідомлення 
наслідків своїх дій для інших. Почуття 
солідарності з іншими членами суспільства і 
наявність громадянського обов’язку перед 
соціумом також входять у поняття 
громадянської свідомості. 

– Відповідальність. 
Відчуття відповідальності проявляється у 

відповідному ставленні відносно своїх 
власних дій. Перш за все воно передбачає, що 
будь-які дії особи є свідомими. Крім того, 
особа ставить собі за мету діяти на основі 
моральних цінностей, беручи на себе 
відповідальність за наслідки таких дій.  

– Віра у власні сили та здібності. 
Віра у власні сили – ставлення до самого 

себе, що передбачає впевненість у власній 
здатності приймати рішення, необхідні для 
досягнення певних цілей. Впевненість у 
вмінні усвідомлювати особливості різних 
понять,  обирати вірні способи виконання 
завдань, долаючи при цьому всі перешкоди 
заради втілення позитивних змін, також 
входять у це поняття. 

– Прийняття невизначеності. 
Проявляється у конструктивному 

ставленні до неоднозначних ситуацій, що 
часто можуть мати різні тлумачення та 
інтерпретації. Така поведінка також 
передбачає оцінку відмінностей у трактуванні 
ситуації, що склалася, як позитивного явища 
та конструктивного підходу до власних дій у 
такій ситуації. 

Навички та вміння 
– Навички автономного навчання 

(самоосвіти). 
Навички самоосвіти передбачають 

насамперед її сталість, а також здатність 
організовувати процес самостійного навчання 
відповідно до власних потреб, враховуючи 
свої особливості, та за відсутності 
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– Навички аналітичного та критичного 
мислення. 

Вони необхідні для логічного та систем-
ного аналізу, оцінки, формування власної 
думки стосовно різних матеріалів (текстів, 
доказів, інтерпретацій, тем, подій, практик 
тощо). 

– Вміння слухати та спостерігати. 
Це вміння стосується навичок, необхідних 

для усвідомлення сказаного, зауважуючи при 
цьому, у який спосіб було озвучено ту чи іншу 
думку, одночасно звертаючи увагу на 
невербальну поведінку оточуючих. 

– Емпатія. 
Співпереживання, здатність розуміти та 

перейматися думками, переконаннями, 
почуттями інших. Інакше кажучи, здатність 
дивитися на світ очима інших людей. 

– Гнучкість та вміння адаптовува-тися. 
Сутність навичок, необхідних для 

пристосування та корекції власних поглядів, 
почуттів і поведінки з метою того, аби 
забезпечити й уможливити свою ефективну й 
адекватну реакцію на нові обставини та 
ситуацію. 

– Комунікативні й лінгвістичні навички та 
багатомовність. 

Система навичок, необхідних для 
ефективного спілкування як із носіями вашої 
рідної мови, так і з людьми, які спілкуються 
іншими мовами, а також для можливості діяти 
в ролі посередника для осіб, які спілкуються 
різними мовами. 

– Навички співпраці. 
Вони потрібні для ефективної участі у 

виконанні спільних завдань, участі у спільних 
заходах чи починаннях, а також для 
спонукання інших до співпраці заради 
досягнення спільної мети. 

– Навички вирішення конфліктів. 

Необхідні для реагування, корегування та 
мирного врегулювання конфліктів, 
спрямовуючи сторони конфлікту до 
оптимальних варіантів вирішення ситуації, що 
можуть бути прийнятними для них. 

Знання та їх критичне розуміння 
– Знання самого себе та критична 

самооцінка. 
Передбачають здатність зрозуміти і 

критично осмислити власний спосіб 
мислення, власні переконання, почуття, 
мотивацію, а також свою культурну 
приналежність і свій світогляд. 

– Знання та критичне розуміння мови й 
особливостей спілкування. 

Передбачає знання та критичне розуміння 
прийнятних для суспільства вербальних і 
невербальних правил спілкування, які 
використовуються в тій чи іншій мові, впливу 
різних стилів комунікації на інших людей та 
розуміння того, як кожна мова в унікальний 
спосіб передає культурні поняття. 

– Знання та критичне розуміння світу: 
політики, права, прав людини, культури, 
різних культур, релігій, історії, ЗМІ, 
економіки, навколишнього середовища та 
сталого розвитку 

Ці поняття охоплюють широкий спектр 
знань у різноманітних сферах, у тому числі у 
вищеперерахованих. 

Отже, розроблена фахівцями Ради Європи 
модель Рамки компетентностей для культури 
демократії має стати базовою для розгортання 
відповідної роботи закладах освіти України та 
використана для імплементації та поширення 
на теренах держави. Це сприятиме підготовці 
учнів до дорослого життя як небайдужих 
відповідальних толерантних громадян 
демократичного суспільства, побудованого на 
засадах демократичних принципів і поваги до 
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В.М. Федорець 

АКСІОЛОГІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО ЗДОРОВ’Я 
ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ 

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВЧИТЕЛЯ 

Актуальність проблеми формування 
методології й методики розвитку здоров’я-
збережувальної компетентності вчителя 
фізичної культури на основі розробки 
проблематики аксіологізації знань про 
здоров’я та людину, співвідносних ціннісно 
орієнтованих впливів на  когнітивну сферу 
педагога обумовлена системою освітніх і 
соціокультурних чинників, серед яких 
визначальним є запит на ефективне 
збереження не тільки здоров’я, але перш за 
все життя учня під час і після проведення 
занять. Це розуміється нами як знання, 
мудрість, людяність (лат.) діяльнісно-
вітальна значимість вказаної проблематики. 
Саме таке визначення як діяльнісно-вітальна 
складова актуальності репрезентує у вказаній 
проблематизації первинну цінність 
збереження життя дитини в умовах реалізації 
технологізованого освітнього процесу, що 
набуває особливої значимості після випадків 
загибелі дітей під час чи після занять 
фізичною культурою. 

Отже, у вказаній проблематиці первинною 
є широка й екзистенційно [1] значима 
проблематика вітальності (жит-тєвості); 
цінність самого життя розширена до 
онтологій як в діяльнісно-технологічному, так 
і в інших вимірах (серцевому, духовному, 
екологічному), що визначає актуальність 
нашого дослідження. Серцевий вимір 
актуальності біологічно і вітально 
обумовлений тим, що серцево-судинна 
система є тією формувально-підтримуючою 
життя структурою, від стану якої воно 
безпосередньо залежить, а в гуманітарних 
візіях серце визначається як місце високих і 
духовних реальностей [12]. Духовний вимір 
стосується широкої буттєвої проблематики 
виборів і способів існування, яка значною 
мірою зводиться до питань наявності в 
людському житті вищих смислів, цінностей і 

інтенцій, а також глибинної тематики його 
конечності чи безкрайності. Екологічний 
вимір у наших умовах кризового суспільства і 
тотального руйнування природи стає одним із 
визначальних, вказуючи на можливі межі 
існування людини як виду. Отже, ми можемо 
сказати, що в основі нашої проблематизації  
постає перш за все екзистенційна опозиція 
життя / смерть, яку людина в силу 
природнього та історично заданого оптимізму 
визначає у форматах життя, життєтворчості, 
інтелектуалізації, діяльності, сили, активності 
тощо і саме трансформує вказану 
проблематику  в життєстверджувальні 
цінності, смисли, інтенції, дії та способи 
буття.  

Вказаний філософсько-світоголядний 
аспект,який розглядається в сукупності з 
системою ризиків, переважно присутній у 
професійній діяльності вчителя фізичної 
культури. Це обумовлено тим, що із всіх 
педагогічних спеціальностей тільки в його 
діяльносно-технологічній складовій присутні 
значні ризики для життя і здоров’я дітей, яких 
неможливо повністю уникнути й передбачити 
організаційними, методичними,  медичними, 
науковими чи іншими заходами. Проблема 
полягає в тім, що організм дитини при 
активній руховій діяльності в сучасних 
екологічних і соціокультурних умовах є 
досить непередбачуваний. Скільки би ми не 
міряли пульс чи робили різні функціональні 
проби, завжди є присутніми ризики, пов’язані 
з особливостями онтогенезу дитини, станом 
серцево-судинної системи чи іншими 
причинами. 

Тому первинність вітально орієнтованої 
аксіології, а також формування інших 
цінностей на основі екзистенційних [1] 
смислів збереження життя в нашій 
педагогічній системі розглядається як базисна 
методологічно-ціннісна інтенція, що визначає 
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Основним напрямом уникнення чи мінімізації 
ризиків є сформована здоров’я-збережувальна 
компетентність вчителя співвідносно з його 
розвинутою профе-сійною суб’єктністю, які, 
на нашу думку, первинно мають формуватися 
на основі вітально орієнтованих цінностей, 
смислів та інтенцій.  

Актуальність аксіологізації здоров’я-
збережувальних знань у методологічному і 
методичному аспектах, окрім зазначених вище 
вітально орієнтованих складових, 
обумовлюється також домінуванням у 
знаннях про здоров’я контекстуальних 
цінностей і смислів позитивістської 
парадигми, що визначає редукційне і 
дезантропологічне бачення здоров’я як рівня 
підготовки певних систем організму, 
недостатнє впровадження ціннісно 
орієнтованих ідей психосемантики рухових 
дій у практику фізичної культури, локальне 
використання психологічних практик і технік 
на основі ціннісних бачень та інші складові. 

Необхідність проведення досліджень у 
цьому напрямі визначається тим, що в 
науковій педагогічній літературі 
проблематика аксіологізації здоров’я-
збережувальних знань і когнітивної сфери 
вчителя фізичної культури в методологічному 
та методичному аспектах висвітлена 
недостатньо. Значимим для актуалізації даної 
проблеми є також те, що освітні практики 
використання здоров’язбережувальних знань 
не є достатньо аксіологізованими та ціннісно 
осмисленими, особливо в контексті 
формування вітальних цінностей, 
спрямованих на збереження життя і здоров’я 
дітей. 

Метою нашого дослідження була 
діяльнісно орієнтована актуалізація 
проблематики аксіологізації знань про 
здоров’я, людину та ціннісного впливу на 
когнітивну сферу педагога в контексті 
формування методології та методики розвитку 
здоров’язбережувальної компе-тентності 
вчителя фізичної культури в умовах 
післядипломної освіти. 

Тематика ціннісного виміру освіти як в 
методологічному, так і в методичному та суто 
практичному, напрямах розкрита в класичних 
дослідженнях І.  Беха. Антропо-логічно-
ціннісні та гуманітарні аспекти фізичної 
культури представлені в роботах 
І. Биховської, М. Віленського, М. Ібрагімо-

ва,  Т. Шукшина. Значимі аспекти аксіології 
культури та освіти висвітлюються в 
дослідженнях Г.  Вижлецова, М.  Кагана, 
В.  Нікандрова,  З.  Равкіна, Н.  Розова, 
В.  Сагатовського, В.  Тугаринова, Т.  Ахаян, Е. 
Заир-Бек вивчали педагогічний аспект 
інтереорізації цінностей світової культури. 

Освіта, як і культура, є невіддільною від 
цінностей, що разом із смислами лежать в 
основі діяльності і буття людини. Епоха 
панування позитивістської парадигми з її 
ідеями «боротьби і очищення» [9] знань і 
діяльності фахівця від «надлишкових», а то й 
«шкідливих» цінностей культури формувала 
дезаксіологізовані як системи професійної 
підготовки, так і сфери діяль-ності. 
Прикладом є класова свідомість, чиста від 
людської моралі та цінностей. Щось подібне 
було і в інших тоталітарних суспільствах. 
Подібні соціокультурні проце-си 
відбуваються і тепер, коли надцінні ідеї 
технократизму, технологізму [13] та 
економоцентризму стають центральними і 
конкурентними до цінностей життя і 
культури.  Як компенсація цих дезаксіоло-
гізуючих і руйнівних процесів сформувалася 
доктрина сталого розвитку. Вона опи-рається 
на ціннісне ставлення до природи, життя і 
свого буття. 

В освіті, незважаючи на величезний блок 
гуманітарних дисциплін і тем, вказані процеси 
деякою мірою проявлялися у форматах 
підготовки вчителя фізичної культури на 
основі «чистих» знань про людину. Людина 
розглядається як ідеалізований, потенційно 
здоровий і безмежно пластичний організм. 
Попередня радянська епоха визначала 
контекстуально мілітаризовану фізичну 
культуру, де перманентно цінності людини та 
культури як унікальних феноменів були 
достатньо звужені, а той десемантизовані. 
Людина розумілася як відносно простий 
біологічний феномен. Про це свідчить 
постанова від 1936 року ЦК ВКПБ «Про 
боротьбу з педологічними збоченнями в 
системі наркомпросу» [14], яка значно 
обмежила формування ціннісно орієнтованої 
освіти. Зрозуміло, що центральною цінністю 
залишалася класова боротьба, а також війна та 
недосяжний комунізм. Тому на фоні гучних 
розмов про гуманізм негативом попередньої 
освіти була саме активна і контекстуальна 
десемантизація цінностей культури та 
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Враховуючи інерційність соціокультурних 
процесів, ми сьогодні ще не повністю 
позбулися радянського примітиву, де здоров’я 
розуміється як фізична сила, функціональні 
можливості, рухова актив-ність, ранкова 
гімнастика, загалом традиційний набір 
культурно визначених показників, технік тіла 
і практик оздоров-лення,  відповідними до 
уявлень про люди-ну як «одномірну» [8] 
біологічну істоту. Проблематика духовного, 
психічного та психологічного здоров’я в 
контексті органі-зації рухової активності, а 
також уявлення про життя людей з 
обмеженими можливос-тями та хворих 
актуалізуються недостатньо. Це визначає 
уявлення про здоров’я досить обмежено і 
«пасторально», переважно як тілесний 
феномен, обумовлюючи цим і спрощений 
формат його збереження: загартовуйся, роби 
ранкову гімнастику, харчуйся – і все буде 
ідеально. Насправді феномени життя і 
здоров’я значно складніші. Це викликає 
сумніви в тому, що здоров’я, особливо 
духовне та психоло-гічне, піддається 
управлінню за допомогою таких простих 
методик…  

У світлі ідей постнекласичної освіти, де 
значимим трендом постає антропологізація [6] і 
культурологічні візії, ми говоримо про те, що 
існує потреба в новій антропологічно [4], 
екзистенційно [1] та культурно орієнтованій 
аксіологізації педагогіки здоров’я і професійної 
підготовки вчителя. У першу чергу це має бути 
аксіологізація освітніх практик збереження 
здоров’я через формування ціннісно орієнтованої 
здоров’язбережувальної компетентності вчителя 
фізичної культури. Саме через носія знань і 
вмінь.  

Наступною складовою, яка формує запит 
на аксіологізацію професійної діяльності 
вчителя фізичної культури, спрямованої на 
збереження здоров’я, є впровадження 
компетентнісного підходу. Суттю цього 
підходу є організація діяльності на основі 
цінностей і смислів та через формування 
відповідного компоненту в особистості 
фахівця. Компетентнісний підхід як 
системоорганізуючий аспект сучасного 
інноваційного економоцентри-чного 
суспільства можливий і ефективний також 
при умові актуалізації відповідних цінностей і 
смислів в професійному і загалом 
соціокультурному середовищі. Саме 

компетентнісний підхід є технологізованим 
результатом ціннісно-смислового й особисто-
ціннісного бачення професійної діяльності 
представляє безумовне досягнення сучасної 
Західної цивілізації. Радянський Союз перш за 
все програв у «холодній» війні битву за 
цінності, що включало нездатність 
реалізувати інструментальну та інноваційну 
роль соціально спрямованих позитивних 
цінностей у професійному бутті. Хоча близькі 
до компетентнісних бачень професійного 
буття ідеї були і в СРСР, але вони не мали 
того охоплення, осмислення та інноваційно-
практичного виміру, як у світовій практиці. 
Тому щоб українська освіта повною мірою 
реалізувала потенціал аксіологічного підходу 
[4; 9; 10] в збере-женні здоров’я дітей через 
формування відповідної компетентності 
фахівців, необхід-но також врахувати і 
негативний досвід попередньої епохи, коли 
десемантизація цінностей, призвела до 
розпаду. Ми не виключаємо, що певною 
мірою цей процес розпаду цінностей тепер ще 
не зупинений.  

Недарма в своїй класичній книзі «Компе-
тентність в сучасному суспільстві: виявлен-ня, 
розвиток і реалізація» [11] Д.Равен, один із 
засновників і ідеологів компетен-тнісного 
підходу, вказує, що саме цінності є 
консолідуючою основою професійного буття 
фахівця. Отже, компетентнісний підхід є 
одночасно як аксіологізованим, так і 
ціннісноформувальним професійним фено-
меном. Це обумовлює компетентнісно 
визначену актуалізацію ціннісного виміру 
методології та методики формування здоров’я 
збережувальної компетентності вчителя 
фізичної культури як первинну і відповідну 
природі даного напряму підготовки.  

Керуючись вказаними візіями, а також 
ідеями розвитку антропологічно [4; 5] і 
культурологічно орієнтованих навчально-
виховних систем, ми визначаємо в 
когнітивному компоненті здоров’язбе-
режувальної компетентності вчителя фізичної 
культури як системоорганізуючий й 
провідний аксіологічний аспект. Тому 
вказаний (когнітивний) компонент 
компетентності в нашій педагогічній системі 
називається інтелектуально-ціннісним. 

Таке формулювання назви і відповідної їй 
структури когнітивного компоненту 
компетентності, де інтегрується інтелект і 
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сердечних якостей та взаємодії з духовними 
сферами. Саме це поєднання формує не тільки 
інструментальний і практичний інтелект, а 
перш за все розум як онтологію. Розум – це 
актуальний, цінний і природній спосіб буття. 
Він є необхідною умовою високого 
професіоналізму для кожного педагога.  

Необхідно врахувати, що вплив учителя 
фізичної культури є особливо значимим тому, 
що він працює із всім організмом як 
біологічною сутністю, так і з дитиною як з 
духовно психосоціокультурним феноменом у 
цілому. Тому він має формувати первинно не 
тільки тіло і фізичні якості, а тілесність і 
рухову сферу як соціокультурний, духовний, 
особистісно-психологічний та інтелектуаль-но
-ціннісний феномен. А також розкривати 
шлях до духовності і розуму. Робота (а 
точніше взаємодія чи комунікація) у сфері 
смислів, цінностей [5; 7; 9; 10] і духовності 
своїм «інструментом» має мати мудрість чи 
хоча б визначити шляхи до неї. На це 
вказують нам філософські системи Платона 
[5], Арістотеля та професійно орієнтовані 
морально-етичні настанови Гіпократа [3]. У 
тоталітарних режимах стримували форму-
вання комбінованого розвитку цінностей, 
інтелекту та рухової сфери як шляху до 
мудрості й гармонії.  

У цьому контексті особливе значення для 
реалізації ідеї аксіологічно орієн-тованих 
трансформацій знань та співвідносного 
удосконалення ціннісного спрямованого 
інтелекту представляють педагогічні системи 
та школи В. Сухо-млинськго і А. Зязюна [4]. 
Мудрості не можна навчитися (вона 
розкривається як дар, як частина душі [5]), але 
створити передумови ми можемо. Мудрість, 
яка за Платоном є центральною в царині 
розуму [5], завжди в тій чи іншій мірі 
опираючись на метазнання, антиципацію 
(передбачення) та вищі цінності, включає в 
себе філософську рефлексію буття. Для 
практики збереження здоров’я необхідні хоча 
б схильності чи інтенції до мудрості [3] тому, 
що від рішень, які приймаються фахівцем, 
нерідко залежить життя дитини. Тому питання 
надання ціннісного виміру когнітивному 
компоненту – це пробле-матика інтеграції 
знань, інтелекту і досвіду життя, осягнутого 
серцем, що створює передумови для 
формування смислового поля для прийняття 
мудрих і життєво важливих рішень. 

