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 О.В .Василенко 

 ЯК   ПРАЦЮЄМО ТА  ВІДПОЧИВАЄМО  
У 2017 РОЦІ 

   Для найбільш 
вдалого керування влас-
ним життям кожній 
людині необхідний ка-
лендар, що допомагає 
орієнтуватись в кількос-

ті робочого або вихідного часу в той чи 
інший місяць року. Вихідні та святкові дні в 
2017 році в Україні підкажуть  як спланувати 
вільний від роботи час та максимально дати 
можливість відпочити. Як же саме будемо 
відпочивати у 2017 році? 

Згідно із ч. 3 ст. 67 КЗпП, у випадку, коли 
святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП 
України) збігається із вихідним днем, 
вихідний день переноситься на наступний 
після святкового чи неробочого. Тому за 
графіком п’ятиденного робочого тижня з 
вихідними днями в суботу й неділю у 2017 
році вихідний день у неділю 1 січня  має 
бути перенесений на понеділок 2 січня, 

вихідний день у суботу 7 січня – на 
понеділок 9 січня, вихідний день у неділю 16 
квітня – на понеділок 17 квітня, вихідний 
день у неділю 4 червня – на понеділок 5 
червня, вихідний день у суботу 14 жовтня – 
на понеділок 16 жовтня. 

Мінсоцполітики України повідомляє, що 
у 2017 році вихідні дні будуть такими: 

1 січня – Новий рік; 
7 січня – Різдво Христове; 
8 березня – Міжнародний жіночий день; 
16 квітня – Пасха (Великдень); 
1 і 2 травня – День міжнародної солідар-

ності трудящих; 
9 травня – День перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні (День перемоги); 
4 червня – Трійця; 
28 червня – День Конституції України; 
24 серпня – День незалежності України; 
14 жовтня – День захисника України.  

_________________________________________________________________________________________

Управління освітою 
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 САМООСВІТА ВИКЛАДАЧА – СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 Кожен із нас, 
закінчивши ВНЗ, прий-
шов до ПТНЗ з досить 
значним багажем 
теоретичних знань зі 
свого предмету, а також 
з методики викладання, 
теорії педагогіки та 

психології. Та, мабуть,  кожен          викладач-
початківець зіткнувся із проблемою 
поєднання теорії з практикою, тому що він іде 
своїм власним тернистим шляхом від новачка 
до викладача-професіонала, майстра своєї 
справи. Справжній фахівець, навіть досягши 
певного досвіду, ніколи не зупиниться на 
досягнутому. Він переосмислює вже пізнане, 
завжди шукає щось нове, доповнює власні 
доробки, збагачується досвідом колег. І, як 
часто говорять педагоги, іноді виникає 
відчуття, що не встигаєш за величезним 
потоком інформації. Базові знання, здобуті в 
інституті, дещо застаріли або забулися, та й у 
вирі повсякденних справ не завжди є час 
відшукати необхідну інформацію з різних 
джерел. До того ж педагогіка постійно 
переглядає й розширює межі своїх категорій 
та понять.  

Педагогіка – наука суперечлива й досить 
суб’єктивна. Але вона надзвичайно цікава, 
цікава й історією свого розвитку, й 
відкриттями, й помилками та розча-
руваннями. Тому в ПТНЗ у нових умовах 
потрібен передусім інтелігентний педагог, що 
володіє необхідними фаховими знаннями і 
вміннями, принципами й методами пізнання 
теорії й практики своєї педагогічної 
діяльності, усвідомлює шлях до їх набуття. 
Тільки за таких умов викладач буде здатний 
творчо мислити, самостійно орієнтуватися в 
найрізноманітніших проблемних ситуаціях 
педагогічної діяльності, критично їх 
оцінювати й оперативно знаходити шляхи 
подолання суперечностей, що виникають. 
Сенсом і метою освіти є постійний розвиток 
людини та її становлення. Отже, ефективна 
професійна підготовка викладача неможлива 
без самоосвіти.  

Основним змістом самоосвіти є 
оновлення й удосконалення знань, що є в 

спеціаліста, його умінь і навиків з метою 
досягнення бажаного рівня професійної 
компетентності. У сучасному суспільстві 
постійна самоосвіта  стає умовою успіху в 
професійній діяльності. Тому конкретний 
зміст і форми самоосвіти викладача залежить 
від багатьох обставин: віку, педагогічного 
стажу, місця проживання, предмета, що 
викладається, індивідуальних інтересів і 
захоплень, віку й рівня підготовленості учнів, 
з якими викладач працює, атмосфери 
педагогічного колективу тощо. 

Самоосвіта викладача – необхідна умова 
його професійного зростання. До якісного 
уроку викладач готується все життя. Він 
повинен усвідомлювати, що самовдоскона-
лення – це глибоко інтимний, особистісний 
процес, який не терпить шаблонів, 
стереотипів, жорстких рамок і директивних 
вказівок. Сучасна педагогіка 
характеризується переосмисленням і зміною 
багатьох поглядів і підходів, відмовою від 
сталих традицій і стереотипів. Сьогодення 
потребує від педагога-практика високого 
професіоналізму, володіння ефективними 
технологіями навчання й виховання, бажання 
та вміння постійно вчитися й 
самовдосконалюватися.  

Прочитавши багато літератури й 
ознайомившись з новими технологіями, я 
зупинила свій вибір все ж на технології 
традиційного навчання та технології 
колективного способу навчання. З кожним 
роком у школярів, які приходять навчатися, 
рівень знань набагато нижчий за їх 
попередників. І приходити до них з моделлю 
уроку, розробленою за технологією 
проблемного або інтерактивного навчання, на 
мою думку, не варто. Ігрові технології не 
сприяють досягненню освітніх і розвивальних 
цілей, якій необхідно охопити за один урок. А 
задача викладача – залучити до роботи на 
уроці всіх учнів. Ось чому я зупинила свій 
вибір саме на цих двох технологіях.  

Добре відомо, що учні по-різному 
сприймають, обробляють, відтворюють, класи-
фікують і застосовують знання. Одні спочатку 
аналізують ситуацію, а потім самі пробують 
з’ясувати  суть  проблеми.   Інші  відразу, довго не  

    І. О. Косар 
Технології та інновації 
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замислюючись, починають щось робити, бо 
хочуть відразу випробувати на собі, засвоїти 
нові знання. Кожен спосіб сприйняття 
інформації має свої переваги і недоліки. 
Отже, навчання має бути пристосоване до 
індивідуальних потреб різних учнів. Але 
більш за все дієвими, на мою думку, на 
уроках теоретичного навчання є 
використання методів «мозкового штурму», 
«мікрофону» й «асоціювання». Вони 
активізують діяльність та залучають до 

роботи майже усіх учнів. Ефективними є 
також «метод Прес» і «технологія 
незакінчених речень» для узагальнення та 
систематизації знань і вмінь учнів. Одночасно 
використовую словесні, наочні та практичні 
методи роботи на уроці.  

Отже, вибір форми навчання є 
визначальною в практиці роботи викладача. 
Саме від цього залежить досягнення 
поставлених навчальних цілей.  

О. І. Лісун «ШЛЯХ ДО УСПІХУ» 

 Саме таку назву 
має проект державного 
професійно-технічного 
навчального закладу 
ДПТНЗ «Шосткинське 
вище професійне учили-
ще», що здобув срібну 
медаль на Міжнародній 
виставці «Освіта і 
кар’єра - 2016». Дійсно, 

Шосткинське вище професійне училище 
протягом останніх десятиріч очолює рейтинг 
лідерів серед закладів професійно-технічної 
освіти Сумської області. Під керівництвом 
Олександра Анатолійовича Гурби в училищі 
працює команда висококваліфікованих 
педагогічних працівників, які, керуючись 
Концепцією розвитку навчального закладу, 
плідно співпрацюють з вищими освітніми 
установами та роботодавцями. 

Проект «Шлях до успіху» – це основа 
профорієнтаційної роботи всього колективу 
навчального закладу, чергова сходинка 
менеджменту керівника училища, важливим 
завданням якого є підвищення іміджу 
Шосткинського вищого професійного учили-
ща в умовах складної демографічної ситуації 
країни. 

Молодь – головна рушійна сила 
сучасного світу. Вона перебуває в центрі всіх 
подій. Молоді люди легше пристосовуються і 
адаптуються в постійно мінливих умовах 
сучасної економіки, вони легше навчаються, 
перспективніше мислять, ніж інші верстви 
населення. Посилення вимог до потенційних 
кандидатів у багато разів збільшило конку-

ренцію на ринку праці. Тому працевлаш-
тування молоді на сучасному етапі має 
досить багато ускладнень. Саме тому кожний 
освітній заклад з кожним роком удосконалює 
професійну орієнтацію, що є одним із 
найважливіших напрямів діяльності уста-
нови. Сучасна економічна ситуація висуває 
усе вищі  вимоги до кваліфікації  потен-
ційного робітника. Ринкові стосунки 
кардинально міняють характер і цілі праці. 
Зростає  інтенсивність, посилюється напру-
женість. Сучасному  кваліфікованому робіт-
нику  потрібний високий професіоналізм, 
витривалість і відповідальність. 

Сьогодні можна виділити низку 
специфічних проблем у професійному 
самовизначенні молоді, що призводять до 
розгубленості не тільки багатьох випускників 
шкіл, їхніх батьків, але й педагогів. Серед них 
можна виділити: низьку престижність 
робітничих професій, мізерну заробітну 
плату, недостатній соціальний захист 
робітничих кадрів роботодавцями. 

За інших умов актуалізується проблема 
конкретної допомоги молоді в професійному 
самовизначенні. Формування готовності 
випускників  загальноосвітніх шкіл до 
усвідомленого вибору професії, де праця є не 
тільки гострою необхідністю, але й 
багатогранним і складним процесом. Потрібна 
систематична, послідовна і довготривала 
робота. Забезпечити ефективність цього 
процесу може тільки чітко поставлена 
профорієнтаційна робота, що враховує всю 
різноманітність впливів на свідомий вибір 
молодою людиною професії. 
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Професійно-технічна освіта не може 
стояти осторонь проблем професійної 
орієнтації. Адже набір учнів на навчання, їх 
спрямування на майбутнє професійне зростання, 
забезпечення адаптації молодих людей до 
майбутньої професії відбувається в процесі 
оволодіння професійними навичками та 
вміннями в освітніх навчальних закладах. 
Традиційно склалася система професійної 
орієнтації, за якої більшість молоді прагне 
вступити до ВНЗ й ігнорує професійні 
училища. Таку ситуацію можна пояснити 
тим, що у свідомості школярів ореолом 
престижу є професії, які вимагають вищої 
освіти, а не робітничі професії. 

Робітничі професії недооцінюються, і 
тут потрібна кропітка профорієнтаційна 
робота. Педагоги, психологи мають 
розкривати молоді позитивні сторони 
робітничої праці. Слід зауважити, що у 
цьому випадку необхідна не тільки 
професійна орієнтація, але й соціальна 
орієнтація на працю, на статус робітника. 
Важливо не тільки знати, але й сприймати 
суспільне замовлення як необхідну умову 
своєї діяльності, як передумову власного 
розвитку та самовдосконалення. 

У зв’язку з цим величезну увагу 
необхідно приділяти проведенню цілеспря-
мованої роботи з  профорієнтації серед 
учнівської молоді. 

Сьогодні потреба економіки у 
кваліфікованих робітниках вдвічі перевищує 
потребу у фахівцях з вищою освітою. Розвиток 
ринку праці, зростання вимог до якості 
підготовки фахівця визначає необхідність 
якісного покращення усієї системи професійної 
підготовки кадрів. Одним із важливих напрямів 
реалізації такого завдання є розвиток і 
вдосконалення роботи з професійної орієнтації 
молоді у процесі набуття нею середньої освіти. 
Ступінь віддачі державі значною мірою 
залежить від обґрунтованості професійного 
становлення, відповідності змісту професійної 
підготовки поточним і перспективним 
потребам ринку праці, власному особистіс-
ному, творчому, психофізіологічному 
потенціалу майбутнього фахівця. 

Одним із пріоритетних завдань сучасної 
системи освіти є організація роботи з 
учнівською молоддю щодо усвідомленого 
професійного самовизначення. 

Ускладнення демографічної ситуації в 
Україні, що спостерігається в останні роки, 

посилення конкуренції навчальних закладів на 
ринку освітніх послуг зумовлюють активізацію 
профорієнтаційної роботи педагогічних 
колективів з учнями загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Профорієнтаційна робота у ДПТНЗ 
«Шосткинське вище професійне училище» 
здійснюється з учнями шкіл і дорослим 
населенням. Профорієнтація є складовою 
частиною навчально-виховного процесу, в 
якому успішно реалізуються її основні 
завдання: розширення професійного досвіду 
учнів, формування мотивів вибору професії. 

Тому з метою реалізації формування 
відповідального ставлення молодих людей до 
вибору професій і працевлаштування, 
активізації їхніх дій у професійному 
самовизначенні з урахуванням потреб 
роботодавців, підвищення суспільної престижності 
робітничих професій у Шосткинському 
вищому професійному училищі започатко-
вано проект «Шлях до успіху». 

Мета проекту: проведення високорезуль-
тативної профорієнтаційної роботи високо-
кваліфікованими працівниками, створення 
позитивного іміджу, високої репутації та 
престижності Шосткинського вищого 
професійного училища серед учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, дорослого 
населення, залучення їх до навчання в 
училищі. 

