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МЕТОДИЧНА РОБОТА

Зі святом 8 Березня!
Шановні жінки!!!
Прийміть сердечні вітання
з нагоди чудового весняного свята –
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8 Березня!
Нехай кожен Ваш день буде сонячним і радісним,
довкола панує любов і гармонія.
Бажаємо кожній із Вас гарного настрою,
натхнення і чарівності.
Будьте щасливими та коханими,
сповненими надій і оптимізму.
Здоров`я Вам та Вашім рідним,
успіхів, миру і добра!
З повагою
колектив НМЦ ПТО у Луганській області
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З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 лютого 2020 р. № 104
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 925
Кабінет Міністрів України постановляє:

Прем’єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою
Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 2020 р. № 104
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 925
1. У назві та тексті постанови слова «модернізацію та оновлення матеріальнотехнічної бази професійно-технічних навчальних закладів» замінити словами
«створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійнотехнічної) освіти».
2. Порядок та умови, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій
редакції:
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою
Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 925
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 12 лютого
2020 р. № 104)
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Внести до постанови Кабінет Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 925
«Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази
професійно-технічних навчальних закладів» (Офіційний вісник України, 2016 р.,
№ 100, ст. 3252; 2017 р. № 30, ст. 878; 2018 р. № 33, ст. 1162; 2019 р. № 32 ст. 1154)
зміни, що додаються.

З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
створення навчально-практичних центрів сучасної професійної
(професійно-технічної) освіти
1. Цей Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної
професійної (професійно-технічної) освіти, передбаченої законом про Державний
бюджет України на відповідний рік (далі - субвенція).
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2. Головним розпорядником субвенції є МОН.
Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи
освіти і науки, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий
бюджет, згідно із законодавством.
3. Субвенція спрямовується на придбання сільськогосподарської, іншої техніки,
обладнання, матеріалів та устаткування закладами професійної (професійнотехнічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри сучасної
професійної (професійно-технічної) освіти (далі - навчально-практичні центри), а
також на капітальний ремонт (реконструкцію) майстерень, лабораторій, кабінетів,
інших приміщень. Сума коштів, які спрямовуються закладами професійної
(професійно-технічної) освіти для капітального ремонту (реконструкції), повинна
становити не більше 20 відсотків загального розміру субвенції.
У разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під
час придбання обладнання, матеріалів та устаткування закладами професійної
(професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні
центри, видатки розвитку, визначені розподілом субвенції, можуть спрямовуватися на
видатки споживання.
4. Умовами надання субвенції є:
співфінансування не більш як 70 відсотків - за рахунок субвенції та не менш
як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або інших джерел, не
заборонених законодавством;
створення нових чи облаштування існуючих навчально-практичних центрів;
належність закладу професійної (професійно-технічної) освіти до об’єктів
державної та/або комунальної власності;
наявність правовстановлюючих документів на рухоме та нерухоме майно, зокрема
будівлі, споруди, земельні ділянки закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
загальна кількість здобувачів освіти - не менше 400 осіб;
створення навчально-практичних центрів за професіями, які належать до
пріоритетних галузей економіки регіону, країни;
завершення створення навчально-практичних центрів та забезпечення їх
подальшої експлуатації (у наступних бюджетних періодах) за рахунок місцевих
бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.
5. Включення закладу професійної (професійно-технічної) освіти до переліку
закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується
створення навчально-практичних центрів (далі - перелік закладів), здійснюється
відповідно до обґрунтованих пропозицій комісії, яка утворена МОН, що сформовані за
результатами розгляду заявок за зразком, наведеним у додатку, які подані обласними,
Київською міською держадміністраціями.
Обласні, Київська міська держадміністрації можуть подавати заявки щодо кількох
навчально-практичних центрів різного спрямування.
До заявки додається гарантійний лист за підписом голови обласної, Київської
міської держадміністрації щодо дотримання умов, передбачених пунктом 4 цих
Порядку та умов.
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Заявки приймаються протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності
Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійнотехнічної) освіти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 925 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 100, ст. 3252), в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 104, та до
1 лютого кожного наступного року.

7. До складу комісії включаються представники МОН та Спільного
представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).
Персональний склад комісії затверджує МОН.
Головою комісії є заступник Міністра освіти і науки.
Діяльність комісії провадиться на засадах відкритості та гласності, незалежності,
об’єктивності і обґрунтованості рішень комісії.
Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за необхідності.
Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.
Засідання комісії є правоможним, якщо в роботі бере участь більш як половина
членів її затвердженого складу.
Рішення комісії приймається більшістю голосів її затвердженого складу.
Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим на
засіданні та секретарем, протягом семи робочих днів з дати проведення засідання.
Підготовку матеріалів для розгляду комісією, складення та оформлення
протоколів засідань комісії, підготовку на підставі протоколу засідання комісії проекту
пропозицій щодо розподілу субвенції між окремими місцевими бюджетами та
включення закладів професійної (професійно-технічної) освіти до переліку закладів
здійснює секретар комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу.
8. Перелік закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких
планується створення навчально-практичних центрів, затверджує МОН.
9. Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому в Державному
бюджеті України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання
державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).
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6. Комісія проводить перевірку та оцінку заявок на відповідність цим Порядку та
умовам протягом 30 календарних днів з дня завершення строку їх подання і формує
за результатами розгляду обґрунтовані пропозиції щодо включення закладу
професійної (професійно-технічної) освіти до переліку закладів з урахуванням:
обсягів співфінансування з місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених
законодавством;
очікуваного ефекту від створення навчально-практичних центрів з огляду на
перспективи розвитку самого закладу професійної (професійно-технічної) освіти,
системи професійної (професійно-технічної) освіти області, м. Києва.
Якщо заявку оформлено не за зразком, наведеним у додатку, комісія приймає
рішення про відхилення заявки, про що повідомляється місцевій держадміністрації,
яка її подала.
Комісія має право отримувати від обласних, Київської міської держадміністрацій
додаткову інформацію, необхідну для забезпечення підготовки обґрунтованих
пропозицій.
За результатами розгляду зазначених заявок комісія вносить Міністрові освіти і
науки обґрунтовані пропозиції щодо розподілу субвенції між окремими місцевими
бюджетами та включення закладу професійної (професійно-технічної) освіти до
переліку закладів.

З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в
установленому законом порядку.
11. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок
субвенції, здійснюється згідно із законодавством.
12. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування
міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399;
2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету
за витратами, затвердженого Мінфіном.
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13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про
отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків,
реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з
використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.
14. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 10 числа МОН інформацію про
використання субвенції.
15. МОН подає щомісяця до 20 числа Мінфіну інформацію про використання
субвенції у розрізі навчально-практичних центрів.
16. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання
субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються
в установленому законодавством порядку.
Додаток
до Порядку та умов
ЗАЯВКА
для включення до переліку закладів професійної (професійнотехнічної) освіти, на базі яких планується створення навчальнопрактичного центру
1. Коротка характеристика майбутнього навчально-практичного центру
Найменування
закладу
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

Адреса
розташування

Галузеве
Потреба у фінансуванні (тис.
спрямування
гривень)
навчальнопрактичного обладнання
ремонт
центру
(реконструкція)

2. Характеристика області
Інформація, наведена в цьому розділі, повинна обґрунтовувати потреби у
створенні навчально-практичного центру, його роль та місце у системі професійної
(професійно-технічної) освіти регіону:
бачення економічного розвитку області (м. Київ) (обсяг - 1 сторінка);
(Коротка інформація про ключові показники та економічні тенденції,
характеристика пріоритетних секторів економіки, перспективи їх розвитку)
демографічна ситуація та регіональний ринок праці (обсяг - 1,5 сторінки).
(Коротка інформація про ключові показники та тенденції демографічної
ситуації в регіоні, попит на робочу силу у розрізі відповідних секторів економіки)
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4. Характеристика навчально-практичного центру
Опис запропонованого навчально-практичного центру (обсяг - до 5 сторінок).
(Короткий опис майбутнього навчально-практичного центру - галузева
спрямованість, професії, освітні та інші послуги, зв’язок з ринком праці.
Обґрунтування потреби у фінансовій підтримці (придбання та встановлення
обладнання, придбання матеріалів, капітальний ремонт чи реконструкція)
Очікуваний ефект від створення навчально-практичного центру з огляду на
перспективи розвитку самого закладу професійної (професійно-технічної) освіти,
системи професійної (професійно-технічної) освіти області (м. Київ).
Майбутня підтримка діяльності та розвитку навчально-практичного центру після
завершення фінансування (обсяг - 1 сторінка).
5. Наявність ризиків, пов’язаних з реалізацією проекту створення навчальнопрактичного центру, шляхи їх зниження, потенційні негативні наслідки
6. Кошторис

Стаття витрат
Придбання обладнання

Джерела фінансування (тис. грн)
Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

Капітальні ремонти
Реконструкція
Придбання навчальних
матеріалів
Інші витрати
Усього
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3. Характеристика закладу професійної (професійно-технічної) освіти (обсяг - до
3 сторінок):
найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти та його
засновника, їх коди згідно з ЄДРПОУ;
наявність правовстановлюючих документів на рухоме та нерухоме майно, зокрема
будівлі, споруди, земельні ділянки;
кількість учнів, слухачів (станом на дату подання заявки);
якісний склад педагогічних працівників;
зв’язок з ринком праці;
працевлаштування випускників;
досвід застосування сучасних підходів та методів розроблення, впровадження
освітніх програм та навчальних планів (компетентнісний підхід);
якість інфраструктури та обладнання, включаючи навчальні, рекреаційні та інші
приміщення;
доступність (транспортна, а також для осіб з особливими освітніми потребами);
досвід та потенціал викладання для різних груп здобувачів професійної
(професійно-технічної) освіти (молодь, дорослі, особи з особливими освітніми
потребами).
Наявна співпраця заінтересованих сторін (обсяг - 1 сторінка).
(Відомості про форми співпраці всіх заінтересованих осіб у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти, зокрема, яким чином вони забезпечують розвиток
закладу професійної (професійно-технічної) освіти)

ПОДІЇ
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УЧАСТЬ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ
ДПТНЗ «ПРИВІЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»
З ПРОФЕСІЇ «МОНТАЖНИК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ
СИСТЕМ І УСТАТКУВАННЯ»
У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ
«ЕКО-ТЕХНО-УКРАЇНА 2020»
4 – 7 лютого 2020
року Національний екологонатуралістичний
центр
учнівської молоді спільно з
Національним
технічним
університетом
України
«Київський
політехнічний
університет
імені
Ігоря
Сікорського»
провели
всеукраїнський конкурс «Еко
-Техно-Україна 2020».

подяками та цінними подарунками,
учасники отримали іменні сертифікати.
Від участі в такому масштабному
конкурсі команда отримала велике
задоволення та багато позитивних
емоцій, здобула неоціненний досвід у
реалізації проєкту та знайшла нових
друзів.

За результатами заочного
відбіркового етапу цього року
для участі в очному етапі з
Луганської області було обрано
проєкт
команди
ДПТНЗ
«Привільський професійний
ліцей».
Завдяки
партнерам
конкурсу найкращі ідеї та
проєкти
було
відзначено
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ПОДІЇ
ПІДСУМКОВА КОЛЕГІЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І
НАУКИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
25 лютого 2020 року відбулася
колегія Департаменту освіти і науки
Луганської
обласної
державної
адміністрації «Про підсумки роботи
освітньої галузі Луганщини за 2019 рік та
пріоритетні
напрями
роботи
на
2020 рік».
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До участі в засіданні колегії були
запрошені голови міських рад міст
обласного значення, голови об’єднаних
територіальних
громад,
райдержадміністрацій,
керівники
відділів (управлінь) освіти, керівники
закладів
професійної
(професійнотехнічної) та вищої освіти. У заході також
взяли участь директор Луганського
обласного інституту
післядипломної
педагогічної освіти Ірина Цимбал,
начальник управління із запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Головного
управління ДСНС України у Луганській
області
Віктор
Агафонов,
перший
заступник
начальника
Головного
управління Держпродспоживслужби в
Луганській області Андрій Хорошко,
голова Луганської обласної організації
профспілки працівників освіти і науки
України Сергій Севрюк.
Директор Департаменту освіти і
науки
облдержадміністрації
Юрій
Стецюк у своїй доповіді зазначив, що
Департамент освіти і науки, обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти, управління й відділи освіти,
методичні кабінети освіти міських рад та
райдержадміністрацій,
заклади
й
установи освіти провели відповідну
роботу
щодо
додержання
вимог

Конституції України, виконання законів
України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про професійно-технічну освіту».
Зусилля Департаменту освіти і науки
та
міських
(районних)
управлінь
(відділів) освіти були спрямовані на
вдосконалення мережі освітніх закладів
різних рівнів, типів і форм власності
відповідно до демографічної ситуації,
стану соціально-економічного розвитку,
запитів громадян щодо надання якісної
освіти за місцем проживання.
Юрій Стецюк зосередив увагу
присутніх на досягненнях системи освіти
області у 2019 році, серед яких:
створення 489 додаткових місць у
закладах дошкільної освіти, створення
3 опорних закладів загальної середньої
освіти, придбання 9 шкільних автобусів,
використання коштів субвенції на НУШ
на 99 відсотків, зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів освіти, підготовка
педагогічних працівників та керівників
відповідно до вимог Концепції «Нова
українська
школа».
Керівником
Департаменту
були
визначені
пріоритетні напрями діяльності галузі у
2020 році та завдання з їх реалізації.
На колегії були обговорені питання
щодо створення умов для професійного
зростання
вчителів
Луганщини, проведення позапланових
заходів державного нагляду (контролю)
за додержанням вимог законодавства у
сфері техногенної та пожежної безпеки,
особливостей здійснення державного
нагляду (контролю) за дотриманням
харчового законодавства в закладах
освіти, пріоритетів розвитку професійної
освіти регіону, розвитку НУШ та
створення мотивуючого простору в
закладах освіти, а також дотримання
трудових прав працівників освітньої
галузі.
Колегією
на
основі
завдань,
визначених
у
доповіді
директора
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації Юрія Стецюка,
прийняті рішення щодо заходів з
розвитку системи освіти області в
2020 році.