Зрозуміло, що такий підхід спрямований на 
інтелектуалізацію й одухотворення фізичної 
культури шляхом формування вчителя-
інтелектуала, а не технолога-інструктора є 
антагоністичним до радянських брендів 
«Дайош!», «ГТО» чи теперішнього 
нарощування «м’язової маси» доморощеними 
фізкультурниками. Зрозу-міло, що ми 
наводимо крайові та дещо гротескні приклади. 
Але в них концентруються смислоутворюючі 
концепти не тільки моди на певний тип 
тілесності і технік тіла, але й смисли певних 
освітніх бачень і традицій, а також уявлення 
про інтелектуальну складову.  

Наші інтелектуально та ціннісно 
орієнтовані бачення проблематики розробки 
методології розвитку здоров'я збере-
жувальної компетентності відповідають 
сучасним уявленням, сформованим в пара-
дигмі тілесної когнітивістики, яка говорить 
про розум тіла. Це знаходить підтвердження в 
нових нейрофізіологічних дослідженнях 
«розуму серця».  Вони є співвідносними до 
теперішніх соціокуль-турних трендів, 
спрямованих на створення різноманітних 
варіативних форматів тілесності та на 
розвиток розважальних, рекреаційних і 
реабілітаційних аспектів фізичної культури; є 
конгруентними до елліністичного соціально-
етичного та виховного концепту калакогатії 
(дав.-гр. καλοκαγαθία, від дав.-гр. καλὸς καὶ 
ἀγαθός) – ідеалу гармонійної взаємодії 
високого розуму, доброти, духовної 
досконалості і краси тіла; а також 
представляються як культуровідповідні 
українським традиціям цілісного бачення 
людини «ціннісно насиченої» та довершеної, 
яка уявляється як мудра і добра, що 
контекстуально включає в себе і мудрість тіла, 
і ціннісну складову розуму.  

У релігійних традиціях на високому рівні 
представлено розуміння тілесності. Вона 
(тілесність) розглядається як процес 
удосконалення, як розгортання духовно-
ментальної особистісної еволюції і розу-
міється в форматі прояву вищої ціннісно-
смислової та духовної онтології. Таке бачення 
представлено в практиках ісіхазму (напрям 
візантійського християнства) як «молитва в 
серці» [12] і концепція обоження 
(інтегративної духовної транс-формації  тіла, 
розуму і душі). Близькі за  
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своєю сутністю «ментально-ціннісного» та 
«духовно-тілесного» удосконалення цінніс-но 
орієнтовані ідеї та практики суфізму, іудаїзму, 
конфуціанства, буддизму та деяких шкіл йоги. 
Розглянемо деякі значимі методологічні, 
методичні та технологічні аспекти 
аксіологізації знань про здоров’я і людину. 
Аксіологізація може бути здійснена 
безпосередньо через розширення та 
поглиблення змісту за принципом 
доповнюваності. Частіше уявлення про 
біологічні та медичні феномени 
доповнюються гуманітарними знаннями, 
тобто через гуманітаризацію. Наприклад, 
серце первинно представляється не як 
центральний орган кровообігу, а як центр тіла 
і пересічення тілесного, психічного та 
духовного буття. Око метафорично 
визначається як репрезентація душевного, 
сердечного вимірів людини та як мозок (в 
розумінні ментальність і внутрішній світ), 
винесений назовні. Для цього 
використовується прийоми метафоризації та 
дискурсивні практики. Таким чином основний 
біологічний зміст певного феномену 
доповнюється, а той формується на основі 
«гуманітарної матриці». 

Актуальним є підхід, який ми називаємо 
екзистенціно-ціннісною аксіологізацією (чи 
екзистенційно-ціннісний підхід). Такий підхід 
лежить в основі нашої методології, яка 
будується на антропологічно-ціннісній і 
життєстверджуючій рефлексії проблематики 
життя / смерті на основі розгортання ідеї 
кардіального (серцевого) буття людини у 
форматах кордоцентризму, духовності, любові 
і милосердя та через розвиток певних уявлень 
про ризики виникнення кардіологічної 
патології. Цей підхід є близький чи навіть 
аналогічний до консолідуючих мета ідей, 
існуючих у культурних і релігійних традиціях, 
які також формуються на основі осмислення 
межової проблематики буття. На основі 
вказаних аксіологічних бачень особистісний 
компонент здоров’я збережувальної 
компетентності нами визначається як 
особистісно-екзистенційний, що націлює на 
формування необхідних особистісно-
психологічних якостей на основі актуалізації 
екзистенційно-ціннісного виміру особистос-ті. 
А це перш за все проблематика вибору, 
милосердя, любові, совісті, пошуку смислів, 
людяності. 

Цей екзистенційно-ціннісний [1] підхід 
«повертає» традиційно існуюче в освіті 
«пасторальне і вічно правильне 
налаштування» вчителя на дійсність як легку 
й завжди позитивну прогулянку до ціннісної 
рефлексії багатозначних і навіть трагічних 
реалій. Це змушує педагога осмислювати в 
широких буттєвих і професійних форматах як 
конкретні педагогічні ситуації, так і відповідні 
знання про збереження здоров’я і життя 
дитини, співвідносячи із власним життєвим і 
професійним досвідом.  Це складна ментальна 
та душевна робота, до якої має бути готова 
людина-педагог. 

Технологічно спрямоване використання 
вказаної екзистенційно-ціннісної аксіологіза-
ції полягає в тому, що певна проблема, 
наприклад, побудова рухових дій, 
розглядається через моделювання, в якому 
порівнюється і співвідносяться норма і 
патологія. У процесі заняття визначається 
суто технічне питання: як подібна чи 
еквівалентна до «ідеально-нормативної» 
рухової дії, що забезпечує певну мету чи 
функцію, може бути здійснена людиною з 
порушенням опорно-рухового апарату чи 
іншими проблемами зі здоров’ям?  При тому 
паралельно з біомеханічними та 
психологічними питаннями аналізуються 
тематика включення (інклюзії) в 
соціокультурний і освітній простір людей з 
особливими потребами, а також 
актуалізується проблематика смислів 
існування і способів буття.  

Таким чином проблематика, побудови 
рухових дій стає тригером (пуском) до 
усвідомлення глибини іншого, не типового 
буття, з розкриттям відповідно питань 
людиномірних цінностей, які проявляються 
через милосердя, любов, доброту, формування 
емпатії та відповідальності. Проблема є 
особливо делікатною і складною у зв’язку з 
інвалідизацією в зоні військового конфлікту. 
Розгляд цих питань дає можливість підняти 
також ціннісно орієнтовану тематику 
патріотизму, збере-ження рідної землі та 
вийти на осмислення проблематики 
національної ідентичності, екзистенційних 
питань-опозицій: мати чи бути, життя – 
смерть, друг – ворог. Для реалізації цих 
завдань у діалогічному режимі є актуальними 
герменевтичні практики інтерпретації, 
розуміння та трактування.  
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Для аксіологізації ми використовуємо 
аналіз певних життєвих і педагогічних 
ситуацій, що розуміється як ситуаційна 
аксіологізація і практично орієнтована 
аксіологізація, а також через рефлексію 
власного позитивного досвіду, яка нами 
представляється в світлі вітагенної педагогіки 
[2] і визначається як вітагенна аксіологізація. 
Безумовно, ці прийоми не є новими і вони 
присутні в тій чи іншій формі в різних 
педагогічних системах, але ми 
цілеспрямовано використовуємо їх для 
аксіологізації здоров’язбережувальних знань і 
когнітивної сфери вчителя фізичної культури. 

Вказані підходи можна також розділити 
умовно на актуальні та контекстуальні. 
Актуальною є аксіологізація здоров’язбе-
реження, коли зміст, смисли та цінності 
змінюються безпосередньо за принципом 
доповнюваності. Контекстуальна аксіологі-
зація знань про здоров’я здійснюється через 
використання впливів на контексти і 
трансдисциплінарні зв’язки знань, а також 
через опосередковані ціннісно-смислові 
трансформації когнітивної сфери в освітньому 
процесі. 

Висновки. 1. Формування методології 
розвитку здоров’язбережувальної компе-
тентності вчителя фізичної культури 
здійснюється на основі аксіологічного 
підходу. Як первинний і структуруючий в 
методології визначається не аксіоматичний 
підхід, а аксіологічний, на основі якого 
проводиться інтеграція антропологічного, 
феноменологічного, онтологічного та 
екзистенційного методологічних аспектів. 
Вказані методологічні бачення сформовані у 
відповідності з ідеями філософії життя та 
методологічної рецепції антропологічних, 
культурологічних, екзистенційних і 
феноменологічних підходів. 

2. Методологія розвитку здоров’я-

збережувальної компетентності вчителя 
фізичної культури формується на основі 
взаємозв’язаної та взаємозалежної системи 
цінностей, які є культуровідповідними і 
людиномірними. Вказана аксіологічна сис-
тема сформована на основі діяльнісно 
орієнтованої актуалізації та ціннісної 
рефлексії проблематики життя та його 
збереження, онтології серця і 
кордоцентричного підходу та рухового буття 
дитини і його розвитку. 

3. Аксіологізація  знань про здоров’я нами 
розуміється як сукупність таких їх 
педагогічних, епістеміологічних і 
герменевтичних трансформацій, у результаті 
чого на якісно новому діяльнісно-
орієнтованому рівні у вказаних знаннях 
актуалізуються значимості та цінності 
здоров’я, ієрархії цих цінностей, ціннісні 
орієнтації, ціннісні смисли. Це створює 
знаннєво-ментальні передумови для спів-
відносних змін мислення вчителя, надаючи 
йому здоров’язбережувальної інтенціо-
нальності. 

4. У структурі здоров’язбережувальної 
компетентності ми визначаємо «традиційний» 
когнітивний компонент як інтелектуально-
ціннісний, що відображає значимість і 
первинність аксіологічних підходів, 
можливість інтеграції знань, інтелекту і 
цінностей. Ціннісно-орієнтоване 
структурування компетентності спрямоване 
на формування синергетичної взаємодії її 
компонентів, актуалізації інтелекту як 
ціннісної онтології та визначення шляхів до 
розкриття мудрості як шляху до розуміння 
духовних феноменів і ціннісно-ментального 
контексту збереження здоров’я. Вказані 
ціннісно-смислові методологічні трансфор-
мації та аксіологічно орієнтоване 
структурування компетентності спрямовані на 
інтелектуалізацію та одухотворення фізичної 
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В.М. Скиба ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА 

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНА) ОСВІТА СУМЩИНИ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ 

Забезпечення регіонального ринку праці 
залежить від ефективного функціонування 
професійної (професійно-технічної) освіти  як 
потужної складової економіки регіону.  

Підготовка кваліфікованих робітників у 
Сумській області здійснюється за 15 
напрямками економічної діяльності у 33 
закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти різних типів, із них: 6 центрів 
професійно-технічної освіти, 11 вищих 
професійних училищ, 9 професійних ліцеїв, 2 
професійно-технічні училища, 1 училище 
соціальної реабілітації, 3 навчальні центри 
при установах виконання покарань, 1 ліцей у 

структурі ВНЗ. Освітні послуги отримують 
9 694 учні за 168 професіями, що охоплюють 
усі галузі промисловості, транспорту, 
будівництва, торгівлі, сфери побуту, 
агропромислового комплексу. Станом на 
01.01.2017  первинну професійну підготовку 
отримують 9 475 випускників шкіл. Учні 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти здобувають робітничу професію на базі 
базової або повної загальної середньої освіти 
як з отриманням повної загальної середньої 
освіти, так і без неї.  

 



15  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 (36), 2017 

Слід зазначити, що в області протягом 
останніх трьох років спостерігається 
негативна тенденція до загального зменшення 
контингенту учнів професійно-технічних 
навчальних закладів області (2013 - 10 630 чол., 
2014 -9 651 чол., 2015 - 9 694 чол.).  

Аналізуючи стан підготовки кваліфі-
кованих робітників у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти області, 
приходимо до висновку, що на сьогодні 
підготовка кваліфікованих робітників для 
потреб ринку праці ще не повною мірою 
відповідає сучасним соціально-економічним 
потребам суспільства, і особливо вимогам 
роботодавців щодо гнучкості та мобільності 
фахівців певного напряму.  

Підтвердженням цього є проведений 18 чер-
вня 2017 року в ефірі обласного телебачення 
за участі представників Міністерства освіти і 
науки України, міжнародних експертів, 
експертів Європейського фонду освіти, 
місцевих органів влади, державної служби 
зайнятості, роботодавців, громадськості та 
професійно-технічних навчальних закладів 
Сумщини «всеукраїнський телемарафон 
«Розвиток професійної освіти – економічне 
зростання регіону». В прямому ефірі 
учасниками телемарофону обговорено 
питання взаємодії центральних і місцевих 
органів влади щодо підвищення якості 
підготовки фахівців за робітничими 
професіями відповідно до потреб сучасного 
ринку праці, перспективи розвитку системи 
професійної підготовки в області. Більшість 
роботодавців піднімали питання щодо 
перегляду підходів до підготовки каліфі-
кованих робітників у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти області, 
зокрема, зменшення терміну навчання, 
оновлення програм професійної підготовки з 
урахуванням вимог конкретного роботодавця, 
розширення професійних компетентностей 
майбутніх кваліфікованих робітників і 
педагогічних кадрів тощо. 

Більшість учасників прийшли до 
висновку, що причинами цього є законодавчо 
неврегульована відповідно до сучасних умов 
нормативно-правова база та механізми 
формування регіонального  замовлення на 
підготовку кваліфікованих робітників, 
неефективний моніторинг ринку праці, 
механізм управління та мотивації 
роботодавців, направлений на забезпечення 

умов для проходження виробничого навчання 
на виробництві, виробничої практики учнів, 
стажування й підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників ПТНЗ. 

У цьому контексті важливого значення 
набувають реформи, модернізації системи 
підготовки робітничих кадрів для сучасного 
ринку праці. Про необхідність удоскона-лення 
підготовки та професійного розвитку 
кваліфікованих робітників у всіх сферах 
забезпечення життєдіяльності країни 
наголошується у Стратегії державної кадрової 
політики на 2012–2020 роки. У реалізації 
Стратегії важливими є розроб-лення концепції 
національної стандартної класифікації освіти 
на основі компетен-тнісного підходу, 
професійних стандартів для пріоритетних 
галузей економіки, комплексу заходів щодо 
вдосконалення організації навчально-
виробничої практики учнів, слухачів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти та 
ін. [9].  

Актуальною проблемою сьогодення є 
прийняття нового Закону України «Про 
професійну освіту», адже норми чинного 
Закону «Про професійно-технічну освіту», 
прийнятого у 1998 році, не відповідають 
сучасності. Отже, реформа в цій галузі, що 
визначатиме сучасну стратегію розвитку 
системи професійної (професійно-технічної) 
освіти і навчання, її роль у зростанні 
економічної конкурентоспроможності країни 
та соціальної інтеграції, необхідна.  

Існуюча система підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників і молодших 
спеціалістів має бути реалізована з 
урахуванням реальних та випереджувальних 
потреб економіки країни. Це сприятиме 
усуненню диспропорцій і надмірного 
дублювання у підготовці кваліфікованих 
робітників і молодших спеціалістів, 
оптимізації переліку професій, за якими 
здійснюється навчання в закладах; 
проведенню структурних змін у мережі 
державних закладів професійної (профе-сійно-
технічної) освіти з урахуванням регіо-нальних 
потреб у кваліфікованих фахівцях [10]. 

Проект закону «Про професійну освіту» 
перебуває на стадіях експертизи й 
обговорення. Водночас більшість його 
положень визнані базовими, тож за законом 
можна скласти уявлення про основні вектори 
реформування професійної освіти. Це 
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Модернізація професійної (професійно-
технічної) освіти є одним із пріоритетів діяль-
ності уряду, заявляє міністр освіти Л. Грине-
вич, адже саме в цьому запорука економічного 
зростання країни. 

В області розпорядженням голови 
Сумської обласної державної адміністрації від 
22.07.2017 № 367-ОД створено регіональну 
раду професійної освіти (стейкхолдерів). Це 
регіональний представ-ник усіх, хто 
зацікавлений у кваліфікованих робочих 
кадрах: працедавці, місцева влада, заклади 
освіти, експерти. Завдання ради полягає в 
координації процесів у системі професійної 
освіті, хто саме з робітничих кадрів зараз 
затребуваний, які будуть затребувані, які 
напрямки варто розвивати, які є 
неефективними. Рада стейкхолдерів виступає 
з пропозиціями модернізації закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, 
розвитку чи закриття певних програм 
підготовки, визначає регіональне замов-лення 
на підготовку кадрів. 

Пошуки оптимального формату трива-
ють. Сумщина бере участь у Туринському 
процесі у співпраці з Європейським фондом 
освіти, основний напрямок якого – аналіз 
політики в галузі професійної (професійно-
технічної) освіти. Керівник проекту від ЄФО 
М. Нікольська стверджує: «Ця робота дає 
можливості для України залучити більше 
експертів, матеріальних ресурсів». У 2014 та 
2016 роках підготовлено звіт Сумської області 
за методологією Туринського процесу, що дає 
можливість внести зміни в систему аналізу 
професійної (професійно-технічної) освіти 
області в частині зменшення дисбалансу між 
попитом та існуючою пропозицією 
кваліфікованих кадрів, удосконалення 
теоретичної та практичної сторони 
прогнозування, підви-щення якості пропозиції 
робочої сили на ринку праці.  

У 2016 році закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти області 
розпочато міжнародну співпрацю: при 
підтримці Міністерства освіти і науки України 
ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище 
професійне училище», ДПТНЗ «Сум-ське 
вище професійне училище будівництва і 
дизайну», ДНЗ «Глухівське вище професійне 
училище» включені до німецько-українського 
проекту «Професійна освіта в будівельній 
галузі України». Педагогічні працівники 
пройшли підвищення кваліфікації та 

стажування на базі навчального центру 
професійної підготовки у ФРН. За 
результатами стажування на базі навчально-
практичних центрів ДНЗ «Глухі-вське вище 
професійне училище» та ДНЗ «Сумське 
міжрегіональне вище професійне училище» 
здійснено підготовку за німець-кою 
методикою 86 учнів із числа дітей, тимчасово 
переміщених із зони АТО, дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Учні 
ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної 
освіти харчових технологій та ресторанного 
сервісу» взяли участь у міжнародному 
конкурсі в Італії. 

Інтеграція України у світовий освітній 
простір вимагає постійного удосконалення 
системи освіти, пошуку ефективних шляхів 
підвищення якості освітніх послуг, апробації 
та впровадження інноваційних педагогічних 
систем, реального забезпечення рівного 
доступу всіх її громадян до якісної освіти, 
модернізації змісту освіти відповідно до 
вимог  ринку прац і,  забезпеч ення 
безперервності освіти та навчання протягом 
усього життя, розвитку державно-громадської 
моделі управління. 

Реалізація нових пріоритетних напрям-ків 
розвитку освіти, інноваційний підхід до 
вирішення актуальних питань потребує 
подальшої співпраці всіх, причетних до 
функціонування освіти. 