Завдання проекту: 
– вивчити мотивацію учнівської молоді до 

вибору професії; 
– організувати систему профорієнтаційної 

роботи з метою підняття престижу робітничих 
професій та іміджу Шосткинського ВПУ; 

– забезпечити виконання плану 
державного замовлення, якісного набору 
абітурієнтів для підготовки конкурентно 
спроможних на ринку праці кваліфікованих 
робітників. 

Етапи реалізації проекту. 
І. Створення Центру профорієнтаційної 

роботи. 
ІІ. Розробка і нагромадження профорієн-

таційних ресурсів. 
ІІІ. Проведення профорієнтаційної 

роботи з абітурієнтами у загальноосвітніх 
навчальних закладах регіону з метою 
виявлення їхніх здібностей, обдарувань і 
подальшого навчання у Шосткинському 
ВПУ за обраною професією. 
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Для виконання проекту створено Центр 
профорієнтаційної роботи, до якого входять: 
– заступник директора з навчально-

виховної      роботи; 
– майстри-профорієнтатори; 
– інформаційний відділ; 
– керівники гуртків; 
– соціально-психологічна служба; 
– представники учнівського самовря-

дування. 
Основними напрямками роботи Центру 

є: 
– проведення агітаційно-роз’яснювальної 

роботи з абітурієнтами у загальноосвітніх 
навчальних закладах регіону з метою  
виявлення їхніх здібностей, обдарувань і 
подальшого навчання у Шосткинському 
ВПУ за обраною професією; 

– інформування абітурієнтів через комуні-
каційні засоби про умови вступу; 

– проведення в училищі організаційних 
заходів, що сприятимуть ознайомленню з 
матеріально-технічною базою, його 
визнанням серед закладів професійно-
технічної освіти. 

Центр виконує такі завдання: 
– вивчення мотивації учнівської молоді до 

вибору професії (анкетування, бесіди з 
учнями, їхніми батьками, педколективами 
навчальних закладів); 

–  створення фільмів, відеороликів про 
навчальний заклад, портфоліо професій; 

– розробка рекламної продукції (біг-борди, 
постери, буклети, календарі, тощо); 

– розміщення профорієнтаційної інфор-
мації на сайті училища, у соціальних 
мережах; 

– реклама освітніх послуг ДПТНЗ 
«Шосткинське ВПУ» через засоби масової 
інформації, друковану продукцію, сучасні 
засоби комунікації; 

– постійна співпраця із засобами масової 
інформації; участь у передачі «Клуб 
гурманів» на місцевому телебаченні; 

– профорієнтаційна робота серед молоді та 
школярів регіону і за його межами 
(виступи перед школярами, їхніми 
батьками, спільні розважальні та 
спортивні заходи, вітання зі святами 
тощо); 

– участь у виставках технічної творчості, 
ярмарках професій в училищі; 

– організація Днів відкритих дверей, Днів 

кар’єри;  
– проведення тижнів професій, майстер-

класів із запрошенням учнів шкіл; 
– запровадження конкурсу «Я – профі», 

«Кращий у професії», проведення 
першого етапу та участь в обласному 
етапі конкурсу «Учень року»; 

– використання «Книги рекордів» училища 
для підняття престижу закладу і 
профорієнтаційної агітації; 

– організація та забезпечення функціо-
нування Асоціації випускників училища, 
створення бази даних успішних 
випускників; 

– організація зустрічей випускників; 
– консультування абітурієнтів щодо умов 

навчання в училищі, проведення психо-
логічних тренінгів з метою виявлення 
нахилів до певних професій; 

– участь у зборах керівників регіональних 
підприємств, господарств і фірм із питань 
працевлаштування учнів і проходження 
виробничої практики (це дозволяє постійно 
тримати під контролем реальні вакантні 
місця для молоді на ринку праці). 
Училище тісно співпрацює зі службою 

зайнятості, зі службою психологічної 
підтримки, спеціальними службами, 
організаціями, установами, які можуть надати 
професійну консультацію в тому чи іншому 
напрямку. 

Окрім первинної професійної підготовки 
(за денною формою навчання для 
випускників шкіл), у закладі проводиться 
курсове навчання (у тому числі за 
індивідуальною формою навчання), 
підвищення кваліфікації (для працюючих, за 
груповою та індивідуальними формами 
навчання), перепідготовка (за груповою 
формою навчання на підставі направлення від 
центру зайнятості). Тому окремим розділом 
роботи Центру профорієнтаційної роботи 
Шосткинського ВПУ є агітаційна робота з 
дорослим населенням. 

Для реалізації профорієнтаційної мети 
цілий рік  профорієнтатори разом з учнями 
працюють у закріплених регіонах: особисто 
спілкуються з випускниками шкіл, їхніми 
батьками, поширюють профорієнтаційні 
матеріали, влаштовують виховні заходи, 
вітають зі святами, тобто роблять усе, аби 
майбутні абітурієнти відчули дбайливе 
ставлення до себе, атмосферу затишку та 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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комфорту.  
Протягом 2015-2016 навчального року в 

ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» було проведено 
заходи щодо профорієнтації учнівської 
молоді: ярмарки-розпродажі виробів, майстер
-класи з професій, «Дні відкритих дверей», 
«Дні кар’єри»,  «Дні відділень», «Тижні 
професій будівельного та кулінарного 
відділів», різноманітні конкурси професійної 
майстерності, що включають:  
–  уроки у навчальних майстернях (на місцях 

виробничих практик) із повідомленням 
певних відомостей профорієнтаційного 
характеру, а також із демонстрацією в ході 
уроку чи лабораторно-практичного 
заняття; 

–  уроки професійного спрямування для 
кожної професії під час теоретичного 
навчання; перегляд і обговорення фільмів, 
телепередач профорієнтаційного змісту, 
професіографічні екскурсії на 
підприємства, зустрічі зі спеціалістами 
різних галузей; виставки технічної 
творчості; 

–  тематичні, літературно-художні вечори, 
усні журнали, професійні конференції, 
вечори техніки тощо. 

Також активно впроваджуються 
інноваційні форми роботи: виїзні 

консультування для сільської молоді з питань 
професійного самовизначення та 
працевлаштування з метою розвитку 
пізнавальної активності, самостійності, 
спостережливості, ініціативи; виховання 
відповідального ставлення до свідомого та 
самостійного вибору професії, потреби в 
самоосвіті; формування вірного розуміння 
сутності професійного самовизначення; 
виявлення і формування правильної мотивації 
вибору професії.  

На всі заходи запрошуються  учні 
загальноосвітніх шкіл міста та району. 

 
Результати роботи над проектом: 

– 100% виконання плану державного 
замовлення; 

– якісний набір абітурієнтів та підготовка 
кваліфікованих робітників; 

– створення бази даних випускників 
загальноосвітніх шкіл міст та районів для 
проведення індивідуальної агітаційної 
роботи. 

Проект вивів профорієнтаційну роботу 
на новий рівень. Досвід, набутий у процесі 
реалізації проекту, дозволяє стверджувати, 
що саме така організація роботи закладу з 
професійної орієнтації молоді є 
найефективнішою. 

_________________________________________________________________________________________

  О. П. Смоленко ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ 
ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

 Специфіка навча-
льно - виховного проце-
су в професійно-
технічних навчальних 
зак-ладах полягає в 
тому, що важливу роль 
при підготовці квалі-
фікованих робітників 
загальноосвітніх, загально-

технічних і професійно-теоретичних 
дисциплін відіграють міжпредметні зв’язки.  

Завдяки міжпредметним зв’язкам в учнів 
розширюється кругозір, розвивається логічне 
мислення, активізується увага, зростає 
зацікавленість до предметів, що вивчаються. 
Вони забезпечують поглиблене вивчення 

теоретичного матеріалу і формування в учнів 
узагальнених наукових понять, допомагають 
їм застосовувати здобуті знання на практиці, 
сприяють виробленню вміння знаходити 
загальні закономірності й відмінності при 
розгляді різноманітних процесів. Все це 
підвищує ефективність навчального процесу. 

Уроки української мови, історії України, 
всесвітньої історії, правознавства, іноземної 
мови викладачеві необхідно проводити у 
тісному взаємозв’язку з уроками спец-
технології, матеріалознавства, обладнання та 
виробничим навчанням. Ці предмети дають 
змогу розширювати кругозір учнів, 
поглиблювати їхні знання, викликають інтерес  

Шановні колеги, на сторінках 53 - 58 нашого видання розробка виховних заходів 
працівників ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище» 
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до дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, 
формують уміння встановлювати зв’язки між 
явищами, поняттями, теоріями. Викладачі 
використовують різні типи уроків: 
комбіновані, уроки засвоєння нових знань, 
удосконалення та систематизації набутих 
знань, формування умінь і навичок, уроки-
семінари, уроки-ігри. Але на кожному уроці 
передбачається організація роботи, яка 
передбачає застосування теоретичних знань 
на практиці. 
 Наприклад, учень повинен не тільки 
знати назви інструментів, але і вміти 
прокоментувати, як і з якою метою він 
користується тим чи іншим інструментом; 
вміти описати своє робоче місце, 
підприємство, де він проходить виробничу 
практику, дати пораду, запропонувати свій 
варіант виконання завдання. Тому готуючись 
до уроку, викладач повинен пов’язувати тему 
уроку з професійною спрямованістю. 
 Успішне вивчення професійної лексики 
залежить від методично доцільного вибору 
фахового матеріалу. Викладачі укладають 
необхідні словники з професійної лексики, 
розробляють тексти професійного 
спрямування.  
 Одне із головних завдань  викладача  
професійно-технічного  закладу – дати 
молодій зміні глибокі й міцні знання, 
засобами свого предмета розкрити красу 
їхньої майбутньої професії.   
 Слід так будувати уроки  української 
мови, щоб максимально враховувати 
специфіку мови як навчального предмета, 
щоб учні на уроці працювали активно, 
творчо, поєднували вивчене з власним 
життєвим досвідом. Ця робота має важливе 
значення у підвищенні навчального та 
професійного рівня, сприяє встановленню 
міжпредметних зв’язків, зокрема між 
українською мовою і виробничими 
дисциплінами.  
 З цією метою доцільно практикувати 
різні види робіт по збагаченню словникового 
запасу  учнів загальнотехнічною і професій-
ною лексикою: словникові диктанти,  твори-
мініатюри на виробничі теми,  творчі роботи, 
творчі словникові диктанти. Великого  
значення набуває  написання диктантів-
перекладів, так як багато фахових підручни-
ків видано російською мовою.  
         Послідовне використання такого мате-
ріалу під час вивчення орфографії, пунктуації, 

стилістики дасть можливість учням активно 
застосовувати набуті навички на уроках 
розвитку зв’язного мовлення, зокрема в 
усному мовленні та при виконанні письмових 
робіт.  
        Професійна спрямованість викладання  
української мови у  професійно-технічних 
навчальних закладах різного профілю  
передбачає конструювання з учнями діалогів 
на професійні теми, написання тренувальних 
вправ, диктантів і творчих робіт, за 
допомогою яких перевіряється не тільки 
засвоєння певних правил, а й правопис,  
вживання слів-термінів чи професійної 
лексики, ступінь оволодіння науково-
технічним стилем мовлення. 
         Це посилює інтерес учнів до обраної 
професії,  сприяє підвищенню рівня підготов-
ки майбутніх  кваліфікованих робітників. 

Заклади профтехосвіти готують 
кваліфікованих робітників, які можуть 
стажуватися та працювати за кордоном. 
Постає питання вивчення професійної лексики 
для подальшого спілкування в інших країнах, 
перекладу інструкцій до приладів, 
інструментів і техніки, вивчення їх будови. 
Стає актуальним обмін досвідом з 
іноземними колегами, участь у міжнародних 
конкурсах, виставках  тощо. Цьому сприяють  
уроки іноземної мови. Нова програма з 
іноземної мови для учнів (І-ІІ курсів)  надає 
можливості для використання 
професійної лексики.  

Це можна зробити на будь-якому етапі 
уроку. Наприклад, під час мовної розминки 
можна ставити запитання на професійну 
тематику, задавати відповідне домашнє 
завдання, розширювати лексику 
професіоналізмами. Безумовно, навчаючи 
професійній лексиці, слід пам’ятати, що вона 
є досить складною для сприйняття та 
запам’ятовування іноземною мовою без 
попереднього вивчення рідною. Тому 
основною умовою вивчення професіоналізмів 
є сформованість предметно-понятійної бази в 
учнів, що забезпечується узгодженням із 
вивченням спеціальних предметів.  

Варто велику увагу приділяти текстам 
із професійною лексикою. Потрібно 
підбирати їх так, щоб охопити як найбільше 
вживаної лексики з певної професії. Тексти 
повинні бути диференційовані окремо до 
кожної професії. Читаючи спеціальні тексти за  

_________________________________________________________________________________________
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фахом, учні отримують потрібну інформацію 
для ведення бесіди чи дискусії з іноземними 
фахівцями, підготовки презентації.  Вони є 
джерелом для розширення словника 
професійної лексики, потрібні для читання та 
обговорення на уроках, основою для 
використання в мовленні. 

Тому використання професійної лексики на 
уроках іноземної мови у ПТНЗ є актуальним, 

оскільки вона допомагає учням стати 
кваліфікованими, всебічно розвиненими 
робітниками, яких потребує наша держава.  

Отже, використання матеріалу 
професійного спрямування  на уроках  
суспільно-гуманітарних дисциплін допомагає 
викладачеві забезпечити високий виховний 
потенціал занять, викликає в учнів інтерес до 
обраних професій.  