МЕТОДИЧНА РОБОТА
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ВЕКТОР
ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Професійна освіта Луганщини № 1—2020

Володимир АРТЮШЕНКО, директор Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Луганській області
Євгенія ВОЛКОВА, методист Навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти у Луганській області
На початку третього тисячоліття
світ
перетворився
на
глобальну
економічну систему, виник глобально
функціонуючий світовий виробничогосподарський механізм, складниками
якого
стали
окремі
національні
економіки. Глобалізація як процес – це
результат
розвитку
виробничих
потужностей та інтеграції усіх сфер
суспільного життя, у результаті чого
виробничий процес у країні стає
складовою
частиною
процесу,
що
відбувається в інтернаціональному або
світовому масштабах. Світова економіка
– єдиний ринок та виробнича зона з
національними
й
регіональними
секторами, а не просто сукупність
національних економік, які розширюють
спільне економічне співробітництво.
У сучасному світі глобальних
перетворень усвідомлення Україною себе
як невід’ємної частини сучасної Європи
та складової євроінтеграційних процесів
є актуальним питанням. Завдання
інтеграції України в європейський
політичний та економічний простір, які
неодноразово
проголошувалися
як
пріоритетний вектор входження до
свiтового господарства, поставили на
порядок денний розвиток всебічної
співпраці. З Європейським Союзом
пов’язані основні перспективи розвитку
України.
Надзвичайно важливим складником
роботи
сучасного
закладу
професійної
(професійно-технічної)
освіти
разом
з
підготовкою
конкурентоспроможних кваліфікованих
робітників для галузей економіки є
виховання
в
майбутніх
фахівцях
розуміння багатокультурного характеру
людського співтовариства, толерантного
ставлення одне до одного, почуття
поваги до традицій, історії інших
народів, прищеплення здобувачам освіти
навичок спілкування відповідно до
загальнолюдських
норм.
У
цьому

10

напрямку
набуває
актуальності
модернізація закладів П(ПТ)О, яка
спрямована на створення необхідних
умов
для
інноваційного
розвитку
професійного навчання різних категорій
населення,
малого
й
середнього
підприємництва з урахуванням потреб
ринку праці та адаптації професійної
(професійно-технічної) освіти до рівня
розвитку та якості в країнах ЄС.
У контексті реформаційних змін
професійної
освіти
неоціненним
інструментом може виступати реалізація
міжнародних проєктів шляхом активної
участі
професійних
(професійнотехнічних) закладів освіти України в
міжнародних
конкурсах,
грантах,
програмах, проєктах тощо, які відкриті
для України багатьма донорами. Участь
ЗП(ПТ)О в міжнародних програмах та
проєктах сьогодні – це ще один крок до
сучасного завтра.
Стан
міжнародної
співпраці
закладів П(ПТ)О Луганської області на
сучасному етапі можна охарактеризувати
багатоплановістю.
Аналіз
напрямків
міжнародної
співпраці
закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти
Луганщини дозволяє показати їх як
значущу
та
невід`ємну
складову
сучасного закладу освіти. Сьогодні на
території Луганської області працюють
одночасно міжнародні організації –
ООН, ЮНЕСКО, UNICEF та ін.,
громадські
організації,
міжнародні
фонди, які реалізують свої програми та
проєкти
за
різними
напрямками:
освітніми,
соціально-гуманітарними,
психологічними,
безпеки
життєдіяльності тощо. Вони мають свою
цільову
аудиторію,
виступають
з
одноразовими акціями або розраховані
на чітко визначений термін, різноманітні
за формами, мають фінансову підтримку
або, навпаки, направлені на отримання
грантів. Стає очевидним, що професійна

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Одним із напрямків роботи з
упровадження та реалізації проєктів,
методологій, освітніх програм міжнародних і громадських організацій є
робота
колективу
Золотівського
професійного ліцею в рамках проєкту
«Психосоціальна підтримка молоді та
розвиток особистісних компетенцій та
соціальних навичок» з метою створення
Платформи молодіжного розвитку Фонду
«Terre des Hommes» в Україні, який діє
на підставі Довіреності, виданої в
м. Лозанні,
Швейцарія.
ДОНОРИ:
Міністерство
іноземних
справ
Нідерландів
та
дитячий
фонд
ООН UNICEF.
Співпраця
закладу
освіти
з
відокремленим підрозділом Фонду в
м. Сєвєродонецьку триває із самого
початку проєкту. За допомогою Фонду в
Золотівському
професійному
ліцеї
створено кімнату відпочинку, яка слугує
платформою
для
надання
психосоціальної підтримки дітям, молоді
та дорослим.
Педагогічні працівники закладу
освіти взяли участь у циклі тренінгів
«Психосоціальна підтримка. Розвиток
особистісних компетенцій та соціальних
навичок молоді» з метою покращення
знань, професійних та особистісних
навичок по роботі зі здобувачами освіти
для
проведення
формальних
і
неформальних заходів. Теми навчальних
сесій: «Психосоціальний підхід у роботі
зі
студентами»,
«Психосоціальні
заняття», «Планування особистісного
розвитку»,
«Навички
активного
спілкування», «Публічний виступ і
самопрезентація»,
«Лідерство»,
«Працевлаштування»,
«Підприємництво» та інші.
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освіта
здатна
готувати
людину,
адаптовану
до
життя
у
світі
багатоманітних зв’язків – від контактів із
найближчим оточенням до глобальних
зв’язків. І сама країна буде тим
успішнішою, чим громадяни будуть
здатні до спілкування зі світом.
У закладах П(ПТ)О Луганської
області
курс
«Ділова
активність»
викладається як освітній компонент, що
вільно
обирається.
Теми
курсу
розкривають
основи
самопізнання
особистості,
планування
діяльності,
основи започаткування власної справи,
конкурентності,
пошуку
підприємницьких ідей, формують відповідальність
за
отриманий
результат,
уміння
працювати в команді, налагоджувати
комунікацію. Компетентності, набуті
здобувачами освіти протягом вивчення
курсу, допомагають молоді вирішувати
завдання та виклики сучасного світу.
Курс «Ділова активність» – результат
спільного
українсько-британського
проєкту – був презентований у 2004 році
та розрахований саме на здобувачів
професійної
(професійно-технічної)
освіти. Було розроблено методичне
забезпечення курсу – освітні ресурси для
педагогів,
майстрів
виробничого
навчання, створено робочі зошити для
здобувачів
освіти.
Активно
впроваджуються інноваційні форми та
методи курсу, які є актуальними й
донині – робота в малих групах,
«мікрофон», проєкт, самопрезентація
тощо.
Упровадження
та
реалізація
проєктних технологій, співробітництво з
соціальними
партнерами
та
міжнародними
організаціями
для
забезпечення якості професійної освіти,
інноваційності, доступності, прозорості,
відкритості освітнього простору та
психологічної
підтримки
здобувачів
освіти та інших категорій громадян стали
напрямками
діяльності
ЗП(ПТ)О
Луганської
області.
Перехід
до
системного
розвитку
життєвих
та
професійних компетенцій майбутніх
кваліфікованих
робітників
та
педагогічних
працівників.
Настала
необхідність переходу від «передачі
знань» до «навчання вчитися», «навчати
жити».
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Протягом
реалізації
проєкту спеціалісти «Terre des
hommes» надають постійну
підтримку в організації та
проведенні заходів для молоді.
Фонд
передає
необхідні
технічні
та
методичні
матеріали,
приладдя
та
інвентар для організації та
проведення
позакласних
заходів у форматі занять, ігор,
інтерактивних
семінарів,
тематичних уроків, тренінгів
та інших освітніх заходів та
ініціатив.
Також
створено
простір
Платформи
молодіжного розвитку для
навчання,
підготовки
до
занять,
відпочинку
для
здобувачів освіти у вільний час.
Навчені
Фондом
спеціалісти
використовують методику впродовж
навчального дня. Такий собі «відпочинок
під час навчання»! З використанням
ігрових технологій проводяться виховні
години, а також змінюються
деякі
елементи
звичайного
уроку.
Психологічний клімат в колективі
кожної групи і громади закладу освіти
помітно поліпшується.
«Terre des hommes» проводить
ознайомчі практичні семінари для
педагогічних працівників інших закладів
освіти Луганської області з Мінімальних
стандартів захисту дітей у гуманітарних
діях.
У травні 2019 року Фондом було
організовано захід до Міжнародного дня
сім'ї
#FemilyFestival
у
місті
Сєвєродонецьку Луганської області, де
команда Золотівського професійного
ліцею
презентувала
свої
роботи,
виготовлені
в
рамках
проєкту
«Платформа молодіжного розвитку»
інноваційний освітній простір FabLab. Це
були вироби, виготовлені за допомогою
3D-принтеру та вишивальної машини,
яку надав для використання в освітньому
процесі Фонд з метою розвитку
професійних навичок здобувачів освіти з
професій «Кравець» та «Оператор з
обробки інформації та програмного
забезпечення». За допомогою графічних
додатків оператори розробляють проєкти
виробів, а кравці – вишивають.
Вище професійне училище № 94
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проводить
для
мешканців
міста
Лисичанська та його гостей щорічний
захід «Open Feast вихідного дня».
Перший
захід
було
присвячено
відкриттю «Лави примирення», яка має
особливе
значення
і
покликана
відновлювати
стосунки
тих,
хто
посварився. Другий «Open Feast» був
присвячений відкриттю usb-лави, котра
буде допомагати тим, у кого розрядився
улюблений гаджет: підзарядити й
відновити його роботу. У 2019 році захід
присвятили
відкриттю
дитячого
«Майданчика
щастя»,
який
став
результатом співпраці ВПУ № 94 та
Фонду Dorcas в рамках програми
«Афлатін».
Цей
дитячий
простір
орієнтований на малюків різних вікових
категорій та дітей з особливими
потребами.
Свята «Open Feast вихідного дня»
проводяться
за
участі
партнерів
ВПУ № 94 - представників міжнародних
фондів:
відокремленого
підрозділу
Фонду «Тerrre des homes в Україні»;
Фонду Dorcas; Дацької ради з питань
мінної безпеки; Громадської організації
«Ла Страда Україна» та представництва
Червоного Хреста в Україні.
З 2017 року заклади професійної
(професійно-технічної) освіти реалізують
проєкт «Створення системи служб
порозуміння для впровадження медіації
за принципом «Рівний-рівному» та
вирішення конфліктів мирним шляхом»
у рамках проєкту ГО «Ла Страда
Україна» за фінансової
підтримки

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Вище професійне училище № 92
м. Сєвєродонецька
співпрацює
з
благодійною організацією «Карітас» у
спільному проєкті «Молодіжна піца» під
егідою
європейської
організації
«Задзеркалля» та в реалізації проєкту
малих грантів «Молода енергія громад»
за програмою ЮНІСЕФ «Посилення
життєстійкості
та
підвищення
громадської активності підлітків та
молоді
у
східній
Україні»,
яка
впроваджується за фінансової підтримки
Європейського
Союзу
громадською
організацією «Слов’янський культурний
центр «Задзеркалля».
З кожним роком стажування за
кордоном стає все популярнішим у
нашому регіоні. У рамках програми
«Відкривай Європу – подорож і
заробіток: 2018-2019!» здобувачам освіти
ВПУ № 92 м. Сєвєродонецька випала
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Дитячого фонду ООН (Юнісеф) та
Європейського Союзу в партнерстві з
Міністерством освіти і науки України.
Шляхом
об’єднання
зусиль
проводиться спільна діяльність з метою
залучення
учнівської
молоді
та
педагогічних
працівників
до
ненасильницьких методів комунікації та
вирішення
конфліктів,
проведення
медіацій,
тематичних
заходів
з
популяризації
медіації,
теми
миробудівництва,
створення
Служб
порозуміння для впровадження медіації
за принципом «рівний - рівному» та
вирішення конфліктів мирним шляхом у
закладах освіти. У кожному закладі
освіти, який бере участь у цьому проєкті,
для
роботи
Служби
порозуміння
облаштовано кімнату, надано комплект
освітніх програм «Вирішення конфліктів
мирним шляхом». Досвід роботи щодо
впровадження медіації та
розвитку
служб
порозумінь у закладах
професійної (професійнотехнічної) освіти було
розглянуто
під
час
засідання
обласної
педагогічної майстерні.
http://www.nmcpto.lg.ua/home/616pedagogichna-majsternyadlya-praktichnikhpsikhologiv-sotsialnikhpedagogiv-tapedagogichnikhpratsivnikiv-yakivprovadzhuyut-mediatsiyuv-zp-pt-o
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можливість взяти участь у міжнародному
стажуванні.
У лютому 2019 року був укладений
договір про співпрацю між закладом
освіти та компанією «INTERNOBMEN».
Серед здобувачів освіти було оголошено
конкурс для відбору охочих пройти
стажування за кордоном. У фінал
конкурсу потрапили 40 осіб. Здобувачі
освіти почали оформлювати документи
для здійснення закордонного стажування
(закордонний паспорт, комплексний
договір страхування подорожуючих за
кордон
тощо).
Стажування
здійснювалось на базі болгарського
курортного комплексу «Албена». Це
відмінний спосіб не тільки поглибити
знання іноземних мов та вдосконалити
практичні навички, але й можливість
отримати безцінний досвід, який стане в
нагоді здобувачам освіти в їх майбутній
професійній діяльності. По завершені
стажування
її
учасники
отримали
сертифікати,
що
підтверджують
проходження стажування в Європі.

Крім стажування, здобувачі освіти
отримали чудову можливість дізнатися
краще про культуру цієї країни, поєднати
приємний відпочинок з корисною
працею:
у
вихідні
дні
стажери
відпочивали на території «Альбени»,
відвідали
парк
Святого
Георгія
(м. Добріч), Ботанічний сад, Палац,
здійснили екскурсію до музею та
морського порту (м. Варна), до міста
Балчик.
Закордонна практика є невід'ємною
частиною
процесу
підготовки
спеціалістів. Вона дозволяє майбутнім
професіоналам розпочати свій шлях до
вдосконалення практичних умінь ще під
час навчання. Молодь необхідно готувати
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не тільки до екзаменів, а й до життя.

Проходження
практики
за
кордоном надає значні переваги у
подальшій
конкурентоспроможності
випускника
закладу
професійної
(професійно-технічної) освіти.

Протягом
2017-2018
років
Норвезька рада у справах біженців
(NRC) в рамках освітньої програми для
людей, які постраждали від вимушеного
переселення (внутрішньо переміщені
особи - ВПО), на базі закладів П(ПТ)О
Луганщини впроваджувала проєкт із
професійного навчання ВПО робітничої
професії «Продовольство за навчання».
Короткострокові курси професійного
навчання для ВПО були спрямовані на
отримання/перекваліфікацію робітничої
професії, їх підтримку та адаптацію у
складних
життєвих
ситуаціях.
Випускникам курсів донори проєкту
надали свідоцтва про отримання нової
робітничої професії, а також фінансову та
матеріальну
підтримку
(у
вигляді
інструментів та приладдя з отриманої
професії). Досвід міжнародної співпраці
за цим напрямком дозволяє ЗП(ПТ)О
долучитися до вирішення економічних,
гуманітарних,
соціальних
проблем
регіону. Спілкування з представниками
NRC дозволило всім учасникам проєкту

МЕТОДИЧНА РОБОТА
відчути себе частиною міжнародної
спільноти, активної «родини», яка
навчає, спілкується, підтримує та дає
надію.