В області розпорядженням голови 
Сумської ОДА від 01.03.2016 № 91-ОД ство-
рено робочу групу з питань розвитку 
професійно-технічної освіти Сумської області 
та складено План розвитку на 2016-2018 роки, 
яким передбачено: 
– реформування галузі професійної освіти, 

удосконалення мережі ПТНЗ; 
– модернізація навчально-матеріальної бази 

ПТНЗ; 
– упровадження державних стандартів 

професійної (професійно-технічної) освіти; 
– інформатизація професійної (професійно-

технічної) освіти, розроблення та 
впровадження педагогічних програмних 
засобів, забезпечення доступу до світових 
інформаційних ресурсів; 

– удосконалення системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфі-кації 
педагогічних працівників, їх стажування на 
виробництві; 

– вивчення та застосування передового 
вітчизняного, зарубіжного досвіду щодо 
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– участь у міжнародних проектах з питань 
забезпечення ефективності професійної 
(професійно-технічної) освіти, сприяння в 
її інвестуванні; 

– участь роботодавців в оновленні 
матеріально-технічної бази закладів 
професійно-технічної освіти; 

– посилення профорієнтаційної роботи, 
інформування громадян про особливості 
різних робітничих професій через засоби 
масової інформації; 

– проведення регіональних та участь у 
всеукраїнських конкурсах професійної 
майстерності [11]. 

Сьогодні в Україні розроблено держав-них 
стандартів з понад 260 професій, в області 
використовується близько 75.  

Діючі державні стандарти професійно-
технічної освіти не задовольняють ані 
роботодавців, ані педагогічних працівників 
закладів професійної (професійно-технічноЇ) 
освіти, адже вони розроблені на законодавчій 
базі, що потребує суттєвого оновлення та 
змін. Особливо це стосується кваліфікаційних 
характеристик, у яких зазна-чено роботи, що 
давно застаріли, і навпаки, роботи, що 
з’явилися нещодавно, там відсутні. А це 
значно впливає на якість підготовки 
кваліфікованого робітника та задоволення 
потреб ринку праці.  

З метою подолання цих негативних явищ 
Міністерством освіти і науки України з 2015 
року розпочато роботу щодо створення 
стандартів нового покоління. Наказом від 
30.06.2017 № 946 затверджено рекомендації 
щодо розроблення Державних стандартів 
професійної (професійно-технічної) освіти на 
основі компетен-тністного підходу, визначено 
перелік пер-ших стандартів, що передбачено 
затвердити в поточному році. 

На виконання вищезазначеного наказу в 
області робочими групами з числа 
педагогічних працівників і роботодавців 
розроблено та подано на затвердження до 
Міністерства освіти і науки України 
стандарти професійної (професійно-технічної) 
освіти з професій: «Перукар (перукар-
модельєр)» (ДПТНЗ «Сумський центр 
професійно-технічної освіти з дизайну та 
сфери послуг»), «Штукатур» (ДНЗ «Сумське 
міжрегіональне вище професійне училище), 
«Ткач ручного художнього ткацтва» (ДПТНЗ 
«Кролевецьке вище професійне училище»).  

Водночас творчі групи з числа кращих 
педагог ічних прац івників закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти та 
Навчально-методичного центру ПТО 
працювали над апробацією державних 
стандартів на основі компетентнісного 
п і д х о д у  з  п р о ф е с і й  « Е л е к т р о -
газозварник» (ДНЗ «Глухівське вище профе-
сійне училище»), «Електрозварник ручного 
зварювання» (ДНЗ «Сумське вище профе-
сійне училище будівництва та автотранс-
порту»), «Слюсар-ремонтник» (ДНЗ «Сумсь-
кий хіміко-технологічний центр ПТО»), 
«Електромонтер з ремонту та обслугову-вання 
електроустаткування» (ДПТНЗ «Конотопське 
в и щ е  п р о ф е с і й н е  у ч и л и щ е » ) , 
«Швачка» (ДПТНЗ «Сумський центр 
професійно-технічної освіти з дизайну та 
сфери послуг»), «Кравець» (ДПТНЗ «Кроле-
вецьке вище професійне училище»), «Зак-
рійник» (ДПТНЗ «Сумське вище професійне 
училище будівництва і дизайну»). 
Підготовлено пропозиції щодо удоско-
налення стандартів відповідно до сучасних 
вимог ринку праці, розроблено типові 
регіональні програми з теоретичної та 
практичної підготовки з вищезазначених 
професій. 

28 вересня 2017 року набрав чинності 
новий Закон України «Про освіту», що 
розширює основні форми здобуття освіти, до 
яких належить: 
– інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, 

дистанційна, мережева); 
– індивідуальна (екстернатна, сімейна 

(домашня), педагогічний патронаж, на 
робочому місці (на виробництві); 

– дуальна [6]. 
Дуальна форма професійної освіти 

передбачає поєднання навчання в закладах 
професійної освіти з навчанням на робочих 
місцях на підприємствах, з отриманням 
професійної кваліфікації. 

З метою подолання диспропорції між 
пропозицією щодо надання освітніх послуг 
закладами професійно-технічної освіти та 
запитами роботодавців надання можливості 
мобільно реагувати на зміни виробничих 
технологій і модернізації змісту професійної 
освіти, враховувати вимоги конкретних 
підприємств, установ, організацій - 
замовників робітничих кадрів при організації 
навчально-виробничого процесу наказом 
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«Сумське міжрегіональне вище професійне 
училище» з професії «Лицювальник-пли-
точник», ДПТНЗ «Конотопське вище 
професійне училище» – з професії «Слю-сар з 
ремонту рухомого складу», ДПТНЗ  
«Сумський центр ПТО харчових технологій, 
торгівлі та ресторанного сервісу» – з професії 
«Продавець непродовольчих товарів, 
продавець продовольчих товарів». 

Профтехосвіта Сумської області активно 
підтримала розпочату Міністерством освіти і 
науки України роботу щодо використання 
нових форм здобуття професійної (професійно
-технічної) освіти. У 2017 році започатковано 
експерименти регіонального рівня з 
упровадження елементів дуальної форми 
навчання в професійну підготовку 
кваліфікованих робітників : ДПТНЗ 
«Конотопське вище професійне училище» з 
професії «Електро-газозварник», ДНЗ 
«Шосткинський центр професійно-технічної 
осв іти» з  професії   «Продавець 
непродовольчих товарів,  продавець 
продовольчих товарів», ДНЗ «Білопільське 
вище професійне училище» з професії 

«Помічник машиніста тепловоза», ДПТНЗ  
«Сумський центр ПТО з дизайну та сфери 
послуг» з професії «Кравець»; ДПТНЗ 
«Реутинський професійний аграрний ліцей» у 
сфері соціального партнерства в частині 
упровадження елементів дуальної форми 
навчання з професії «Тракторист-машиніст 
с іль сь ког осп одар сь ког о (л ісог осп о-
дарського) виробництва (категорії «А1», 
«А2»)».  

Зроблено перші кроки. Накреслено багато 
планів, першочерговим із завдань є 
імплементація реформи децентралізації, де в 
умовах виходу економіки з кризового стану 
центр впливу переходить на рівень регіону. 
Це водночас дасть змогу оновити систему 
управління розвитком професійної 
(професійно-технічної) освіти, складовими 
якої є автономізація закладів, удосконалення 
механізму фінансування підготовки 
кваліфікованих робітників, передача 
повноважень з контролю за якістю професійну 
освіту тощо. Усе це сприятиме виведенню 
професійну (професійно-технічну) освіту 
області на більш високий якісний рівень. 
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В.І. Логвіненко, Г.М. Морозова 

ІНТЕГРАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ ЯК 
СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ  

У XXI столітті освіта перетворюється на 
одне з основних джерел стратегічних ресурсів 
людського капіталу та знань, що визначають 
загальний рівень розвитку суспільства. У 
сучасних умовах стрімкого розвитку науки й 
техніки, революції в галузі інформаційних 
технологій, демократизації суспільства, зміни 
структури й змісту освіти, інтеграції України 
у світовий освітній простір вимагає втілення в 
навчальних закладах сучасної філософії 
освіти і досягнення  високих стандартів якості 
викладання та навчання. 

Нові підходи, що випливають з основної 
мети професійної освіти, вимагають 
постійного оновлення її змісту з ураху-ванням 
конкретних галузевих і територі-альних умов 
і особливостей соціально-економічного та 
національно-культурного розвитку кожного 
регіону. Докорінні зміни у сфері виробництва 
потребують чіткого визначення мети, змісту, 
організаційної структури, форми, методів і 
засобів навчання. 

Тому в викладацькій практиці все більшої 
популярності набувають  інтегро-вані уроки.  
Предметом  їх  вивчення  стають  
багатоаспектні  об'єкти,  інформацію  про 
сутність яких подають різні навчальні 
дисципліни. Деякі науковці називають ці 
уроки «міжпредметними», «комплексними», 
« с у м і щ е н и м и » ,  п р о т е  т е р м і н 
«інтегровані» (від лат. interget - повний, 
цільний) повніше відображає їхню сутність. 
Актуальність теми інтегрованих уроків у 
тому, що вони дають глибокі різнобічні 
знання про об’єкт вивчення, залучаючи 
відомості різних навчальних дисциплін, 
формують цілісний погляд на світ як єдину, 
взаємопов’язану систему, а також учать 
бачити глобальні проблеми сучасності й 
способи їх вирішення, формують уміння 
самостійно здобувати знання, вести науково-

дослідницьку роботу. 
У науковій літературі під інтеграцією 

узвичаєно розуміти «об’єднання в єдине ціле 
раніше ізольованих частин, елементів, 
комп он ентів ,  що супров одж ується 
ускладненням і зміцненням зв’язків та 
відношень між ними» [8, с. 33-34], оскільки 
саме це слово походить від латинського що й 
означає «цілий, повний», перекладається як 
«відновлення, відбудова, наповнення». 

Інтеграцію знань дослідники визначають 
як «ц іл існий процес взаємодії і 
взаємопроникнення різних систем, що 
виражається у виникненні їх інтегральних 
форм, узагальнюючих теорій і методів, 
ущільненні й взаємообміні інформації та 
прикладизації знання, посиленні його 
міждисциплінарності й комплексності, у 
результаті чого створюється нова цілісність, 
що проявляється через єдність із 
протилежним процесом – диферент-ціації» [8, 
с. 36]. Найхарактернішими її рисами 
визнаються «взаємопроникнення ідей, понять, 
методів, структурних елементів наук, 
виникнення численних стикових і суміжних 
галузей знання, порушення комплексних 
проблем, розробка комплек-сних програм» [8, 
с. 34], а чинниками, що вибудовують 
своєрідний механізм взаємодії знань, наук і 
субординують їх у відносну єдність, - 
«ускладнені об’єкти пізнання, для вивчення 
яких необхідним є об’єднання принципів, 
ідей, мов, засобів кількох наук; єдині методи 
пізнання; загальні ідеї, поняття, теорії, 
інтертеорії, комплексні проблеми; наукові й 
художні картини світу» [8, с. 36]. 

Педагогічна наука віддавна, ще з часів 
Я.А. Коменського, Дж. Локка, Й.Г. Песта-
лоцці, висловлювалася за ідею інтегрування 
навчально-виховного змісту й способів 
пізнавальної діяльності, обґрунтовувала її 
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Результативним було звернення до нових 
освітніх технологій інтегративності дидактів  і  
психологів  Нового (Ф. Буслаєв,  
С.  Пирогов,  В.  Стоюнін)  й  Новітнього  
(О. Бандура, Н. Лошкарьов, О. Потапенко, Ю. 
Самарін, М. Скаткін) часу, як також і 
практичні спроби в цій царині. 

Органічне поєднання в уроці відомостей 
інших навчальних предметів навколо однієї 
теми сприяє, за словами О.Савченко, 
«інформаційному збагаченню сприймання, 
мислення й почуттів учнів за рахунок 
залучення цікавого матеріалу, що дає змогу з 
різних сторін пізнати якесь явище, поняття, 
досягти цілісності знань» [7, с. 50].  

С.Гончаренко слушно зауважує: оскільки 
через інтеграцію здійснюється особистісно 
зорієнтований підхід до навчання, учень сам у 
змозі обирати «опорні» знання з різних 
предметів «з максимальною орієнтацією на 
суб’єктивний досвід, що склався в нього під 
впливом як попереднього навчання, так і більш 
широкої взаємодії з навколишньою 
дійсністю» [2, с. 27]. 

Слід зауважити, що міжпредметна 
інтеграція може бути повною або частковою. 
Повна інтеграція, будучи органічним 
об’єднанням  в одному курсі різних 
навчальних предметів, дає змогу нівелювати 
деякі недоліки предметної системи навчання, 
якими є розрізненість і фрагментарність викладу, 
та залучити потрібні відомості з суміжних 
предметів, що сприяє різнобічному й цілісному 
засвоєнню знань.  

Повну інтеграцію дидакти здебільшого 
відзначають у школах зарубіжних країн, де, 
наприклад, читання, письмо, усне мовлення 
об’єднані в мистецтво мовлення, а фізика, 
х імія,  біолог ія,  астрономія — у 
природознавство.  

Часткова інтеграція полягає в поєднанні 
матеріалу з різних предметів, під поряд-
кованого одній темі. На її основі будуються 
інтегровані уроки. 

Своєю чергою інтеграція відбувається на 
педагогіко-психологічному рівні (міжпред-
метні зв’язки, проведення інтегрованих 
(бінарних) уроків), інституціональному 
(створення нових форм навчальних дисциплін, 
інтегрованих курсів) і психологічному 
(формування міждисцип-лінарної свідомості). 
У  в ітчизняній  практиці навчання  
інтегративний підхід реалізувався на рівні 

міжпредметних зв’язків.  
Освітній, розвиваючий і виховний 

потенціал інтегрованих уроків буде 
реалізований за певних психолого-
педагогічних і методичних умов. Раціональна 
організація спільної роботи двох викладачів, 
які проводитимуть урок, полягає в тому, що 
на етапі підготовки вони мають вивчити  
джерела з теми уроку, спільно скласти його 
план, обравши методи, форми й прийоми 
навчальної діяльності учнів відповідно до 
матеріалу та психолого-вікових особливостей 
групи учнів, їхніх  інтересів та особистих 
нахилів. У ході інтегрованого уроку обидва 
педагоги повинні координувати свої дії і вести 
діалог між собою та учнівською аудиторії. Ще 
на етапі організації уроку  слід продумати 
форми пізнавальної навчальної діяльності, що 
актуалізуватимуть фонові знання учнів із 
інтегрованих предметів, задіють вивчений 
матеріал, необхідний для засвоєння нової 
теми, і сприятимуть підтриманню уваги учнів 
і активізації їх роботи на всіх етапах уроку. 
Дуже важливо, щоб викладачі встановили 
контакт із групою, отримали зворотній зв’язок 
із ними, оперативно регулювали педагогічним 
процесом. 

Реалізація зазначених умов передбачає 
певні вимоги до викладача, потребує 
переосмислення мети освіти, системи методів, 
структури уроку, а головне – власної ролі в 
організації взаємодії учня з навчальним 
матеріалом. 

При вивченні теоретичного матеріалу 
спеціальної технології учні паралельно з 
пізнавальним умінням повинні оволодіти 
також практичними уміннями. Важливо при 
цьому звернути особливу увагу на екологічну 
й економічну оцінку техноло-гічного процесу 
чи технології виробництва в цілому, 
використати знання отримані при вивченні 
предметів загальноосвітньої підго-товки. 
Деякі із розглянутих вище умінь є загальними 
для всіх навчальних дисциплін. Наприклад, 
уміння працювати з літера-турою, 
організовувати працю, тощо. Інші є 
загальними для окремих циклів предметів. 
Тому важливим при вивченні спецтехнології  
є забезпечення єдиного підходу у  формуванні 
професійних компетентностей. Унаслідок 
такої роботи виникає потреба у використанні 
інтегральних зв’язків, для співтворчої 
діяльності викладачів та учнів [1, с. 10]. 
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Високий рівень педагогічної майстер-
ності й загальної культури викладача, віра 
педагога в безмежні творчі можливості своїх 
учнів, глибокий інтерес до розкриття на уроці 
внутрішнього світу кожної дитини, прагнення 
учнів до самоаналізу, самопіз-нання, 
самовдосконалення,  до кооперац ії , 
колективності,  формування компетентності 
учнів як інтегрованого результату, виявлення 
його рівня в процесі оцінювання – 
найважливіші умови співтворчої діяльності 
викладачів  та  учнів. 

Звичайно, цим переліком не вичерпується 
все коло проблем, розв’язання яких сприятиме 
створення інтегрованого уроку. Головне – 
опанування самою технологією організації 
співтворчої діяльності викладача й учнів у 
процесі осягнення навчального матеріалу. 

Технологія такої діяльності вимагає від 
викладача розвиненого образного мислення. 
Тому слід дбати про накопичення відповідної 
інформації, про пошуки знаково-символічних 
посередників, які в майбутньому допоможуть 
учням створити певний образ теми уроку, і 
про їхній емоційний настрій на сприйняття 
теми. 

На уроці викладачі повинні дотриму-
ватися певної логічної послідовності, за якою 
здійснюється процес пізнавальної діяльності 
учнів, а саме:  

1) постановка перед учнями й усвідом-
лення ними пізнавальних завдань, створення 
обстановки і стимулів до навчання; 

2) сприйняття учнями нового матеріалу в 
різних формах і з різних джерел; 

3) осмислення сприйнятого матеріалу, 
формування наукових понять, засвоєння 
законів; 

4) закріплення та вдосконалення набутих 
учнями знань, формування умінь і навичок; 

5) практичне використання знань, умінь і 
навичок; 

6) перевірка засвоєних учнями знань, умінь 
і навичок; 

7) аналіз результатів навчання. 
Науковці прогнозують, що в перспективі 

питома вага інтегрованих уроків буде 
зростати, що зумовлено закономірностями 
розвитку сучасної науки, педагогічної теорії 
та практики, а також вимогами суспільства, 
яке потребує формування особистості, котра б 

володіла не розрізненими знаннями з різних 
галузей, а мала б цілісну систему знань як 
інтегровану, взаємодіючу систему [5, с. 3]. 

Нові технології сприяють розвитку 
творчого потенціалу учнів. Під педагогічною 
технологією розуміється система функціону-
вання всіх компонентів педагогічного 
процесу, побудованого на науковій основі,  
запрограмованого в часі, просторі, і така, що 
призводить до запланованого резуль-тату. При 
тому вихідними теоретичними положеннями 
технології навчання є: у центрі уваги – учень, 
сприяння розвитку його творчих здібностей. 
Інтеграційний освітній процес будується не на 
логіці навчального предмета, а  на логіці 
діяльності, що має особистісне значення для 
учня й підвищує його мотивацію до навчання. 
Глибоке, усвідомлене засвоєння суміжних 
предметів забезпечується внаслідок 
універсального їх використання в різних 
життєвих ситуаціях [4, с. 180]. 

В основу методологічної розробки 
інтегрованих уроків покладено: дотримання 
дидактичних вимог із метою організації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів на 
різних рівнях засвоєння, самостійне набуття 
учнями знань  і  вмінь,  розвиток 
компетентності; урахування вимог сучасної 
освіти; доповнення змісту курсу знаннями, які 
сприяють підвищенню інтересу учнів до 
навчання; визначення місця структурних 
елементів у загальній структурі навчального 
матеріалу; включення інформації чи тем до 
інтегрованого курсу і вилучення дублювання з 
іншими предметами на основі їх інтеграції; 
досягнення дидактичних цілей інтегрованого 
уроку.   

Ідея інтеграції співзвучна з вимогами, що 
постали перед сучасною освітою. У методики 
інтегрованого навчання велике майбутнє, 
адже воно сприяє реалізації головних завдань 
у процесі викладання спецтехнології, а саме 
підвищенню ефективності і якості підготовки 
робітників відповідно до вимог часу.  