_________________________________________________________________________________________

Г.В. Ігнатенко  НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПРОФЕСІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 
 Важливість 
вирішення проблем, що 
стосуються принципів 
професійного навчання, 
не викликає сумніву. 
Адже  принципи 
навчання – основні 
вихідні положення, 
правила і норми теорії 
навчання, що є 

визначальними для змісту, організаційних 
форм, методів. Ці положення є нормативними 
вимогами до дидактичного процесу. В основі 
принципів навчання покладені  закони та 
закономірності дидактичного процесу. 

Одну з перших спроб представити й 
обґрунтувати  вихідні положення процесу 
навчання здійснив  Я. А. Коменський у 
«Великій дидактиці», де вивів «золоте 
правило дидактики».  

На сучасному етапі є різні підходи до 
класифікації принципів навчання.  

Реалізація дидактичних принципів 
відбувається у тісному взаємозв’язку і 
спрямована на досягнення основних цілей 
професійного навчання. 

Педагог професійної освіти має бути 
компетентним щодо визначення шляхів 
реалізації цих принципів. 

Але в педагогічній практиці існує певне 
протиріччя між розумінням важливості 
дотримання принципів та визначенням 
шляхів їх реалізації з урахуванням специфіки 
освітнього процесу. 

У процесі професійної підготовки 

кваліфікованих робітників важливого 
значення набувають принципи, що визна-
чаються специфікою професійного навчання, 
тобто керівними положеннями організації та 
здійснення навчального процесу саме у 
професійно-технічних навчальних закладах. 

Метою статті є розкриття змісту 
дидактичних принципів, що визначаються 
специфікою освітнього процесу в умовах 
професійно-технічних навчальних закладів, а 
також визначення   способів впровадження їх 
в освітній процес.  

Аналіз науково-методичної літератури 
засвідчив певні розбіжності, щодо визначення 
принципів під час підготовки кваліфікованих 
робітників. 

Вважаємо за доцільне до розгляду 
питання про принципи навчання у системі 
професійно-технічної освіти підходити з двох 
точок зору : 
– розгляд загальнодидактичних прин-ципів, 

тобто тих, реалізація яких відбувається у 
всіх навчальних закладах з урахуванням 
особливостей процесу професійного 
навчання;  

– розгляд принципів, які є характерними 
саме для процесу навчання у професійно-
технічних навчальних закладах.  

 С. Батишев вказував на такі принципи, що 
впроваджуються у процес професійного 
навчання : 

– виховуючий характер навчання; 
– виховання свідомості в учнів та 

індивідуальний підхід до них; 
– навчання на основі продуктивної праці; 
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– доступність і наочність навчання; 
– систематичність і послідовність нав-чання; 
– навчання на рівні вимог новітньої техніки 

та передової технології; 
– зв’язок теорії з практикою [1, с. 22-32].   
 Н. Ничкало обґрунтовує: 
– принцип науковості й доступності 

виробничого навчання; 
– принцип свідомості й творчої активності 

учнів при керівній ролі майстра 
виробничого навчання; 

– принцип наочності навчання та розвитку 
теоретичного мислення; 

– принцип систематичності й послідовності; 
– принцип урахування індивідуальних 

особливостей учнів; 
– принцип зв’язку теорії з практикою, 

навчання з життям [3, с. 15-21]. 
Є. Шматков і О. Коваленко теж 

указують на доцільність виділення принципів 
виробничого навчання: 
– принципу навчання на продуктивній 

праці; 
– принципу формування політехнічних 

умінь та навичок; 
– принципу науковості; 
– принципу систематичності й послі-

довності; 
– принципу зв’язку теорії з виробничим 

навчанням; 
– принципу свідомості та активності; 
– принципу наочності; 
– принципу міцного оволодіння умін-нями 

та навичками; 
– принципу поетапності [5, с. 18-26].  

У визначенні названих принципів є 
певні розбіжності, але більшість із них 
збігаються із загальнодидактичними, хоча й 
мають певні особливості у змістовому 
тлумаченні.  

Серед загальнодидактичних принципів 
з точки зору особливостей їхньої реалізації у 
системі професійно-технічної освіти перш за 
все зупинимося на принципі науковості й 
доступності. Н. Ничкало слушно обґрунтовує 
доцільність «парності» у назві цього 
принципу для системи професійного 
навчання. Вимога подання тільки науково 
обґрунтованих положень, понять, 
термінології має корегуватися рівнем 
доступності навчального матеріалу, на який 
впливають індивідуальні особливості учнів, 
рівень їхніх навчальних досягнень тощо. 
Реалізація цього принципу полягає також у 

невикористанні застарілих технологій, 
ознайомленні учнів з історією розвитку 
виробництв, і з його перспективами.  

Особливість реалізації принципу 
наочності у процесі підготовки 
кваліфікованих робітників полягає у 
активізації не тільки зорового сприймання, а 
й всіх органів чуття людини. У багатьох 
випадках, що обумовлюється специфікою тієї 
чи іншої професійної діяльності, саме 
наочність стає джерелом знань для учнів. 
Перелік наочності професійного навчання 
досить широкий: інструменти, матеріали, 
обладнання, макети, моделі, наочні 
посібники, технологічна документація, показ 
трудових дій, операцій тощо.  

Основа реалізації принципу 
систематичності й послідовності закладена у 
навчальних планах, програмах, де 
враховуються міжпредметні зв’язки, єдність 
професійно-теоретичного навчання з 
професійно-практичним, поетапність 
формування практичних навичок та умінь.  

Принцип зв’язку теорії з практикою 
пронизує усі компоненти процесу 
професійного навчання. Найбільш яскраво 
проявляється саме у професійно-практичній 
підготовці, зокрема, зміст дисциплін зі 
спецтехнологій обґрунтовує теоретичні 
основи виробничого навчання.  

Свідоме сприймання навчального 
матеріалу базується на активності учнів, а 
активність ґрунтується на свідомості. Вимога 
сьогодення –  це підготовка творчих фахівців. 
Але творчість неможлива без самостійності, 
ядром якої є активність. У професійному 
навчанні свідоме сприймання професійних 
знань, обґрунтованість виконання трудових 
дій є основою для раціоналізаторства та 
винахідництва. Цей підхід і покладено в 
основу принципу свідомості й активності. 

На наш погляд, для професійного 
навчання, обґрунтованим є виділення 
принципів: 
– професійної спрямованості загаль-

ноосвітніх, загальнотехнічних  дисцип-лін;  
– технологічної послідовності у вивченні 

навчального матеріалу; 
– моделювання професійної діяльності у 

навчальному процесі;  
– професійної мобільності; 
– модульності професійного навчання  

[2, с. 77 - 79].  
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Одним із шляхів втілення принципу 
професійної спрямованості загальноосвітніх, 
загальнотехнічних дисциплін в педагогічну 
практику є перерозподіл навчального часу 
між предметами природничо-математичної 
підготовки. Його реалізація також 
відбувається у тісному методичному 
співробітництві інженерно-педагогічних 
працівників, які здійснюють підготовку учнів 
за певним фахом. Головна увага має бути 
спрямована  на: 
– використання можливостей усіх 

навчальних дисциплін для формування 
фахової компетентності робітників; 

– розкриття значення загальноосвітніх, 
загальнотехнічних дисциплін для 
майбутньої професійної діяльності учнів. 

Принцип дотримання технологічної 
послідовності у вивченні навчального 
матеріалу тісно пов’язаний із загально-
дидактичним принципом систематичності й 
послідовності. Але у шкільній практиці, 
зокрема під час вивчення трудового 
навчання, у процесі розподілу навчального 
матеріалу відповідно до технології 
виробництва допускаються певні відхилення. 
Такий підхід обґрунтовується дидактичним 
правилом про перехід від простого до 
складного. Наприклад, у слюсарній 
технології операція рубання передує 
випрямлянню та згинанню. Але за змістом 
трудових прийомів рубання є складнішим 
процесом. Крім цього,  якщо операцію 
рубання вивчати після зазначених операцій, 
то можна спиратися на вміння учнів 
виконувати зазначені операції. Тому у 
процесі трудового навчання спочатку 
вивчаються операції випрямляння та 
згинання, а потім рубання [4, с.22]. У процесі 
вивчення спецтехнологій і виробничого 
навчання  послідовність засвоєння учнями 
виробничих операцій має відповідати 
послідовності, що властива типовим 
технологічним процесам на виробництві. 

Фахова підготовка передбачає 
оволодіння учнями знаннями, уміннями 

відповідно до освітньо-кваліфікаційної 
характеристики. Поставлене завдання не 
можна виконати без визначення та 
відпрацьовування типових професійних 
задач. Саме це є основою принципу 
моделювання професійної діяльності у 
навчальному процесі. Нагальною проблемою 
стає потреба оновлення застарілої 
матеріально-технічної бази у професійно-
технічних навчальних закладах. Одним із 
шляхів її вирішення є залучення роботодавців 
до підготовки робітників і використання 
матеріального ресурсу підприємств. 

У процесі фахової підготовки сучасних 
робітничих кадрів необхідно враховувати 
перспективи розвитку науково-технічної 
думки. Принцип професійної мобільності 
передбачає формування в учнів здатності до 
оволодіння новітніми технологіями, що 
неможливо без широкого технічного 
кругозору. Професійне навчання має бути 
спрямоване на інтелектуальний розвиток 
учнів. 

Реалізація принципу модульності 
професійного навчання дозволяє надати 
усьому процесу навчання особистісної 
орієнтації. Важливо те, що учень самостійно 
може опрацьовувати зміст окремих модулів 
за запропонованою йому індивідуальною 
навчальною програмою. Наразі на основі 
компетентнісного підходу розробляються 
нові стандарти для  підготовки робітничих 
кадрів. Вважаємо за доцільне передбачити 
поетапність проведення  кваліфікаційної 
атестації випускників професійно-технічних 
навчальних закладів за модульним 
принципом. Це дозволить більш 
обґрунтовано підходити до визначення 
кваліфікації майбутнього робітника.  

Отже, впровадження в освітній процес 
професійно-технічних навчальних закладів як 
загально дидактичних принципів, так і 
принципів, що визначаються специфікою 
професійного навчання, є запорукою якості 
фахової підготовки робітників різних галузей 
виробництва.  
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Ю.Г. Підлісна, О.В. Темченко 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У 
РЕАЛІЗАЦІЇ  

МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 Учні 
закладів 
професійної 
освіти здобу-

вають знання, які мають переважно спеціальний 
характер. Але вони не завжди дають можливості 
молодій людині в повній мірі реалізувати свій 
потенціал у професійній діяльності. Випускники 
губляться в ринковій ситуації, що вимагає не 
лише вузької спеціалізації, а передбачає 
формування індивідуального досвіду, уміння 
аналізувати й оцінювати інформацію. 

Новий етап розвитку професійно-
технічної освіти пов’язаний із запровадженням 
компетентнісного підходу до формування змісту 
та організації навчального процесу, що 
ґрунтується на впровадженні інноваційних 
підходів у встановленні міжпредметних зв’язків. 
Це дає змогу підготувати кваліфікованого 
робітника, який матиме професійні компетенції, 
необхідні для роботи в умовах ринкової 
економіки, вмітиме самостійно працювати над 
розвитком їх, буде контактним у різних 
соціальних групах. Глобальному суспільству 
потрібні енергійні, ініціативні працівники, які 
мають не лише високий рівень професіоналізму, 
а й здатні управляти виробництвом, успішно 
займатися підприємницькою діяльністю.  

 Міжпредметні зв’язки є основним 
засобом реалізації взаємозв’язку навчальних 
дисциплін на всіх етапах проведення занять у 
закладах професійної освіти: при підготовці 
учнів до сприйняття нової інформації; в процесі 
вивчення нового матеріалу, закріплення, 
узагальнення та систематизації сформованих 
знань, умінь і навичок. 
 Досвід професійної підготовки на різних 
етапах історії її розвитку підтверджує 
необхідність реалізації міжпредметних зв’язків 
не лише в умовах інтегрування професійно-
теоретичних предметів з виробничим навчанням 
за окремою професією, а й забезпечення 
взаємозв’язку з навчальними предметами 
базового компонента.  
  Розглянемо питання ефективного 
встановлення міжпредметних зв’язків, 
враховуючи досвід державного професійно-
технічного навчального закладу «Синівський 
професійний аграрний ліцей». Ця проблема 
реалізується у різних аспектах. 
Методичному :  
– формування стратегічної мети й завдань на 

засіданнях педагогічної ради; 
– проведення спільних засідань методичних 

комісій природничо-математичної, суспіль-
но-гуманітарної й професійної підготовки; 
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– корегування навчальних планів і програм 
через діяльність методичної ради;  

– розробка бібліографічного покажчика 
науково-методичної літератури з пробле-
ми, критеріїв оцінювання, технологічної й 
інструкційної документації;  

– підготовка та видання практично-
зорієнтованих навчально-методичних 
матеріалів для проведення уроків з 
використанням міжпредметних зв’язків;   

– уведення інтегрованих спеціальних курсів, 
майстер-класів тощо; 

– самоосвіта, робота над індивідуальними 
методичними проблемами.  