презентацію
виконаної
роботи, відповідальність
за результати своєї праці.
Останні три роки участь у
міжнародних конкурсах
та виставках приносить
свої здобутки. Якість
виконаних робіт та рівень
результатів
має

освітній простір.
Детальніше
про
участь
у
міжнародних заходах можна дізнатися у
«Збірнику
інформаційно-аналітичних
матеріалів «Професійна (професійнотехнічна) освіта Луганщини – 2019»,
розміщеному на сайті Навчальнометодичного
центру
професійнотехнічної освіти у Луганській області за
посиланням
http://www.nmc-pto.lg.ua/
progresivnij-pedagogichnij-dosvid
У листопаді 2019 року між Агенцією
регіонального
розвитку
Луганської
області,
Державним
навчальним
закладом «Луганський центр професійно
-технічної освіти державної служби
зайнятості» та НМЦ ПТО у Луганській
області було підписано Меморандум про
взаємодію та співпрацю з питань
підвищення
можливостей
працевлаштування ВПО, населення, що
постраждало
від
конфлікту,
та
мешканців приймаючої громади в
сільських районах Луганської області.
Об’єднані зусилля було спрямовано на
розробку та впровадження навчального
курсу з основ сільського господарства та
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Набирає
обертів
активна
участь
закладів
П(ПТ)О
Луганщини
та
Навчальнометодичного центру професійнотехнічної освіти у Луганській
області в міжнародних виставках,
конкурсах,
дослідженнях,
конференціях, форумах тощо.
Участь
здобувачів
освіти
Луганщини в конкурсі професійної
майстерності
«WorldSkills
Ukraine»,
Міжнародному конкурсі ресторанних
технологій «BESTCookFest», Міжнародному
фестивалі
перукарського
мистецтва,
моди
і
дизайну
«Кришталевий янгол» та
інших
міжнародних
конкурсах та виставках
висуває нові вимоги до її
учасників з професійної
майстерності, враховуючи
міжнародні умови, норми
та
стандарти,
новітні
технології,
сучасні
матеріали та обладнання,

тенденцію до зростання, що позитивно
відображається на активній спільній
праці педагогічних працівників та
здобувачів освіти, підвищує рівень
життєвих
та
професійних
компетентностей,
конкурентоздатності
кваліфікованого
робітника,
створює
позитивний
імідж
сучасного
закладу
П(ПТ)О,
надає
можливість
впевнено крокувати у всесвітній
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реалізації
ініціативи
«Школа
фермерства»
в
рамках
проєкту
«Професійна
інтеграція
внутрішньо
переміщених
осіб»
Німецького
Товариства міжнародного співробітництва (GIZ).
У
вересні
2019
року
в
м. Сєвєродонецьку втретє відбувся
Фестиваль думок/Opinion Festival 2019,

де брали участь більш ніж сто спікерів з
України, Чехії, Німеччини, Польщі,
Естонії, Данії.
Фестиваль - це креативний досвід
країн Скандинавії та Балтії для обміну
думками, який з'явився в той момент,
коли
Інтернет
і
ТВ-майданчики
вичерпали себе і людям знов стало
потрібно спілкуватися в реальності,
бачити одне одного.
Організаторами Фестивалю думок
виступили Благодійний фонд «ВостокSOS»
та
естонська
організація
MTÜ Mondo в партнерстві з Democracy
Reporting International та libereco –
partnership
for
human
rights.
Інформаційні партнери фестивалю –
Ресурсний центр ГУРТ, Портал суспільно
активних громадян та генеральний
інформаційний партнер телеканал UA,
Донбас і UA, українське радіо Пульс.
Фестиваль
відбувся
в
рамках
програми Transition Promotion Program
за фінансової підтримки Посольства
Швейцарії
в
Україні,
Міністерств
закордонних справ Чеської Республіки та
Естонії.
Під час Фестивалю думок відбулися
25 дискусій у різних локаціях із суспільно
важливих проблем за участі цікавих
спікерів - лідерів думок, які вправно
проводили дебати з опонентами та
спілкувалися з людьми, що підтримували
їх позицію. Усі охочі брали участь у
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дискусіях, будували нові плани, знайшли
цікаві контакти і, можливо, трішки
змінили світ. Під час фестивалю можна
було
почути
надихаючі
виступи,
обмінятися думками з різних суспільнополітичних питань, отримати нові
знання, свіжі ідеї, взяти участь у
семінарах,
майстер-класах,
перформансах,
відвідати
музичний
концерт, кінопоказ.
На одній із локацій
обговорювалась тема: «Робочі
професії - це «динозаври» чи
наше майбутнє?». Спікерами
виступили
представники
Департаменту освіти і науки
Луганської
обласної
державної
адміністрації,
Навчально-методичного
центру професійно-технічної
освіти у Луганській області,

Національної академії педагогічних наук
України,
Громадської
ради
при
Мінрегіоні «Відбудова Сходу України»,
Державного
навчального
закладу
«Луганський центр професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості»,
закладів
професійної
(професійнотехнічної)
освіти
та
підприємств
Луганської області.
На
території
Луганської області
діють
різні
Міжнародні

програми
за
підтримки
міжнародних

МЕТОДИЧНА РОБОТА

На Луганщині вперше за всі роки
незалежності
України
в
Сєвєродонецькому льодовому палаці
спорту
відбувся
обласний
презентаційний форум «Живи і працюй в
Україні». Метою цього інноваційного за
формою презентаційного форуму була
популяризація актуальних професій та
спеціальностей, інформування молоді
про стан та тенденції розвитку ринку
праці, організація змістовного дозвілля
учнівської
молоді
та
створення
сприятливих умов для реалізації її
творчого потенціалу, інтелектуального і
духовного розвитку, задоволення потреб
учнівського молоді в професійному
самовизначенні і творчій самореалізації.
Організаторами заходу стала Програма
ООН із відновлення та розбудови миру за
підтримки та участі Департаменту освіти

і науки Луганської обласної державної
адміністрації, Луганського обласного
центру
зайнятості,
Навчальнометодичного
центру
професійнотехнічної освіти у Луганській області.
Необхідність його проведення була
викликана
потребою
у
широкому
інформуванні громадськості, учнівської
та студентської молоді, роботодавців про
можливості
здобуття
професій
та
спеціальностей у закладах професійної
(професійно-технічної) та вищої освіти
Луганської області.

В
обласному
презентаційному
форумі взяли участь усі 19 закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти Луганської області, у тому числі
чотири
відділення
Відокремленого
підрозділу
«Регіональний
центр
професійної
освіти
Луганського
національного університету імені Тараса
Шевченка», 18 закладів вищої освіти,
3 заклади, що надають послуги з
професійної перепідготовки незайнятого
населення, 43 підприємства області –
замовника робітничих кадрів, а також
більше ніж 1000 здобувачів освіти
старших класів закладів загальної
середньої освіти з різних міст та районів
Луганщини.
Почесними
гостями
презентаційного
форуму
стали
представники

Луганської
обласної
державної
адміністрації,
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фондів та організацій, які допомагають
вирішенню проблем, яких зазнала
Луганщина під час конфлікту на Сході
України, у тому числі в освіті.
Однією з цільових програм є
Програма ООН із відновлення та
розбудови миру, у рамках якої було
ініційовано та проведено дослідження
щодо комплексного аналізу системи
професійної освіти в Луганській області
та
її
відповідності
потребам
регіонального ринку праці. Під час
роботи
експерти
Програми
тісно
співпрацювали із Департаментом освіти і
науки Луганської обласної державної
адміністрації,
Навчально-методичним
центром професійно-технічної освіти у
Луганській
області
та
закладами
професійної
(професійно-технічної)
освіти. У результаті цієї співпраці
виникла ідея проведення масштабного
профорієнтаційного заходу. Ця ідея
втілилась у життя 16 жовтня 2019 року.
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МЕТОДИЧНА РОБОТА

Департаменту освіти і науки Луганської
обласної
державної
адміністрації,
Луганського
обласного
центру
зайнятості, Директорату професійної
освіти Міністерства освіти і науки
України,
Департаменту
реалізації
політики зайнятості Державного центру
зайнятості, Державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти»,
Інституту професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук
України, Державного закладу вищої
освіти
«Університет
менеджменту
освіти»
Національної
академії
педагогічних наук України.
Під час форуму презентувалися
інноваційні
досягнення
закладів
професійної (професійно-технічної) та
вищої
освіти
Луганської
області,
змістовні банери, сучасний виробничий
інвентар та обладнання, зразки готової
продукції.
У
ході
виставки-презентації
закладами
освіти
було
проведено
86 різноманітних цікавих, якісних та
сучасних майстер-класів, організовано
роботу майданчиків профорієнтаційного
тестування, квестів та конкурсів для
учнів закладів загальної середньої освіти.
Усі охочі отримали профорієнтаційні матеріали: листівки, календарики,
буклети тощо. Учні та гості форуму
вільно спілкувалися із здобувачами
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освіти та педагогічними працівниками
закладів професійної освіти, цікавилися
умовами
навчання,
особливостями
професій та професійного зростання,
активно
брали
участь
у
всіх
запропонованих майстер-класах, квестах
та конкурсах.
Роботу учасників форуму було
відзначено сертифікатами.
У рамках презентаційного форуму
Навчально-методичним
центром
професійно-технічної освіти у Луганській
області
було
сформовано
профорієнтаційний збірник «Живи і
працюй в Україні», який містить
інформацію про заклади професійної
(професійно-технічної) освіти та заклади
вищої освіти (з матеріалами збірника
можна ознайомитися за посиланням:
https://drive.google.com/open?
id=1WAK6fp7C8hmcZNdixBohmQO2YDEp
rGoZ)
Сьогодні, під час реалізації заходів
щодо вдосконалення структури та
механізмів
управління,
основою
інтеграційних процесів у галузі освіти
стає узгодження національних стандартів
освіти, національних класифікаторів
професій,
загальнонаціональних
та
секторальних рамок кваліфікацій з
європейськими системами кваліфікацій,
забезпечення та оцінки якості освіти.

МЕТОДИЧНА РОБОТА
Ще одна важлива подія 2019 року –
це
початок
співробітництва
з
Європейським Фондом Освіти (далі –
ЄФО) «без посередників», тобто без
залучення
представників
інших
організацій. На початку листопада
представник Золотівського професійного
ліцею брав участь у конференції «Уміння
та кваліфікації: вигідно всім», яка
відбувалась протягом двох днів в Італії
(м. Турин).

Досвід
міжнародної
співпраці
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти Луганської області в
галузі
професійної
освіти
був
презентований в грудні 2019 року на
Всеукраїнській
Інтернет-конференції
«Міжнародна
співпраця
в
галузі
професійної освіти».

Як налагодити ефективну взаємодію
з представниками інших країн, що
забезпечить
формування
нового
покоління,
здатного
успішно
реалізовувати
свій
життєвий
та
професійний
потенціал
у
світовій
спільності? Які переваги та «вигоди» від
міжнародної
співпраці
в
галузі
професійної освіти? Який зворотній бік
міжнародної
співпраці?
Цими
питаннями були поєднані виступи усіх
учасників
Всеукраїнської
Інтернетконференції.
Хочеться зазначити: щоб успішно
налагодити
міжнародну
співпрацю
ЗП(ПТ)О, знайти ефективні способи і
засоби її розвитку, необхідно рухатися
вперед, активно діяти, а не пливти за
течією, бо, як каже народна мудрість, під
лежачий
камінь
вода
не
тече.
А запорукою успіху здобувачів освіти
стане бажання вчитися, взаємодіяти,
впевненість у собі, мобільність, гнучкість,
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Концепція основного напрямку
конференції: більшість країн – партнерів
ЄФО вже розробили свої рамки
кваліфікацій та модернізують свої
системи
кваліфікацій.
Учасники
обговорювали питання: як реформи
кваліфікацій та систем різних країн
впливають на навчання та викладання,
профорієнтацію та оцінку, яку вигоду
люди мають для себе від розробки
політики та практичних наробок в цих
областях, як можна помножити її.
Піднімали й такі питання: як люди
дізнаються про вміння та кваліфікації,
які типи вмінь та кваліфікацій їм
потрібні, як люди їх отримують.
Система освіти на конференції була
представлена як «екосистема вмінь»,
елементами
якої
є
учні
з
їх
індивідуальними потребами, працівники
та спеціалісти – практики в усіх областях
навчання та профорієнтації протягом
усього життя, розробники політики,
державні заклади, соціальні партнери,
роботодавці, галузеві та регіональні
органи тощо.
Учасникам міжнародного заходу
було представлено платформу ETF OPEN
SPACE та надано методичні рекомендації
її використання. Також презентовано
роботу Міста Практик, метою якого стала
демонстрація змін, які вже існують.
Шляхом
демонстрації
прикладів
передового досвіду, історії успіху та

корисних
інструментів
учасники
конференції
отримали
можливість
поспілкуватись з доповідачами стендів,
обмінятися
досвідом.
Золотівський
професійний ліцей був представлений на
одному зі стендів за темою: «З досвіду
роботи
Золотівського
професійного
ліцею над проблемою «Онлайн навчання
в Україні. Blended learning».
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МЕТОДИЧНА РОБОТА
розвиток життєвих та професійних
компетентностей на шляху євроінтеграції
та глобалізації економічних процесів.
Аналіз напрямків та результатів
міжнародної співпраці ЗП(ПТ)О показав,
що основними перевагами міжнародного
співробітництва у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти є:
Покращення якості освіти.
Підвищення кількості та якості
людського капіталу, необхідного для
подальшого економічного зростання.
Підвищення авторитету закладів
П(ПТ)О.
Розширення
можливостей
для
здобувачів
освіти
та
педагогічних
працівників щодо участі у міжнародних
обмінах та спільних проєктах.
Поліпшення результатів навчання.
Встановлення
контактів
і
налагодження спілкування з однолітками із зарубіжних закладів освіти.
Поліпшення результатів на ринку
праці.
Розвиток професійних компетентностей.
Деякі ризики міжнародного співробітництва
у
сфері
професійної
(професійно-технічної) освіти мають
такий вигляд.
Операційні
та
адміністративні
витрати на започаткування та підтримку
міжнародного партнерства.
Дисбаланс партнерства.
Виїзд/міграція
кваліфікованих
робітників.
Втрата мовного або культурного
різноманіття.
Психо-емоційні витрати на вивчення, навчання тощо.
З метою забезпечення подальшого
розвитку міжнародної співпраці закладів
П(ПТ)О Навчально-методичним центром
професійно-технічної освіти у Луганській
області були визначені основні напрямки
діяльності, а саме:
1. Аналітичний (вивчення потреб
закладів освіти в організації допомоги
щодо
налагодження
міжнародної
співпраці, вивчення існуючого досвіду,
пошук результативних інноваційних
форм,
методів
роботи,
вивчення
можливостей в Україні брати участь у
короткотривалих та довготермінових
проєктах міжнародної співпраці тощо).
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2.
Ресурсний
(створення
інформаційних баз даних: партнерства в
освіті, обміну делегаціями, успішно
реалізованих
проєктів,
методичних
кейсів тощо).
3. Сервісно-методичний (надання
методичної допомоги в налагодженні
співпраці із закладами освіти різних
країн,
започаткування
напряму
«міжнародна
співпраця
в
галузі
професійної
(професійно-технічної)
освіти» та ін.).
4.
Організаційний
(укладання
договорів про співробітництво та спільну
роботу в проєктах з міжнародними
організаціями, діаспорами, центрами
співдружності тощо).
5.
Моніторинговий
(системне
вивчення
стану
роботи
за
цим
напрямком,
розробка
критеріїв
ефективності організації міжнародної
співпраці в регіоні в галузі П(ПТ)О
тощо).
Отже,
оцінюючи
переваги
міжнародної співпраці, враховуючи деякі
ризики, ми впевнені, що активна
міжнародна співпраця відкриває нові
напрямки діяльності між сучасними
українськими закладами П(ПТ)О та
зарубіжними партнерами. Ще одне
підтвердження цьому – розширення
програми Еразмус+ на професійну освіту.
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
Сучасні моделі професійної освіти і
навчання в країнах Європейського
Союзу:
порівняльний
досвід:
монографія / В.О. Радкевич, Л.П. Пуховська, О.В. Бородієнко, О.П. Радкевич,
Н.В. Базелюк, Н.М. Корчинська, С.О. Леу,
В.В. Артемчук; за заг. Ред. В.О. Радкевич.
– Житомир: «Полісся», 2018 – 208 с.
Концепція реалізації державної
політики
у
сфері
професійної
(професійно-технічної) освіти «Сучасна
професійна
(професійно-технічна)
освіта» на період до 2027 року, схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 12 червня 2019 року № 419-р.
Розвиток професійної освіти в
умовах глобалізаційних та інтеграційних
процесів: монографія / Н.Г. Ничкало. –
К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 125 с.