Отже, налагодження цілеспрямованої 
роботи щодо проведення інтегрованих уроків 
дає змогу зберегти час, чітко розподілити 
навчальний матеріал, виконати більший обсяг 
роботи, глибше й конкретніше розкрити всі 
питання певної теми. 
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конкретних навчальних результатів – знань, 
умінь, навичок, формування ставлень, досвіду, 
рівень засвоєння яких дозволяє діяти 
адекватно в певних навчальних і життєвих 
ситуаціях. Така робота здійснювалася в ДНЗ 
«Охтирський центр ПТО». Курс технології 
к а м ’ я н и х  р о б і т  і н т е г р у в а в с я  з 
матеріалознавством, інформаційною 
технологією, електротех-нікою, українською 
мовою, англійською мовою, виробничим 
навчанням. У навчальному закладі  створили 
творчу групу викладачів різних навчальних 
предметів, майстрів виробничого навчання із 
питань інтегрованого навчання. Педагоги 
розро-били експериментальний навчальний 
міні-план для організації навчального процесу 
з урахуванням інтеграції та поурочно-
тематичних планів. 

Були розглянуті різні варіанти 
інтегрування окремих предметів, але найбільш 
доцільними були ті, які визначають рівень 
ефективної підготовки кваліфікованого 
робітника на компетен-тнісній основі. 
Спочатку до таблиці вписали за темами всі 
предмети, що планувалося інтегрувати, з 
позначенням змісту кожної теми, методів, 
прийомів і форм роботи. Виконали ретельний 
аналіз змісту навчального матеріалу кожного 
предмета з метою можливого вилучення 
дублювання. Проаналізувавши з кожного 
предмету необхідний для вивчення зміст, 
поділили його на окремі частини. Складена 
таким чином на початковому етапі навчально-
програмна документація в ході її апробації 
вдосконалювалася. Цей процес був тривалий, 
можна сказати, безперервний протягом усього 
д о с л і д ж е н н я ,  т о б т о  в і д б у в а л о с я 
«прокатування» змісту експериментальної 

міні-програми на практиці. 
З метою дослідження ефективності 

використання інтегрованого навчання були 
розроблені діагностичні картки. Вони 
пропонувалися учням (діагностична карта для 
учня) і викладачам (діагностична карта  для 
викладача), які брали участь в експерименті з 
проблеми  «Інтеграц ія  предмет ів 
загальноосвітньої підготовки та професійно-
теоретичного циклу  при вивченні технології 
кам’яних робіт». 

Після проведеного уроку учням 
пропонувалося заповнити діагностичну карту 
для учнів, відповівши на декілька запитань. 
Викладач, проаналізувавши відповіді 
учасників опитування, робить висновки, 
записуючи їх у картку. Аналогічно педагогу 
пропонувалося зробити аналіз інтегрованого  
уроку та  прокоментувати отримані 
результати. 

Проаналізувавши результати анкетуван-
ня, можна зробити висновок, що такі уроки 
сприяли більш повному осмисленню учнями 
навчального матеріалу, формуванню вмінь 
переносити знання з однієї галузі  в іншу, 
стимулюванню аналітико-синтетичної 
діяльності учнів, розвитку потреби в 
системному підході до об’єкта пізнання, 
аналізу та порівняння процесів і явищ.  Отже, 
оцінки результатів, отримані під час перевірки 
навчальних досягнень учнів, свідчать про те, 
що учні краще вчаться, мають глибокі знання, 
виявляють більшу зацікавленість і розуміння 
програмного матеріалу. Учні протягом усього 
періоду навчання здобували знання 
взаємопов’язано з урахуванням принципів 
дидактичної послідовності їх засвоєння.  
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В.О. Берко, Т.М. Гречаніченко  

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО 
ІНФОРМАЦІЙНО-

МЕТОДИЧНОГО ПРОСТОРУ 
В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 
ОСВІТИ 

Науково-методична робота – один із 
важелів управління навчально-виховним 
процесом, який має бути спрямованим на 
розвиток у педагогів вимогливості до себе, 
бажання пошуку нових форм і методів роботи 
з учнями. Впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) виводить 
організацію методичної роботи навчального 
закладу на новий, більш ефективний рівень, 
що позитивно впливає на навчально-виховний 
процес і сприяє постійному творчому 
зростанню педагогічних працівників.  

Важливим напрямком інформатизації 
освітнього процесу є створення електронних 
методичних ресурсів як засобу підвищення 
продуктивності інтелектуальної праці щодо 
збирання, зберігання, аналізу, системати-зації, 
узагальнення, передавання значущої 
інформації та використання її для прийняття 
рішень. Найчастіше у якості такого ресурсу 
використовується сайт навчального закладу. 
Саме він може виконувати функцію  
офіційного джерела інформації, яке 
забезпечує висвітлення методичної діяльності, 
сприяє здійсненню взаємообміну інформацією 
з учасниками навчально-виховного процесу, 
іншими закладами системи освіти, 
громадськістю тощо [3]. 

 Тому створення електронного 
методичного кабінету є досить актуальним і 
надає можливість удосконалити методичну 
роботу навчального закладу, оптимізує процес 
інформування окремих працівників, робить 
його зручним для кожного учасника. Для 
цього можна використати одну з прикладних 
програм для створення сайтів у офлайн-
режимі. 

Складовою професійної компетентності 
педагогів є, звичайно, самоосвіта. Методична 

служба має створити такий віртуальний 
простір, яким зумів би зацікавити педагога, 
сприяв би його самоосвіті. На сьогодні є 
значно більше ресурсів, які можна 
використати для організації методичної 
роботи. Це полегшує діяльність методиста, 
але одночасно робить її значно 
відповідальнішою: Інтернет-ресурси містять 
безліч різнопланової, часом недостовірної 
інформації, запропоновані версії є, як 
правило, гіпотетичними, ніким не 
апробованими. Змістовне наповнення 
відповідних розділів електронного ресурсу 
має здійснювати  саме методична служба, то 
на неї лягає велика відповідальність у виборі, 
аналізі матеріалів, що розміщуються [2]. 

Особливостями функціонування 
інформаційно-освітнього середовища на базі 
web-технологій можна вважати:  

 – повнота і якість інформаційних освітніх 
ресурсів, в тому числі й навчального 
призначення (віртуальних лабораторій, 
електронних бібліотек, віртуальних музеїв); 
розміщені матеріали повинні задовольняти не 
лише навчально-методичним, а й 
ергономічним вимогам;  

– відкритість і адаптивність передбачає 
можливість внесення змін у зміст 
інформаційних освітніх ресурсів без зміни 
структури електронного засобу, можливість 
вибору та копіювання будь-якої інформації, 
модифікації наявних інформаційних освітніх 
ресурсів;  

– забезпечення можливості інформаційної 
діяльності педагогів і адміністрації по збору, 
обробці, продукуванню, передачі інформації 
за рахунок структурування інформації за 
допомогою гіперпосилань і використання 
засобів пошуку в каталогах ресурсу [7]. 
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Створення такого інформаційного 
освітнього середовища − це не тільки технічна 
задача. Для його повноцінного 
функціонування необхідно задіяти весь 
науково-методичний, організаційний і 
педагогічний потенціал навального закладу. 

Основними функціями електронного 
методичного кабінету є: управлінська, 
методична, освітня, інформаційна, комуніка-
тивна. А завданнями такого методичного 
ресурсу є: 
– розміщення оперативної й актуальної 

інформації з питань освіти,  інтегрування в 
освітній простір держави; 

– створення умов для реалізації системи 
підвищення кваліфікації та самоосвіти 
педпрацівників; 

– створення електронних бібліотек, баз 
даних дидактичних матеріалів,  медіатек, 
відео та фотоархівів; 

– підтримка індивідуальної та організація 
групової діяльності учасників освітнього 
простору; 

– надання можливостей для розміщення 
авторських матеріалів;  

– збереження та популяризація портфоліо 
педагогів [1]. 
Основним об’єктом електронного 

методичного кабінету є web-сторінка, яка, 
крім інформації, може містити гіпертекстові 
посилання на інші веб-сторінки, а також 
об’єкти файлової системи комп’ютера 
(документи, відеоматеріали, презентації 
тощо). Окремі інформаційні сторінки 
навігаційно пов’язуються за принципом web-
сайту, який можна переглядати за допомогою 
програми-браузера. 

Незважаючи на те, що зовнішній вигляд 
кожного методичного «сайту» є унікальним, 
проте в його структурі можна знайти спільні 
за функціональністю частини. 

1. Головна сторінка. 
2. Меню сайту. 
3. Гіперпосилання на інші сторінки або 

сайти [5]. 
Як і на будь-якому сайті, першою 

відкривається головна сторінка. У верхній 
частині головної сторінки зазвичай 
розташована так звана «шапка», яку 
дублюють на інших сторінках. Ця частина 
відображається у вікні браузера першою, і 
відвідувач насамперед звертає увагу на неї. 

Щоб забезпечити швидкий перехід до 

основних тематичних розділів сайту, 
створюють меню ресурсу − список 
гіперпосилань на його розділи. Меню є одним 
із найважливіших компонентів, користувач 
постійно звертає на нього увагу, і тому вимоги 
до нього високі. Меню має бути зручним, 
помітним і зрозумілим, інакше користувач не 
знатиме, як перейти до потрібного розділу, і 
покине сайт. Пункти меню мають бути чітко 
відділені один від одного [8]. 

Гіперпосилання, розміщені в тексті чи у 
вигляді графічних об'єктів, дозволяють 
переходити на інші сторінки електронного 
засобу. Доцільним є створення сторінок 
третього рівня, а якщо необхідно, то й 
четвертого, п’ятого тощо. 

Виділяють три типи структур електронних 
інформаційних засобів у вигляді веб-сайтів − 
лінійну, деревоподібну та довільну. 
Користуючись засобом із лінійною 
структурою, з головної сторінки відбувається 
перехід на другу сторінку, з неї − на третю 
тощо. При використанні деревоподібної 
структури з головної сто-рінки можна 
потрапити на одну зі сторінок другого рівня, 
звідти − на одну зі сторінок третього рівня 
тощо. Електронний ресурс із довільною 
структурою видається зовсім 
неорганізованим, але саме в цьому й полягає 
принцип його створення. Подорожуючи таким 
ресурсом, є можливість переходу з однієї його 
сторінки на інші в різні способи, а шлях назад 
не обов’язково має бути таким самим. Вибір 
структури визначається особливостями 
завдань, що розв’язуються за допомогою 
створюваного електронного засобу. 
Створюється електронний методичний «сайт» 
у чотири етапи. 

1. Попередній етап розробки (на цьому 
етапі розв’язуються питання загального 
характеру, обговорюється загальна концепція 
ресурсу, формулюються та фіксу-ються цілі 
його створення). 

2. Етап проектування (визначення 
структури: меню, посилання, розміщення 
модулів, побудова списку компонентів, що 
підключаються, тощо). 

3. Етап розробки й тестування. 
4. Впровадження та розвиток ресурсу. 
Створення будь-якого сайту починається зі 

створення інформаційної моделі. Його 
сторінку можна оцінити за двома пара-
метрами: зовнішній вигляд і зміст. Варто  
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гама повинна бути одних відтінків, які не 
створювали б емоційної напруги та не 
викликали б втоми: зеленого, блакитного, 
сірого тощо. Шрифт варто підбирати близький 
до друкованого, оптимального для читання 
розміру [12]. 

Але основна увага при розробці 
електронних методичних ресурсів 
приділяється саме інформаційній базі 
електронного методичного кабінету, 
сукупності засобів і методів, що 
використовують для пошуку, розташування, 
зберігання, обробки та передачі актуальної 
інформації.  

Отже, спочатку потрібно ви-рішити, яку 
інформацію потрібно на ній розмістити. 
Необхідно детально проаналізувати, скільки і 
якої інформації потрібно подати на сторінці. 
Створюючи проект, потрібно добре 
продумати його загальну структуру, зміст 
інформації та посилання. Для того щоб сайт 
став доступним широкому колу відвідувачів, 
йому необхідно призначити доменне ім’я і 
розмістити в мережі Інтернет. Так само і 
локальний електронний ресурс потребує 
розміщення та подальшого адміністрування. 
Його можна розмістити як на одному 
комп’ютері, надавши доступ всім 
користувачам локальної мережі навчального 
закладу, так  і окремих комп’ютерах 
педпрацівників, хоча при цьому буде закрито 
доступ до певних інформаційних ресурсів 
[14]. 

Створення інформаційних ресурсів 
методичної служби, як правило, в більшості 
закладів освіти уособлюється у діяльності web

-сайту. Це дозволяє оперативно здійснювати 
науково-методичний супровід навчально-
виховного процесу та отримувати педагогами 
методичну допомогу в будь‑який час. Але 
використання навчальними закладами web-
сайтів для організації методичної роботи має 
певні недоліки, до яких, наприклад, можна 
віднести обмеження об’єму інформаційних 
ресурсів (навіть при використанні сторонніх 
хмарних сервісів) або ж небажання окремих 
педагогів висвітлювати власні методичні 
напрацювання через можливість порушення 
авторських прав. 

Саме тому досить актуальним є створення 
локального електронного методичного 
кабінету (ЕМК), розміщеного не в мережі 
Internet, а на комп’ютері методичного 
підрозділу навчального закладу.  

До переваг використання локального 
електронного методкабінету в порівнянні з 
web-ресурсами можна віднести: 
– збереження великих об’ємів інформації та 

швидке їх завантаження (наприклад, фото – 
та відеоматеріали, програмні засоби 
навчального призначення тощо); 

– можливість завантаження ЕМК або 
окремих його частин на будь-який 
комп’ютер у навчальному закладі; 

– самостійне оперативне оновлення та 
поповнення інформації методичною 
службою; 

– незалежність від підключення до мережі 
Internet; 

– обмін педагогічним досвідом лише серед 
працівників навчального закладу з 
мінімальними шансами порушення 

Структура локального електронного методичного кабінету ДНЗ «Сумське вище професійне 
училище будівництва та автотранспорту» 



26  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 (36), 2017 

Електронний методичний кабінет (ЕМК) 
створено у вигляді web-сайту, який має 
деревовидну структуру з навігаційно-
пов’язаних між собою web-сторінок. На 
сторінках, крім текстової та графічної 
інформації, розміщено гіпер-текстові 
посилання на інші веб-сторінки й об’єкти 
файлової системи комп’ютера (документи, 
відеоматеріали, презентації тощо). Для 
перегляду матеріалів ЕМК можна 
використовувати будь-яку програму браузер. 
Електронний ресурс розміщено на комп’ютері 
методичної служби училища. До редагування 
інформаційного контенту мають доступ 
керівники методичного підрозділу та голови 

методичних комісій. 
Розділ «Методичний кейс». Цей розділ 

використовується при організації навчально-
виховного процесу та у самоосвітній 
діяльності педпрацівників. З метою 
постійного доступу до інформаційних 
матеріалів розділ повністю завантажується на 
комп’ютери кожного педагогічного 
працівника закладу: 

«Нормативні документи» – нормативно-
правові акти з організації навчально-
виховного процесу, проведення уроків 
теоретичного та виробничого навчання, 
актуальні накази по училищу; 

«Методична бібліотека» – електронні 
версії методичних видань, статей, Internet-
публікацій за різними напрямками 
педагогічної діяльності; 

«Педагогічні інновації» – описання, аналіз, 
результативність новітніх педагогічних 
технологій; 

«Молодому спеціалісту» – матеріали для 
новоприбулих педпрацівників. 

Розділ «Організація методичної роботи». 
Розділ містить плануючі та підсумкові 

матеріали щодо організації основних 
напрямків методичної роботи училища:  
– накази з організації методичної роботи у 

навчальному році; 
– плани колективних форм методичної 

роботи (до планів додаються протоколи 
засідань, які можна завантажити для 
перегляду); 

– матеріали роботи творчих груп 
педагогічних працівників; 

– інші організаційні та підсумкові матеріали 
методичної роботи. 

Розділ «Робота над єдиною методичною 
проблемою». Містить організаційні та 
узагальнюючі матеріали щодо роботи 
педагогічного колективу над єдиною 
методичною проблемою. Користувачам 
надається можливість для перегляду та 
завантаження підсумкових матеріалів і 
творчих доробків педагогів: 

– загальний і щорічні плани опрацювання 
єдиної методичної проблеми;  

– розробки колективних заходів і творчі 
доробки педпрацівників за результатами 
роботи над єдиною методичною проблемою.   

Розділ «Робота методичних комісій». 
Містить інформацію про діяльність 
методичних комісій предметів загально-
освітньої та професійної підготовки. 

Розділ «Участь у заходах». Містить 
інформацію про результати участі 
педагогічних працівників та учнів в обласних і 
всеукраїнських заходах і конкурсах. 

Розділ «Методичні наробки». Містить 
гіперпосилання для завантаження методичних 
розробок і творчих робіт педагогічних 
працівників та учнів училища. 

Отже, концептуальними засадами 
інформатизації освітнього процесу в 
сучасному навчальному закладі є 
удосконалення форм і змісту навчального 
процесу, формування та розвиток 
інтелектуального потенціалу всіх його 
учасників, впровадження комп’ютерних 
методів навчання та тестування.  

Тому діяльність методичної служби 
будь-якого закладу освіти повинна перебувати 
у постійному процесі осучаснення, має бути 
спрямована на реалізацію чіткої моделі 
компетентного педагога, що здатен легко 
зорієнтуватися в освітньому просторі. Однією 
із складових цього процесу є створення 
електронного методичного кабінету, що 

Розділи електронного методичного 
кабінету 



27  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 (36), 2017 

оперативне надання їм методичної допомоги, 
презентацію та обмін позитивним 
педагогічним досвідом. Інформаційна база 
електронного методичного кабінету може 
включати в себе: нормативно-правову 
документацію; електронну методичну 
бібліотеку; документи з організації 
методичної роботи закладу; презентаційні 
матеріали інноваційного педагогічного 

досвіду; конкурсні роботи педпрацівників та 
учнів; результативність роботи окремих 
педпрацівників, творчих груп, методичних 
комісій. 

Використання сучасних інформаційних 
технологій надає змогу забезпечити 
креативність методичної діяльності, робить її 
різноплановою, цікавою, оптимальною та 
спрямованою на запити усіх учасників 
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І.В. Демещенко 

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ 
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ І 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

Постановка проблеми. Однією із 
найважливіших закономірностей розвитку 
сучасного суспільства є тісний взаємо-
зв’язок соціально-економічного прогресу та 
вдосконалення системи професійно-
технічної освіти. Домінуючою цінністю в 

суспільстві стає високий рівень освіти 
працівників,  зумовлений широким 
поширенням інформаційних технологій, що 
надзвичайно швидко оновлюються, та 
інтенсивним інформаційним обміном на 
міжнародному, державному й регіональному 



28  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 (36), 2017 

рівнях. Ці процеси визначають конкретні 
вимоги до рівня освіченості, професійної 
компетентності фахівців різних сфер, 
зокрема кваліфікованих робітничих кадрів. 

Як відповідь на нові виклики розвитку 
сучасного трансформаційного суспільства 
зароджується новий підхід до освіти, що 
базується на концепції результатів навчання 
у вигляді компетенцій [1, с.5]. 

До 1970-х років якість професійної 
діяльності фахівця ототожнювалась з 
поняттям «кваліфікація». Ідея гуманізації 
освіти вплинула на перехід до більш 
широкого поняття «компетентність». Воно 
містить, крім суто професійних знань і умінь, 
що характеризують кваліфікацію, такі якості 
особистості, як ініціатива, співробітництво, 
здатн ість  працювати  в команді, 
комунікативні здібності, уміння навчатись, 
оцінювати, логічно мислити, відбирати та 
використовувати інформацію тощо [6]. На 
зміст професійної освіти впливають 
«об’єктивні (потреби суспільства у розвитку 
робочої сили; розвиток науки і техніки, що 
супроводжується появою нових ідей, теорій і 
докорінними змінами в техніці й технології) 
та суб’єктивні (політика керівних сил 
суспільства,  методолог ічні позиції 
викладачів) фактори» [7, c.117]. 