 Навчально-виробничому, виховному, 
організаційному: 
– організація самостійної дослідницької 

діяльності учнів під керівництвом 
викладачів і майстрів виробничого 
навчання; 

– здійснення міжпредметних досліджень 
«Сучасний урок – інтегрований урок», 
«Міжпредметне спілкування на уроках», 
«Вимоги роботодавців і сучасний 
випускник ПТНЗ у контексті міжпредмет-
ного навчання»;  

– проведення уроків, позаурочних заходів; 
– факультативи, гуртки, олімпіади,  

конкурси; 
– профорієнтаційна робота. 
 Навчально-виробничий процес зорієнто-
ваний на практичні показники, досвід 
особистої діяльності, вироблення ставлень, 
що зумовлюють принципові зміни в змісті 
навчальної діяльності, структурі уроку. Урок 
має бути спрямованим як на засвоєння 
предметних компететностей, так і на розвиток 
конкретних цінностей і життєво необхідних 
знань та умінь учнів. 
     Яскраво прослідковується застосування 
міжпредметних зв’язків на уроках професійно-
теоретичної підготовки з професії 
«Кондитер» викладача вищої категорії  
Н.М. Шастун, передовий педагогічний досвід 
якої вивчається Навчально-методичним 
центром ПТО у Сумській області.  

Актуальним є питання інтеграції 
спецпредметів («Технологія приготування 
борошняних кондитерських виробів з 
основами товарознавства», «Устаткування 
підприємств харчування», «Організація 
виробництва та обслуговування», «Облік 
калькуляція і звітність», «Фізіологія 
харчування»), виробничого навчання з 

природничими («Біологія», «Хімія») науками. 
Це дає можливість побачити те спільне, що їх 
об’єднує, і те, відмінне, що зумовлює їхню 
здатність доповнювати один одного. Згадані 
предмети є гранями одного явища – 
комплексу систематизованих знань, умінь і 
навичок, необхідних у професійній діяльності 
кондитера.  
           З метою розвитку міжпредметних 
компетентностей у ліцеї розроблена програма 
«Правові основи діяльності кондитера». 
Програма розрахована на навчання учнів, які 
здобувають професії «Кухар» і «Кондитер». 
Заняття за програмою проводяться раз на 
тиждень. Також розроблені завдання, які 
дають можливість учням набути навичок 
щодо застосування знань на практиці. 
Юридичні аспекти допоможуть майбутньому 
кондитеру відкрити власну справу, 
працювати з нормативно-правовими актами, 
вирішувати складні правові питання та 
ситуації, оволодіти етикою громадянських 
стосунків, навичками соціальної активності, 
функціональної грамотності.   
 Практичне застосовування інтегратив-
них знань з економіки реалізовується в 
процесі проектної діяльності, зокрема, 
протягом останніх двох років учні ліцею, 
викладачі, майстри виробничого навчання 
працюють над проектами «Учнівське кафе», 
«Інноваційні підходи до застосування 
виробничих технологій». Ці знання додадуть 
молодому робітнику можливості аналізувати 
ринок праці, визначати перспективи розвитку 
окремих його сегментів, оцінювати 
перспективи розвитку економіки і на основі 
цього планувати свою професійну кар’єру.  
 На 2016-2017 навчальний рік визначені 
такі програмно-цільові перспективи реалізації 
міжпредметних  зв’язків:  розроблення  програм 
спецкурсів, створення програми «Основи 
спілкування в системі громадського харчування», 
розробка індивідуальних траєкторій профе-
сійного розвитку майбутніх робітників, бізнес-
планів («Ресторан української кухні», 
«Здорове харчування»), проекту «Новий 
погляд учня й педагога на оформлення тортів 
і тістечок», проведення креативних заходів у 
форматі сет-меню, організація самоосвітньої 
діяльності педагогічних працівників 
(тренінги, виставки, майстер-класи). 
 Отже, інноваційна діяльність у 
реалізації міжпредметних зв’язків вимагає 
спільної роботи педагогічних працівників та 
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учнів ліцею, залучення до цієї діяльності 
роботодавців, створення нормативної бази, 
розроблення інструкційно-технологічної 
документації тощо. Зв’язки між різними 
навчальними предметами мають бути не 
хаотичними, без штучного «притягування» 
до змісту підготовки кваліфікованих 
робітників, а сприяти формуванню 

комплексного застосування знань предметів 
загальноосвітнього та професійно-технічного 
циклів у процесі теоретичного і виробничого 
навчання, позитивно впливати на зростання 
самостійності учнів, бажання організувати 
свою працю для досягнення успішного 
результату. 

Г.І. Докторович  

      ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО     
СПРЯМУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ  

ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ 

        Специфіка навчально – 
виховного процесу в 
професійно - технічних 
навчальних закладах поля-

гає в тому, що важливу роль при підготовці 
кваліфікованих робітників відіграють 
міжпредметні зв’язки фундаментальних, 
загальнотехнічних і професійно-теоретичних 
(спеціальних) дисциплін. Їх встановлення та 
реалізація забезпечує виконання основних 
завдань професійно-технічної освіти щодо 
підвищення рівня загальної освіченості учнів 
ПТНЗ та професійної спрямованості 
навчання в закладах профтехосвіти. 

Знання з різноманітних галузей тепер не 
ізольовані, не уособлені. Вони стають 
найбільш дієвими при врахуванні зв’язку між 
науками. 

Головними напрямами реалізації 
принципу професійної спрямованості під час 
вивчення природничих дисциплін у ПТНЗ є:  
– формування професійної спрямованості 

особистості учнів;  
– вивчення основ наук з обов’язковою 

конкретизацією законів, правил, формул, 
професійними відомостями; 

– систематичне розв’язання задач і завдань    
із  виробничим змістом відповідного 
професійного спрямування; 

– побудова навчального процесу таким 
чином, щоб структура пізнавальної діяль-
ності учнів відповідала структурі їхньої 
майбутньої професійної діяльності. 
 Реалізуючи принцип професійної 

спрямованості, викладачі  загальноосвітніх 
дисциплін  пояснюють учням,  як 
загальнонаукові знання використовуються 
для вивчення спеціальної технології, 
виробничого навчання. Намагаються також 
максимально використовувати приклади, 
узяті безпосередньо з практичної діяльності 
кваліфікованих робітників.  

Особливу увагу звертають на те, щоб не 
допустити дублювання матеріалу з 
предметами спеціального циклу. Водночас, 
здійснюючи професійну спрямованість, 
важливо пам’ятати, що зміст кожного 
загальноосвітнього предмета – це основи 
відповідної науки, і тому в головному він має 
бути підпорядкований внутрішній логіці 
конкретної науки, а не утилітарним запитам 
професійної підготовки. Професійна спрямо-
ваність забезпечується також більш 
глибоким вивченням законів і теорій, 
покладених в основу технологічних процесів, 
із якими учні ознайомлюються під час 
розв’язання задач із виробничим змістом і 
проведення практичних робіт, пов’язаних із 
майбутньою  професійною діяльністю. 

Урахування взаємозв’язку загальної та 
професійної освіти сприяє  
цілеспрямованому, систематичному, поглиб-
леному вивченню взаємопов’язаних понять 
природничих предметів і дисциплін 
професійно – теоретичного циклу, посилює 
функції природничих предметів як 
теоретичної базової основи професійного 
навчання. 
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Якість природничої підготовки учнів 
ПТНЗ суттєво підвищиться, якщо будуть 
реалізовуватися такі педагогічні умови  
професійної спрямованості: 
– наступність змісту природничих дисциплін 

у навчальних планах і програмах; 
– обов’язкова ліквідація прогалин у 

природничих знаннях на першому курсі 
ПТНЗ; 

– укріплення матеріальної бази; 
– оновлення змісту навчання з урахуванням 

динамічних, техніко-технологічних змін у 
професійній галузі; 

– упровадження сучасних форм і методів 
навчання; 

– розвиток технологічної компетентності 
викладача, професіоналізм колективу; 

– застосування особистісно-орієнтованого 
підходу до підготовки фахівців; 

– використання сучасних педагогічних 
технологій, особливо інтерактивних, 
проектних; 

– застосування під час вивчення при-
родничих дисциплін нових інформаційних 
технологій. 

Професійна спрямованість є орієнтацією 

навчання, що спрямована на: усвідомлення 
мотивів, потреб майбутньої діяльності; 
оволодіння практичними уміннями та 
навичками, необхідними майбутньому 
фахівцю; гармонійне поєднання теоретичної 
та практичної складових змісту освіти; 
формування професійного мислення, 
професійної самосвідомості та професійної 
культури. 

Сьогодні під професіоналізмом фахівця 
розуміється не лише система професійних 
знань і вмінь, а й такі необхідні якості, як 
інтелектуальні та ділові здібності, 
організаційні знання, уміння і навички. У 
сучасних умовах фахівець має бути творчим, 
професійно мобільним, конкурентно-
спроможним, здатним до професійного 
росту, самовдосконалення. 

Питання про шляхи впровадження 
професійного спрямування на уроках 
природничого циклу – це один з аспектів 
удосконалення методів навчання. Саме в 
цьому напрямку і працює обласна творча 
група педагогів професійно-технічних 
навчальних закладів Сумської області 
«Ініціатива». 

З ДОСВІДУ РОБОТИ 

У рубриці "З досвіду роботи" редакція журналу разом з викладачами професійно-
технічних закладів пропонує моделі уроків та виховних заходів. 

 
В.С.  Лабудько, Г.М.  Решетняк 

ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ 
ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ  

В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

Професійно-технічна освіта України 
спрямована на формування в учнів 
професійних знань, умінь, навичок, 
відповідного  професійного мислення. Вимога 
сьогодення – формування компетентного 
фахівця.  

Перед викладачем математики стоїть 
проблема – створити такі умови, за яких 
учень відчуватиме свою успішність, певні 
досягнення, що зробить продуктивним сам 
процес набуття знань. Головне завдання 
викладача – дати учням не лише знання з 
програмового матеріалу, а й уміння 
застосувати їх у професійній діяльності. 
Одним із видів його вирішення є спрямоване 
вивчення  математики на вироблення 
професійних навичок учнів на уроках.  

Професійна спрямованість уроків 
математики полягає в тому, щоб учні на 
практиці змогли використовувати знання, 
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пов’язані з практикою, життєвим досвідом, 
умінням застосовувати їх у нестандартних 
ситуаціях, більш міцні, стабільні, корисні. 

Професійне спрямування математики у 
тісному поєднанні з прикладним, 
практичним, політехнічним спрямуванням 
значно поліпшує рівень і якість математичної 
освіти учня ПТНЗ. Тому викладач повинен 
ознайомитися з програмою спецпредметів, що 
вивчаються у навчальному закладі.   

Практичне спрямування передбачає 
формування в учнів умінь використовувати 
здобуті знання під час вивчення як самої 
математики, так і спецдисциплін, а також при 
проходженні виробничої практики. 

Вироблення професійних навичок учнів 
засобами математики неможливе без уміння 
розв’язувати прикладні задачі.  Прикладна 
задача – це задача, що виникла поза 
математикою, але розв’язується 
математичними засобами. 

Прикладна задача повинна задовольняти 
такі умови: 
– питання задачі формулюється так, як воно 

зазвичай формулюється у житті; 
– дані та шукані величини мають бути 

реальними, узятими з життя; 
– розв’язок задачі має практичну значимість. 

Математиці властива універсальна 
застосовність. Однак математика при цьому 
не може замінити методів і понять 
спецдисциплін, де її використовують. У 
цьому сенсі вона має прикладний, 
підпорядкований характер.   

Запровадження новітніх технологій у 
системі освіти зумовлює нові підходи в 
оцінюванні навчальних досягнень із будь-якої 
дисципліни, зокрема з математики.  Але, 
якщо зовнішнє незалежне оцінювання 
здійснюється у формі тестування, то доцільно 
поряд із традиційними методами і формами 
перевірки знань використовувати тестові 
форми контролю. Ефективне застосування 
тестів вимагає від викладача ознайомлення з 
типами тестових завдань, загальними 
підходами до їх створення та особливостями 
оцінювання.  Наявність у тестах завдань, що 
органічно пов’язують теоретичний матеріал і 
різноманітні задачі, дозволяє перевірити не 
лише рівень володіння учнями технікою 
обчислень, але й їх уміння думати, що власне 
і є основною метою вивчення математики в 
професійно-технічному навчальному закладі. 

Як зразок упровадження методів 
професійного спрямування на уроках  
математики надаємо конспект уроку з алгебри 
і початків аналізу для учнів другого курсу за 
професією «Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування». 
Тема уроку. Інтеграл та його застосування. 

 
Мета:  

– узагальнити і систематизувати знання 
учнів з теми «Інтеграл та його 
застосування»; формувати вміння й 
навички учнів самостійно поглиблювати 
знання та використовувати їх при  
розв’язуванні практичних задач, 
пов’язаних з професією; 

– розвивати творчі здібності, культуру 
математичної мови, уміння проводити 
самоаналіз діяльності, учити  робити 
висновки, узагальнювати факти; 

– виховувати цілеспрямованість, уміння 
працювати в колективі, бути стійким перед 
труднощами, створювати ситуацію успіху 
для формування позитивного ставлення до 
себе «я можу, у мене все вийде». 

Тип уроку. Узагальнення та систематизації 
знань. 
Обладнання: мультимедійна презентація, 
картки із завданнями, дидактична гра – 
«Математичне доміно», тестові завдання, 
смайлики для додаткового оцінювання, 
довідниковий матеріал (таблиці первісних, 
правила обчислення первісних). 
Очікувані результати:   
– учні повинні знати методи застосування 

інтеграла до розв’язування практичних 
задач; 

– уміти використовувати отримані знання у 
практичній діяльності. 