ВИХОВНА РОБОТА
ПОШУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В ЗП(ПТ)О
ЛУГАНЩИНИ
«УВІЧНЕННЯ ПАМЯ’ТІ ПРО НЕСКОРЕНИХ
ЛУГАНЧАН - БОРЦІВ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ»
Інна ЧЕРНЯК, Любов ЧІХЛАДЗЕ, методисти Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти у Луганській області
російської
агресії,
Навчальнометодичний
центр
професійної
(професійно-технічної)
освіти
у
Луганській області ініціював соціальний
проект «Нескорені сини і доньки
Луганщини в боротьбі за незалежність
України». Цей проєкт запроваджувався з
метою реалізації Стратегії національнопатріотичного виховання дітей та молоді
на 2016-2020 роки, затвердженої Указом
Президента від 13 жовтня 2015 року
№ 580/2015, Стратегії національнопатріотичного виховання, затвердженої
Указом Президента від 18 травня
2019 року № 286/2019, для активізації
національно-патріотичного виховання,
організації
пошуководослідницької діяльності здобувачів освіти ЗП(ПТ)О, підвищення
інтересу молоді до української
історії,
задля
збереження
національної пам’яті.
Розробляючи цей проєкт,
ми йшли вже прокладеним
шляхом, адже ідея створення
Книги пам`яті загиблих у цій
неоголошеній
війні,
була
реалізована
НМЦ
ПТО
у
Закарпатській
області
у
2018 році. Результатом дослідницької
роботи
учнів
та
педагогічних
працівників
ЗП(ПТ)О цього регіону стало
видання книги «Пам’ять про
подвиг».
Ще
раніше
було
створено Книгу пам`яті полеглих
за Україну (mnemorybook.org.ua)
– український неурядовий вебсайт,
що
займається
документацією,
обліком
та
упорядкуванням
даних
про
втрати українських військових у
російсько-українській війні. Ці
джерела дуже допомогли нам у
роботі
щодо
реалізації
дослідницького проєкту.
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Літопис нашого народу нараховує
чимало кривавих сторінок. І одна з них війна на Сході, або АТО – саме ця назва
сучасних подій закріпилася у свідомості
більшості українців. Сотні справжніх
патріотів віддали
і, на жаль,
продовжують віддавати свої життя в
боротьбі із зовнішньою агресією та
сепаратизмом. З метою увічнення
подвигу загиблих воїнів, полеглих за
незалежність і територіальну цілісність
України, вшанування героїзму земляків
– уродженців Луганщини, які захищали і
продовжують захищати Україну від

ВИХОВНА РОБОТА
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Окрему подяку хочеться висловити
координатору дослідницької діяльності
від НМЦ ПТО у Закарпатській області
Ірини
Ладижець
за
її
поради,
консультації, а також рекомендації, як
правильно
і
більш
результативно
організувати
пошукову
роботу
в
зазначеному напрямі. У більшості

самоврядування закладів професійної
(професійно-технічної) освіти Закарпатської області, що стала результатом
широкомасштабної дворічної пошукової
роботи здобувачів освіти для вшанування
пам’яті героїв-земляків, загиблих на
Сході України у боротьбі за її свободу та
єдність. До книги увійшли розповіді про
74 полеглих воїнів, близько
третини з яких, у той чи інший
час
здобували
робітничі
професії в ЗП(ПТ)О області та
України.
Учасники семінару висловили
пропозицію
підхопити
естафету колег Закарпатської
області
і
розпочати
скоординовану
пошуководослідницьку роботу з метою
створення Книги пам`яті про
загиблих
уродженців
Луганщини у боротьбі за

закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти Луганської області
діють
різноманітні
волонтерські та благодійні
загони, до складу яких
входять здобувачі освіти і
педагогічні
працівники.
Саме вони стали активними
учасниками запровадження
соціального
проєкту
«Нескорені сини і доньки
Луганщини в боротьбі за
незалежність України», робота
над яким розпочалась у квітні 2018 року.
У першу чергу на базі НМЦ ПТО у
Луганські області було проведено семінар
для
керівників
та
координаторів
благодійних загонів на тему: «Пошуководослідницька
діяльність
як
засіб
активізації
національно-патріотичного
виховання в ЗП(ПТ)О». Учасники заходу
ділились
досвідом
збирання
та
узагальнення інформації про події та
учасників сучасної війни. Увазі присутніх
була запропонована книга «Пам’ять про
подвиг»,
створена
за
ініціативи
регіональної ради лідерів учнівського
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незалежність та територіальну цілісність
України.
Спочатку виникла ідея розповісти
лише про випускників та працівників
закладів П(ПТ)О), адже серед захисників
України
великий
відсоток
саме
випускників та колишніх учнів системи
профтехосвіти.
Проєкт виявився довгостроковим.
Протягом року дослідницько-пошукові
загони, інші молодіжні громадські
організації учнів ЗП(ПТ)О та їхні
педагоги здійснювали пошук інформації
про загиблих героїв – випускників

ВИХОВНА РОБОТА

педагогів, присвячені військовим подіям
на Сході Україні, героям-захисникам
Батьківщини (прозові та поетичні
твори).
З урахуванням того, що героями
книги стали не лише чоловіки, а й
жінки, проєкт отримав назву «Нескорені
сини і доньки Луганщини у боротьбі за
незалежність України».

Таким чином визначилися основні
напрями пошуку та робочі назви рубрик
проєкту:
«Свічка пам’яті», що передбачала
збір інформації та створення оповідей
про загиблих (померлих) військових і
волонтерів України родом із Луганщини;
«Пам'ять
про
подвиг»
про
випускників
ЗП(ПТ)О
Луганської
області), учасників АТО/ООС, що
загинули, захищаючи Україну;
«Хоробрі серця Луганщини» про
випускників-захисників,
які
зараз
боронять кордони нашої держави або
нещодавно повернулися з війни.
Рубрика «Присвячується Героям»
мала містити творчі роботи учнів,
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професійних училищ та ліцеїв. Але в
процесі роботи також накопичувався
матеріал про колишніх випускників
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти, які повернулися з
війни живими або зараз захищають
нашу країну від ворога. Було вирішено
розширити пошуки і зібрати всю
можливу інформацію про захисників
уродженців Луганщини. Для окремої
рубрики зібрали творчі доробки про
події та героїв сучасної війни.

ВИХОВНА РОБОТА
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пам’яті полеглих за Україну
(memorybook.org.ua),
дані
соціальних
мереж,
адже
значна частина наших героїв,
їх рідні й близькі або
залишились
на
непідконтрольній Україні території, або виїхали за межі
Луганщини,
утворивши
новий прошарок населення –
вимушених переселенців.

Завершення проєкту та видання
книги передбачалось напередодні дня
захисника України 2019 року.
Результатами проекту мало стати:
 видання книги «Нескорені сини і
доньки Луганщини в боротьбі за
незалежність України»;
 розміщення віртуальної експозиції з
однойменною
назвою
на
сайті
НМЦ ПТО у Луганській області;
 проведення
телемосту
(відеоконференції) з пошуковцями інших
закладів П(ПТ)О України.
Над проєктом працювали здобувачі
освіти та педагоги всіх закладів П(ПТ)О
нашої області. Формат зібраних у книзі
оповідей вільний: від есе, інтерв`ю,
спогадів до добірки матеріалів із різних
джерел. Особливістю нашої книги є те,
що під час дослідження широко
використовувались
саме інтернетресурси, зокрема вже згадана Книга

24

Дослідницький
пошук
здобувачів освіти та їхніх
педагогів
охопив
здебільшого ті контрольовані
українською владою райони
області, у яких є заклади
професійної
(професійнотехнічної)
освіти
(міста:
Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне;
Старобільський,
Кремінський,
Попаснянський,
Новаоайдарський,
Новопсковський,
Сватівський,
Біловодський,
Білокуракинський,
Марківський
райони).
Інформація,
зібрана на зазначених територіях має
різноманітні форми: це і спогади
близьких,
колишніх
педагогів,
одногрупників та земляків, і статті з
місцевих засобів масової інформації, і
відомості місцевих органів соціального
захисту тощо. Відомості про загиблих
патріотів
України
з
території
псевдореспубліки збирались в основному
за
даними
інтернет-ресурсів
та
соціальних мереж.
Під час роботи над проєктом дещо
змінились назви рубрик-розділів.
На підсумковому етапі проєкту для
роботи над укладанням та редагуванням

ВИХОВНА РОБОТА
матеріалів книги було створено творчу
групу,
до
складу
якої
увійшли
педагогічні
працівники
ЗП(ПТ)О
(викладачі української словесності й
історії, а також заступники директорів з
виховної
роботи)
та
працівники
НМЦ ТО у Луганській області. На основі
зібраних матеріалів члени творчої групи
сформували невеликі за обсягом оповіді
про героїв та розподілили їх на чотири
розділи.

За жанром статті розділу – це,
переважно, інтерв`ю самих учасників
АТО/ООС та спогади їхніх колишніх
педагогів і друзів. Також
у ньому
містяться
спогади
волонтерів
Луганщини,
які
і
морально,
і

До розділу під назвою «Пам`ятаємо
ваш подвиг» увійшли оповіді про
випускників
ЗП(ПТ)О
Луганської
області, які за мирне майбутнє України
віддали найдорожче – своє життя. Цей
розділ наш біль і наш сум. Ще в
недавньому минулому ці юнаки та
дівчата ходили тими ж стежками, що й
ми, слухали лекції, пізнавали секрети
обраної професії, голосно сміялися над
дотепними жартами, бешкетували, іноді
сумували і переживали невдачі, кохали,
будували плани на майбутнє. Але
сьогодні їх немає… Наш святий
обов`язок – не забути про них, віддати
належну шану їх подвигу.
Ми розуміємо біль матерів, що
поховали синів та доньок, розуміємо
відчай жінок, які втратили коханих,
співчуваємо друзям та близьким і
розділяємо їх сум. Сподіваємось, що їхня
туга стане трішечки меншою і в очах
заблищать вогники надії та радості.
Радості від того, що їхніх рідних людей,
що загинули за Батьківщину, не
забувають.
У
розділі
«Свічка
пам`яті»
дослідники спробували узагальнити
відомості про загиблих героїв-земляків,
уродженців Луганщини. Особливістю
зібраних матеріалів є те, що в основному
це інформація, яку вдалося
відшукати
в
нетрях
Інтернету,
адже
встановити
безпосередній контакт
з
рідними
та
близькими загиблих
героїв вкрай важко, а
то
й
просто
неможливо, бо вони
опинились
на
непідконтрольній
Україні території.
Війна розділила
життя жителів Луганщини на до і після. Це
той рубікон, який
розділив наші душі,
адже частина душі
залишилась там – у
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У першому розділі «Герої живуть
поруч» зібрано оповіді про колишніх
здобувачів
освіти
та
випускників
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти, які проходили службу
в Збройних силах України, брали участь
в антитерористичній операції/операції
об`єднаних сил. Дехто з них і зараз
продовжує нести військову службу, дехто
назавжди пов`язав своє життя з армією,
ставши кадровими військовими. Усі вони
пройшли пекло війни і не люблять
розповідати про військові дії. Очі їхні
часто стають сумними, коли заходить
мова
про
загиблих
побратимів,
теплішають при згадці про родини та
бойових друзів.

матеріально підтримували наших воїнів.
Усім їм - загальна шана і низький уклін.

Професійна освіта Луганщини № 1—2020
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Луганську чи Алчевську, у Стаханові чи
Первомайську, одним словом там, на
непідконтрольній території.
Ця книга – не тільки шана нашим
полеглим землякам, ця книга – також
надія на возз`єднання Луганщини. Ми
пам`ятаємо і шануємо усіх патріотів
України, незважаючи на вік, стать, місце
проживання чи загибелі.
В
останньому
розділі
«Наша
творчість – вам, герої» – неоціненний
скарб творчості і наших здобувачів
освіти, і наших педагогів, і волонтерів.
Нехай деякі з надрукованих віршів
недосконалі, але у цих рядках — наш сум
і наша пам`ять, наші загальні сподівання
і наші надії на мирне та щасливе
майбутнє Луганщини і всієї України —
єдиної, неподільної, незалежної.
У жовтні 2019 року роботу над
формуванням та редагуванням книги
було закінчено. Хочеться висловити
окрему величезну подяку координаторам
та спеціалістам з розвитку професійної
освіти Програми ООН із відновлення та
розбудови миру, завдяки яким у рамках
проведення
обласного
презен-
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таційного форуму «Живи і працюй в
Україні»
за фінансової
підтримки
Європейського Союзу, урядів Польщі та
Японії було видано книгу «Нескорені
сини і доньки Луганщини в боротьбі за
незалежність України».
06 грудня 2019 року
в День
Збройних сил України Навчальнометодичним
центром
професійнотехнічної освіти у Луганській області
було проведено Всеукраїнський вебінар
за темою: «Ми пам`ятаєм кожного
солдата – чийогось батька, сина або
брата…», який вкотре з`єднав освітян
Сходу і Заходу нашої держави. У заході
взяли
участь
навчально-методичні
центри
професійно-технічної
освіти
Волинської та Закарпатської областей,
що презентували свої напрацювання в
царині дослідно-пошукові роботи щодо
вшанування пам`яті загиблих воїніввипускників ЗП(ПТ)О.
Естафету
дослідно-пошукової
роботи Луганщини було передано в інші
регіони України, у першу чергу Львівську
область, адже саме у співпраці з цією
областю
вже
третій
рік
поспіль
реалізується міжрегіональний проєкт

ВИХОВНА РОБОТА
Нескорені
сини
і
доньки
Луганщини в боротьбі за незалежність
України – Сєвєродонецьк, 2019;
Пам’ять
про
подвиг//
упоряд. Ладижець І. – Ужгород: РІК-У,
2018. – 176 с.;
Регіональна
цільова
програма
національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2018-2020 роки,
затверджена Розпорядженням голови
Луганської
обласної
державної
адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від
16 серпня 2018 № 625;
Стратегія
національнопатріотичного виховання, затверджена
Указом Президента від 18 травня
2019 року № 286/2019.