Сутність компетентнісного підходу 
відображена в багатьох роботах таких 
науковців В. Байденко, І. Зимньої, 
В.  Краєвського,  Дж.  Равена,  Г. Селевко,  
О.  Субетто, Ю. Татура, А. Хуторського та ін. 

Висока ефективність проблемного 
навчання відзначена у роботах вітчизняних і 
зарубіжних психологів та педагогів: 
С. Архангельського, Дж. Бруннера, С. Віт-
вицької, В. Галузинського, А. Гебоса, 
Дж. Дьюї, М.  Євтуха, І. Лернера, О. Ма-
тюшкіна, М. Махмутова, Л. Секея, 
М. Фіцули та ін. Дослідники розкривають 
зміст і технологію проблемного навчання, 
аналізують його переваги та недоліки. 
Сучасні дослідження (О. Гулай, І. Рома-
щенко, С. Снісар, Т. Султанова) аналізують 
вплив проблемного навчання на мотивацію 
до навчання, розвиток проективних і творчих 
навичок учнів. 

Мета статті – проаналізувати зміст і 
значення проблемних методів навчання та їх 
вплив на підвищення якості підготовки 

м об ільн ог о ви сококвал іф ікован ог о 
робітника. 

Випускник професійно-технічног о 
навчального закладу повинен вміти 
застосовувати отримані в ході навчання 
знання, вміння та навички в повсякденних і 
мінливих ситуаціях на роботі. Це демонструє 
його професійну компе-тентність.  

Компетенція – це найважливіша 
характеристика фахівця, який повинен бути 
готовий до виконання професійної діяльності, 
щоб самостійно, відповідально, ефективно 
виконувати свої трудові функції. Компетенція 
в  р ез ул ьтат і сам ост ійн ої р оботи 
трансформується в професіоналізм, який є 
високою майстерністю, характеризує глибоке 
оволодіння спеціальністю, виражається в 
умінні творчо користуватися засвоєної в 
процесі навчання інформації. Забезпечити цей 
перехід може тільки саморозвиток, самоосвіта 
і само-вдосконалення особистості. Жоден 
навчальний заклад не може дати всіх знань, 
умінь і навичок, які знадобляться учневі в 
подальшій роботі. Він лише закладає базові 
знання та вміння, формує і розвиває навички 
самостійної роботи, які стають фундаментом 
для подальшого поглиблення в теорію та 
практику професійної діяльності. 

При тому якісно змінюється характер 
взаємодії викладача і учня, який стає 
суб’єктом цього процесу, а педагог – його 
організатором.  Відбувається перехід від 
навчання фактичними знаннями до 
осмислення подій, набуття навичок 
(компетенцій) і вмілому застосуванню в житті 
того, що накопичено при навчанні.  

Можемо виділити такі шляхи формування 
загальних і професійних компетенцій:  
– перехід від масового навчання до 

індивідуального підходу;  
– розвиток творчих здібностей майбутніх 

фахівців;  
– удосконалення навичок самостійної роботи.  

Найважливіший показник всесторонньо та 
гармонійно розвиненої особистості – це 
здатність застосувати отримані знання на 
практиці. Якщо навчання веде до розвитку 
творчих здібностей, то його можна вважати 
розвиваючим навчанням, тобто таким, при 
якому викладач, спираючись на знання 
закономірностей   розвитку   мислення,   
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спеціальними педагогічними засобами веде 
цілеспрямовану роботу по формуванню 
розумових здібностей і пізнавальних потреб 
своїх учнів. Саме таке навчання є 
проблемним. 

Проблемне і традиційне навчання розріз-
няються за метою та принципами організації 
педагогічного процесу. Мета проблемного 
типу навчання – це не тільки засвоєння 
результатів наукового пізнання, системи 
знань, а й самого шляху процесу отримання 
цих результатів, формування пізнавальної 
самодіяльності учня і розвитку його творчих 
здібностей. В основу організації мети процесу 
проблемного навчання покладено принцип 
навчально-пізнавальної пошукової діяльності 
учня, тобто принцип відкриття нового, 
способів дії. 

Організація проблемного навчання 
вимагає від викладача пояснення змісту 
найбільш складних понять, систематичного 
створення проблемних ситуацій, і організації 
навчально-пізнавальної діяль-ності так, щоб 
на основі аналізу фактів учні самостійно 
робили висновки й узагальнення, формували 
за допомогою викладача певні поняття, 
закони. В результаті в учнів виробляються 
навички розумових операцій і дій, навички 
перенесення знань, розвивається увага, воля, 
творча уява. 

Отже, проблемне навчання – це створення 
ланцюга проблемних ситуацій і керування 
діяльністю учнів із самостійного вирішення 
навчальних проблем [8, с.69]. 

Для реалізації проблемної технології 
необхідні:  
– відбір актуальних завдань,  
– визначення особливостей застосування 

проблемної технології на різних етапах і 
видах навчальної роботи,  

– система роботи педагога, описана в 
посібниках або рекомендаціях для учнів,  

– майстерність педагога, здатність 
активізувати розумову діяльність учнів.  

На початковому етапі становлення 
професійної компетенції при роботі з учнями 
першого курсу краще використовувати 
неімітаційні (символічні) методи активного 
навчання та тільки окремі елементи 
імітаційних методів.  На етапі освоєння і 
закріплення знань необхідно учня спонукати 
до самостійної роботи, сприяти розвитку у 
нього власної пізнавальної активності. Це 
закладає основу для самостійного осмислення 

інформації, вчить добувати її шляхом 
інтенсивної напруги власної розумової 
діяльності. Подальше використання активних 
методів навчання при освоєнні спеціальних 
предметів дозволить остаточно сформувати 
професійно мобільного висококва-
ліфікованого робітника. Діяльність викладача 
з формування загальних і професійних 
компетенцій ґрунтується на дидактичному 
принципі свідомості й активності, 
доповнюється іншими дидактичними 
принципами:  

– систематичність;   
– міцність;   
– науковість;   
– доступність;   
– зв’язок теорії з практикою.  

Для втілення в життя цих принципів 
необхідно:  
– навчити учнів ясно бачити мету і завдання 

майбутньої роботи (необхідна умова 
творчої діяльності); 

– навчити розділяти зміст навчального 
матеріалу на логічні завершені частини та 
послідовно їх розглядати; 

– навчити знаходити головне та другорядне 
в досліджуваному матеріалі, виділяти і 
засвоювати головне; 

– підтверджувати наукові знання 
практичними прикладами, а спостеріган-
ню життєвих фактів давати наукові 
пояснення; 

– всебічно аналізувати проблему, творчо 
підходити до її самостійного рішення, не 
чекати готових рішень;  

– робити самостійні висновки та самому 
підводити підсумки. 
Учень, який з першого курсу опанував ці 

вміння та навички, буде значно 
продуктивніше працювати на спеціальних 
дисциплінах і вийде дійсно компетентним 
кваліфікованим робітником. У загальному 
вигляді під час здійснення роботи педагогом з 
формування загальних і професійних 
компетенцій можна виділити такі етапи:  
– занурення в проблемну ситуацію;   
– організація діяльності;   
– здійснення діяльності;  
– підведення результатів, висновки.  

На уроках креслення я знайомлю учнів з 
азбукою техніки, її мовою, розширюю 
технічний кругозір, розвиваю технічне 
самостійне мислення, не тільки здатність 
вчитись на уроках, але й потребу вчитись 
упродовж усього життя. На кожному уроці 
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Наприклад, на початку уроку за темою 
«Перерізи» повторюємо попередній матеріал 
– «Прямокутне проекціювання». Ставимо 
питання: 
– Які існують види прямокутного 

проекціювання? 
– Які з них використовують найчастіше? 
– Коли використовуються додаткові та 

місцеві види? 
Потім учням пропонується розглянути 

деталь (валик, шатун), елементів якої не видно 
ні на одній з проекцій. Якщо елемент деталі 
(шпонкова канавка, отвір) не видно на 
проекціях, значить, накреслити, а згодом і 
виконати цей елемент неможливо. Виникає 
питання: «Що потрібно зробити, щоб показати 
глибину канавки, отвору і т.п.?». Учні, як 
правило, знаходять відповідь: деталь потрібно 
перерізати. 

Наступне питання: «Що ж потрібно 
показувати на перерізаній деталі?». Валик – 
деталь проста, і зображення всієї деталі 
позаду площини перетину нічого не дає для 
пояснення креслення. Отже, показувати на 
кресленні потрібно тільки ту частину, яка 

знаходиться в площині перетину. 
Так самі учні сформулюють визначення 

перерізу та його призначення: «Переріз – це 
зображення фігури, яку отримуємо при 
уявному перетині деталі площиною; на 
перерізі показують тільки те, що лежить 

безпосередньо в площині перетину. Переріз 

служить для того, щоб показати внутрішню 
будову деталі, яку не видно на проекціях». 

Класифікація креслень пояснюється 
викладачем. 

Учням пропонується завдання трену-
вального характеру, для виконання якого теж 
достатньо повідомленої інформації, але 
потрібно знайти правильний переріз на 
вказаному місці з варіантів, запропонованих 
карточкою.  

Додаю приклад карточок-завдань з теми 
«Розрізи» та «Складні розрізи». Карточки 
виготовлені в десяти варіантах. 

Отже, проблемне навчання прискорює 
процес формування загальних і професійних 
компетенцій, розвиток пізна-вальної 
самостійності й творчих здібностей учнів, 
застосування засвоєних знань у новій ситуації, 
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О.І. Лісун 

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ 
ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ – НЕОБХІДНА 

СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

Національна стратегія розвитку освіти в 
Україні на 2012 – 2021 роки визначає: 
«пріоритетом розвитку освіти є впровадження 
сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій, що забезпе-чують удосконалення 
навчально-виховного процесу, доступність та 
ефективність освіти, підготовку молоді до 
життєдіяльності в  інформаційному 
суспільстві». І, серед іншого, «це досягається 
шляхом... застосування у навчально-
виховному процесі та бібліотечній справі 
інформаційно-комунікаційних технологій 
поряд з традиційними засобами»  [1].     

Нагальною проблемою сьогодення є 
розвиток привабливості бібліотечних послуг. 
У час стрімкого розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій та їх активного 
впровадження в практичну діяльність кож-
ного освітянина бібліотекарі ПТНЗ крок за 
кроком освоюють технологічні новинки. Саме 
застосування подібних нововведень є 
перспективним інструментом організації біб-
ліотечного процесу щодо підготовки універ-
сальних, висококваліфікованих і конкуренто-
спроможних фахівців для ринку праці.  

Мета статті – проаналізувати створення 
бібліотечних продуктів через впровадження 
«хмарних» сервісів у практику роботи 
бібліотеки ПТНЗ та визначити перспективу 
використання їх в освітянській діяльності в 
цілому. Для досягнення поставленої мети 
визначено такі завдання: визначити сутність 
«хмарних» технологій; дослідити процеси 
використання бібліотекарями ПТНЗ сучас-них 
освітніх технологій; визначити  шляхи 
поширення передового досвіду серед 
бібліотекарів Сумщини. 

Аналіз останніх даних свідчить, що 
проблема використання «хмарних» техно-
логій у навчальному середовищі досліджу-
ється багатьма науковцями, зокрема: В. 
Биковим, І. Захаровою, Є. Патаракіним, С. 
Сисоєвою, Є. Ястребцевою та ін. Але питання 
ефективного впровадження «хмарних» 
сервісів Google в освітянську діяльність 
професійно-технічних навчальних закладів 
було досить поверхово розроблене О. 
Гришаєвою. Тому проблема активного 
використання сервісів  Google працівниками 
закладів профтехосвіти потребує подальшого 
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З цією метою координатором діяльності 
бібліотекарів ПТНЗ області створено творчу 
групу, до складу якої входять бібліотекарі: М. 
Картава (ДПТНЗ «Роменське вище професійне 
училище»), Т. Жадан (ДПТНЗ «Шосткинське 
вище професійне училище»), С. Садовнича 
(ДНЗ «Сумське міжрегі-ональне вище 
п р о ф е с і й н е  у ч и л и щ е » ) ,  
Л. Шкарапута (ДПТНЗ «Свеський профе-
сійний аграрний ліцей»). Члени творчої групи 
працюють над упровадженням ефективних 
шляхів застосування іннова-ційних технологій 
у практику роботи бібліо-тек,  розширенням 
бібліотечного кола через створення власних 
блогів, сайтів бібліотеки та сторінок 
електронної бібліотеки нав-чальних закладів.  

Досвід бібліотекарів професійно-тех-
нічних навчальних закладів Сумської області 
х а р а к т е р и з у є т ь с я  у м і н н я м и ,  щ о 
вдосконалюються, поповнюючись залежно від 
готовності й прагнення особистості до 
професійного росту. Існують різні освітні 
технології як засоби професійного 
становлення особистості. Професійна 
компетентність бібліотекаря – це набута в 
процесі навчання інтегрована здатність 
особистості, до якої належать знання, уміння 
та досвід. Компетентність бібліо-текаря 
включає в себе сукупність необхідних знань, 
професійних умінь і навичок з якісного 
обслуговування читачів, проведення масових 
виховних заходів, оволодіння сучасними 
інформаційними технологіями, що в 
сукупності створює імідж бібліотеки, 
орієнтований на успіх. 

У процесі професійного становлення 
особистості важливим є взаємозв’язок 
професійних та особистісних якостей 
бібліотекаря: інформованість, ініціативність, 
комунікабельність. На підставі проведеного 
дослідження діяльності бібліотекарів ПТНЗ 
області визначено характерні особистісні 
якості бібліотекаря: прагнення до 
самовдосконалення та саморозвитку, 
комунікабельність, оптимізм, наполег-ливість, 
організованість, упевненість,  толерантність. 
Сучасний бібліотекар постійно аналізує свою 
діяльність, ставить перед собою нові завдання 
та визначає методи постійного удосконалення 
профе-сійної компетентності. Успішне 
професійне становлення залежить від 

вроджених задатків, набутого досвіду та 
підтримки керівництва освітнього закладу.  

Ступінь розвитку інформації та її 
доступність підвищує рівень і якість надання 
послуг. Зростання обсягів інформації потребує 
її якісної обробки, впровадження нових форм 
роботи. Упровадження комп’ютерних і 
телекомунікаційних технологій у роботу 
бібліотек є вже не модою, а нагальною 
вимогою до підвищення продуктивності та 
якості бібліотечно-інформаційного 
обслуговування на основі створення, 
використання та інтеграції електронних 
ресурсів, а також автоматизації бібліотечних 
процесів [2]. 

Сучасний розвиток процесів автоматизації 
в бібліотеках проходить досить швидкими 
темпами. Серед закладів профтехосвіти 
Сумської області першо-прохідцем у 
створенні електронної бібліотеки в 2014 році 
став державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Роменське вище 
професійне училище», де творчою групою під 
керівництвом директора П. Помарана 
створено електрон-ний комплекс навчальних 
підручників і посібників для учнів та 
працівників училища (http://
bibliotekavpu.ucoz.com/load/). На сьогоднішній 
день електронна бібліотека забезпечена 
комп’ютерною технікою у кількості 7 штук, 
під’єднаних до мережі Інтернет, Wi-Fi, 
обладнана ксероксом і принтером для надання 
електронних послуг. У бібліотеці встановлено 
проектор з мультимедійною дошкою, що дає 
змогу проводити різноманітні позаурочні 
виховні заходи, семінари-практикуми, уроки. 
Електронна бібліотека містить 1270 мате-
ріалів, з них: електронних підручників і 
навчальних посібників – 230, відео мате-ріалів 
– 115, презентацій – 286, лекцій – 160, 
рекомендацій до лабораторних, практичних, 
самостійних робіт – 135, рекомендацій до 
курсових, дипломних – 27, контрольних і 
тестових завдань – 205, інших електронних 
матеріалів з професійної підготовки – 112. 
Бібліотекар М. Картава постійно піклується 
про надання електронних послуг учням і 
працівникам закладу,  дбає про поповнення 
контенту електронної бібліотеки навчальними 
матеріалами за напрямками підготовки 
Роменського вищого професійного училища.   
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ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне 
училище» Т. Жадан щодо упровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у 
практику роботи. 

Темою самоосвіти бібліотекаря було 
обрано «Інформаційно-комунікаційні техно-
логії (ІКТ) в бібліотеці». В лютому 2012 року 
на допомогу навчально-виховному процесу на 
безкоштовній основі сайтів Google створено 
сайт «Бібліотека ДПТНЗ Шосткинське ВПУ», 
котрий постійно онов -люється та 
удосконалюється. Сайт бібліотеки виявився 
успішним проектом, про що свідчать дані 
аналітики Google Analytics: відвідувань 
приблизно 800-900 за місяць. Мапа 
користувачів сайту досить обширна (Київ, 

Львів, Харків, Суми, Дніпро, Шостка). 
При роботі з сайтом бібліотекар активно 

використовує й інші сервіси  Google: - Google 
Диск (сервіс створення і зберігання даних), - 
Google Фото (сервіс редагування і зберігання 
фото), - Google+ (соціальна мережа).  

Про сайт бібліотеки, що доступний для 
упровадження в освітню практику будь-якого 
професійно-технічного навчального закладу, 
йдеться у проекті Т.  Жадан  «Веб-сайт 
б і б л і о т ек и  п р о ф ес і й н о - т ех н і ч н о г о 
навчального закладу: упровадження в освітню 
практику».   

Метою проекту є аналіз можливості 
створення, функціонування та упровадження в 
освітню практику професійно-технічних 
навчальних закладів бібліотечних сайтів на 
прикладі сайту бібліотеки ДПТНЗ 

«Шосткинське ВПУ». Проект брав участь у 
п’ятій Міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти – 2014» у розділі «Наявність 
системних заходів з упровадження в освітню 
практику навчальних закладів електронних 
ресурсів, технологій, засобів, порталів, 
підручників, бібліотек» у номінації 
«Орган ізац ія  і  науков о-м ет одичн е 
забезпечення впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в процес навчання, 
підвищення кваліфікації та управління». 

Сайт бібліотеки ДПТНЗ «Шосткинське 
ВПУ» – це офіційне представництво бібліо-
теки училища в Інтернеті. Для більш вільного 
й особистісного викладення інформації у 
вересні 2015 року на сервісі Blogger (від 

Google) бібліотекарем створено 
блог училищного бібліотекаря 
( V p u l i b r a r y ) .  Б л о г  н а д а є 
б і б л і о т е к а р ю  м о ж л и в і с т ь 
спілкування з користувачами за 
допомогою коментарів. Цільова 
аудиторія блогу – бібліотекарі, 
педагогічні працівники, інші 
користувачі, які цікавляться 
інформаційно-комунікаційними 
технологіями. З червня 2016 року 
блог має методичну спрямованість: 
за його допомогою бібліотекар 
поширює власний досвід роботи.  
   Для створення інтерактивних 
вправ, розміщених на блозі, було 
обрано краєзнавчу тематику. Це 
розраховано, в першу чергу, на 
бібліотекарів ПТНЗ Сумської 

області, для того, щоб зацікавити їх, 
спонукати дізнаватися більше про свій рідний 
край, мати можливість зацікавити інших, 
використовувати вправи у своїй роботі, 
створювати власні.  