Девіз уроку. 
«Не достатньо мати лише добрий розум,  

головне – це раціонально застосовувати його». 
    Рене Декарт 

ХІД УРОКУ 
І. Організаційний момент. 
Привітання учнів, перевірка готовності 

до уроку учнів, класу, обладнання. 
Підготовка учнів до роботи на уроці: 

«Сьогодні в нас буде оцінювання не тільки в 
балах, а й у «смайликах». Усміхнений 
смайлик принесе вам 1 бал, а  
серйозний – 0,5 бала». 
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перевірить, зібравши зошити учнів. 
 Крім обов’язкового, учні отримали 

додаткові завдання:  
1) підготувати презентацію з історії 

розвитку інтеграла та інтегрального числення 
(фрагмент у додатку 1); 

 2) скласти гру «Математичне 
доміно»  (додаток 2). 

Після обговорення презентації всі учні 
працюють з «Математичним доміно». 

За результатами  всіх видів роботи 
отримують «смайлики».   

IІІ. Актуалізація опорних знань. 
Для розуміння наступного необхідне 

розуміння попереднього. Застосуємо 
технологію «Асоціативний кущ» – повторимо 
відомості про інтеграл та його властивості. На 
мультимедійній дошці з’являється таблиця. 
Використовуючи її, учні узагальнюють 
питання «Застосування інтеграла».  

 

Обчислення  
кількості 

електрики 
та кількості 

теплоти 

 

Застосування 
визначеного  

інтеграла 

 

Обчислення  
об’ємів тіл 

Обчислення  
площ  

плоских 
 фігур 

 
Застосу-

вання  
в економіці 

Обчислення  
відстані  

за відомим 

 

Обчислення  
роботи 
змінної 
сили та 

ІV. Мотивація та стимулювання 
навчальної  діяльності.  Повідомлення 
теми, мети уроку.  
 Формування потреби вивчення конкрет-
ного навчального матеріалу. Повідомлення 
правил роботи на уроці.  
 Викладач: «У сучасному світі кваліфі-
кований робітник повинен мати добрі знання 
в усіх галузях, щоб бути конкурентноспро-
можним на ринку праці.  
 Ви отримаєте професію «Слюсар з 
ремонту сільськогосподарських машин та 
устаткування». А чи можливо застосувати 

знання з теми «Інтеграл» у вашій майбутній 
професії, в різних науках та повсякденному 
житті? Сьогодні на уроці ми дамо відповіді 
на ці запитання».  
V.  Розв’язування задач практичного 
спрямування. 
 Викладач: «На  практичних заняттях у 
слюсарній майстерні ви розмічатимете на 
заготовках деталі, шарбуватимете поверхні, 
притиратимете та згинатимете деталі 
відповідної форми. Для цього вам потрібно 
знати, як знайти площу фігури та її об’єм, 
щоб вибрати заготовку потрібного розміру». 
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VІ. Робота з тестами професійного спрямування (надаємо зразок першого варіанта, 
додаток 3). 

Учні завдання виконують у зошитах, які викладач забирає на перевірку (буде  
виставлено 3 оцінки: за домашнє завдання, виконання тесту та ведення зошита). 
 
VII. Домашнє завдання.  
1. Опрацювати пункт 3 §16 розділу 3 (Бевз Г.П. Математика. 11 кл.: рівень стандарту).  
2. Розв’язати № 542, 552 (с. 125-126). 
3. Розробити свій варіант тестових завдань з теми «Інтеграл та його застосування».  
 
VIІІ. Рефлексія.   

Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. 
У кожного учня є лист самоконтролю, який він отримав на початку уроку. Для того щоб 

його заповнити, треба дати відповіді на запитання. 
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Лист самоконтролю. 
1. Чи досяг я мети уроку?  

   Так. Ні. 
2. Я працював на  ____ % і заслуговую оцінку ______ . 

Отже, дайте відповіді на запитання. 
1. Чи потрібно вивчати тему «Інтеграл та його застосування»? (Так, ні.) 
2. Для обчислення яких величин ви можете використовувати знання, отримані на уроці? 
3.  Підрахувати смайлики та виставити додаткові бали. 
З'являються на екрані слова: «Не махай на все рукою, не лінуйся, а учись, бо чого 

навчишся в ліцеї знадобиться ще колись». 

Додатки 
Додаток 1 

Історія розвитку понять
інтеграла та інтегрального

обчислення пов’язана з
потребою в обчисленні

площ фігур, а також
поверхонь і об’ємів

довільних тіл. Передісторія
інтегрального обчислення

сягає глибокої давнини: ідеї
інтегрального обчислення
можна знайти в роботах
давньогрецьких учених

Евдокса Кнідського (бл.408-
355 до н.е.) і Архімеда

(бл.287-212 до н.е.). 
Евдокс КнідськийАрхімед

Розбивши поверхню риби на прямокутники, він знайшов їх
площі, причому чим більшою була кількість прямокутників, 

тим точнішим було значення площі. 

Інтеграл виник з практичної потреби знаходити площі
неплоских фігур. Найбільший внесок у вивченні

інтегрального числення вніс Архімед.

Одного разу, прийшовши із рибалки, Архімед захотів
визначити найбільш точно площу поверхні риби. 

Поняття інтеграла та
інтегральне обчислення
виникло через
необхідність
обчислювати площі будь-
яких фігур і поверхонь та
об'ємів довільних тіл.
Символ увів Лейбніц у
1686 році.

Отож, інтеграл —
центральне поняття
інтегрального числення, 
узагальнення поняття
суми для функції, 
визначеній на континуумі. 

_________________________________________________________________________________________ 

Додаток 2 Математичне доміно 
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Тестові завдання професійного спрямування  
з теми «Інтеграл та його застосування»  

1. Діаметр отвору, який потрібно просвердлити в заготовці п-кутника, 91 мм. Який 

А Б В Г Д 
45,5 см 4,552 мм 45,5 мм 455 мм 4,55 мм 

2. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв: 

3. Слюсар при розмічанні заготовки наніс на неї малюнок у вигляді графіка. Знайдіть межі 
інтегрування для обчислення площі заштрихованої фігури. 

4. Потрібно знайти площу фігури,  обмежену лініями y=x2-1, y=0, яку треба відшліфувати. 
Які межі інтегрування? 

А Б В Г Д 
-1;1 1;1 -1;-1 0;1 1;0 

5. Запишіть інтеграл для визначення площі розмічувальної плити,  обмеженої лініями: 
x=-1, x=1, y=0, y=x3. 

Додаток 3 

_________________________________________________________________________________________
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6. Слюсарю потрібно прошарбувати (операція зняття з поверхонь деталей дуже тонких частинок 
металу спеціальним різальним інструментом – шабером) криволінійну поверхню. Знайдіть площу 
поверхні, яку треба прошарбувати. 

Відповідь: 

 
7. Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями y=x2+4 і y=4-x2, x=2, яку потрібно 
припасувати до плоскої пластини. 

  

_________________________________________________________________________________________ 

Відповідь: 

 
8. Для рихтування кулеподібних деталей потрібна куля діаметром 10 см. Визначити об’єм 
кулі за допомогою інтеграла. 
 
Відповідь: 
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Оцінювання тестів (усього 12 балів): 
1 – 5 завдання 0 або 1 бал; 
6 – 7 завдання 0 – 1 – 2 бали; 
8 – завдання 0 – 1 – 2 – 3 бали. 

 З досвіду роботи пропонується модель уроку  курсу «Економіка». 
Варто додати, що у процесі досягнення навчальної, розвивальної та 
виховної цілей передбачається й формування навичок використання 
набутих знань у  професійній  діяльності  майбутніх  кравців,  закройщиків. 
Тема уроку. Особливості ринку праці. Види і системи заробітної плати. 
Мета уроку: дослідити особливості ринку праці, дати визначення понять 
«проф-спілки», «попит» та «пропозиція» робочої сили, з’ясувати, від чого 
вони залежать; розкрити зміст видів і систем заробітної плати на ринку 
праці, вчити розв’язувати задачі на розрахунок заробітної плати; 

формувати зв’язок із життям, професією, вміння висловлювати свою думку; розвивати 
допитливість і самостійність, вміння логічно мислити, робити висновки; виховувати 
працелюбність, толерантне ставлення до думки інших. 
 Тип уроку. Урок засвоєння нових знань. 
 Обладнання: підручник «Економіка», Кодекс законів про працю України, 
мультимедійна презентація, плакати «Попит і пропозиція» та «Види доходів на різні 
виробничі ресурси». 
 Методи: пояснювально-ілюстративний, проблемний виклад. 
 Діяльність учнів: доречні конспектування, складання тез, опорних схем, робота з 
підручником, довідником.  

Хід уроку 
І. Організаційний момент.  
Привітання, облік відвідування, перевірка готовності навчальної групи до уроку. 
ІІ. Актуалізація опорних знань з використанням плакату «Попит і пропозиція». 

        
1.  Доповніть речення: 
– Попит – це… 
– Величина попиту залежить від:… 
– Пропозиція – це… 
– Пропозиція залежить від… 
– Ринкова рівновага – це… 
– Сформулювати закон попиту і  
пропозиції. 

 
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Ринок праці важливий для кожної людини. У своєму житті 
вона не раз на нього виходить. Ринок має величезну інформацію 
про роботу. Важливо навчитися нею правильно користуватися для 
задоволення своїх потреб. Ринок праці може дати відповіді на питання: які професії 
затребувані сьогодні, а які будуть затребувані через кілька років, у зв’язку з рядом факторів 
і причин? 

На сьогодні у ЗМІ неодноразово зустрічається інформація про затребуваність на 
ринку праці кваліфікованих робітників швейної галузі, які уміють і можуть працювати на 
сучасному устаткуванні, за новітніми технологіями та готові до постійного 
самовдосконалення.  

Л.М. Федін 

_________________________________________________________________________________________

УРОК ЕКОНОМІКИ В 11 КЛАСІ 
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ІV. Оголошення теми, мети, завдань уроку. 
Оголошення теми, мети уроку, запис плану до вивчення нового матеріалу. 

План 
1. Особливості ринку праці. Попит і пропонування на ринку праці. 
2. Закон формування зарплати. Причини відмінностей у зарплаті. Види та системи 

оплати праці. 
3. Роль уряду та профспілок в організації ринку праці. 
V. Вивчення нового матеріалу. 

1. Розповідь з елементами бесіди. 
– На будь-якому ринку є товар. Що є товаром на ринку праці та хто його продавець? 
– Що є ціною на ринку праці та хто купує цей товар? 

Ринок робочої сили – система соціально-економічних відносин між його суб’єктами з 
приводу купівлі-продажу праці найманих робітників за цінами, що формується під впливом 
співвідношення попиту та пропозиції робочої сили. 

Ринок праці – це засоби й суспільні механізми в організації, які дають змогу людям 
знайти роботу відповідно  до своїх здібностей і навичок, а роботодавцям – найняти 
робітників, які потрібні для організації комерційної діяльності. 

2. Заповнення «німої схеми». 
– Подумайте та запишіть, які функції може виконувати ринок праці? 

Функції ринку праці 
 
 
 
 
 
 
 
 

Озвучити відповіді та обговорити (відредагувати їх). 
Перевірка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Проблемна бесіда (метод «Мікрофон»). 
Подумайте та скажіть, що впливає на ринок праці? 

На ринок праці впливають: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
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4. Розповідь викладача. 
Пропозиція робочої сили визначається рівнем заробітної плати, культурою, релігією, 

податковою системою, наявністю дітей, діяльністю профспілок. 
Попит  робочої сили залежить від технічної оснащеності підприємства. 
Ціна рівноваги – така зарплата, за якої кількість людей, готових працювати, збігається 

із кількістю робочих місць, які готові надати роботодавці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При переоснащенні підприємства зменшується попит на робітників, збільшується 

попит на операторів ЕОМ. 
Мобільність робочої сили – здатність працівників міняти місце, район, країну, де вони 

працюють, у пошуках більш вигідних умов продажу своїх знань, навичок і здібностей. 
5. Робота з підручником. 
– Користуючись текстом підручника (ст. 66-67) та плакатом «Види доходів на різні 

виробничі ресурси», визначте і законспектуйте види та форми заробітної плати.  
6. Вправа «Мозковий штурм». 
– Проаналізуйте і дайте відповідь на питання: яка із форм заробітної плати буде 

використовуватися на підприємстві швейної галузі? 
7. Розповідь викладача. 

Оплата праці – це заробіток, традиційно розрахований у грошовому виражені, який за 
трудовими договорами власник чи уповноважений ним орган виплачує за виконану роботу 
чи надані послуги. 

Заробітна плата – винагорода, яку отримує власник робочої сили відповідно до 
кількості та якості витраченої ним праці у виробництві. 

Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з 
урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються 
податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці 
встановлюється законодавством. 

Згідно зі статтею 96 Кодексу законів про працю України основою організації оплати 
праці є тарифна система оплати праці, яка складається з тарифних сіток, тарифних ставок, 
схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик. 

Тарифна система оплати праці включає: 
а) тарифну сітку – коефіцієнти, які присвоюються робочим у залежності від 

кваліфікації; 
б) тарифні ставки – суми, які нараховуються за певний проміжок часу (година, день) 

працівникам відповідної кваліфікації (розряду).  
Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт в залежності від їх 

складності, а робітників – у залежності від їхньої кваліфікації та відповідальності по 
розрядах тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної 
плати. 

8. Повідомлення учнів (перевірка випереджального завдання). 
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Види заробітної плати 
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до 

установлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). 
Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за 

трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, 
надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, 
пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. 

Існують такі види додаткової заробітної плати: 
– робота в   понадурочний час; 
– сумісництво професій; суміщення; 
– робота в нічний час. 

Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з 
урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються 
податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці 
встановлюється законодавством. 