ВИКОРИСТАНІ
ДЖЕРЕЛА
Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України,
затверджена
наказом
Міністерства освіти і науки
України від 29 липня 2019
№ 1038;

27

Професійна освіта Луганщини № 1—2020

«Змінимо країну разом!», що передбачає
освітні, культурні та медійні обміни між
закладами Львівської та Луганської
областей.
Найближчим часом планується
презентація книги в закладах освіти, під
час
якої
подарункові
екземпляри
отримають сім`ї загиблих героїв. Триває
робота над створенням віртуальної
експозиції на сайті НМЦ ПТО у
Луганській області, до якої увійдуть
виконані учнями ЗП(ПТ)О відеороботи,
присвячені військовим подіям на Сході
Україні та випускникам-захисникам
Батьківщини.
Робота над пошуковим проєктом
«Нескорені сини і доньки Луганщини в
боротьбі за незалежність України»
добігає кінця. Наше дослідження аж ніяк
не претендує на повноту висвітлення
трагічних подій на Сході нашої держави.
На жаль, ми не в змозі
згадати і вшанувати всіх
земляків, полеглих у цій
війні, адже вона ще триває.
Так
хотілося
б,
щоб
припинили гинути кращі
сини й доньки нашого
народу,
щоб
не
було
потреби
проводити
пошукову роботу про них.
Але й зараз на вівтар війни
складають
свої
молоді
життя
наші
українські
патріоти. Вже під час
редагування та укладання
збірника стало відомо, що
загинуло
ще
троє
уродженців Луганщини, які
заслуговують на увічнення
пам’яті про їхній подвиг.
Тож доки триватиме війна,
доти й триватиме наш
дослідно-пошуковий
проєкт...

ДІЛИМОСЯ ДОСВІДОМ
РОЗРОБКА УРОКУ
«ДРАМАТИЗМ ЛЮДСЬКИХ СТОСУНКІВ, РОЗДУМИ
ПРО БЕЗСМЕРТЯ ЛЮДИНИ В ПОЕЗІЇ
«ЛЕГЕНДА ПРО ВІЧНЕ ЖИТТЯ»
ІВАНА ФРАНКА»
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Ольга ЗАЙЦЕВА, викладач української мови і літератури Відокремленого
підрозділу
«Регіональний
центр
професійної
освіти
Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка» (Рубіжанське
відділення)
Мета: поглиблювати знання здобувачів
освіти про поезію І. Франка, ознайомити
із мотивами збірки «Мій Ізмарагд»;
виконати ідейно-художній аналіз тексту
поезії; розвивати аналітичне мислення,
пам’ять,
увагу,
зв’язне
мовлення
здобувачів освіти; уміння висловлювати
власні думки; навчати цінувати життя та
наповнювати його; виховувати інтерес
до творчості І. Франка,
повагу до
людської гідності, високі моральні
якості, толерантність.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: підручник, камінці та
горіхи для оцінювання роботи на уроці,
квитки, шкала самооцінки, фліпчарт,
проєктор, паспорт твору, цукерки.
Міжпредметні зв’язки: українська
література, всесвітня історія.
Методи і прийоми: розповідь, бесіда,
робота з текстом, робота зі словником,
підручником,
метод
гронування,
практика
емоційного
кола,
презентація,
прийом
критичного
мислення.

ІІ. Актуалізаційно-мотиваційний етап
1. Слово викладача
Декілька уроків ми з вами вивчаємо
життя
і
творчість
унікального
представника української літератури
Івана Яковича Франка – борця за
справедливість, волю, великого генія
художнього слова.
Сьогодні
ми
продовжимо
знайомитися з його творчістю, та
спочатку отримаємо перепустку-квиток
на перерву. Оберіть запитання з
оголошення та дайте на нього відповідь,
натомість отримайте «зелений квиток» –
перепустку на перерву. Вам необхідно
зірвати одне з питань в оголошенні і
дати на нього чітку лаконічну відповідь.
У вас на вибір питання та підготовку
відповіді 1 хв. Отже, я починаю відлік.
Час пішов!
(Здобувачі відривають питання з
оголошення, сідають на місця).
2. Робота з оголошенням

ХІД УРОКУ
І. Організаційний етап
Слово викладача
Доброго ранку! Рада нашій
зустрічі. Здається, п’ятниця стала
нашою маленькою традицією. Ми з
вами бачилися рівно тиждень тому.
Але сьогодні ми зустрілися вперше. Не
здогадуєтесь чому? А тому, що вчора
був останній день осені і це перший
урок взимку.
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(На місцях здобувачі дають відповіді на обрані питання, натомість
отримують перепустку).
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ІІІ. Повідомлення теми та мети
уроку

О. Авраменка на сторінці 91.
(Пропонуємо одному зі здобувачів освіти
зачитати інформацію підручника).
4.
Робота
з підручником та
паспортом твору
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1. Слово викладача
А тепер, коли у вас є перепустки та
коли ми згадали вже опрацьований
матеріал, я оголошую тему уроку (Слайд
презентації).
Вічні теми хвилювали і хвилюють
письменників та поетів усіх століть, усіх
періодів та напрямків. Своїми творами
видатні митці вчать та виховують не
одне покоління, тому вони й «вічні».

Паспорт твору

Назва
твору
Збірка
Цикл
Жанр
Тема

2. Фронтальна бесіда
Які ви знаєте вічні теми в
літературі?
Орієнтовні відповіді: життя і
смерть, добро і зло, кохання і зрада,
вірність, честь, інші (Слайд презентації).

Ідея

3. Слово викладача
І. Франко залишив нам у спадок
неперевершений, безцінний скарб –
«Легенду про вічне життя». Це відгомін
людських емоцій та почуттів.
Кожен з вас буде працювати з
паспортом твору, який протягом уроку
треба заповнити.
Сьогодні ми разом поміркуємо над
такими питаннями: (Слайд презентації)
1.У чому сенс людського буття?
2.Чи
потрібно
прагнути
до
безсмертя?
3.Що є щастям для людини, які його
критерії?

Герої

«Легенда про вічне
життя»
«Мій Ізмарагд»
Легенди
Вірш-заклик
Поетичний роздум
поета про сенс буття
людини (для чого живе,
що є для
неї найціннішим)
Автор розкриває трагізм
людського існування у
світі облуди і фальші.
Неможливість
людського щастя без
взаємного кохання
(ніяка сила не
спроможна змусити
любити)
Богиня, аскет,
Олександер Великий
(Александр
Македонський),
Птоломей, Роксана,
куртизанка

Схема

ІV. Етап опрацювання нового
матеріалу
1. Фронтальна бесіда
Чи знаєте, що означає слово легенда?
Які значення має це слово?
Чарівний
інструмент
Висновок

2. Робота із літературознавчим
словником
(Пропонуємо одному здобувачу освіти
знайти визначення в словнику і зачитати
його. Усі інші опрацьовують паралельно
інформацію
на
екрані
(Слайд
презентації).

Теорія
літератури

3. Слово викладача
А далі ми ознайомимося із матеріалом
підручника та дізнаємося про ще одну
збірку Івана Франка «Мій Ізмарагд». Для
роботи
розгорніть
підручник

Горіх
Людина
має
жити
стільки, скільки
їй
відпущено, дано.
Легенда

5. Слово викладача
Давно людство прагнуло до безсмертя,
вічного життя, справдження їхніх
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найпотаємніших
бажань,
часом
забуваючи про життєві принципи.
Згадаймо,
до
яких
чудодійних способів вдавалося людство?
 Жива вода;
 чарівна паличка;
 квітка-семицвітка;
 чарівні волоски;
 золота рибка ;
 чудо-капелюх;
 скатертина-самобранка тощо.

6. Прочитання твору
7. Слово викладача
Давайте з вами зазначимо в паспорті
твору імена героїв, з якими ми
зустрілися в тексті.
8. Індивідуальне опитування за
текстом (Слайд презентації)
За кожну правильну відповідь
здобувач отримує горіх, який стане
додатковим балом до оцінки за урок.
— Як аскет заслужив у богині
чудодійний горіх? (Молитвою і постом)
— Чому аскет передав горіх цареві?
(Злякався вічної боротьби, що панує у
світі; хотів, щоб цар вічно жив для добра
мільйонів)
— Рабом чого відчував себе великий
Александер? (Кохання до дівчини)
— Чому цар передав горіх коханій?
(Бо дуже її любив і не хотів без неї жити
вічно)
— Кому і для чого віддала горіх
Роксана? (Генералу Птоломею, щоб
заслужити його любов)
— Як чудодійний горіх знову потрапив
до царя? (Його принесла куртизанка, яка
отримала горіх від генерала Птоломея)

Побожний аскет, проживши весь
вік у пустелі та заслуживши молитвами
та постом прихильність богині, здобув
священний дар – золотистий горіх, який
дарував вічне життя. Але мудрець
відмовився від подарунка.
Він
віддає
його
Александру
Македонському, прозваному ще
за
життя Великим. Закоханий у персіянку
Роксану цар віддає їй священний горіх.
Але вона кохає іншого – генерала
Птоломея.
Проте
і
генеральний
полководець не уявляє свого безсмертя з
вродливою Роксаною. Він готовий
ділити його з куртизанкою. Та ж
приносить горіх до отруєного Роксаною
Александра, адже кохає царя.
Александер,
дізнавшись
шлях
горіха, кидає його у вогонь.
(схему відображаємо у паспорті твору)
11. Метод гронування
Виписати із тексту епітети до
слова горіх. Завдання пропонуємо
найменш
активним
здобувачам
освіти.

12. Практика емоційного
(Слайд презентації)
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Людина не хоче вірити, що все, що
надбала, повинна буде залишити і піти з
життя так само ні з чим, як і прийшла в
цей світ. Але в кожного є свої причини
прагнути жити вічно.
Про те, для чого людина приходить
у цей світ, міркував і І.Франко, коли він
був тяжко хворий, переживав нещасливе
кохання, підступи друзів і ворогів.
А тепер ми розпочинаємо подорож у
«Легенду про вічне життя». Усі готові?
Уперед! Уважно слідкуймо та рухаймося
рядками разом зі мною.

— Чому цар не скористався шансом?
(Розчарувався в коханні; зрозумів, що
любов не можна купити)
— Яка тема твору?
— Яка його ідея?
9. Слово викладача
Складний і довгий видався шлях у
горіха. Таким іноді шляхом проходить і
людина, зустрічаючи на своєму шляху
перепони, долаючи бар’єри, вирішуючи
проблеми.
Давайте спробуємо побудувати
маршрут, який пройшов горіх.
10. Побудова схеми
Пропонуємо
самостійно
або
спільно
біля
дошки/фліпчарту
виконати завдання.
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1.
Запитання
для
емоційного
налаштування
 Погляньте на горіх. Який він?
 З чого він складається?
 Що собою являє шкаралупа? Від
чого/кого вона захищає?
 Шкаралупа – це панцир?
 А
що
криється
під
товстою
шкаралупою?
 Чи
варто людині ховатися за
шкаралупою?
 Чи відбувалося з вами таке, коли вам
важко достукатися до людини,
пояснити їй свою думку, почуття?
2. Етап кола
У мене є чарівний горіх. Зараз по
черзі ви передасте його по колу,
називаючи кому б ви його передали і
щоб він символізував (що б ви хотіли
подарувати).
(Коли
горіх
опиняється
у
викладача): горіх у мене. І сьогодні я теж
хочу передати вам усім знання, силу,
терплячість,
повагу,
захоплення
(викладач доторкається своєю долонею
до долоні кожного здобувача).

закладу саме в цей період – «чорна
п’ятниця». Чорна – не тому, що вона
негативна, а тому що в цей час діють
знижки, бонуси, пропозиції. У мене теж
для вас пропозиція – свої камінці ви
можете обміняти на цукерки. Є охочі?
2.3. Самоперевірка паспорту твору
А наостанок ви можете перевірити
свої паспорти з правильним паспортом
на слайді. У всіх так? Якщо ні –
виправте, доопрацюйте.
VІ. Домашнє завдання.
Пропоную вам створити дерево
життєвих цінностей, позначивши їх на
листочках. А тепер скористайтеся своїми
квитками — перепустками на перерву!

V. Рефлексивно-оцінювальний
етап
1. Фронтальна бесіда
 До якого висновку ми дійшли:
 Що треба цінувати?
 А кого ще називають легендою? Кого
ми можемо назвати легендою в
українській літературі?
2. Самооцінювання за шкалою з
подальшим коментарем викладача
2.1. Слово викладача
Сьогодні ви активно працювали.
Молодці. Пропоную вам оцінити себе
шкалою, яка знаходиться у вашому
зошиті. Загальна кількість перетинок 12,
що співпадає з 12-бальною шкалою.
Поставте
свій градус настільки,
наскільки ви сьогодні, на вашу думку,
попрацювали.
2.2. Коментар викладача
Підніміть руки у кого сьогодні 12 балів, а
11…(і так далі). Викладач об’єктивно
оцінює роботу на уроці, активність,
правильність
відповідей.
Оцінює
кожного здобувача.
Сьогодні п’ятниця, за межами освітнього
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РОЗРОБКА УРОКУ
НА ТЕМУ: НАСИЧЕНІ ОДНОАТОМНІ СПИРТИ
Валентина

САЛІЙ, викладач
професійного аграрного ліцею

Тема уроку: НАСИЧЕНІ
АТОМНІ СПИРТИ

хімії

та

біології

Новоайдарського

ОДНО-

Навчально-пізнавальна гра
«Хімічний лабіринт»
ХІД ГРИ
1.Складіть рівняння запропонованих
реакцій:

2.Знайдіть літеру в схемі 1 лабіринту, яка
відповідає продукту реакції.
3.Запишіть літеру до таблиці та
прочитайте прізвище відомого хіміка.
4.Дайте відповідь на запитання: автором
якої теорії є цей вчений?
5.Назвіть основні положення цієї теорії.
Схема 1

Таблиця

Оцінювання: кожне питання — 1 бал.
Починаємо оцінювання з 4 балів і так до
12 балів. Вихованців об’єднуємо у
2 команди, щоб у кожній були здобувачі
освіти з різним рівнем знань. Вибираємо
відповідальних за підрахунок балів.
Робота за комп’ютером.
1. «Зайвий»,
зайвий
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Цілі уроку:
Формувати компетентності:
предметні – формувати уявлення
здобувачів освіти про різноманітність
органічних
речовин
на
прикладі
оксигеновмісних органічних сполук;
розширити поняття «функціональна
група» на прикладі гідроксильної групи
спиртів; поглибити знання учнів про
фізичні властивості, склад і будову
молекул; ознайомити з номенклатурою
спиртів;
розвиваюча – розвивати просторове
уявлення здобувачів освіти через уміння
складати структурні формули спиртів і
давати їм назву;
виховна – бережно відноситися до
власного
здоров’я,
використовувати
здобуті знання в подальшій практичній
діяльності.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
з дослідницьким елементом.
Форми роботи: навчальна лекція,
експеримент, робота з картками та
підручником.
Реактиви: етанол, вода.
Міжпредметні
зв’язки:
біологія,
екологія, медицина.
ХІД УРОКУ
I.Організація групи (2-3 хв.)
II. Актуалізація опорних знань
(6-7 хв.)
На цьому уроці ми будемо вивчати
новий клас сполук, познайомимося з
типовими представниками та пояснимо,
яким чином будова молекули впливає на
властивості цих речовин. Але для
здобуття
нових
знань
необхідно
повторити пройдений матеріал.
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а) етан, пропан, етен, гексан
б) йонний зв’язок, водневий зв’язок,
металічний зв’язок
2. Вгадай речовину:
- ця речовина безбарвна;
- ця речовина не має запаху;
- без цієї речовини не може обійтись
наша промисловість;
- цю речовину називають «болотним
газом»;
- ця речовина є причиною вибухів у
шахтах;
- ця речовина дає нам тепло в будинках.
III. Мотивація навчальної діяльності (3-4 хв.)
Ця тема має дуже велике значення
при вивченні оксигеновмісних органічних
сполук.
Вона
вивчає
клас
гетероелементних органічних речовин та
пов’язана з іншими темами. Знання теми
має велике практичне значення в житті
людини.
IV. Вивчення нового матеріалу
(15-17 хв.)
На
попередніх
уроках
ми
познайомились з алканами, алкенами,
алкінами. Під час вивчення нових
оксигеновмісних
сполук
будемо
використовувати компетентності, які
здобули раніше.
Проблема
Знайдіть яка особливість відрізняє
спирти від вуглеводів? Що спільне в їх
будові?
Питання до групи:
Що нам потрібно вивчити і
дослідити в першу чергу? (Фізичні
властивості виданої речовини.)
Це – колір, запах, агрегатний стан,
розчинність у воді, температура кипіння,
температура
плавлення,
теплопровідність, електропровідність, густина.
Здобувачі
освіти
самостійно
вивчають рідину, проводять дослідження і роблять висновки:
- безбарвна речовина;
- рідина;
- з характерним специфічним запахом;
- добрий розчинник (вносять краплю
олії);
- окремі фізичні властивості визначають
за таблицями в довіднику.
Висновок: досліджувана речовина – це
спирт.