Бібліотекар Шосткинського ВПУ не 
тільки розміщує онлайн-вправи на блозі, а й 
використовує їх як складову масового заходу. 
Так, у сервісі LearningApps.org створено 
інтерактивні вправи («Основи гігієни праці», 
«Перша допомога при кровотечах», «Перша 
допомога при нещасних випадках»), котрі 
були випробувані під час проведення онлайн-
вікторини в рамках місячника охорони праці. 
Сервіс LearningApps.org працював бездоганно, 
а самі вправи викликали цікавість і постійно 
утримували увагу учнівської молоді. Т. Жадан 
досліджує інші онлайн-сервіси на предмет 

https://sites.google.com/site/
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Результати таких досліджень 
опубліковуються на блозі та 
поширюються через соціальну мережу 
Google+. Аккаунт бібліо-текаря Т. 
Жадан на Google+ був створений у 
липні 2015 року з метою професійного 
спілкування. Сайт бібліотеки ДПТНЗ 
«Ш ост ки н -сь ке ВПУ »,  бл ог 
училищного бібліотекаря пов’язані 
між собою та соціальною мережею 
Google+, через яку за допомогою 
кнопки +1 відбувається поширення 
власних публікацій. Також через 
Google+ бібліотекар поширює досвід  
бібліотекарів-новаторів, що може бути 
упроваджено в бібліотеках ПТНЗ. 
Найбільш цікавим є досвід роботи завідуючої 
бібліотекою Сумського коледжу СНАУ Л. 
П о н к р а т о в о ї  т а  б і б л і о т е к а р я 
ЗОШ №5 м. Токмака Запорізької області 
Г. Симоненко. 

Т. Жадан намагається через соціальну 
мережу Google+ налагодити професійне 
спілкування бібліотекарів ПТНЗ Сумської 
області між собою та з бібліотекарями інших 
освітніх закладів. Для цього потрібно 
зареєструватись і підписатися на аккаунт 
Татьяна Жадан у Google+. Наприкінці 2017 
року аккаунт має близько 30 підписок 
(переважно це  бібліотекарі та бібліотеки), з 
них 10 підписок входить до кола «Мере-жевий 
щоденник бібліотекарів ПТНЗ Сумської 
області» (блог НМЦ ПТО у Сумській області).  

Бібліотека ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» 
не має у своєму розпорядженні програмних 
засобів для автоматизації бібліотечних 
процесів,  ведення електрон-ного каталогу й 
електронних картотек. 
Т. Жадан створено електронну картотеку для 

забезпечення інформаційного супро-воду 
Концепції з дослідження та реалізації 
методичної проблеми ДПТНЗ «Шосткинське 
вище професійне училище»: «Розвиток 
професійних компетентностей учнів через 
упровадження педагогічних та виробничих 
технологій» (2011-2016 роки). Електронна 
картотека створена на основі сайтів Google та 
орієнтована на педагогічних працівників 
Шосткинського вищого професійного 
училища, тому що вся рекомендована 
література наявна в бібліотеці училища. 
Картотека стане в нагоді й іншим 
користувачам, які можуть звернутися з 
переліком літератури до бібліотеки свого 
освітянського закладу. Бібліографічний опис 
статей та інших видань у картотеці складено 

згідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. 
Бібліографічний запис. Бібліогра-
фічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання», тому інформа-цію 
з сайту можна копіювати для складання 
списку літератури для методичних 
розробок, публікацій, звітів тощо.  
      Починаючи з 2016 року,  ДПТНЗ 
«Шосткинське ВПУ» працює над 
новою Концепцією з дослідження та 
реалізації методичної проблеми: 
«Упровадження інноваційно-педагогіч-

них технологій у навчально-виховний 
процес». Роботу над темою заплановано до 
2021 року. Продовжується робота над 
електронною картотекою, яка систематично 
поповнюється новими бібліографічними 
записами. Електронна картотека, не замінює 

http://vpulibrary.blogspot.com/ 

https://biblptnz.blogspot.com/ 
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Окрім електронної картотеки бібліо-текар 
веде традиційні паперові тематичні картотеки: 
«Педагогіка та психологія», «Освіта», 
«Виховання», «Безпека життє-діяльності», 
«Економіка України», «Історія України», 
«Краєзнавство», «Персоналії», «Календар», а 
також алфавітний і систематичний каталоги.  

Систематичний каталог і розставляння 
книжкового фонду в бібліотеці училища 
організовано на виконання наказу 
Міністерства освіти і науки України від 
26.06.2017 №  929 «Про впровадження 
Універсальної десяткової класифікації в 
практику роботи бібліотек». УДК також 
використовується при складанні щомісяч-ного 
інформаційно-аналітичного видання 
бібліотеки – вісника «Сторінками періоди-них 
видань», що публікується на сайті бібліотеки. 

Про впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у практику роботи 
Т.  Жадан неодноразово доповідала на 
засіданнях педагогічної ради, а також на 
засіданнях методичної секції класних 
керівників [3]. 

Прикладом просвітницької роботи 
бібліотекаря є проведене дослідження «Що 
слід розуміти під електронним підруч-
ником?». Його результати в червні 2016 року 
опубліковані на блозі училищного 
бібліотекаря «Vpulibrary» та подано до 
редакції журналу «Профтехосвіта».  

На сайті НМЦ ПТО у Сумській області 
можна ознайомитися з веб-портфоліо 
бібліотекаря ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ», в 
якому зроблено акцент саме на ІКТ у роботі 
бібліотеки.  

У вересні 2016 року в ДПТНЗ «Свесь-кий 
професійний аграрний ліцей» відбувся 
обласний семінар бібліотекарів професійно-
технічних навчальних закладів Сумської 
області, де Т. Жадан презентувала власний 
досвід з упровадження ІКТ в роботу 
бібліотеки: рекомендувала з метою 
отримання уявлення про різноманіття ІКТ 
переглянути презентацію «Онлайн-ресурси в 
роботі бібліотеки. Практичний аспект» Л. 
Понкратової (завідуюча бібліотекою коледжу 
Сумського Національного аграр-ного 
університету) та пройти дистанційні курси 
«Куратор змісту» (мережевий інфор-
маційний аналітик) від НТУ «Харківський 
політехнічний інститут» [6].  

Бібліотекар-новатор Т. Жадан у 2016 році 
представила власні напрацювання «Методичні 

рекомендації упровадження інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у практику 
роботи бібліотек професійно-технічних 
навчальних закладів» з питання організації та 
впровадження ІКТ, де детально розглядаються  
різні аспекти роботи з сервісами Google. У 
методичних рекомендаціях автор аналізує та 
представляє як теоретичні тлумачення 
основних термінів стосовно сервісів Google, 
так і їхнє практичне упровадження у роботу: 
створення сайту і блогу бібліотеки, налагод-
ження професійного спілкування в соціальній 
мережі Google+, надає поради та робить 
важливі акценти на деталях і етапах створення 
власного цифрового продукту. Корисним і 
цікавим для бібліоте-карів є розділ  
«Аналітика сайту (сервіс Google Analytics)», у 
якому йдеться про засади статистичного 
аналізу сайту,  складан -ня зв іт ів , 
удосконалення роботи сайту. 

Автор визначає як плюси, так і мінуси, 
сервісів Google Sites, Blogger, рекомендує 
бібліотекарям-новачкам «зосередити свою 
увагу» саме на блозі та надає практичні 
покрокові інструкції щодо створення й 
управління блогом бібліотеки. Корисними є 
адреси блогів і сайтів колег-бібліотекарів, 
надані Т. Жадан, де можна переглянути стилі, 
елементи оформлення та запозичити цікавий 
досвід. У цілому, за змістом, структурою, 
логікою та послідовністю викладання 
«Методичні рекомендації з упровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) у практику роботи бібліотек професійно
-технічних навчальних закладів» є 
оригінальним виданням, що має наукову та 
практичну цінність. Вони будуть корисними 
для бібліотекарів, педагогів і системи ПТНЗ, і 
ВНЗ, які бажають сфор-мувати стратегію 
розвитку нового комунікаційного середовища, 
запропонувати новий, сучасний образ 
бібліотеки. 

НМЦ ПТО у Сумській області після 
ґрунтовного дослідження визначено, що 
досвід роботи Т. Жадан заслуговує  
розповсюдження і практичного застосу-вання 
у бібліотеках. Це сприятиме розширенню 
професійних контактів, пошуку нових 
пріоритетів, ідей співробітництва і способів 
їхньої реалізації в бібліотечній галузі, 
формувати позитивний імідж книгозбірень, 
стимулювати останніх бути партнерами в 
процесі розвитку бібліотек.  

Маємо вже першого послідовника: 
бібліотекарем ДПТНЗ «Свеський професійний 
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та розміщено на ньому краєзнавчу 
інтерактивну вправу, зроблену в сервісі 
LearningApps.org. Також тут розміщено план 
роботи бібліотеки на новий навчальний рік. 
На основі ухваленої Кабінетом Міністрів 
Постанови № 177 «Про припинення 
використання бібліотечно - бібліографічної 
класифікації та впроваджен-ня Універсальної 
десяткової класифікації» активізувалася 
діяльність бібліотекаря в дотриманні 
основних правил і єдиних методів 
індексування документів, переве-дення 
книжкового фонду з ББК на УДК.  
Своєчасною підтримкою всіх бібліотекарів 
ПТНЗ стали практичні поради бібліотекаря 
Свеського професійного аграрного ліцею 
Л. Шкарапути «Універсальна десяткова класи-
фікація (УДК): знайомимось, вивчаємо, 
впроваджуємо» щодо зіставлення, вивчення та 
застосування класифікаційних індексів 
таблиць УДК. Ці рекомендації допоможуть 
працівникам бібліотек професійно-технічних 
навчальних закладів максимально приско-
рити розміщення та систематизацію 
книжкового фонду в бібліотеках, зробити 
швидким і легким пошук документів, 
відображених у каталогах і картотеках. Автор 
методики переведення існуючих фондів з 
системи ББК на УДК акцентує увагу на те, що 
потрібно враховувати профіль  бібліотеки, 
склад і кількість книжкового фонду, попит її 
читачів, а також досвід бібліотечної роботи.  

Як уже було зазначено, НМЦ ПТО у 
Сумській області створено блог бібліотечного 
кола ПТНЗ Сумщини «Мережевий щоденник 
бібліотекарів ПТНЗ Сумщини». Сьогодні 

бібліотечне коло поступово розширюється, 
проте все ще третина бібліотек ПТНЗ не 
забезпечена сучасною комп’ютерною 
технікою.  

Презентацію власних методичних 
напрацювань бібліотекарів ПТНЗ Т. Жадан, С. 
Садовничої, Л. Шкарапути представлено у 
вересні 2017 року на семінарі-практикумі з 
теми «Актуальні напрямки діяльності 
бібліотекарів ПТНЗ у новому навчальному 
році». 

Бібліотекар ДНЗ «Сумське міжрегіо-
нальне ВПУ» С. Садовнича подала пропо-
зицію про впровадження у бібліотеках ПТНЗ 
акції Буккроссингу. Через спеціальний сайт 
прочитана книга виставляється на обмін для 
популяризації читання. У разі відсутності 
комп’ютера в бібліотеці на абонементі 
виділяється стелаж або полиця, де бажаючі 
можуть замінити особисті книги  та взяти 
почитати книги, залишені іншими читачами з 
своїх особистих зібрань. Створюється 
своєрідний читацький клуб, члени якого 
о б м і н ю ю т ь с я  п р о ч и т а н и м . 
Створення  куточку «вільних книг» сприяє 
спілкуванню читачів,  підтримується 
магія  читання, формується читацький смак. 

Отже, можна зазначити, що активне 
впровадження нових бібліотечних послуг 
з ум ов и т ь  п ри шв и дшен н я  п р оц ес у 
модернізації системи професійної (професійно
-технічної) освіти в цілому. При тому поряд із 
завданням інтеграції інформаційного простору 
б і бл і о т ек  в  Ін т ер н ет - с ер ед о в и щ е 
актуалізується  питання визначення 
перспективних напрямів розвитку бібліотек 
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І.О. Смирнова 

УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ 
ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ 

ПРОЦЕС ПТНЗ СУМЩИНИ 

Сьогодні відбувається інформатизація усіх 
сфер життя суспільства, і освіта не є 
винятком. Державні стандарти професійно-
технічної освіти і реалії сьогодення вимагають 
освоєння учнями значного обсягу інформації, 
що досягається інтеграцією інформаційно-
комунікаційних і педагогічних технологій.  

Одним із шляхів удосконалення освітнього 
процесу, підвищення якості навчання, рівня 
мотивації учнів, на нашу думку, є 
використання сучасних засобів навчання (далі 
СЗН). Якими є інформаційно-комунікативні 
технології. І якщо 5-10 років тому актуальним 
було використання таких засобів навчання, як 
презентації, документи Word, то сьогодні в 
тренді електронні підручники у мережі 
Інтернет, «хмарні» технології, он-лайн дошки, 
Інтернет-тестування тощо. 

Метою статті є дослідження процесу 
впровадження СЗН у професійно-технічних 
навчальних закладах (ПТНЗ) Сумщини.  

Для досягнення поставленої мети 
визначено такі завдання: 

- визначення сутності сучасних засобів 
навчання та необхідності їх застосування у 
навчально-виховному процесі професійно-
технічних навчальних закладів (далі ПТНЗ); 

- дослідити шляхи впровадження СЗН 
Навчально-методичним центром у Сумській 
області в освітній процес ПТНЗ Сумщини. 

Використання сучасних електронних 
засобів навчання у навчально-виробничому 
процесі є новим способом формування знань, 
умінь та навичок. Для визначення сутності 
поняття «сучасний засіб навчання» варто 
зазначити, що засобом навчання є 
матеріальний або ідеальний об’єкт, який 
«розміщено» між викладачем та учнем з 
метою засвоєння знань, формування досвіду 
пізнавальної та практичної діяльності 

останнього [3]. Засоби навчання суттєво 
впливають на якість знань учнів, їхній 
розумовий розвиток і професійне 
становлення. 

У науковій літературі поняття «сучасний 
засіб навчання» зустрічається дуже часто, 
проте відсутні чіткі його визначення. 
Більшість авторів ототожнюють з технічними 
засобами навчання (комп’ютер, планшет, 
мультимедійний екран, проектор, тощо) та 
(або) з електронними засобами навчання 
(електронні таблиці, електронні бібліотеки, 
презентації, тестові завдання, віртуальні 
лабораторні роботи, відео-курси, тощо). У цій 
статті СЗН розглядаються як електронні 
засоби навчання, створені за допомогою 

Варто врахувати, що вплив СЗН на учнів 
може бути не тільки позитивним, але й 
негативним. За певних умов він призводить 
до негативних змін у перебігу навчального 
процесу (погіршуватиметься рівень знань, 
умінь і навичок, надаватиметься шкода 
психіці учнів, адже, як відомо, робота за 
комп’ютером має певні часові обмеження). 
Тому при використанні СЗН необхідно 
враховувати психофізіологічні вимоги, а 
також дуже старанно визначати їхній зміст. 



38  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 (36), 2017 

Отже, зміст СЗН має відповідати 
навчальній програмі та принципам: 

1) науковості; 
2) наявності «вхідної інформації», 

опрацювання якої забезпечує діагностику 
користувача й успішне формування знань, 
умінь й навичок, їх використання у 
практичній діяльності; 

3) креативності подачі та пояснення 
навчальної інформації, що спонукає учня до 
пізнавальної діяльності, логічно-системного 
мислення; 

4) мобільності та оперативності 
користування інформацією: можливості 
визначати темп подачі й пояснення матеріалу, 
повернення до раніше вивченого, 
комплексного використання інформації 
різними і водночас зручними для кожного 
учня способами (текстовий, звуковий, 
екранний, анімаційний, графічний, 
гіпертекстовий, поетапно-сторінковий, із 
можливостями вибору крупних планів) [4]. 

СЗН створюються із використанням 
гіпертекстової технології, мультимедійних 
компонентів, об’єднаних спільним 
програмним середовищем. 

На нашу думку, СЗН необхідно 
використовувати лише в комплексі з 
традиційними, тобто вони є допоміжними, і це 
ніяк не знижує ролі викладача чи майстра 
виробничого навчання.  

Визначимо відмінності СЗН від 
традиційних засобів навчання (див. табл. 1).   

Отже, сучасні засоби навчання – 
комплексна, цілісна дидактична, методична й 
інтерактивна програмна система, що 
уможливлює ефективне викладання 
навчального матеріалу.  

Цьому сприяє використання різнома-
нітних мультимедія додатків. Мультимедія – 
це поєднання різних засобів викладання 
інформації, коли вербальний текст, звук, 
графіка, мультиплікація, відео та просторове 
моделювання утворюють цілісну систему. 
Учень не просто пасивно сприймає,  а й бере 
активну участь у навчальному процесі. Також 
СЗН уможливлює проведення тестування, 
опитування, рішення різних інтерактивних 
вправ. 

Однією з основних умов оновлення 
сучасного змісту професійної освіти є 
забезпечення достатньої готовності викладача 
до здійснення навчальної діяльності з 
застосуванням інформаційних технологій. 

Сьогодні одним із напрямів діяльності 
Навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Сумській області є 
впровадження СЗН у навчально-виховний 
процес ПТНЗ Сумщини (рис. 1). 

Відповідно до сучасних вимог викладачі 
отримують знання та навички у роботі з он-
лайн дошкою, створення та використання 

Таблиця 1 
Відмінності СЗН від традиційних засобів навчання 

Ознака Традиційні засоби навчання  СЗН 

Можливість 
використання 
різноманітних 
принципів викладання 
матеріалу. 

Використання графічних і 
текстових матеріалів. 

Використання графічних, текстових, 
динамічних, звукових, 
відеоматеріалів. 

Інтерактивне вивчення. Всі учні вивчають матеріал 
однаковим способом. 

Кожен учень вибирає найбільш 
зручний для нього спосіб роботи для 
ефективного засвоєння матеріалу. 

Поглиблене вивчення 
матеріалу. 

Для поглибленого вивчення 
матеріалу необхідно 
використовувати інші засоби 
навчання. 

Можливість заглиблення в матеріал і 
його розширення там, де це 
необхідно, за рахунок наявності 
гіперпосилань. 

Відкритість, гнучкість. Коригування змісту є тривалим 
процесом, зазвичай традиційні 
засоби навчання можна вико-
ристовувати тільки під час уроку 
(плакати, роздатковий матеріал). 

Відкрита (зазвичай знаходиться в 
Інтернеті), гнучка система, що дає 
змогу коригувати, удосконалювати й 
розвивати обсяг та зміст матеріалу. 

Обсяг матеріалу Обмежений Значний 
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Рисунок 1. 
Прикладами створених у НМЦ ПТО у 

Сумській області сучасних засобів навчання 
є: 
- електронний збірник матеріалів конкурсу 
фахової майстерності з професії 
«Кондитер» (рис. 2); при тому було 
використано он-лайн сервіс PadLet, що дало 
змогу представити презентації викладачів і 

майстрів в он-лайн форматі; 
- дидактичне забезпечення заняття з 
викладачами за темою «Використання он-
лайн дошки PadLet у навчальному процесі»;  
- планування та звіт роботи методичної 
комісії ДНЗ «Сумський центр ПТО харчових 
технологій, торгівлі та ресторанного 
сервісу» (рис. 3); створений за допомогою 
онлайн дошки Lino план-звіт дозволяє 
спочатку ефективно розпланувати діяльність 
методичної комісії ПТНЗ, потім поступово 
формувати звіт за визначений період, 
розміщуючи матеріали засідань (протоколи, 

виступи, звіти про роботу гуртків, 
презентації, фото, відеоматеріали тощо); у 
такий спосіб на кінець періоду формується 
ґрунтовний звіт про діяльність методичної 

комісії. 
 
 
Перспективним шляхом впровадження 

СЗН у навчально-виховний процес ПТНЗ 
Сумщини є ведення блогу «Інтернет-майстер
-клас «Впровадження інформа-ційних 
технологій педагогами ПТНЗ», де 
користувачами є 41 педагогічний працівник. 
На блозі регулярно розміщуються інструкції 
щодо створення та використання СЗН, 
результати діяльності НМЦ ПТО. Також блог 
містить відео-уроки за відповідною 
тематикою, перелік інтернет-сервісів (з 
посиланнями), корисних для педагога тощо. 
Завдяки можливості коментування записів 
блогу, учасники Інтернет-майстер-класу 
отримують мето-дичну допомогу зі 
створення СЗН онлайн. До того ж блог дає 
педагогам змогу займатися самоосвітою у 
будь-який зручний час, обирати необхідний 
темп навчання, при необхідності згадати 
інформацію, що надавалася під час різних 
семінарів. 