9. «Мозковий штурм». 
– Ви вже зустрічалися зі словом «профспілка», більшість є членами профспілки, тож хочу 

почути ваші думки про значення цього слова (до вправи залучаються усі учні, 
визначення формулюється у процесі обговорення та конспектується). 

Профспілки – об’єднання робітників однієї професії, підприємства, галузі 
виробництва, створене для захисту інтересів робітників, узгодження з роботодавцями 
єдиних умов праці та її оплати для всіх членів профспілки. 
VІ. Закріплення нових знань. 
1. Вправа «Закінчіть речення».  
– Попит на працю здійснюється з боку... (працедавців). 
– Пропозиція праці залежить від... (рівня зарплати). 
– Заробітна плата — це дохід, який одержує... (працівник).  
– Реальна заробітна плата залежить від… (цін на товари). 
– Номінальна заробітна плата вимірюється… (кількістю 

отриманих грошей). 
– Розмір погодинної заробітної плати визначається… (тарифною 

ставкою, кількістю відпрацьованих годин). 
– Профспілки створені для … (захисту інтересів робітників). 
2. Розв’язування задачі професійного спрямування (робота учня біля дошки). 
 ЗАДАЧА № 1. На швейній фабриці кравчиня відпрацювала 18 змін (по 8 годин) з 
погодинною оплатою11,4 грн. Премія призначена в розмірі 20%. Обчисліть суму заробітної 
плати, що нараховується за погодинно-преміальною системою робітниці. 

Розв’язання 
8×18=144 (год/міс) – відпрацювала кравчиня. 
11,4×144×1,2=1969,92 (грн/міс) – заробітна плата. 

3. Робота учнів у парах. 
– Пропоную розв’язати ще одну задачу, допомагаючи один-одному.  
 ЗАДАЧА № 2. За виготовлення однієї спідниці кравчиня отримує оплату в розмірі 
31,3грн, виріб шиє 2 години. Яку заробітну плату отримає робітниця, коли відомо, що вона 
відпрацювала 21 зміну за місяць по 8 годин і отримала премію в розмірі 15%? 

Розв’язання 
8:2=4 (сп./зм.). 
21×4=84 (сп./міс.). 
84×31,3×1,15=3023,58(грн/міс.) – заробітна плата кравчині. 

 
VІІ. Підбиття підсумків уроку. 
– Що нового ви сьогодні дізналися на уроці? 
– Які з цих знань вам знадобляться у подальшій професійній діяльності? 
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VІІІ. Домашнє завдання. 
1.Опрацювати матеріал підручника  «Економіка» (автори Л.П. Крупська, І.Є. Тимченко,  
М.І. Чорна). 
2. Дати розгорнуту відповідь на питання (за вибором):  
– кого сьогодні обирає роботодавець?  
– які якості мають бути у кравця, закрійника конкурентоспроможного на ринку праці? 
 
 
 
 

 
 
 

 Тема уроку. My Career Prospects («Мої кар’єрні перспективи»). 
 Мета уроку: актуалізувати відомості з тем “Choose the Career”, 
“Personal Features”; розширювати межі володіння професійними 
лексичними одиницями через різні види мовленнєвої діяльності: 
– читання, усне і писемне мовлення;  
– удосконалювати навички без перекладного розуміння коротких фахових 
текстів, узагальнення значимої інформації; розвивати логічне мислення, 
творчу уяву; 

– розвивати уміння аналізувати свої здібності до обраної професії, сприяти формуванню 
уявлення про призначення та перспективи обраної професії; 

– виховувати чуття мови, зосередженість у нових мовленнєвих умовах, уміння самостійно 
розв’язувати поставлені комунікативні завдання; сприяти вихованню розуміння учнями 
важливості й необхідності реалізації своїх умінь і здібностей через обрану професію, 
спрямованих на самовдосконалення і на благо суспільства. 
Тип уроку. Комбінований. 
Обладнання: мультимедійна презентація, роздатковий матеріал, словники. 

 ХІД УРОКУ 
 І. INTRODUCTION. 

Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення. 
1.Організаційна частина уроку (привітання, оголошення темита мети уроку)  
 Вчитель: «Good morning, everybody! Glad to see you here. Welcome to our English les-
son. Pupils, please, check if you have your text-books, copy-books and pens on you desks. Julia, 
what date is it today? Open your copy-books and write down today's date, class work and the topic 
to the lesson “My Career Prospects». 
 Тема уроку написана на дошці. 

«At the lesson we are going to learn and use professional words, discuss traits of char-
acter which are necessary to achieve good results in future, read and speak about famous 
people of your trade. We will train to use proper grammar, of course».  

2. Warming-Up 
1. Фонетична зарядка. 
  Вчитель: «Let’s start our lesson as usual with phonetic drill. Work is an important part of 
many people’s lives. There are some proverbs about work. 
– Make hay while the sun shines.  
– The early bird gets the worm. 
– God helps those, who help themselves. 
– Live and Learn. 
– Never put off till tomorrow what you can do today.  
– It takes the character, the never – say – quit spirit to succeed in business. 
– No pains, no gains. 
– A bad workman blames his tools. 

О.В.Близнюк УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
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– Every man is the architect of his own fortune». 
Учні: працюють хором, імітуючи вимову викладача. 
2. Вправа на поєднання.  
     T.: Let’s find Ukrainian proverbs with the same meaning.  

   II. MAIN PART. 
   1. Revision. Checking homework. 

 Вчитель: « At the previous lesson we spoke much about occupations, professions 
and trades, learned how to use words “work”, “job”, “career” and “industry”. You were 
supposed to do the task at home I’d like to check right now. So, fill in the gaps with the 
proper words to make sentences».  

2. Speaking. 
Вчитель: «Everyone must choose the profession in which he or she can develop character 

and talents and work with the best results, put into practice the knowledge received at educational 
institutions. 

You have already chosen your way in life, that's why you study at the vocational school, 
leaning to become cooks. Our school educates not only skilled specialists but competitive ones at 
the labour market. Do you know: 

What industry are you going to work in? 
P.:I am going to work in food industry. 
T.: What’s your occupation? 
P.: I am a cook. 
T.: Is it a profession or a trade? 
P.: It is a trade. 
T.: What should a cook do at work? 
P.: A cook should make dishes.  
T.: Where can you get your first job after leaving the vocational school? 
P.: I can start working at a canteen, café or a restaurant. 
T.: Can you make a successful career being a cook? 
P.: Yes, I can become a famous chef. 
T.: Do you now famous chefs? Name them.  

Every man is the architect of his own fortune. 
The early bird gets the worm. 
God helps those, who help themselves. 
Live and Learn. 
Never put off till tomorrow what you can do 

today. 
No pains, no gains. 
Give a man a fish, and you feed him for a day; 

show him how to catch fish, and you feed 
him for a lifetime. 

Вік живи, вік учись. 
Без труда нема плода. 
Не відкладай на завтра те, що можна 

зробити сьогодні. 
Кожен сам коваль свого щастя. 
Хто рано встає, тому Бог дає. 
Дай людині рибу, і ти нагодуєш її тільки 

раз. Навчи її ловити рибу, і вона буде 
годувати себе рибою все життя. 

На Бога надійся, а сам розум май. 

CARD 1 
Fill the sentences in the matching words. 

Words: trade, work, occupation, job, career, industry, profession. 
1/ Tourism … is developing very fast. 
2/ He is going to find a well-paid … soon. 
3/ A secretary should do a lot of … in the office. 
4/ I would like to make a … in marketing. 
5/ His … is a bricklayer. 
6/ My brother is a doctor by … . 
7/ Drivers, builders and repairers are among the 10 most male … . 
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P.: Hector Jimenez-Bravo. 
T.: And are there any Ukrainian celebrities in the industry? 
P.: …». 
Учні відповідають на запитання по черзі. 
3. Reading. 
Pre-reading. Learning new words. 
Вчитель: «Do you know the man in the photo?  He is a very famous chef in Britain and in 

the whole world. His name is …. We are going to learn more about his career. There are several 
words you should remember to speak about the career of a cook. Write them down into your vo-
cabularies».  

Учні записують нові слова з перекладом у словники: 
– to outdo – перевершити; 
– to chop – нарізати, кришити; 
– to gain (fame, experience) – здобувати (славу, досвід); 
– reputable – поважний, з хорошою репутацією; 
– to champion – боротися за, відстоювати; 
– to assemble – зібрати, скласти. 

While-reading. 
Вчитель: «We will try to understand the text without translating it into Ukrainian. Be at-

tentive to the dates in the text».  
Учні читають текст вголос. 

Jaime Oliver 
Nothing has stopped him from being called one of the world’s greatest chefs. Jamie Oliver 

is a real celebrity, he is famous all over the world for his cookbooks, DVD’s, video games, TV 
shows and TV series, Jamie’s School Dinners and adverts 
for Sainsbury’s supermarket chain. Jamie is trying to im-
prove the quality of food in schools. 
Jamie Trevor Oliver was born in 1975 to Trevor and 
Sally, owners of a pub and restaurant called ‘The Cricket-
ers’, where he began working at the age of 8. By the time 
he was 11, he could outdo the kitchen staff with his chop-
ping skills. 
At the age of 16, he attended Westminster Catering Col-
lege and then gained valuable experience working at sev-
eral reputable restaurants.  
His break into television came in 1999 when he appeared 
in a documentary while working at the River Café in Lon-
don. From there, he gained fame after hosting a hit cook-
ing show, The Naked Chef.  
In 2002, his show, ‘Jamie’s Kitchen’, a documentary se-

ries, had a successful run. Jamie Oliver decided to train a group of fifteen disadvantaged youth. 
The concept of the show included that those who complete the course will be offered jobs at 
Oliver's new restaurant ‘Fifteen’. Out of the fifteen contestants five managed to get a job. 

Numerous cookbook publications and restaurant openings followed. Throughout the 
2000s, he championed healthier eating for school children in the U.S. and U.K.  

Jamie Oliver's Food Revolution’ started in 2010. ‘Jamie's show focused on simple, home-
cooked meals that could be assembled in 30 minutes. 

In 2012, he appeared on Master Chef Australia and scored higher than the three contest-
ants he was up against. 

Post-reading. 
Вчитель: «This is Jamie’s career line. Speak about Oliver in chain. Explain the figures in 

his career line to make up a story. 
1975 → 8 → 11 → 16 → 24 → 27 → 35 → 37 → …» 
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 Учні складають розповідь про кар’єру Джеймі Олівера, використовуючи дати. 
4. Discussion. 
Вчитель: «Jaime is enthusiastic, active and full ofideas. That’s why he has become fa-

mous. What traits should a person have to become a successful cook? Use the prompts in the table 
and share your ideas».  

 
Учні висловлюють свої думки, використовуючи таблицю як опору. 

5. Grammar. Writing. 
“Master Chef”  project is very popular in our country. Making project is a part of your 

homework for the next lesson. You are to make a career line of a famous chef, businessman and 
TV presenter Ector Jimenez-Bravo. To do this task you should use proper grammar. And today we 
are going to revise perfect constructions. Your task is to change verbs in brackets to get sentences 
in present perfect or present perfect continuous. Follow pointing words in the sentences.  

Учні виконують вправу біля дошки. 
6. Relaxing. 

Вчитель: «Are you happy when you can do what you like? I’m sure you like cooking. Do 
you like singing? Let’s sing together! (Song “Hall Of Fame” lyric video)». 

Учні переглядають відеоролик пісні з текстом (електронний ресурс, режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=jukv9Q1eR2g). 

III. SUMMING UP. 
Вчитель:  «How do you feel? Look at the following statements and choose the ones true 

about you: 
– I’ve got useful information today. I need time to think it over. 
– I understand I should work hard to become successful. 
– I am sleepy today. Sorry! 
– Now I know it’s possible to make a career being a cook. 
– I’m afraid I am not so talented to be the winner.  
– I believe in a year I will overdo ma group-mates with my cooking skills. 
– I am on my way to the hall of fame. 
Thank you boys and girls, you were active and smart today. Your marks for the lesson are…». 

Home assignment. 
Make up 5-7 questions to interview a well-known chef.  
Make your own project about Ector Jimenez-Bravo career as a chef and a celebrity. Find 

the information to fill in the profile. Be ready to speak in class.  
 

CARD 2 
Share your ideas using the prompts. 

To become a good cook 
To be successful at work 
To make a career in food 
industry 
To become world-wide 
famous 

one 
shoul
d be 

energetic 
talented 
creative 

competitive 
adventur-

ous 
cooperative 

caring 

be-
cause 

a good cook is an artist at work. 
you must take risk starting new projects. 
you need to decorate your dishes. 
sometimes you need to work in a team. 
a chef always has much work to do. 
it is the right way to become a winner. 
it is important to be the best. 
you should be  good at making presentation. 
food you make should be healthy. 
famous chefs often make new recipes. 

CARD 3 

Change the verbs in brackets. 

1/ Jamie … (to gain) valuable experience working at several reputable restaurants. 
2/ Jamie Olive … (to host) TV shows since 1999. 
3/ Oliver … (to publish) numerous cookbooks. 
4/ Jamie Olive … (to champion) healthier eating for school children in the U.S. and U.K for about 15 years. 
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*Make up and record the interview. 
Situation for interview. 
 A reporter is interviewing a celebrated cook/chef/confectioner/barista…  

Photo Date Of Birth: 
Place Of Birth: 
Occupation: 
Family: 

Career line 
… Þ … Þ … Þ … Þ … Þ … 

Events: 
  
Places: 
  

УРОК НІМЕЦЬКОЇ МОВИ  О. Б. Трофимчук  

 Тема уроку. Презентація проекту «Ernährungs traditionen in Deutsch-
land und in der Ukraine» (Традиційне харчування в Німеччині та Україні). 
Мета уроку:  
Навчальна:  
– розширити знання учнів про традиційну кухню України та    
Німеччини; 
– продемонструвати традиційні страви українців та німців; 
– навчити учнів вживати нові лексичні одиниці на базі знайомих    
мовних зразків; 
–  вживати лексику з теми в режимі роботи в групах; 
–   використовувати мережу Інтернет для пошуку інформації; 
–   презентувати результати проектних досліджень. 