Визначення спиртів.
Спирти – це похідні насичених
вуглеводнів, де один або декілька атомів
гідрогену заміщені на групу – OH.
Загальна формула: СnH2n+1OH, CnH2n+2O.
Класифікація спиртів.
Спирти
класифікують
за
різними
структурними ознаками.

За числом гідроксильних груп спирти
поділяються на такі:
- одноатомні (одна група – OH)
- багатоатомні (дві й більше груп – OH).
Сучасна назва багатоатомних спиртів –
поліоли (діоли, тріоли й т.д). Наприклад:
- двохатомний спирт – етиленгліколь
(етандіол) HO –СН2 – СН2 – OH;
- трьохатомний спирт – гліцерин
(пропан-1,2,3-тріол)
HO – СН2 – CH(OH) – СН2 – OH.
Залежно від того, з яким атомом
Карбону
зв’язана
гідроксогрупа,
розрізняють спирти:
- первинні R – СН2 – OH;
- вторинні R2CH – OH;
- третинні R3C – OH.
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Обирають головний ланцюг –
найдовший карбоновий ланцюг з
характеристичною групою – ОН.
Нумерують головний ланцюг за
принципом найменших локаутів для
характеристичної групи.
Визначають локаути й назви
замісників, якщо вони наявні в
головному ланцюзі.
Складають повну назву спирту,
записуючи її в такій послідовності:
- локаути замісника(ів)
- назва замісника(ів)
- назва алкану
- локаут групи – ОН і суфікс -ол.
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Номенклатура
та
ізомерія
гідроксильних сполук
Номенклатура.
За
міжнародною
номенклатурою
назви
спиртів
утворюють від назв відповідних алканів
з додаванням закінчення -ол. Перед
закінченням
зазначають
номер
вуглецевого
атома,
біля
якого
знаходиться
гідроксильна
група.
Нумерацію
вуглецевих
атомів
починають з того кінця ланцюга, до
якого ближче розташована гідроксильна
група. У назви двохатомних та інших
багатоатомних
спиртів
перед
закінченням -ол. додають префікс
ди- (ді-), три- і т. д. залежно від кількості
груп, а потім зазначають положення всіх
груп.
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Ізомерія. Ізомерія спиртів пов'язана як
з розгалуженням вуглецевого ланцюга,
так і з різним положенням гідроксильної
групи. Наприклад, бутанол С4Н9ОН
може мати такі ізомери:

Наведені ізомери різняться властивостями, наприклад, температурами
кипіння,
які
дорівнюють
117,3°С
(бутан-1-ол); 99,5°С (бутан-2-ол); 108,4°С
(2-метилпропан-1-ол); 82,5°С (2-метилпропан-2-ол).
Коротке повідомлення здобувача
освіти про водневий зв’язок, його
вплив на фізичні властивості
спиртів.
Серед спиртів немає газів. Водневий
зв’язок між молекулами утворюється
внаслідок сил притягання між атомом
Гідрогену (має частковий позитивний
заряд ẟ+) однієї молекули й атомом
Оксигену іншої, що має частковий
негативний заряд ẟ- і дві неподілені з
іншими атомами електронні пари.
Електронегативність Оксигену – друге
місце після Флуору. Тому в характерній
гідроксильній групі — ОН
спільна
електронна пара між атомами Гідрогену
й Оксигену зміщена до Оксигену.
Внаслідок цього на атомі Оксигену
виникає частковий негативний заряд, а
на атомі Гідрогену – частковий
позитивний.
Взаємне
притягання
різнойменних часткових зарядів двох
молекул спирту забезпечує утворення
міжмолекулярного водневого зв’язку.

V.Закріплення нового матеріалу
(10 хв.)
Здобувачі освіти об’єднуються в 4 групи,
виконують завдання на картках і

відповідають на питання викладача,
роблять
висновок
про
вивчений
матеріал.
Завдання:
Варіант
1.
Напишіть
структурну
формули етанолу, позначте зміщення
електронної густини в молекулі.
Варіант
2.
Складіть
структурні
формули всіх ізомерних спиртів складу
С4Н10О. Назвіть їх за систематичною
номенклатурою і зазначте первинні,
вторинні й третинні спирти.
Варіант
3.
Напишіть
структурні
формули таких сполук:
- 2-метилпентан-3-олу
- 2,3-диметилбутан-2-олу
- 2, 2,4-триметилпентан-3-олу
- 2-метилбутан-1,2-діолу
Варіант 4. Чим пояснюється ізомерія
спиртів? З’ясуйте це на прикладі спирту,
у молекулі якого міститься 4 атоми
карбону. Назвіть кожний ізомер.
Здобувачі освіти відповідають на
питання:
Який новий клас органічних сполук ми
вивчили?
Чим відрізняються спирти від інших
класів органічних сполук?
Які речовини ми називаємо спиртами?
Як класифікують спирти?
Що таке ізомери спиртів?
Які фізичні властивості характерні для
спиртів?
Викладач:
Таким чином ми вивчили новий клас
органічних оксигеновмісних сполук –
спирти.
Вирішення проблеми, поставленої
на початку уроку:
І спирти, і вуглеводні мають у будові
Карбон і Гідроген та відрізняються
наявністю Оксигена в групі – ОН, яка
впливає на будову й властивості спиртів.
VІ. Підбиття підсумків, виставлення оцінок (2-3 хв.)
VІІ. Рефлексія (2-3 хв.)
Здобувачі освіти виконують
рефлексивний тест, який не підписують.
У випадку згоди з твердженням
ставлять знак «+» напроти нього.
Рефлексивний тест:
1.Це тема дуже цікава.
2.Цей урок необхідний для вивчення
оксигеновмісних сполук.
3.На уроці було над чим подумати.
4.Мені це знадобиться в житті.
VІІІ. Домашнє завдання (2 хв.)
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УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МОБІЛЬНОГО
НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ
ОСВІТИ І ВДОСКОНАЛЕННІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Юлія

МАСЛІКОВА, заступник директора з навчальної роботи
Відокремленого підрозділу «Регіональний центр професійної освіти
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
ПЕДАГОГІЧНІ ЦІЛІ
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В
ЗАКЛАДІ ОСВІТИ З МЕТОЮ
ВИПЕРЕДЖАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА
І ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМИ
РОЗВИТКУ
ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ
Особливо
важливе
питання
оцінювання ІК-компетентності постає в
контексті підготовки викладача та
підвищення його кваліфікації в умовах
швидкого
розвитку
ІКТ.
Коли
функціональна зайнятість педагогів і
траєкторія їхньої зайнятості перестають
бути ідентичними, уже неможливо
управляти
процесом
підвищення
кваліфікації лише шляхом направлення
працівників на курси у зв'язку із
закінченням терміну атестації. Слід
кардинально
перебудовувати
всю
внутрішню
систему
підвищення
кваліфікації відповідно до передових
стратегій,
використовуючи
іншу
методологію побудови управління цим
процесом. Тому перше, що треба
зробити,
це провести
діагностику
фактичного
рівня
інформаційної
компетентності. На другому етапі треба
організувати процес, що забезпечує
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Упровадження сучасних інформаційних технологій у сферу освіти дає
педагогам можливість якісно змінити
зміст, методи й організаційні форми
навчання. Мета цих технологій в освіті —
посилення
інтелектуальних
можливостей
здобувачів
освіти
в
інформаційному суспільстві, а також
гуманізація, індивідуалізація, інтенсифікація процесу навчання та підвищення
якості навчання на всіх щаблях освітньої
системи.
Виділяються
такі
основні
педагогічні цілі використання засобів
сучасних інформаційних технологій:
1. Інтенсифікація
всіх
рівнів
освітнього
процесу
за
рахунок
застосування
засобів
сучасних
інформаційних технологій:
 підвищення ефективності та якості
процесу освіти;
 підвищення активності пізнавальної
діяльності;
 поглиблення міжпредметних зв’язків;
 збільшення обсягу й оптимізація
пошуку потрібної інформації.
2. Розвиток особистості здобувача освіти, підготовка індивіда до
комфортного
життя
в
умовах
інформаційного суспільства:
 розвиток різних видів мислення;
 розвиток комунікативних здібностей;
 формування
вмінь
приймати
оптимальне рішення або пропонувати
варіанти вирішення в складній
ситуації;
 естетичне виховання за рахунок
використання комп'ютерної графіки,
технології мультимедіа;
 формування інформаційної культури,

умінь
здійснювати
обробку
інформації;
 розвиток умінь моделювати завдання
чи ситуацію;
 формування
вмінь
здійснювати
експериментально-дослідницьку
діяльність.
3. Робота, спрямована на виконання
соціального замовлення суспільства:
 підготовка інформаційно грамотної
особистості;
 підготовка користувача комп'ютерними та мобільними засобами.
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вирівнювання компетентнісного фону
педагогічного колективу.
В основу модернізації системи
підвищення кваліфікації повинен бути
покладений метод індукції. У цьому
випадку сукупність потреб кожного
педагога в підвищенні кваліфікації
ініціюватиме
процеси
в
системі
підвищення кваліфікації. Це стане
можливим,
якщо
перейти
до
індивідуального
й
самостійного
планування
траєкторій
підвищення
кваліфікації.
Заміна
дедуктивного
методу планування на індуктивний (від
окремого
до
загального)
дасть
можливість налаштувати механізми
управління
системою
підвищення
кваліфікації
найефективніше.
Наприклад, якщо на функціональному
шарі електронного освітнього простору
закладу
забезпечити
внесення
в
особистий
календар
професійного
саморозвитку
працівника
дати
майбутньої
атестації
та
надати
відповідальному
за
підвищення
кваліфікації педагогічних працівників
закладу освіти можливість перегляду
синтезованого результату, то в його
розпорядженні
з'явиться
зведений
графік
підвищення
кваліфікації;
актуальний на багато років.
Під час реорганізації системи
підвищення
кваліфікації
можна
використовувати три основні стратегії:

стратегію «китайського» експорту
знань;

стратегію експлуатації «зірок»;

стратегію виховання інноваційного
типу поведінки.
Стратегія
«китайського»
експорту знань
В умовах дефіциту ресурсів (як
тимчасових,
так
і
фінансових)
неможливо в стислі терміни відправити
всіх,
кому
необхідне
підвищення
кваліфікації, на курси, що проводяться
зовнішніми організаціями. Отже, варто
відправити на курси тих, хто може
засвоїти основний масив знань, а потім
ретранслювати
його
педагогічному
колективу.
Стратегія
експлуатації
«зірок»
Педагог через свою консервативність важко засвоює нові знання. Друга

проблема полягає в тому, що колеги, які
суттєво просунулися на шляху освоєння
інформаційно-комунікаційних технологій, сприймаються менш освіченими
колегами як вискочки. Це обумовлено
тим, що ІКТ-компетентність усе ще не
розглядається більшістю педагогів як
необхідна
частина
професійної
компетентності.
У
цих
умовах
адміністрація професійного (професійно
-технічного) закладу освіти повинна
продемонструвати
педагогічному
колективу значимість досвіду «зірок»
для повсякденної практичної діяльності
та вбудувати цей досвід у систему
підвищення кваліфікації.
Стратегія
виховання
інноваційного типу поведінки
Вирівнювання
компетентнісного
тла педагогічного колективу неможливе
без активної участі в процесі кожного
педагогічного працівника. Для цього у
внутрішню
систему
підвищення
кваліфікації повинні бути вбудовані
механізми, що ініціюють застосування
здобутих знань кожним педагогом у
практичній
діяльності.
Оскільки
здобуття нових компетенцій лежить за
межами вже реалізованих педагогічних
функцій, то їх практичне застосування
сприймається освітянами як інноваційна
діяльність. Для адміністрації важливо
вибудувати інноваційний процес в
закладі освіти так, щоб забезпечити
неперервний
цикл
інноваційної
діяльності, формуючи
тим самим
інноваційний тип поведінки кожного
педагога. Нині перед колективами
ЗП(ПТ)О стоїть завдання впровадження
в
практику
освітнього
процесу
використання
особистих
мобільних
пристроїв, тому крім традиційного
підвищення кваліфікації за напрямом
«інформатизація»,
що
формує
компетентності викладача, які дають
можливість працювати зі стаціонарним
обладнанням (комп'ютер, інтерактивна
дошка, сканер тощо), нині необхідно
взятися за «мобілізацію закладу».
Заборона на використання мобільних
пристроїв повинна бути замінена на
протилежну
за
сенсом,
що
дає
можливість у стислі терміни залучити
мобільні пристрої користувачів до
практики навчання.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Інформаційно-цифрова компетентність є багатофункціональною і може
застосовуватись
у
різноманітних
життєвих сферах.
Європейська система цифрової
компетенції, також відома як DigComp,
пропонує інструмент для підвищення
цифрової компетенції людини.