Отже, основними перевагами 
використання СЗН є глибоке засвоювання 
знань, підвищення інформативної ємності й 
наочності, формування креативності, творчої 
активності учнів, мотивація самостійної 

Рисунок 2. Електронний збірник матеріалів за 
підсумками конкурсу фахової майстерності з 

професії «Кондитер» (https://padlet.com/
irinasmir77/y5chacepc9lr) 

Рисунок 3. План, звіт роботи 
методичної комісії ДНЗ «Сумський 
центр ПТО харчових технологій, 
торгівлі та ресторанного сервісу» 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ  
ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

За Державним стандартом повної загальної 
середньої освіти завданнями освітньої галузі 
«Мови  і  літератури»  є «…формування 
гуманістичного світогляду, духовного світу 
учня, його моралі, загальної культури, 
особистісних рис громадянина України, який 
усвідомлює свою належність до світової 
спільноти» [1]. Отже, серед завдань сучасної 
освіти одним із найважливіших є виховання 
гармонійно розвинутої особистості. 
Навчаючи учня українській мові у системі 
ПТО з метою реалізації заходів Державної 
національної програми «Освіта. Україна ХХІ 
століття» [2], а також відповідно до 
Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ 
столітті [3], назріла потреба модернізації 
професійно-педагогічної освіти в системі 
підготовки кваліфікованих робітників з 
метою забезпечення потреб суспільства. 
Сьогодні стає очевидним, що прогрес науки, 
техніки, технології, виробництва, ринкових 

відносин, бізнесу, культури тощо тісно 
пов’язаний з працею людей, які показують 
найвищі досягнення  в обраній сфері 
діяльності. Стає все більше очевидним, що 
люди праці – це висококваліфіковані 
робітники, і тому всебічний розвиток учнів – 
це ключова національна проблема. 

Інструментом  здобуття знань є мова. 
Вона не лише активно використовується у 
сфері духовної культури, а й пов’язана з 
виробництвом, його окремими галузями та 
процесами, з соціальними відносинами. 
Отже, мова – елемент соціальної сфери.  

У сучасному житті по-новому 
розглядаються питання функціонування 
мови, яка є одним із основних критеріїв 
професіональності, показником фахових 
знань. Реформування професійної освіти 
вимагає нових підходів до викладання 
української мови та визначає особливу її роль  
у  розвитку  особистості.  Без знання  

О.А. Гончарова З ДОСВІДУ РОБОТИ 
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рідної мови сьогодні неможливо стати 
повноцінним громадянином, високоінте-
лігентною людиною, кваліфікованим, 
конкурентоспроможним  фахівцем у будь – 
якій галузі виробництва. 

У зв’язку з поширенням використання 
української мови на підприємствах і в 
установах помітно збагачується словник 
професійної термінології новою лексикою. 

Знання мови - один із основних 
компонентів професійної підготовки. Знання 
мови своєї професії підвищує ефективність    
праці,   допомагає    краще  
орієнтуватися на виробництві та в 
безпосередніх наукових і ділових контактах. 
Неможливо бути висококваліфі-кованим 
робітником, не володіючи мовою своєї 
професії. Учні повинні засвоїти не тільки 
відомості про лексичні, морфо-логічні, 
синтаксичні норми сучасної української 
літературної мови, терміни й професіоналізми 
майбутнього фаху, а й оволодіти навичками 
п р о ф е с і й н о ї  к о м у н і к а ц і ї ,  у м і т и 
використовувати фахову українську 
термінологію, коригувати тексти відповідно 
до норм літературної мови, розвивати 
культуру мовлення, ознайоми-тися зі 
словниками, довідниками, які сприятимуть 
удосконаленню їхньої мовної культури.  

А тому основним напрямком моєї роботи 
стало професійне спрямування уроків 
української мови. З цією метою я підготувала 
навчально-методичний посібник «Мова моєї 
професії», який містить теоретичний матеріал 
професійного спрямування, велику кількість 
творчих і практичних завдань професійного 
змісту, що допомагають урізноманітнити 
проведення уроків. 

Також розробила словники професійної 
л ек с и ки  з а  п р о ф ес і я м и :  к у х а р , 
плодоовочівник, водій, лісник, верстатник 
широкого профілю, електрогазозварник, 
формувальник тощо, тлумачні словники, 
п ідібрала матеріали  професійног о 
спрямування до кожного уроку мови. 

Готуючи фахівців, слід брати до уваги те, 
що невід’ємною частиною їхньої майбутньої 
діяльності, іміджу і, зрештою, успіху є вміння 
спілкуватися. Спілкування – це усний вид 
діяльності,один із неодмінних елементів 
спільної діяльності людей в усіх сферах. Усна 
форма мовлення виникла на початковому 

етапі розвитку людства разом з практичною 
п о т р е б о ю  л ю д ей  б е з п о с е р е д н ь о 
обмінюватися думками у процесі трудової 
діяльності [4]. А на сучасному етапі потреба 
переросла у нагальність. Формуючи 
професійне мовлення, викладач повинен 
дбати про те, щоб учні під час навчання або 
виробничого процесу думали цією мовою, не 
вдаючись до перекладу. За допомогою 
українського слова в учнів формується 
певний світогляд, ставлення до предметів, 
явищ зовнішнього середовища. За допомогою 
професійного мовлення майбутні фахівці 
закріплюють у пам’яті результати пізнання 
дійсності й цим об’єктивують свою 
свідомість, оскільки вона є запорукою 
зближення праці й спілкування.  

Першочерговим завданням є розвиток 
усного професійного мовлення. Це вчити 
учнів правильно і довільно у відповідності з 
нормами літературної мови користуватися 
всім арсеналом мовних засобів, застосовуючи 
професійну лексику. Добре розвинуте 
мовлення робітника є передумовою 
успішного оволодіння  професією. Створення 
системи роботи щодо розвитку зв’язного 
мовлення –завдання складне. На уроках 
використовую як традиційні, так і нові 
методи роботи з учнями. До таких можна 
віднести ситуативні завдання та вправи, 
розв’язання яких потребує творчого підходу. 
Мета системи ситуативних завдань – 
формування основних комунікативних умінь: 
орієнтуватися в умовах спілкування, 
планувати і створювати власні висловлю-
вання відповідно до ситуації спілкування; 
добирати мовні засоби, які б відповідали 
окресленій мовленнєвій ситуації; корегувати 
висловлювання з урахуванням ситуації 
спілкування, тобто досягнення адекватності 
мовлення [5]. 

Яскравим прикладом ситуативних вправ є  
передбачене програмою проведення усних 
діалогів. Учням  пропоную  теми  з 
різноманітних виробничих ситуацій. 
Наприклад: «Ви прийшли найматися на 
роботу. Розкажіть про себе, запитайте про 
умови праці», діалог між двома робітниками 
«Технологічний процес виготовлення деталі», 
«Складіть діалог між учнем і наставником».  
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Ефективною, цікавою та корисною для 
моїх вихованців є усна вправа «Знайди 
помилку», яка полягає в аналізі власного 
мовлення в цілому і конкретних мовних 
одиниць, у виправленні лексичних і 
граматичних помилок у прослуханій розмові 
під час виробничого навчання, записаній на 
аудіоносій. Така робота сприяє поліпшенню 
як усного, так і писемного мовлення учнів, 
формує уміння та навички бездоганного 
володіння мовними засобами у різних 
ситуаціях.  

Тепер зупинюся на письмових видах 
роботи, які розширюють лексичний запас 
учнів. Засвоєння різних видів мовленнєво-
комунікативних дій  (сприймання та 
відтворення текстів різних типів мовлення та 
функціональних стилів) забезпечується 
переказами з творчими завданнями –
комунікативними вправами, які одночасно 
формують уміння всіх чотирьох видів 
мовленнєвої діяльності.  Учні навчаються 
осмислено слухати (читати) текст, а потім 
репродукувати його в усній чи писемній 
формі.  

Переказ – це підготовчий вид роботи до 
створення власного висловлювання. Переказ 
– це відтворення змісту заслуханого або 
прочитаного тексту оповідання, поезії, твору 
чи будь – якої статті [6]. Основна мета 
проведення переказу: навчити глибоко 
розуміти текст і правильно відтворювати 
його; засвоїти правила побудови 
висловлювань різних типів, стилів і жанрів 
мовлення; збагатити словниковий запас 
учнів, розвинути вміння вживати мовні 
одиниці в точному їх значенні, правильно, 
комунікативно доцільно використовувати 
різноманітні син таксичні засоби мови. В 
якості творчої роботи пропоную завдання, 
пов’язані з професією. Наприклад, до 
переказу «Наукові установи і досягнення їх у 
розвитку овочівництва» я додала творче 
завдання: доповнити текст розповіддю про 

відомого вченого, що народився на 
Ямпільщині, розповісти про його внесок у 
розвиток плодівництва. 

Диктант – це такий прийом організації 
навчальної діяльності на уроці, в процесі якої 
учні відтворюють письмово сприйнятий 
ними на слух (продиктований частинами) 
текст. 

Терміном диктант позначаємо і продукт 
цієї діяльності – різновид письмової роботи, 
виконаної під диктовку. Основними цілями 
диктантів є: навчання орфографії та 
пунктуації; перевірка знань з вивчених тем. 
Виділяють два основних види диктанту: 
навчальний і контрольний. Однак поділ це 
умовно, так як обидва види переслідують 
навчальну і контролюючу мети. Іншими 
словами, учні навчаються не тільки під час 
навчальних диктантів, а знання перевіряють 
не тільки за допомогою контрольних 
диктантів. Для написання диктантів я 
зазвичай вибираю уривки текстів зі 
спеціальної літератури, проводжу словникові 
диктанти, і в цьому випадку диктуються 
слова або словосполучення зі спеціальної 
терміно-логії.  

Отже, переказ як вид роботи розвиває в 
учнів логічне мислення; уточнює і розширює 
словниковий запас, активізує його; сприяє 
закріпленню граматичних знань, 
синтаксичних конструкцій, правопис-них 
навичок. Диктант, також є одним із засобів, 
що виконує виховну та пізнавальну роль. 
Підбираючи тексти для цих видів робіт із 
професійною спрямованістю, також 
ненав’язливо занурюємо учнів у світ 
професійної лексики, поглиблюємо знання з 
певної теми, розширюємо кругозір і знання з 
професії. 

Навчання української мови покликане 
формувати, удосконалювати вміння вільно 
користуватися українською мовою в усіх 
сферах суспільного життя. Добре спланована 
й забезпечена якісь 

№з/п ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ДІАЛОГУ 
1. Чи подобається Вам робота? 
2. Скільки Ви працюєте на своєму робочому місці? 
3. Чому Ви вибрали саме цю професію? 
4. Що вплинуло на Ваш вибір? 
5. Чи хотіли б Ви змінити професію? 
6. Які людські якості необхідні у Вашій роботі? 
7. Чи хотіли б Ви виховати належного послідовника своєї роботи? 
8. Яким Ви його бачите? 
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розвитку вміння слухати й розуміти усне 
мовлення (аудіювання) та читання мовчки 
теж є носієм культури мовлення для 
майбутнього робітника. Наприклад, для 
текстів з аудіювання та читання мовчки я 
підбираю тексти, а потім завдання для 
виконання питань творчого рівня. 
Наприклад: з професії «плодоовочівник»   
текст «Догляд за молодим садом» доповнити 
розповіддю про висаджування та догляд 
самостійно посадженого плодового дерева, 
текст «Живцеві щеплення» доповнити 
розповіддю про методи формування крон 
плодових дерев, текст «Концентрація 
овочівництва» доповнити розповіддю про те, 
які овочеві культури ви вирощуєте на 
присадибній   ділянці і як;  з  професії 
«тракторист» текст «Цілую руки, що крутили 
жорна…» доповнити описом побутового 
процесу праці, пов’язаного з 
господарюванням наших далеких предків; 
текст з професії «формувальник ливарного 
виробництва» «Історія ливарного 
виробництва» доповнити розповіддю про 
один із видатних пам’ятників, виконаних 
методом виливання, а текст «Історія 
розвитку ливарної справи» доповнити 
повідомленням проте, що потрібно для 
успішного розвитку ливарного вироб-ництва. 
Підбираючи професійно зорієнтовані тексти, 
викладач розширює знання учнів з обраної 
професії, поглиблює їхній словниковий 
запас. 

Важливою  у підготовці майбутніх 
фахівців є робота зі словниками професійної 
лексики, яка має потужний дидактичний 
потенціал.  Наприклад, уможливлюється 
засвоєння фахової лексики, формування 

відповідних комунікативних навичок.  
Вправа як форма засвоєння навчального 

матеріалу активно застосо-вується в 
педагогічній практиці. 
М. Пентилюк розглядає вправу як 
«повторюване виконання дій з метою 
засвоєння знань і вироблення мовних та 
мовленнєвих умінь і навичок» [7]. Для 
роботи з термінологією Н. Бородіна радить 
«застосування проблемних питань і завдань, 
ділових ігор, дискусій, термінологічних 
диктантів, тестових завдань» [8], а також 
певних типів вправ: кумуляційно-
когнітивних, репродуктивних, аналітичних, 
узагальнено-творчих, комуні-кативних [8]. О. 
Дженджеро рекомендує для вивчення 
термінів вправи репродуктивного характеру, 
вправи на перекладання, вправи з 
використанням текстів зі спеціальності [9].      
Оперування фаховою термінологією в 
майбутній професійній діяльності  набуває 
особливої актуальності, бо лише за умови 
ґрунтовного оволодіння спеціальною 
лексикою успішна трудова діяльність є 
можливою взагалі. 

А робота зі словником урізноманітнить 
навчальний процес, сприятиме зацікавленню 
учнів, вплине на розуміння учнями  процесів, 
що відбуваються в терміносистемі своєї 
професії, створить можливості для 
формування навичок професійного мовлен-ня.  

Отже, навчання мовлення майбутнього 
робітника становить процес, підпорядко-
ваний кінцевій навчальній і виховній меті 
курсу української мови – формування 
національно свідомої мовної особистості, яка 
володіє вміннями використовувати мовні 
засоби відповідно до своєї професії.  
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І. М. Мороз  

ВСЕУКРАЇНСЬКА УЧНІВСЬКА 
ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У 
РОЗРІЗІ ЗАВДАНЬ ТА НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

Пріоритетним напрямом державної 
політики в галузі освіти, як зазначено в 
Національній доктрині розвитку освіти 
України, є створення умов для всебічного 
розвитку людини як особистості, розквіту її 
талантів, вибору профілю навчання 
відповідно до її інтересів. Серед заходів, що 
сприяють реалізації цих завдань, чільне місце 
посідають учнівські олімпіади з базових 
навчальних дисциплін. 

Метою предметних олімпіад є насамперед 
виявлення, заохочення та розвиток 
обдарованих школярів. Вони стимулюють 
потяг учнів до самоосвіти, виховують 
поглиблений інтерес до навчальних 
дисциплін, вміння долати труднощі, 
виробляють навички роботи з довідковою та 
науково-популярною літературою. 
Результати олімпіад – це один із 
найважливіших показників роботи вчителя, 
педколективів шкіл та відділу освіти. 

Отже, своєчасно знайти, виховати й 
розвинути задатки й здібності у своїх 
вихованців, своєчасно розпізнати в кожному 
його покликання – це завдання стає тепер 
найголовнішим у системі навчально – 

виховного процесу. 
Олімпіада другого етапу проводилася за 

завданнями, підготовленими Сумським 
обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти, у три тури: аудіювання, 
творчої письмової роботи та визначення рівня 
мовленнєвої компетенції. 

Аналіз підсумків олімпіади з англійської 
мови вказує на достатній рівень знань учнів з 
предметів, про що свідчить кількість 
отриманих балів учнями-переможцями. За 
обсягом майже всі роботи учнів відповідають 
вимогам навчальної програми, але більшість 
учасників мали труднощі з кожного виду 
роботи. 

Перший тур – аудіювання – засвідчив, 
що більшість учасників олімпіад вміє 
сприймати іноземну мову на слух на 
високому та достатньому рівні, добре 
сприймає слова інтернаціонального 
походження та володіє мовною здогадкою. 
Але деякі учні втрачають логічну 
послідовність і загальний зміст почутого 
тексту, що свідчить про недостатній 
словниковий запас деяких учасників і 
відсутність досвіду роботи.  
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Для завдань цього туру були використані 
такі джерела: посібники видавництва 
«Express Publishing», «Oxford University 
Press», «Longman University Press» і тексти з 
TOEFL. 

Другий тур – написання твору 
(письмова робота) – свідчить, що зміст 
запропонованих тем був розкритий 
переважною кількістю учнів. Обсяг творчих 
робіт учнів відповідав вимогам навчальних 
програм. Не всі учасники в своїх роботах 
використали лексику, кліше та ідіоматичні 
звороти до запропонованої теми. Було 
витримано структуру твору. Але учнями були 
допущені типові орфографічні та граматичні 
помилки: 
– уживання граматичних структур із 

модальними дієсловами;  
– використання часових форм дієслів; 
– узгодження часів; 
– уживання умовних речень. 

Третій тур – усний тур. Для усного 
мовлення були представлені цікаві ситуації 
на вибір, які учень повинен був розлого 
розкрити, розповісти цікаво та змістовно. Але 
слід звернути увагу на морфологічні, 
синтаксичні помилки, вживання епітетів, 
порівнянь, різноманітність використання 
структур, ідеоматичних зворотів під час 
виконання творчих робіт, порядок слів у 
реченнях, вживання часових форм і артиклів. 

Учасник після однохвилинної підготовки 
мав висловитися відповідно до однієї з 
ситуацій. Комунікативне завдання вража-лося 
розв’язаним за умови змістової та 
функціональної відповідності висловлю-
вання, адекватності використання мовлен-
нєвих зразків, а також нормативності 
мовлення учасника. 

Після завершення висловлювання учень (-
ця) брав участь у співбесіді з членами журі, 
обов’язковою умовою якої було діалогічне 
мовлення. 

Запитання членів журі й учасників 
олімпіади під час бесіди мали бути різного 
типу і містити особисте ставлення до 
предмета розмови, спонукання до дискусії, 
уточнення і запит додаткової інформації 
тощо. Репліки учнів мали бути повними, 
вичерпними та конкретними, лексично 
насиченими, правильно фонетично й 
граматично оформленими, відповідати 
ситуації. 

Отже, третій  тур засвідчив, що більшість 
учнів використовує заздалегідь вивчені теми 
для виконання творчих завдань. Рівень 
власного спонтанного висловлювання думок є 
відносно високим – у 40% учасників. Інші 
учні переважно використовують прості 
речення. 

Більшість учасників недоречно вживає 
ідіоматичні звороти, епітети, порівняння та 
з’єднувальні структури для висловлення 
власної думки, не звертає належної уваги на 
такі мовні аспекти, як орфографія, пунктуація 
(розділові знаки), синтаксис (порядок слів у 
реченні) та морфологія (вживання 
відповідних словоформ і частин мови). 

Типові помилки під час усного мовлення: 
– уживання присвійних займенників і 

присвійного відмінка іменників; 
– побудова підрядних речень умови та часу; 
– порядок слів при вживанні непрямої мови; 
– уживання видо-часових форм дієслова; 
– узгодження часів; 
– уживання прийменників; 
– недостатня лексична насиченість; 
– одноманітність вжитих структур, кліше, 

виразів; 
– відсутність розмаїття синтаксичних 

конструкцій. 
Під час говоріння не всі учні розкрили 

зміст теми й не могли поставити запитання до 
теми, але лексична насиченість усного 
мовлення учасників відповідала вимогам 
програми. 