Розвиваюча: сприяти формуванню в учнів самоосвітньої, інформаційної, полікультурної, 
комунікативної і творчої компетенції. 
Виховна: виховувати в учнів повагу до життя, історії, традицій своєї країни та країни, мову якої 
вони вивчають, позитивне ставлення до німецької мови, культуру спілкування, старанність, 
активність. 
Тип уроку: комбінований. 
Методи навчання: 

– словесний (розповідь, бесіда); 
– наочний (матеріали презентації); 
– практичний (різноманітні практичні вправи). 

Обладнання уроку: дидактичні матеріали різного спрямування, обладнання для сервірування 
столу, муляжі страв, граматичні таблиці «Perfekt». 

Хід уроку 
І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення. 

Повідомлення теми та мети уроку. 
Lehrer: Guten Tag, liebe Schüler! In der vorigen Stunden haben wir vom Essen gesprochen. Heute 
warden wir von den Ernährungstraditionen in Deutschland und in der Ukraine sprechen. 
           Wie meint ihr, welches Essen man in Deutschland einnimmt? Ihr erfahrt neue Traditionen 
deutschles Volkes. Wir warden viel sprechen über die Unterschiede in den Essgewohnheiten der Ukrai-
ner und der Deutschen und vergleichen die Essgewohnheiten der Ukrainer und der Deutschen: was ist 
Ahnlich? Was ist anders. 

_________________________________________________________________________________________
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Активізація лексики за темою, перевірка домашнього завдання. 
Lehrer: Als Hausaufgabe solltet ihr schreiben, was ihr zum Frühstück, zum Mittagessen und 
zum Abendessen mögt.  
Schüler 1: Ich mag ein belegtes Brot und Tee zum Frühstück. Ich mag keinen Brei am Mor-
gen. 
 Schüler 2: Ich mag eine Suppe, Fleisch oder Fisch mit Kartoffeln zum Mittagessen. Nudeln 
mag ich nicht. 
Schüler 3: Ich esse kalt am Abend. Ich mag Milch oder saft mit einem Stück Kuchen. Wurst 
mag ich nicht. 
Leher: Danke allen. Es war sehr interessant. Wer noch möchte darüber sprechen? 
ІІ. Основний етап уроку. 
2.1. Уведення нової лексики за темою. 
Lehrer: Zuerst biete ich euch die neuen Wörter an. (Seite 46-47, 50) 
Der Toast - тост 
der Aufstrich – те, що намазують на хліб  
der Aufschnitt – нарізка (з ковбаси, сиру тощо) 
die Nuss-Nougat-Crème – шоколадно-горіховий крем  
der Quark – сир (м'який) 
der Schinken – шинка 
der Kräutertee – трав'яний чай     
die Praline – шоколадна цукерка 
die Gewohnheit – звичка  
sowie – а також, крім того 
der Rest – залишок, решта 
das Spiegelei – яєчня    
der Brei – каша, пюре  
die Spezialität – фірмова страва, страва національної кухні 
reichhaltig – багатий, численний, великий 
das Bier – пиво  
der Wein – вино  
der Speck – сало  
die Pampuschky – пампушки  
das Sauerkraut – квашена капуста  
der Borschtsch – борщ  
die Salzgurken – солоні огірки 
die Kohlrouladen – голубці 
die Warenyky – вареники  
die  Buchweizengrütze – гречана каша  
Grammatik 
Lehrer: Perfekt є минулим часом у розмовній німецькій мові. 
Perfekt=haben, sein(Präsens)+ Partizip II 
Zum Beispiel: 1) Sie hat die Pilzsuppe gekocht. 
2) Wir sind gern die gesalzenen Gurken gegessen. 
2.2. Розвиток навичок монологічного мовлення. 
Представлення власних презентацій.   

Deutsche Essgewohnheiten 
Frühstück 

     Das klassische deutsche Frühstück besteht aus verschiedenen Brotsorten und Brötchen, Marmelade 
und Kaffee oder Tee. Wer den Tag lieber mit einem herzhaften Frühstück beginnt, kann verschiedene 
Käse- und Wurstsorten essen. Bei einem größeren Frühstück werden außerdem noch gekochte Eier, Jo-
ghurt, Quark, Obst und Müsli oder Cornflakes serviert. 
Mittagessen 
        Traditionsgemäß isst man in Deutschland relativ früh zu Mittag (zwischen zwölf und ein Uhr). Das Mit-
tagessen ist die Hauptmahlzeit des Tages und besteht meist aus Kartoffeln, Gemüse und Fleisch. In katholi-
schen Gegenden wurde freitags kein Fleisch gegessen und stattdessen ein Fisch- oder Eiergericht angeboten. 
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Kaffee und Kuchen 
      Am Sonntag wird nachmittags häufig eine zusätzliche Mahlzeit serviert. Je nach Jahreszeit 
werden verschiedene Kuchensorten gebacken und am späteren Nachmittag der Familie und Freun-
den zum Kaffee angeboten. In Deutschland wird man häufig statt zum Mittag- oder Abendessen 
zum "Kaffee" (genauer, zu Kaffee und viel Kuchen) eingeladen. Welche Kuchen angeboten wer-
den, hängt von der Jahreszeit ab. Im Sommer, zum Beispiel, bekommt man frisch gebackenen 
Pflaumenkuchen oder Erdbeerboden. Im Winter werden Christstollen und Früchtebrot serviert, die 
beide getrocknete Früchte enthalten. Es gibt eine Unzahl verschiedener Kuchen in Deutschland 
und manche, wie die Schwarzwälder Kirschtorte und den Apfelstrudel, kennt man auch im Aus-
land. 
 

Abendbrot 
      Das Abendbrot wird um sechs Uhr serviert. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine 
kalte Mahlzeit, bei der verschiedene Brotsorten, Käse und Wurstaufschnitt und Salat gegessen wer-
den. Manchmal wird auch etwas Heißes, wie eine Suppe oder aufgewärmte Reste dazu gereicht. 
Zum Essen trinkt man schwarzen Tee oder Kräutertee. 
     Da man in Deutschland den Tag sehr früh beginnt, isst man die Mahlzeiten auch früher als in 
Irland. In Gaststätten, in denen man traditionelles deutsches Essen bekommt, gibt es oft abends 
nach zehn Uhr kein warmes Essen mehr. 
 

Das deutsche Essen im heutigen Alltag 
Die grundlegenden Veränderungen im Lebensstil vieler Deutscher haben die traditionellen deut-
schen Essgewohnheiten beeinflusst. So nehmen, zum Beispiel, viele Deutsche jetzt auch eher 
abends als mittags ihre Hauptmahlzeit ein, und das klassische deutsche Frühstück wird vielerorts 
von einem Frühstück amerikanischer Art, also Cornflakes mit Milch, abgelöst. Anders als die 
Franzosen und Italiener essen die meisten Deutschen gern ein größeres Frühstück und nehmen sich 
dafür Zeit. In Deutschland ist es nicht ungewöhnlich, von Freunden zum Frühstück eingeladen zu 
werden. Viele junge Deutsche frühstücken auch gerne mit Freunden in einem Café. Die meisten 
deutschen Cafés haben ein großes Frühstücksangebot und servieren Frühstück oder Brunch bis drei 
Uhr. 
Obwohl man in Deutschland noch immer relativ viel Fleisch isst, bevorzugen die meisten Deut-
schen jetzt eine etwas leichtere und gesündere Art des Kochens. Ausländische Gerichte sind ein 
integraler Bestandteil der Ernährung geworden, und italienische Klassiker wie Pizza und  Nudelge-
richte sind in Deutschland genauso beliebt wie anderswo. Durch die vielen Gastarbeiter aus Süd- 
und Osteuropa sind ausländische Spezialitäten weitverbreitet. So findet man in fast allen, auch 
kleineren deutschen Orten, ein italienisches Restaurant und eine italienische Eisdiele und einen 
Stand, der türkische Spezialitäten wie Döner Kebab und Börek anbietet. In größeren Städten gibt 
es häufig auch jugoslawische und griechische Restaurants. Asiatische Spezialitäten sind ebenfalls 
sehr beliebt. Weniger auffällig aber trotzdem typisch für Deutschland sind die vielen Schnellimbiss
-Stände, die deutsche Schnellgerichte wie Currywurst, Pommes Frites, Kartoffelsalat, Frikadellen, 
usw. anbieten. 

Ukrainische Essgewohnheiten 
       Das ukrainische Frühstück  besteht gewöaus warmen Speisen.Man isst Fleisch, Fisch, das 
Spiegelei, Mlynzi oder Kartoffelpuffer (деруни) sowie verschiedene Salate zum Frühstück. Oft 
gibt es Milch- oder Kartoffelbrei auf dem Frühstückstisch. In manchen Familien gibt es Brot oder 
Brötchen mit verschiedenen Aufstrichen wie Butter, Konfitüre, Honig, Quark sowie Wurst-, Schin-
ken- oder Käseaufschnitt. Zum Trinken serviert man heiße Getränke: Tee oder Kakao, manchmal 
auch Kaffe.Es gibt  häufig leckere Fruchtsafte und Kefir. 
 

Das Mittagessen 
        Das Mittagessen  in der Ukraine ist warm und wird zur Mittagszeit – in der Regel gegen 13.00 
Uhr serviert. Es besteht meistens au seiner Suppe, einer Hauptspeise und einem Dessert. Alles wird 
mit Brot gegessen. 
 



33  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 ( 32 ) , 2016  _________________________________________________________________________________________ 

Das Abendessen 
        Abendbrot. Zu Abend wird gegessen, wenn die ganze Familie zu Hause ist. Das ist ungefӓhr 
zwischen 19.00 und 20.00 Uhr. Meistens wird etwas Warmes wie eine Fleisch- oder Fischspeise mit 
Kartoffeln, Nudeln oder Reis gegessen. Zum Abendessen trinkt man schwarzen Tee oder Kompott.  
         Unter den verschiedenen slawischen Küchen ist die ukrainische Küche seit langem weit über 
die Grenzen des Landes bekannt. Sie ist sehr vielfältig und hat die Elemente unterschiedlicher euro-
päischer Küchen aufgenommen und auch die Küche ihrer Nachbarländer beeinflusst. Einflüsse ka-
men aus Polen, Deutschland und Ungarn sowie von Türken, Tataren und Griechen. Die ukrainische 
Küche wird meist in großen Mengen gereicht und soll satt machen.  
         In der ukrainischen Küche ist besonders Schweinefleisch beliebt. Allerdings gibt es auch sehr 
schmackhafte Gerichte mit Lamm, Kalb und Geflügel. 
Speck spielt eine große Rolle! Er wird in verschiedenen Variationen als Vorspeise mit Knoblauch, 
Zwiebeln sowie Gurken gegessen und kommt oft mit ins Essen.  
       Das hat etwas mit der Geschichte zu tun. Speck war in vergangenen Zeiten, als die Menschen in 
Landwirtschaft und Industrie hart arbeiten mussten, als Kalorienspender wichtig und heiß begehrt. 
Heute wollen wir es jedoch lieber „light“ bzw. kalorien- und fettreduziert. 
        Die ukrainische Küche kennt auch unzählige Variationen von Teigwaren wie z.B. Pelmeni, 
Wareniki oder Piroggen. Diese Teigtaschen lassen sich mit vielen verschiedenen Dingen wie z.B. 
Kartoffeln, Sauerkraut, Quark, Fleisch, Pilzen, Mohn, Obst oder Früchten füllen. 
         In der Ukraine sind Kirschen und Birnen, Pflaumen und Äpfel, Johannisbeeren, Himbeeren, 
Erdbeeren und natürlich auch Melonen populär. Früchte gibt es oft als selbsteingemachte Konser-
ven, insbesondere im Winter.  
       Es gibt mindestens 30 Arten des ukrainischen Borschtsch. In jeder Region in der Ukraine wird 
er nach eigenem Rezept gemacht. Dieses hier ist mein Lieblingsrezept. 
       Das Rindfleisch wird zusammen mit dem Lorbeerblatt im Wasser gekocht. Während das Fleisch 
kocht, entsteht Schaum. Diesen bitte mit einem Löffel oder einer Kelle entfernen. Zwiebel nur schä-
len, sie werden als Ganzes verwendet und in den Topf mit dem Fleisch geben. Ca. 1 – 1/2 Stunden 
bei mittlerer Hitze kochen lassen damit das Fleisch weich wird, anschließend die Zwiebel und das 
Lorbeerblatt herausnehmen. Eventuell noch etwas Wasser zufügen. 
     Möhren und Weißkohl klein schneiden, Kartoffeln schälen und in kleine Stäbchen schneiden und 
alles in den Topf geben. Tomaten dazu geben. Das Ganze mit Salz und Pfeffer nach eurem Ge-
schmack würzen. Ca. 15 min. kochen lassen. Rote Bete klein reiben, Knoblauchzehen sehr klein 
schneiden und hinzufügen. Sobald das Ganze aufkocht, den Topf von Feuer nehmen. Dill und Peter-
silie klein schneiden und dazu geben. In der Ukraine wird Borschtsch traditionell mit Creme Fraiche 
gegessen. Aber es geht auch ohne. 
2.3. Письмо. 
Lehrer: Was braucht man für die Zubereitung der Gerichte? Ergӓnze die Setze. 
    1) Um Borschtsch zu kochen,  brauchte ich_____________________________ 
Z.B. 
Für Borschtsch : 
400 g Rindfleisch  
1,5 Liter Wasser  
1 Lorbeerblatt  
300g Weißkohl  
½ Dose gehackte Tomaten  
2 große Kartoffeln  
2 Rote Beete  
2 Knoblauchzehen  
1 Möhre, 2 kleine Zwiebeln  
etwas Pfeffer, Salz  
frische Petersilie, Dill  
    2) Für die Zubereitung von Eisbein mit Sauerkraut braucht man____________ 