Сфери
компетентності

DigComp 2.0 визначає ключові
компоненти цифрової компетенції в
5 сферах, які можна узагальнити таким
чином (табл. 1):
Таблиця 1

Компетентності
Перегляд, пошук і фільтрація даних, інформації та цифрового
контенту.
Формулювання інформаційних потреб, пошук даних, інформації
та контенту в
цифрових середовищах, отримання доступу до даних,
інформації та контенту і переміщення між ними. Створення й
оновлення особистих стратегій пошуку.
Оцінювання даних, інформації та цифрового контенту.
Аналіз, порівняння та критичне оцінювання достовірності і
надійності джерел даних, інформації та цифрового контенту.
Аналіз, тлумачення та критичне оцінювання даних, інформації
та цифрового контенту.
Управління даними, інформацією та цифровим контентом.
Організація, зберігання та вибір даних, інформації та контенту в
цифрових середовищах. Організація та оброблення їх у
структурованому середовищі

2. Комунікація
та
співробітництво

Взаємодія за допомогою цифрових технологій
Взаємодія за допомогою широкого спектра цифрових
технологій та розуміння, які засоби цифрового зв’язку доречні
для певного контексту.
Обмін за допомогою цифрових технологій. Обмін даними,
інформацією та цифровим контентом з іншими за допомогою
відповідних цифрових технологій. Дія в ролі посередника,
знання практичних методів посилання та атрибуції.
Реалізація громадянської позиції за допомогою цифрових
технологій.
Участь у житті суспільства шляхом використання державних і
приватних
цифрових
послуг.
Пошук
можливостей
самовдосконалення та реалізації активної громадянської позиції
за
допомогою
відповідних
цифрових
технологій.
Співробітництво за допомогою цифрових технологій.
Використання цифрових засобів і технологій для процесів
співпраці, а також для спільної розбудови та спільного
створення ресурсів і знань.
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1. Інформація та
вміння
працювати з
даними
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Продовження таблиці 1
Мережевий етикет. Знання правил поведінки та ноу-хау щодо
користування цифровими технологіями й взаємодії в цифрових
середовищах. Адаптація стратегій комунікації під конкретну
аудиторію
та
врахування
культурної
і
поколіннєвої
різноманітності в цифрових середовищах.
Управління цифровою ідентичністю. Створення однієї чи
декількох цифрових ідентичностей та управління ними, уміння
захистити власну репутацію, працювати з даними, створеними
за допомогою декількох цифрових засобів, середовищ і служб.
3. Створення
цифрового
контенту

Розроблення цифрового контенту.
Створення та редагування цифрового контенту в різних
форматах, самовираження цифровими засобами.
Інтеграція та перероблення цифрового контенту.
Зміна, уточнення, удосконалення та інтеграція інформації й
контенту в наявний
масив знань для створення нових,
оригінальних і доречних знань та контенту.
Авторське право і ліцензії.
Розуміння як авторське право і ліцензії поширюються на дані,
інформацію та цифровий контент.
Програмування.
Планування і розроблення послідовності зрозумілих інструкцій
для розв’язання
обчислювальною системою певної проблеми чи для виконання
нею конкретного завдання.

4. Безпека

Захист пристроїв.
Захист пристроїв та цифрового контенту, розуміння ризиків та
загроз у цифрових середовищах. Знання про заходи безпеки та
захисту і врахування належним чином питань надійності та
приватності.
Захист персональних даних і приватності. Розуміння, як
користуватися та обмінюватися інформацією, дає змогу
встановити особу, зі збереженням можливості захисту себе та
інших від шкоди. Розуміння, що цифрові служби застосовують
Правила дотримання приватності для інформування про те, як
використовуються персональні дані.
Захист здоров’я і благополуччя.
Уміння уникати ризиків для здоров’я і загроз для фізичного та
психологічного благополуччя під час користування цифровими
технологіями. Уміння захистити себе та інших від можливих
небезпек
у
цифрових
середовищах
(наприклад,
від
кіберзалякування). Знання про цифрові технології для
забезпечення соціального благополуччя
та соціальної
інтеграції. Захист навколишнього середовища. Усвідомлення
впливу цифрових технологій та їхнього використання на
навколишнє середовище.

5. Рішення
проблем

Виявлення потреб і проблем.
Вирішення концептуальних проблем і проблемних ситуацій в
цифровому середовищі.
Використання цифрових інструментів для інновацій процесів
і продуктів.
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ТЕХНОЛОГІЯ
МОБІЛЬНОГО
НАВЧАННЯ

Мобільне навчання — це окремий
напрям застосування ІКТ в освіті. У той
же час (оскільки в цьому випадку
використовується
більш
доступна,
самодостатня і керована технологія
порівняно
зі
стаціонарними
комп'ютерами) необхідно переглянути
традиційні моделі її використання і
впровадження. Раніше проєкти в області
комп'ютеризації
та
електронного
навчання мали обмеження, пов'язані з
апаратним забезпеченням: обладнання
коштувало дорого, вимагало дбайливого
ставлення, мало значну вагу і могло
використовуватися строго у відведених
для цього приміщеннях. Тепер же
проєкти в сфері мобільного навчання
припускають безперервний і в значній
мірі
неконтрольований
доступ
здобувачів освіти до цієї технології.
Оскільки
доступність
мобільних
технологій
стає
дедалі
більшою,
адміністрація, педагоги та батьки
повинні
заново
переосмислити
потенціал ІКТ стосовно сфери освіти.
На мал. 1 зазначені функції
технології мобільного навчання.
Мал. 1 Функції технології мобільного
навчання

Мобільне навчання
має
на
увазі
використання мобільної
технології як окремо, так
і спільно з іншими
інформаційними
та
комунікаційними
технологіями (ІКТ), для
організації
освітнього
процесу незалежно від
місця і часу. Навчання
може приймати різні
форми: за допомогою
мобільних
пристроїв
здобувачі освіти можуть
отримувати доступ до
освітніх
ресурсів,
зв'язуватися з іншими
користувачами,
створювати контент в
навчальному класі і за
його межами.
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Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних
технологій
в
освітньому
процесі
та
управлінні
закладами освіти і системою освіти має
стати інструментом забезпечення успіху
нової української школи. Запровадження
ІКТ в освітній галузі має перейти від
одноразових проєктів у системний
процес, який
охоплює всі
види
діяльності. ІКТ суттєво розширять
можливості
педагога,
оптимізують
управлінські процеси, таким чином
формуючи в здобувача освіти важливі
для нашого сторіччя технологічні
компетентності.
Інформаційно-цифрова
компетентність передбачає впевнене, а
водночас
критичне
застосування
інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) для створення, пошуку,
обробки, обміну інформацією на роботі,
у публічному просторі та приватному
спілкуванні. Інформаційна й медіаграмотність, основи програмування,
алгоритмічне мислення, робота з базами
даних, навички безпеки в інтернеті та
кібербезпеці. Розуміння етики роботи з
інформацією
(авторське
право,
інтелектуальна власність тощо).
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1. Персоналізація навчання
Мобільні пристрої, як правило,
належать
відповідним
власникам,
знаходяться в їхньому розпорядженні
протягом усього дня і мають безліч
функцій для налаштування. Саме тому
мобільні технології забезпечують ширші
можливості
для
персоналізації
порівняно зі стаціонарними технологіями
і
технологіями
обміну
інформацією. Завдяки своїй винятковій
портативності і відносній дешевизні,
мобільні
технології
надзвичайно
розширили потенціал і можливості
персоналізованого навчання. Також
пропонують здобувачам освіти велику
свободу – вони можуть просуватися
вперед у власному темпі і керуватися
особистими інтересами, що підвищує
мотивацію до навчання.
2.
Миттєвий
зворотній
зв'язок і оцінка результатів
навчання
Мобільні технології прискорюють
процес оцінки результатів навчання і
дають здобувачам освіти і викладачам
можливість
швидше
відстежувати
досягнуті успіхи. Це дає можливість
оперативно виявляти проблеми в
навчанні
і
повторювати
ключові
поняття.
Існує величезна кількість мобільних
додатків, платформ та ресурсів (Google
Forms, Kahoot!, Socrative, Plickers та
багато інших), за допомогою яких
викладач має можливість швидко
оцінити знання та уміння учнів. Як
правило,
ці
програми
можуть

працювати
в
різних
операційних
системах (Windows, Linux, Android), тому
здобувач освіти може відповідати на
контрольні запитання або проходити
тест із власного мобільного пристрою, а
не стаціонарного комп’ютера освітнього
закладу.
Google
Forms
дозволяє
створювати
великі
за
обсягом
опитування із запитаннями різних типів
і може використовуватися для роботи з
групою в аудиторії, а також для
дистанційного опитування протягом
тривалого
часу.
Обидва
варіанти
передбачають відповіді здобувачів освіти
з власних мобільних пристроїв. Kahoot!,
Socrative та Plickers орієнтовані на
швидку обробку результатів тестування
чи опитування. Це особливо важливо,
коли викладач використовує орієнтуючу
функцію перевірки знань.
3. Навчання в будь-який час і в
будь-якому місці
Оскільки більшу частину часу
мобільний пристрій знаходиться зі своїм
власником, проводити навчання можна
в будь-який час і в будь-якому місці, про
що раніше не можна було і мріяти.
Мобільні навчальні програми дають
користувачеві можливість вибору: він
може виконати вправу, яка потребує
кількох
хвилин,
або
повністю
сконцентруватися на завданні протягом
декількох годин. Завдяки подібній
гнучкості
для
навчання
можна
використовувати велику перерву між
заняттями або коротку поїздку в
автобусі.
4. Ефективне використання
часу на уроках
За допомогою мобільних пристроїв
викладачі
можуть
ефективніше
використовувати час на уроках. Якщо
здобувачі освіти застосовують мобільні
технології для вирішення завдань на
пасивне
або
механічне
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5. Підтримка ситуаційного
навчання
У
порівнянні
з
традиційним
процесом
навчання
в
аудиторіях,
мобільні
пристрої
дозволяють
здобувачам освіти перемістити його в
середу, яка максимально полегшує
розуміння
предмета.
Розробники
створили мобільні додатки, призначені
для
вивчення
різних
дисциплін,
наприклад, історії або хімії. Одні додатки
перетворюються в екскурсовода по місту,
розповідаючи
про
найважливіші
архітектурні об'єкти, їх композиції,
конструкції і значення. Інші додатки
стають у нагоді тим, хто вивчає ботаніку,
надаючи відомості про рослини у міру
знайомства з ними в середовищі
природного
проживання.
Мобільні
пристрої,
по
суті,
підтверджують
буквальне значення вислову про те, що
світ – це навчальна аудиторія.
6. Забезпечення зв'язку між
формальним
і
неформальним
навчанням
Мобільні
пристрої
стирають
кордони
між
формальним
і

неформальним навчанням, сприяючи
отриманню нових знань. За допомогою
мобільних пристроїв здобувачі освіти з
легкістю знаходять додаткові матеріали,
щоб глибше зрозуміти концепції, про які
розповідалося в аудиторії. Наприклад,
існує величезна кількість додатків для
вивчення мов, які «говорять» зі
здобувачами освіти і «слухають» їх через
вбудовані в мобільний телефон динаміки
і мікрофон. Раніше, щоб забезпечити
подібний рівень вербального взаємодії,
був потрібний педагог. Крім того,
здобувачі освіти можуть вступати в
розмову з людьми, які вільно володіють
мовою, що вивчається, перекладаючи за
допомогою
мобільного
пристрою
незнайомі слова і фрази, підтримуючи
тим самим ефективну комунікацію.
Мобільність і відносна ненав'язливість
пристроїв дозволяють рухатися прямо до
мети.
Додатки дають можливість
здобувачам освіти відзначати важкі
слова, щоб повторити їх пізніше, а також
виділяти незрозумілі словосполучення,
щоб з’ясувати їх значення на уроці з
викладачем. За допомогою мобільних
технологій освітні процеси в навчальній
аудиторії і за її межами доповнюють
одне одного.
7.
Допомога
освіти
з
можливостями

здобувачам
обмеженими

Завдяки
технологіям
масштабування тексту, голосовій транскрипції,
геолокації і перетворенню тексту в мову,
мобільні
пристрої
кардинально
підвищують якість навчання людей з
обмеженими можливостями. Програмне
забезпечен-ня для здобувачам освіти з
дефектами зору, наприклад, дозволяє
перетворити мобільний телефон з
камерою в пристрій для читання тексту.
8.
Підвищення
якості
комунікації та управління
У
порівнянні
зі
звичайними
каналами зв'язку, повідомлення з
мобільних пристроїв відправляються
швидше, надійніше, ефективніше і з
меншими витратами часу. Саме тому
здобувачі освіти і педагоги все частіше
використовують
їх
для
обміну
інформацією.
Викладачі
можуть
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запам'ятовування, наприклад, слухають
лекції або освоюють новий матеріал
вдома, у них вивільняється час для
обговорення ідей, обміну власною
інтерпретацією
отриманих
знань,
спільної
роботи
і
проведення
практичних та лабораторних робіт в
закладі освіти. Мобільне навчання не
призводить до роз'єднання здобувачів
освіти, а допомагає їм виробляти
навички ефективної спільної роботи.
Педагоги можуть упроваджувати
модель навчання, при якій частина
заходів виводиться за межі закладу
освіти. Учнівській молоді пропонують
прослуховувати лекції за межами
закладу, як правило, на мобільних
пристроях, які вони носять із собою
всюди. За рахунок цього більше часу при
вивченні предмету можна присвятити не
просто передачі знань, а їх практичному
застосуванню. Завдання, які раніше
виконувалися в закладі освіти, тепер
стають домашньою роботою, а на занятті
більше уваги приділяється соціальним
аспектам навчання.

ДІЛИМОСЯ ДОСВІДОМ
надавати студентам завдання, а батьки отримувати актуальну інформацію про
академічні успіхи своїх дітей. Крім того,
мобільні
телефони
можуть
використовуватись
для
ефективної
взаємодії між викладачами певних
дисциплін або групами здобувачів
освіти.
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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ
ПРИСТРОЇВ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДПА, ЗНО
На підставі Порядку проведення
зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України 10 січня 2017 року
№
25,
в
закладах
професійної
(професійно-технічної)
освіти
проведення
державної
підсумкової
атестації (ДПА) з предметів відбувається
у формі зовнішнього незалежного
оцінювання (ЗНО). Тому питання
складання ДПА, ЗНО турбує всіх
учасників освітнього процесу: здобувачів
освіти, їхніх батьків, викладачів. Від
того,
які
бали
здобувачі
освіти
отримують на ДПА, ЗНО, можна судити
про роботу викладача. Педагог повинен
забезпечити обов’язковий рівень знань,
умінь і навичок здобувачів освіти, тому
цілком
з'ясовним
є
прагнення
найякісніше організувати підготовку
здобувачів
освіти
до
успішного
складання іспиту. І така підготовка стає
можливою за використання ІКТ, зокрема
мобільних пристроїв.
Використання мобільних пристроїв
під час підготовки до ДПА, ЗНО має такі
переваги:
 організація
самостійної
роботи
здобувачів освіти;
 індивідуалізація навчання;
 зростання обсягу виконаних завдань;
 підвищення мотивації та пізнавальної
активності за рахунок різноманітності
форм роботи;
 підтримка
викладачів
у
стані
творчого пошуку нових методів
навчання;
 підвищення
рівня
зацікавлених
предметом;
 створення власного банку навчальних
і методичних матеріалів, розроблених

для використання в освітньому
процесі.
Основна мета поведінки занять зі
здобувачами освіти – не лише закріпити,
узагальнити, поглибити знання, а й
навчити застосовувати їх на практиці,
підготувати їх до нової форми складання
випускного іспиту. Головне завдання
викладача – забезпечення якісної
підготовки
здобувачів
освіти
до
підсумкової атестації у формі ЗНО.
Використання
електронних
продуктів дає змогу інтенсифікувати
діяльність викладача й здобувача освіти,
підвищити якість навчання, адже для
підготовки до ДПА, ЗНО на уроці й у
позурочний час можна використовувати
сучасні електронні навчальні посібники,
якими
бібліотеки
закладів
не
укомплектовані.
Нині стало можливим не лише
використовувати електронні посібники,
а й організувати роботу з Інтернетресурсами, використовувати онлайнтестування
з
предмета.
Висока
ефективність контролюючих програм
визначається тим, що вони зміцнюють
зворотний зв'язок у системі «викладачздобувач освіти». Тестові програми
дають можливість швидко оцінювати
результат роботи, точно визначити теми,
з яких у здобувачів освіти прогалини в
знаннях. У позаурочний час здобувачі
освіти також можуть взяти участь у
цьому тестуванні. Майбутні учасники
ДПА, ЗНО можуть готуватися до
тестування, використовуючи мобільні
пристрої та додатки, які містить
завдання з предметів.
При підготовці здобувачів освіти до
складання
ДПА,
ЗНО
можна
використовувати сайти (табл. 2), на які
можна зайти з мобільних пристроїв.
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Таблиця 2
Сайт
http://testportal.gov.ua/