Рекомендації щодо підвищення якості 
підготовки учнів до олімпіади 

1. Звертати увагу на розвиток навичок 
спонтанного усного та писемного мовлення, 
розвиток навичок аудіювання за рахунок 
збільшення використання автентичних 
текстів і тестових завдань до них. 

2. Надавати пріоритети використанню 
автентичних текстів, аудіо- та 
відеоматеріалів, що забезпечить норма-
тивність мовлення,  дозволить досягти рівнів 
навченості, визначених чинними нормативно-
правовими документами та 
загальноєвропейськими рекомендаціями з 
мовної освіти. 

3. Формувати в учнів комунікативну 
компетенцію, що означає оволодіння мовою 
як засобом міжкультурного спілкування, 
розвиток умінь використовувати  
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УРАХУВАННЯ ВІКОВОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ 
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ДИТИНИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

ПСИХОЛОГІЧНА ДУМКА 

Основні вікові етапи процесу 
становлення особистості припадають на час 
перебування дитини у навчальних закладах 
(дитячий садок, школа, ВНЗ). Формування 
особистості дитини є справою обізнаних на 
віковій психології та методологічно 
налаштованих педагогів-професіоналів. Їхня 
майстерність включає в себе компетенції 
відносно управління розвитку та 
формування особистості дитини у процесі її 
становлення[2]. 

Першим радянським психологом, який 
вирішив проблему періодизації психічного 
розвитку особистості, був Л. Виготський. 
Він вважав, що дитяче життя складається з 
епох, які характеризуються повільним, 
еволюційним розвитком. Одна від однієї 
вони відділені кризами – періодами 
бурхливого, революційного розвитку. В 
епохи еволюційного розвитку особистісні 
зміни відбуваються непомітно за рахунок 
«мікроскопічних» змін, які, накопичуючись 

іноземну мову як інструмент у діалозі культур 
і цивілізацій сучасного світу через 
дотримання європейського та світового 
освітнього стандарту. 

4. Поглиблювати опанування учнями 
умінь мовлення на рівні, достатньому для 
здійснення іншомовного спілкування в таких 
видах діяльності: аудіюванні, письмі та 
говорінні відповідно до загальноєвропей-
ських рекомендацій з мовної освіти. 

5. Сприяти оволодінню учнями 
іншомовним спілкуванням, що передбачає 
формування у них певного рівня 
комунікативної компетенції на основі мовних, 
лінгвокраїнознавчих, країнознавчих знань і 
навичок мовлення через впровадження 
зовнішнього незалежного оцінювання у 
освітню систему України. 

6. Створювати сприятливі умови для 
розуміння і засвоєння комунікативних 

функцій засобів спілкування для їх 
конкретного вживання у відповідних 
мовленнєвих ситуаціях, уміння самостійно 
відбирати саме ті мовні та мовленнєві засоби, 
що є оптимальними для реалізації 
комунікативного наміру й адекватними в 
соціально-функціональному плані ситуації 
спілкування на основі систематичної 
підготовки до тестування. 

7. Залучати учнів до участі в роботі 
гуртків, інтернет-олімпіадах, факультативів, 
турнірах, всеукраїнських конкурсах, курсів за 
вибором з англійської мови, що сприяє 
розширенню та поглибленню знань з 
предмета. 

8. Забезпечувати системну роботу з 
обдарованими учнями: широко практикувати 
збалансоване взаємопов’язане навчання всіх 
видів мовленнєвої діяльності (усного 
мовлення, аудіювання, письма), здійснюючи 
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Основним джерелом розвитку вчений 
вважав середовище, а рушійною силою 
розвитку – навчання. Навчання та виховання 
сприяють вирішенню внутрішніх 
суперечностей, що виникають у процесі 
становлення особистості та одночасно 
породжують їх. Коли суперечність не 
розв’язується, то виникає затримка у 
розвитку, яка і набуває кризового характеру. 

Одні автори розглядають «кризи» як 
явища неминучі для певного віку. Інші – як 
індивідуальні особливості розвитку, що 
зумовлені засобами виховання та навчання, 
управління цими процесами з боку вчителів, 
вихователів чи батьків. Ці явища виникають 
за умови, коли дорослі не враховують, 
наприклад, індивідуальних особливостей 
нервової системи дитини, не помічають 
нових тенденцій у її житті та поведінці, не 
зважають на них, чим затримують її 
просування вперед.  

Загострення та затримка внутрішніх 
протиріч може призвести до хворобливого 
порушення у деяких дітей психічної 
діяльності взагалі (неврози, психопатії). 
Саме тут психологічні новоутворення, які 
виступають одним з критеріїв вікової 
періодизації розвитку особистості дитини,є 
тими показниками, на які варто зважати при 
включенні дитини у той чи інший вид 
діяльності. 

Критерії вікової періодизації розвитку 
особистості дитини  

1. Соціальна ситуація розвитку (ССР) 
визначається соціальною позицією, місцем, 
яке займає дитина у системі відносин з 
навколишнім світом (соціальним 
середовищем).  

У стосунках «дитина – дорослий» 
зв’язок із референтними (найбільш 
значимими) особами має найбільший вплив 
на розвиток особистості дитини: 

– для дошкільника – це батьки; 
– для молодшого школяра – на першому 

плані вчитель, потім батьки; 
– для підлітка – однолітки; 
– для юнацтва – своя думка (при 

наявності стійкої психіки). 
2. Провідний вид діяльності (ПВД),  який 

на конкретному віковому етапі обумовлює 
головні, найважливіші зміни у психіці 
індивіда, у його психічних процесах і 

психологічних властивостях. Цей термін 
визначається за параметром найбільшого 
впливу діяльності на психічний розвиток 
дитини.  

ПВД за віковими етапами становлення 
дитини 

1) до 1 року – безпосередньо-емоційне     
спілкування з дорослими; 

2) 1 – 3 роки – предметно-маніпуляційна 
діяльність; 

3) 3 – 7років – сюжетно-рольова гра; 
4) 7 – 10 років – навчання; 
5) 10 – 15років – спілкування з одноліт-

ками; 
6) 15 – 17років – навчально-профорієнта-

ційна діяльність. 
3. Психологічні новоутворення (ПНУ) – 

якісні зміни, придбання у психічному 
розвитку дитини, що відбуваються у кінці 
вікового періоду. Вони показують,  чи 
готова дитина перейти до нового етапу. 

Механізм зміни віку (на прикладі двох 
етапів) 

Після народження: 
– ССР – повна залежність від батьків; 
– ПВД – контакт на рівні емоцій; 
– ПНУ – виникають наприкінці 

вікового етапу, свідчать про 
необхідність зміни ССР періоду 
новонародженості.  

Протиріччя між новими можливостями 
дитини та застарілими умовами (старі 
системи відносин) породжують кризу, яка є 
джерелом розвитку. Потрібна нова ССР, що 
буде відповідати вимогам дитини періоду 
раннього віку. Вона призведе до нового 
ПВД, завдяки якому виникнуть нові ПНУ.  

Перший рік: 
– ССР – можливість самостійних дій 

разом (поряд) з батьками; 
– ПВД – предметна діяльність; 
– ПНУ – коли ССР залишилась на тому 

ж рівні, ПНУ вступають у конфлікт з 
ССР, відбувається бунт, що 
призводить до кризи, який є 
свідченням того, що дитина 
дорослішає; необхідно оптимально 
створити нову ССР, яка б відповідала 
потребам дитини відповідного віку 
[3].  

У процесі становлення особистості 
дитини на рівні механізму зміни віку, 
навчання та виховання є вирішальними 
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Л. Виготським сформульована фунда-
ментальна ідея про провідну роль навчання у 
процесі становлення особистості: навчання 
«забігає вперед розвитку», випереджає та 
веде його. У цьому випадку навчання завжди 
залишається провідним на кожному віковому 
етапі. 

Вчений виділив у розвитку кожної 
людини дві зони: актуального та 
найближчого розвитку. Актуальний розвиток 
– набір психологічних факторів розвитку на 
даний момент. Це  наявний рівень підготовки 
людини, котрий характеризується тим, які 
завдання вона може виконати самостійно. 
Найближчий розвиток – потенційні 
можливості розвитку, те, що індивід може 
зробити за допомогою іншої людини. 
Найближчий розвиток – більш високий 
рівень розвитку, який свідчить про те, що 
людина поки не може виконати самостійно, 
але з чим вона справиться за невеликою 
допомогою (навідні питання, підказки, 
натяки, загальні вказівки тощо). 

Л. Виготський підкреслив: те, що 
сьогодні дитина робить за допомогою 
дорослого, завтра буде робити самостійно, 
те, що входило у зону найближчого 
розвитку, у процесі навчання перейде на 
рівень актуального розвитку. У процесі 
навчання зона актуального розвитку 

поширюється, збільшується, але й зона 
найближчого розвитку також. Отже, 
навчання веде за собою розвиток[1]. 

Навчання, спираючись на досягнутий 
рівень розвитку особистості дитини у 
процесі її становлення, повинно трішки 
забігати вперед, пред’являючи мисленню 
дитини вимоги, які дещо перевищують її 
можливості. Навчання повинно 
орієнтуватися не на вчорашній, а на 
завтрашній день розвитку учня, тобто на те, 
що ще формується під впливом такого 
навчання. Від змісту, форм і методів 
навчання залежить рівень і темп переходу 
особистості дитини від нижчих до вищих 
етапів її психічного розвитку. 

Американський психолог Е. Еріксон 
визначив, що людина у своєму психічному 
розвитку проходить певні вікові етапи, які 
він виокремив у вісім фаз, п’ять з них 
відносяться до становлення особистості 
дитини.  

У кожній фазі він виділив потреби, які 
обов’язково повинні реалізуватися 
(сензитивність періоду). Якщо у кожен з 
етапів їх не закласти та не розвивати, то в 
інший період це зробити неможливо: на 
рівні підсвідомості закладається 
світосприйняття, при несприятливих умовах 
формуються комплекси [4]. 

У цей період у індивіда формується 
відношення до середовища, хаосу. У 
залежності від догляду дитина навчається 
сприймати навколишнє оточення, як 

доброзичливе чи вороже. У цей період 
потрібно пестити дитину: якщо маля не 
отримає потрібної уваги, у нього може 
розвинутися комплекс недовіри. В 

Відбувається формування навичок 
самостійності й самоконтролю, автономії та 
незалежності, адекватності у різних 

реакціях. Посилена опіка у цей період веде 
до виникнення та закріплення почуття 
сорому та сумнівів. 
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Відношення батьків до самостійності у 
діях дитини ведуть до формування 
ініціативи, підприємливості або повної 

безініціативності. У останньому випадку 
формується почуття провини. 

Підтримка прагнення дитини до 
пізнання, оволодіння різними уміннями та 
навичками виховують у неї працелюбність, 
формують компетентність. Якщо ж 

активності ставляться різні перешкоди, то 
виникають умови для формування 
комплексу неповноцінності. 

У цей період підліток, виконуючи різні 
соціальні ролі (учня, сина (доньки), брата 
(сестри), товариша тощо), розвиває почуття 
особистої визначеності, характерної тільки 
для нього. При несприятливих умовах, 
підліток губиться у ситуаціях рольової 
поведінки, не знаходить свого місця у 
соціальному оточенні. 

Отже, за концепцією Е. Еріксона 
розвиток особистості дитини обумовлений 
результатами подолання кризи (конфлікту), 
що виникає у базові періоди процесу 
становлення особистості й визначається як 
послідовність етапів, на кожному з яких 
відбуваються якісні особистісні її 
перетворення та зміна взаємовідносин з 
середовищем. У результаті, особистість 
набуває нові якості (як позитивні, так і 
аномальні), характерні для цього етапу її 
розвитку, зберігає їх протягом життя. 

Визначення вікової періодизації 
становлення особистості дитини необхідне 
для створення на рівні педагогічної практики 
оптимальної системи навчання та виховання. 
Вікова періодизація являє собою умовний 
поділ цілісного процесу становлення 
особистості дитини на вікові етапи. У межах 
вікового етапу відбуваються характерні 
якісні та кількісні зміни, які й дозволяють 
виокремити певні періоди становлення 
особист ост і дитини .  Становлення 
особистості дитини відбуває-ться за декілька 
періодів, при досягненні певного ступеня 
розвитку особистості на окремому етапі, 
який має суттєві, відносно стійкі особливості 
на рівні психічних та соціальних змін. При 
тому, важливого значення набуває розуміння 
взаємозв’язку у процесі становлення 
особистості дитини, оскільки набуті якості на 
попередньому етапі переходять на наступний 
і використовуються в нових взаємовідно-
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А.В. Гапон 

ТРЕТІЙ УНІВЕРСАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
РАДИ – РЕНЕСАНС УКРАЇНСЬКОГО 

НЕЗАЛЕЖНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЧАС 

У листопаді цього року ми відзначили 
сторіччя проголошення одного із 
найважливіших нормативно-правових актів 
конституційного та державотворчого 
характеру, що поклав початок нового етапу 
відродження української нації. Це третій 
Універсал Центральної Ради. Він був 
оприлюднений 20 листопада (за новим 
стилем) 1917 року, а його авторами були 
визначні   українці  –  В. Винниченко та  
М. Грушевський. 

У минулому числі журналу «Освіта 
Сумщини» вже було зроблено спробу 
розглянути головні віхи закладання основ 
конституційного процесу та новітньої 
української правової системи в 1917-1918 
роках через короткий аналіз усіх чотирьох 
Універсалів Центральної Ради [1]. 

Цей робочий аналіз, перш за все, був 
розрахований на вчителів (викладачів) 
історії України й основ права 
загальноосвітніх навчальних закладів. У 
базових підручниках і методичних 
посібниках з цих навчальних дисциплін 
(особливо правознавство) вони проаналі-
зовані аж надто побіжно, чим принижується 
їхня роль та історичне значення. Можливо, 
опублікований раніше матеріал зможе хоч у 
деякій мірі заповнити зазначені прогалини. 

Тому головною метою цієї публікації є 
більш детальний аналіз саме третього 
Універсалу ЦР, який серед інших заслуговує 
на особливу увагу. Саме він, на нашу думку, 
започаткував ренесанс українського 
суверенного державотворення. 

Якщо перший Універсал (червень 1917 
року) самі його автори надто демократично 
вважали його статутом лише автономії 
України, а другий (початок  липня 1917 
року) можна назвати своєрідним договором 
– закликом щодо порозуміння між 
Центральною Радою і Тимчасовим урядом у 
рамках, автоном-ного устрою країни [3], то 

третій мав зовсім інший – фундаментальний 
– зміст.  

По-перше, на наш погляд, перший і 
другий Універсали розроблялися якось 
поспіхом, в надто короткі терміни, майже за 
один місяць (середина червня – початок 
липня 1917 року). Четвертий Універсал (9 
січня 1918 року), підводив попередні 
підсумки українського конституційного 
процесу, вносив конструктивні та практичні 
пропозиції щодо втілення конституційних 
норм: встановлення Українськими 
Установчими зборами справжньої влади 
народу, передачі трудовому народові землі 
без викупу, запровадження державного 
контролю над банками  [3].  

По-друге, аналізувати ІV Універсал ще 
зарано. Він був би абсолютно неможливим, 
якби йому не передував чітко виписаний 
його авторами і проголошений 20 листопада 
1917 року третій Універсал Центральної 
Ради. 

У чому ж головна особливість третього 
Універсалу? Весь хід історичних подій 
наприкінці літа – початку осені 1917 року в 
Росії (розвал фронту, слабкість Тимчасового 
уряду, внутрішній наступ більшовизму, 
наближення жовтневого перевороту і т. ін.) 
підштовхував мислячі політичні кола в 
Україні до проголошення своєї 
незалежності. Цей рух можна вважати 
черговим етапом українського 
конституційного процесу. 

На нашу думку, третій Універсал ЦР і 
події  осені  1917  року  в  Києві  можна 
порівняти з тими, що відбудуться набагато 
пізніше – в кінці серпня 1991 року. Саме 
тоді, після провалу московського 
комуністичного путчу, Верховна Рада 
України прийме Акт проголошення 
незалежності України від 24 серпня 1991 
року і він буде підтверджений всенародним 
голосуванням. 
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Головне, що юридично задекларував 
третій Універсал ЦР, – це проголошення в 
Україні Української Народної Республіки 
[7]. Документ проголосив побудову всіх 
стосунків із Росією вже не на автономних, а 
на федеративних засадах. Було встановлено, 
що ЦР (парламент України) та  Генеральний 
секретаріат (її уряд) будуть законно 
охороняти права, свободи та інтереси 
України як суб’єкта федерації [4]. 

Третій Універсал чітко визначає місце 
Української Центральної Ради: «До 
Установчих Зборів України вся власть 
творити лад на землях наших, давати закони 
і правити належить нам, Українській 
Центральній Раді, і нашому правительству – 
Генеральному Секретаріатові України» [9]. 

Отже, в результаті проголошення ІІІ 
Універсалу й утворенням УНР діяльність 
Центральної Ради вже як повновладного 
представницького законодавчого органа, 
практично парламенту, юридично 
легімітизувалася. Вона перейшла на новий 
етап, головним змістом якого стала 
державотворчість, спрямована перш за все 
на розбудову демократичної влади в 
незалежній Україні.  

Крім зазначеного вище, третім 
Універсалом Української Центральної Ради 
визначалося, які саме землі складають 
територію України, були окреслені шляхи 
розвитку місцевого самоврядування. Також 
була передбачена національна автономність 
великоруського, єврейського, польського та 
інших народів, що проживали на території 
України [5]. 

Слід зазначити, що, офіційно 
прийшовши до влади після прийняття ІІІ 
Універсалу, Українська Центральна Рада 
розгорнула активну роботу із втілення в 
життя широкої програми перетворень в 
Україні, задекларованих у цьому документі. 
Ця програма відразу проявилася у 
законодавчих актах УЦР, що є абсолютно 
закономірним, адже однією з 
найголовніших функцій Центральної Ради 
стала законодавча.  

Так, згідно з законом від 25 листопада 
1917 року «Про виключене право 
Центральної Ради видавати законодавчі 
акти УНР» Центральній Раді надавалося «… 
виключне і неподільне право для 
Української Народної Республіки» [7]. При 
тому прийняті нормативно-правові акти 
стосувалися питань як державного, так і 
соціально-економічного будівництва в 
державі. Одним із перших таких актів став 
закон «Про вибори до Установчих зборів 
Української Народної Республіки», 
затверджений у листопаді 1917 року [7]. 

Після цього, вже на початку грудня 1917 
року Українська Центральна Рада прийняла 
закон «Про утворення Генерального Суду», 
в якому визначалися основні засади 
організації та діяльності цієї гілки влади в 
Україні [7]. Законодавчі акти в галузі 
державного будівництва приймалися і в 
наступні місяці, але це вже є предметом для 
подальших досліджень. Поки що ж у нас є 
всі фактичні підстави стверджувати, що ІІІ 
Універсал Центральної Ради поклав початок 
дійсно ренесансу незалежного українського 
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освіти КЗ Сумський обласний інститут  
післядипломної педагогічної освіти 

ПЕРЛИК В.В.  – старший викладач кафедри професійної освіти  
та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут  
післядипломної педагогічної освіти 

СИДОРЕНКО І.В.  – старший викладач кафедри психології КЗ Сумський  
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти 

СКИБА В.М.  – заступник директора з методичної роботи Навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти у 
Сумській області 

СМИРНОВА І.О.  – методист Навчально-методичного  центру 
професійно-технічної освіти у Сумській області  

ФЕДОРЕЦЬ В.М. – викладач Інституту вищої освіти Національної  
академії педагогічних наук України, Вінницької  
академії неперервної освіти  
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