Короткий опис
На сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділ «ЗНО/ДПА»
розміщено інформацію щодо проведення
державної підсумкової атестації у формі
зовнішнього незалежного оцінювання,
про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, нормативні документи, які регулюють його проведення.

https://zno.osvita.ua/

Сайт для проходження тестів ЗНО онлайн створений українським освітнім інтернет-ресурсом Освіта.ua.
Спосіб виконання всіх тестових завдань
у запропонованих на цьому сайті тестах
максимально наближений до реальних
тестів, а форма надання відповіді відповідає виду, що пропонується у бланку відповідей під час проходження реальних тестів ЗНО.
Після виконання тестових завдань кожного тесту надаються правильні відповіді
на всі завдання та розраховується результат у тестових та рейтингових балах, також визначається час, витрачений на виконання тесту.

https://webinar.ilearn.org.ua/

Гейміфікована платформа iLearn —це
інноваційна платформа з безкоштовними
онлайн-курсами та вебінарами для підготовки до ДПА, ЗНО. Під час реєстрації
здобувачі освіти створюють свого гейміфікованого героя і можуть отримувати електронні монети «вчибакси» за проходження тестів, завдань та вебінарів. Платформа пропонує вебінари з найкращими викладачами української мови та літератури, математики, історії України та англійської. За успіхи в навчанні користувачі
можуть накопичувати монети, проходити
рівні та здобувати досвід.
Можливості:
- тести складені найкращими спеціалістами України;
- питання багаторівневої складності;
- проходити тести можна, допоки не досягнеш найкращого результату;
- це безкоштовно.
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У рубриці «Учаснику ЗНО» подано актуальну інформацію про проведення тестування, матеріали для підготовки до
ЗНО, сервіси для реєстрації, внесення
змін до персональних даних тощо.
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Продовження таблиці 2
Сайт
https://prometheus.org.ua/zno/

Короткий опис
Платформа «Prometheus» – громадський проєкт масових відкритих онлайнкурсів (МВОК). Курс «Українська мова та
література. Підготовка до ЗНО», «Історія
України. Повний курс підготовки до
ЗНО», «Математика. Підготовка до ЗНО».
Завдяки послідовному викладанню тем,
слухачі зможуть самостійно підготуватися
до успішного складання ДПА та ЗНО.
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Ці курси будуть цікавими викладачам
для використання в форматі «змішаного»
навчання.

https://besmart.eduget.com/

Платформа «Будь розумним Be smart» інноваційний проєкт з онлайн-навчання.
Можливості:
- безкоштовний доступ до комплексу навчальних матеріалів;
- навчання в зручний час і де завгодно;
- проходження тестів, схвалених Міністерством освіти і науки.

http://testzno.com.ua/

На сайті «Test ZNO протестуй свої знання» можна пройти пробне тестування з
окремих предметів шляхом виконання тестових завдань ЗНО.
Тренувальні варіанти тестів на сайті
формуються шляхом випадкової вибірки із
зразків завдань ЗНО.
Компоновка завдання з предмета в основному відповідає вимогам ЗНО до кількості тестових завдань, структурі тесту, характеристиці тестових завдань відповідно
розділам програми ЗНО з предмета, системі оцінювання завдань. тесту.

http://webpen.com.ua/

Сайт «Тренажер з правопису української
мови» поєднує теоретичні положення й
практичні завдання, що сприяє засвоєнню
граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок. Навчальні
матеріали додатково містять різноманітну
пізнавальну інформацію.
Підготовка до ЗНО. Завдання, відповіді та
інтерактивні тести онлайн.
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Подовження таблиці 2
Сайт
http://zno.ed-era.com/

Сайт «Мова – ДНК нації» допоможе розібратися в складнощах синтаксису, що потрібно при складанні
ЗНО. Можна завантажити мобільний додаток, який доступний безкоштовно на iTunes і play.google.com.
Можливості:
- бібліотека ілюстрацій зі стислими
правилами;
- вправи з поясненнями;
- нагадування;
- додавання картинок у вибране.
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https://ukr-mova.in.ua/

Короткий опис
«ЗНО платформа» – безкоштовний сервіс для самостійної підготовки
майбутніх
абітурієнтів
на
«Educational Era – студія онлайносвіти». Тести, підказки та авторські
рішення кожного завдання з предметів: українська мова і література, математика, історія України, хімія, фізика.

ДІЛИМОСЯ ДОСВІДОМ

Професійна освіта Луганщини № 1—2020

ВИСНОВКИ
Технологія мобільного навчання –
це реально існуюча, а не теоретична
можливість.
Здобувачі
освіти
та
педагоги, отримують за допомогою
мобільних пристроїв доступ до великих
освітніх ресурсів, можуть обговорювати
інформацію і ділитися нею з іншими
здобувачами
освіти,
отримувати
підтримку від колег і викладачів, а також
здійснювати ефективні комунікації.
Зрозуміло, мобільні технології не є і
ніколи не стануть панацеєю для освіти,
однак це потужне і часто недооцінений
засіб (серед інших) здатний вивести
освіту на новий рівень.
Завдяки використанню унікальних
переваг мобільних пристроїв, ці проєкти
не підміняють, а, скоріше, доповнюють
існуючі освітні ресурси (підручники,
інфраструктуру, обладнання, засоби
підготовки
та
інформаційне
забезпечення), тому слід не просто
штучно поєднувати мобільне навчання
разом
із
традиційними
методами
навчання, а розробити сучасні способи
донесення
нової
інформації
із
застосуванням мобільних пристроїв та
здійснити
інтеграцію
мобільного
навчання з іншими компетентнісно
орієнтованими технологіями, які в сумі
дадуть максимальний результат.
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ЗАПИТАЙТЕ МЕТОДИСТА
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Ольга ЛИМАР, методист Навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти у Луганській області
обирати, де бажає навчатись: чи це
будуть онлайн-платформи чи ІППО.
Пункт 8. Обсяг (тривалість)
підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних
працівників
установлюється в годинах (150 годин)
та/або
кредитах
Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної
системи
(один
кредит
ЄКТС
становить 30 годин).
Пункт 12. Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників шляхом їх
участі
в
семінарах,
практикумах,
тренінгах, вебінарах, майстер-класах
тощо здійснюється відповідно до річного
плану підвищення кваліфікації закладу
освіти та не потребує визнання його
педагогічною радою.
Обсяг (тривалість) такого підвищення
кваліфікації визначається відповідно до
його фактичної тривалості в годинах (без
урахування самостійної (позааудиторної)
роботи) або в кредитах ЄКТС (з
урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи), але не більше ніж 30 годин
або 1,5 кредиту ЄКТС на рік.
Пункт 14. Педагогічні працівники
закладів
дошкільної,
позашкільної,
професійної
(професійно-технічної)
освіти підвищують свою кваліфікацію
згідно з Порядком не рідше одного разу
на п’ять років відповідно до спеціальних
законів. Тобто один раз на п’ять років
достатньо пройти курси підвищення
кваліфікації на базі БІНПО (150 годин)
або на базі ЦІПО (210 годин). При
проходженні курсів в Луганському
обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти кількість годин
становитиме лише 75 (ще 75 годин не
вистачатиме).
Разом
з
тим
рекомендується
педагогічним працівникам отримати
сертифікат
(сертифікати)
учасника
методичного заходу НМЦ ПТО у
Луганській області, тренінгу, семінару на
сайті «Всеосвіта» тощо загальною
кількістю 3-4 години на рік.
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Сьогодні в освітян виникає чимало
запитань щодо Порядку підвищення
кваліфікації педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 21.08.2019
№ 800. З’ясуємо детальніше, як саме має
відбуватися цей процес і що варто
розуміти освітянам під кожним пунктом
документа.
Розглянемо
деякі
положення
Порядку.
Пункт 6. Педагогічні працівники
можуть підвищувати кваліфікацію
за різними формами, видами.
Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна,
вечірня),
заочна,
дистанційна,
мережева), дуальна, на робочому місці,
на виробництві тощо. Форми підвищення
кваліфікації можуть поєднуватись.
Основними видами підвищення
кваліфікації є:
 навчання за програмою підвищення
кваліфікації;
 стажування;
 участь у семінарах, практикумах,
тренінгах, вебінарах, майстер-класах
тощо.
Також можуть бути визнані як
підвищення кваліфікації:
 участь у програмах академічної
мобільності;
 наукове стажування;
 самоосвіта;
 здобуття наукового ступеня;
 здобуття вищої освіти.
Пункт 7. Педагогічні та науковопедагогічні працівники з урахуванням
результатів самооцінки компетентностей
і професійних потреб, змісту власної
викладацької
діяльності
та/або
посадових
обов’язків
самостійно
обирають конкретні форми, види,
напрями та суб’єктів надання
освітніх послуг з підвищення
кваліфікації
(далі
–
суб’єкти
підвищення кваліфікації).
Педагогічний працівник має право
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ЗАПИТАЙТЕ МЕТОДИСТА
Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками здійснюється
згідно
з
планом
підвищення
кваліфікації закладу освіти на
певний
рік,
що
формується,
затверджується і виконується відповідно
до Порядку.
За пунктом 17 Порядку, планування
підвищення кваліфікації здійснюється у
2 етапи — перспективне планування та
планування на поточний рік.
За результатами першого етапу
затверджується
орієнтовний
план
підвищення кваліфікації на наступний
календарний
рік, за результатами
другого – річний план підвищення
кваліфікації.
Педагогічний працівник подає до
педагогічної ради свої пропозиції:
•
до
орієнтовного
плану
достатньо подати пропозиції щодо
напряму
та
суб’єкта
підвищення
кваліфікації;
•
до річного плану потрібно
подати
пропозиції,
що
містять
інформацію
про
тему
(напрям,
найменування) відповідної програми
(курсу, лекції, модуля тощо), форму,
обсяг (тривалість), вартість підвищення
кваліфікації
чи
про
безоплатний
характер надання такої освітньої послуги
(можливість самостійного фінансування
підвищення кваліфікації педагогічним
працівником), а також про суб’єкта
підвищення
кваліфікації
(повне
найменування (для юридичних осіб) або
прізвище, ім’я та по батькові (у разі
наявності) фізичної особи, яка надає
освітні
послуги
з
підвищення
кваліфікації педагогічним працівникам
(для фізичних осіб, у тому числі фізичних
осіб – підприємців).
Пропозиція
педагогічного
працівника
не
буде
розглянута
педагогічною радою, якщо вона не
відповідає зазначеним вище вимогам.
Строк подання пропозицій до
орієнтовного
плану
визначається
внутрішньо в закладі освіти.
Строк подання пропозицій до
річного плану становить 15 календарних
днів з дня оприлюднення керівником
закладу (уповноваженою ним особою)
загального обсягу коштів, передбачених у
кошторисі закладу для підвищення
кваліфікації.
Педагогічні працівники мають

право на підвищення кваліфікації
поза межами плану підвищення
кваліфікації
закладу
освіти на
відповідний рік.
Визнання результатів підвищення
кваліфікації педагогічних
і науково-педагогічних працівників
Пункт 24. Результати підвищення
кваліфікації у суб’єктів підвищення
кваліфікації, що мають ліцензію на
підвищення кваліфікації або провадять
освітню діяльність за акредитованою
освітньою
програмою,
не
потребують окремого визнання чи
підтвердження.
Результати підвищення кваліфікації
в інших суб’єктів підвищення
кваліфікації визнаються рішенням
педагогічної
ради
відповідного
закладу освіти.
Порядок визнання результатів
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників
закладів
освіти
встановлюється педагогічними радами
відповідних закладів освіти.
Пункт 25. Педагогічний працівник
протягом одного місяця після
завершення
підвищення
кваліфікації подає до педагогічної
(вченої)
ради
закладу
освіти
клопотання
про
визнання
результатів підвищення кваліфікації та
документ про проходження підвищення
кваліфікації.
Клопотання протягом місяця з дня
його подання розглядається на засіданні
педагогічної (вченої) ради закладу освіти.
У разі невизнання результатів
підвищення
кваліфікації
педагогічна рада закладу освіти
може надати педагогічному працівнику
рекомендації
щодо
повторного
підвищення
кваліфікації
в
інших
суб’єктів підвищення кваліфікації.
Облік
результатів
підвищення
кваліфікації протягом року здійснює
педагогічний працівник. Щорічно, не
пізніше 25 грудня, працівник повинен
поінформувати керівника закладу освіти
або уповноважену ним особу про стан
проходження
ним
підвищення
кваліфікації в поточному році з
додаванням копій отриманих документів
про підвищення кваліфікації. Згідно із
законодавством відповідна інформація
зберігається
в
особовій
справі
педагогічного працівника.
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ВІТАЄМО

Вітаємо
з Днем народження!
01.01. Черняк Інну Вікторівну, методиста Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти у Луганській області

08.01. Михайлюк Аллу Анатоліївну, методиста Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти у Луганській області
господарством Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у
Луганській області

02.01. Кузьмінова Юрія Кіндратовича, директора Державного
навчального закладу «Сєвєродонецьке вище професійне училище»

13.01. Старцеву Вікторію Іванівну, методиста Новопсковського
професійного аграрного ліцею Луганської області

16.01. Арцеву Валентину Адамівну, методиста Рубіжанського
індустріально-педагогічного коледжу

22.01. Прищепу Наталію Володимирівну, завідувача Рубіжанським
відділенням Відокремленого підрозділу «Регіональний центр професійної освіти
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

29.01. Філенко Анастасію Володимирівну, в.о. заступника
директора з навчально-виробничої роботи Державного навчального
закладу «Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей»

01.02. Жук Тетяну Василівну,
заступника директора з виховної роботи
Новопсковського професійного аграрного ліцею
Луганської області

04.03. Чумака
Михайла Івановича,
заступника директора з навчально-виховної
роботи Старобільського професійного ліцею

31.03. Шумілкіну
Наталію Ігорівну,
директора Лисичанського
професійного торговокулінарного ліцею
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20.01. Кравченка Володимира Володимировича, завідуючого

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЛУГАНЩИНИ»
Засновано у 2016 році
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Матеріали вісника схвалено
Навчально-методичною радою
(протокол № 1 від 28.02.2020)
Видання здійснено за підтримки
Департаменту освіти і науки
Луганської обласної державної адміністрації
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА РАДА:
Поскрякова Т. М. – керівник проєкту, член редакційно-видавничої ради, начальник відділу
професійної (професійно-технічної) освіти та координації діяльності закладів вищої освіти,
управління дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та
позашкільної освіти Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації;
Ужченко Д. В. – голова редакційно-видавничої ради, головний редактор, проректор з
науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
Артюшенко В. І. – заступник головного редактора, член редакційно-видавничої ради,
директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області;
Перцовський С. А. – співзасновник видання, член редакційно-видавничої ради, заслужений
журналіст України;
Чіхладзе Л. М. – літературний редактор, член редакційно-видавничої ради, методист
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області;
Мищенко Т. М. – технічний редактор, член редакційно-видавничої ради, методист
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