 3) Um Okroschka zubereiten, kaufe ich_______________________________ 
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4) Ich möchte einen Lebkuchen backen, dazu brauche ich__________________ 
5) Für die Zubereitung eines Kartoffelsalates braucht man_________________ 
Maria möchte einen Apfelkuchen backen, dazu braucht sie______________ 

2.4. Читання. 
Vorspeisen.Salate 
     Die Vorspeisen warden in der Ukraine von alters her zubereitet. Das sind Gemüsebrei, Kana-
pees, Fleischsülze, Wurst, Schinken, Speck u.a. Für die Zubereitung von Vorspeisen verwendet 
man verschiedenartige Produkte: rohes und gekochtes Gemüse, Pilze, Fleisch, Fisch, Eier und Kä-
se. 
     Sie kalten Vorspeisen aus dem Gemüsebenhalten Vitamine C und B, Mineralstoffe wie Calci-
um, Phosfor, Eisen, Natrium. 
     Die Vorspeisen aus Fleisch, Käse, Eier sind fett und eiweißreich. 
     Die Bestandteile vieler Vorspeisen sind Öl, Soßen und Gewürze. 
      Zwischen einer kalten Vorspese und einer Hauptspeise besteht keinen besonderen Unterschied. 
Wenn, zum Beispiel, eine Vorspeise vor dem Mittagessen serviert wird, so spielt sie hier die Rolle 
einer Vorspeise. Im Früchstücks – oder Abendessenmenü kann sie das Hauptgericht sein. 
     Einige Vorspeisen werden heiß serviert. Die meisten heißen Vorspeisen werden im Metallge-
schirr zubereitet. In dem selben Geschirr werden die Vorspeisen serviert. 
     Nach der Art der kulinarischen Bearbeitung und dem Hauptprodukt einer Vorspeise kann man 
die Vorspeisen in folgende Gruppen aufteilen: Brot (Butterbrot, Käsebrot, Wurstbrot), Salate, Ge-
müse, Pilze, Fleisch, Eier und Fischgerichte. 
     Die Techniken, die bei der Zubereitung von Vorspeisen angewandt warden, sind: Waschen, 
Schneiden, Grillen, Garen,Würzen, Braten.   
Lehrer:Bildete den Dialoge zu den Texte  
- Werden die Vorspeisen in der Ukraine von alters her zubereitet? 
- Die Vorspeisen werden in der Ukraine von alters her zubereitet. 
- Können Sie die ukrainischen Vorspeisen nennen? 
- Das sind: Gemüsebrei, Kanapees, Fleischsülze, Wurst, Schinken, Speck u.a. 
- Welches Gemüse warden für die Vorspeisen verwendet? 
- Für die Zubereitung von Vorspeisen verwendet man verschiedenartige Produkte: rohes und ge-

kochtes Gemüse, Pilze, Fleisch, Fisch, Eier und Käse. 
- Sind Vorspeisen aus Fleisch, Käse und Eiern an Fett und Eiweißreich? 
- Die Vorspeisen aus Fleisch, Käse, Eier sind Fett und Eiweißreich. 
- Welche Arbeitstechniken werden bei der Zubereitung von Vorspeisen Angewandt? 
- Die Techniken, die bei der Zubereitung von Vorspeisen angewandt werden, sind: Waschen, 
Schneiden, Grillen, Garen,Würzen,Braten.   
ІІІ. Підбиття підсумків. 
Die Hausaufgabe 
       1) Wiederholt die Wörter zum Thema «Ernährungstraditionen in Deutschland und in der Uk-
raine». 

2) Bereitet einen Bericht «Was isst du gewöhnlich?» 
      3) Schreibt deiner deutsche Freundin einen Brief mit dem Kochrezept einer ukrainischen Spei-
se, z.B. Warenyky mit Quark. 
Lehrer: Ich bin mit euren Antworten zufrieden. Ich danke euch für interessante Nachrichten und 
instaltsreiche Präsentationen. 
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УРОК ПРАВОЗНАВСТВА  

 Тема уроку. Загальна характеристика трудового права України. 
Трудовий договір. 
 Мета уроку: дати загальну характеристику трудовому праву 
України, ознайомити з умовами укладання трудового договору та 
підставами його припинення; формувати вміння складати інформаційні 
таблиці, правові схеми; учити аналізувати правові ситуації та 
висловлювати власну точку зору; сприяти розвитку інформаційної, 
комунікативної, громадянської компетентності; сприяти вихованню   
поваги до праці.  

 Очікувані результати. 
Учні повинні: 
– дати визначення трудового права, трудового договору; 
– називати основні інститути та джерела трудового права, підстави припинення трудового 

договору; 
– характеризувати види та строки трудового договору; 
– описувати порядок укладання трудового договору. 
Обладнання уроку: Конституція України; схеми і таблиці, передбачені конспектом уроку, 
мультимедійна презентація.  
Тип уроку. Комбінований. 

ХІД УРОКУ 
І. Організаційна частина. 
ІІ. Повторення вивченого матеріалу.  

1. «Щасливий квиток» (виконання індивідуальних завдань). (Додаток 1). 
2. Фронтальне опитування (слайд № 1). 

1. Що є головним національним багатством 
України? 

2. Назвіть правовідносини, що регулюються 
земельним правом. 

3. Назвіть види земель в Україні. 
4. Що таке «володіння землею»? 
5. Які існують форми володіння землею в 

Україні? 
6. Який вид землі не може бути приватизований 

іноземцями? 
7. Що таке користування землею? 
8. Які обов’язки покладені на власника та 

користувача землі? 
9. Які права має власник землі? 

3. Перевірка творчого домашнього завдання: 
обговорення учнівських есе «Приватна 
власність на землю: за і проти» (слайд № 2). 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 
1. Прийом «Народна трибуна». 
1. Назвіть речі, без яких, на ваш погляд, не 

може обійтися сучасна людина. 
2. Яким чином їх можна одержати? 
3. Яким чином можна заробити гроші? 
4. Що таке, на вашу думку, праця? 

О. В. Колесник  
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ІV. Вивчення нового матеріалу. 
1. Розповідь викладача (слайд № 3). 
Отже, більшість людей задовольняють свої 

потреби, заробляючи працею. Завдяки праці людей 
суспільство існує, розвивається, удосконалюється. 
Конституція України (ст. 43) гарантує кожному право 
на працю. Кожна людина, яка реалізує право на працю, 
стикається з нормами трудового права. 

2. Оголошення теми та ознайомлення з  планом 
     уроку (слайд № 4). 
3. Мотивація навчальної діяльності учнів. 
Ви, учні професійно-технічної освіти, з моменту 

початку навчання в училищі вже вступили у трудові відносини: період навчання входить  у 
ваш загальний трудовий стаж (страховий стаж). Норми трудового законодавства –невід’ємна 
частина вашої навчальної та трудової діяльності. Трудовий договір – основа для вступу в 
трудові відносини, гарант  захисту ваших трудових прав. 

4.  Постановка проблемного питання. 
–   Чи існує в чинному законодавстві вимога 
      обов’язкового підписання трудового договору? 
5. Виступ учня з повідомленням про трудове 

право. (Додаток № 2). 
6. Виконання короткочасного проекту «Трудове 

право як галузь права» (учні заповнюють 
таблицю, слайд № 5). (Додаток № 3). 

 

Отже, використовуючи таблицю, а саме частину «Структура трудових правовідносин», 
поясніть, що таке «трудові правовідносини» за схемою: 

– які відносини? 
– чим регулюються? 
– між якими суб’єктами відбуваються відносини? 
– який зміст цих відносин? 
 

Галузь 
права 

Предмет Джерела Структура  трудових правовідносин 
Суб’єкти Об’єкт Зміст 

Трудове 
право 

Трудові 
правовідно-
сини 

Конституція  України, 
ЗУ«Про  зайнятість  насе-
лення», «Про  колективні 
договори і угоди»,  «Про 
охорону праці», «Про 
основні засади соціального 
захисту ветеранів  праці  
та  інших  громадян  
похилого  віку в  Україні»,  
КЗпПУ,  «Про відпустки» 
та  інші  постанови ВРУ,  
укази  й  розпорядження 
Президента України,  пос-
танови  й  розпорядження  
Кабінету  Міністрів  
України. 

Працівник 
(фізична 
особа); 
власник 
(фізична 
особа, 
уповнова- 
жений ним 
орган). 

Право на 
працю. 
  

Суб’єктив-
ні права 
та 
юридичні 
обов’язки. 

_________________________________________________________________________________________
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1. Трудовий договір: поняття, зміст, форма, строки. 
 

7. Елементи практичної роботи (слайд № 6). 
Найголовнішими   джерелами  трудового права  є  Конституція  України  та  Кодекс  

законів про працю України. 
Прокоментуйте ситуації з правової точки зору, спираючись на ст. 43  Конституції 

України. 
1)  Сергій  Д.  має  вищу  освіту  економіста,  але йому пропонують посаду менеджера. 
2)  Громадянку  Л. віком 45  років  змушують  написати  заяву  про  звільнення,  

оскільки  на  її місце хочуть запросити молодшу жінку. 
3)  Підприємець  запрошує  на  роботу  (відповідно спеціальності навчальної групи)   і  

встановлює  заробітну  платню в  500 грн. на місяць. 
4)  Громадянин  відкрив  підпільний  цех  із  пошиття одягу. На  посади робітників  

запросив  13 - 14-річних підлітків. 
5)  На  виробництві,  де  підвищений  рівень пилу,  відсутні  засоби  захисту  дихальних 

шляхів. 
Отже, Конституція України гарантує і захищає наші  соціально-економічні права.  

 
 
8. Робота з підручником (с.201) та складання 
правової схеми. 

Згідно ст. 21 КЗпПУ право на працю 
реалізується шляхом укладання трудового договору.  
Дайте відповіді на запитання. 
– Що таке «Трудовий договір»? 
– Хто є сторонами Трудового договору? 
– На які строки укладаються договори? 
 
 

Слайд № 8 

 

 9. «Мозковий штурм». 
 Висловіть думку щодо того, які умови цікавитимуть працівників на роботі. 
Розподілити ці умови за критеріями. (Додаток № 4). 
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Загальні Індивідуальні Додаткові 
  

– початок і закінчення змін; 
– вихідні дні тощо. 
  

– посада; 
– заробітна платня; 
– строки роботи; 
– місце роботи тощо. 

– строки роботи; 
– пільги тощо. 

10. Робота в групах (слайд № 9). 
Подальше вивчення теми відбувається за  допомогою 

прийому «Навчаючись-навчаємо»: учні об’єднуються у 
групи для опрацювання статей КЗпПУ та інших джерел. У 
процесі роботи учні заповнюють схеми, таблиці, які по 
завершенню презентують. (Додаток № 5). 
Перша група. Завдання: з’ясувати «Умови трудового 
договору» та заповнити таблицю. 

 Друга група. Завдання:визначити форму та правила укладання трудового 
договору (ст. 24 КЗпПУ). (Додаток № 7). 

 Третя група. Завдання: визначити перелік документів, необхідних при прийомі 
на роботу (ст. 24 КЗпПУ). (Додаток № 8). 
 

Умови, що визначаються угодою сторін Умови, що визначаються 
законодавством про працю 

Обов’язкові умови Факультативні – про охорону праці; 
– про мінімальну заробітну 

платню; 
– про дисциплінарну та 

матеріальну 
відповідальність. 

– трудові функції; 
– місце роботи; 
– строк дії договору; 
– розмір винагороди; 
– час початку виконання 

трудових функцій. 

– умови, що зазначені в 
законодавстві (про встано-
влення випробування, про 
встановлення неповного 
робочого дня); 

– умови, що визначаються 
сторонами при укладанні 
договору (забезпечення 
житлом, надання дітям 
дитячого садочку тощо). 

 Додержання письмової форми трудового договору є обов'язковим: 
– при організованому набору працівників; 
– при укладанні договору про роботу в районах з особливими природними географічними і 

геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;  
– при укладанні контракту; 
–  у випадку коли працівник наполягає на укладанні письмового договору; 
–  при укладенні трудового договору з неповнолітнім; 
–  в інших випадках, передбачених законодавством. 
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Четверта група. Завдання: визначити підстави припинення трудового договору»  
(ст. 36 КЗпПУ).  (Додаток № 9). 

П’ята група. Завдання: визначити підстави для розірвання трудового договору з 
ініціативи власника або уповноваженого ним органу» (ст.40 КЗпПУ).  (додаток № 10). 
 
Підстави:  
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IV. Закріплення вивченого матеріалу. 
Бліц-опитування(слайд № 10.). 

1. Розкрийте поняття «трудове право». 
2. Назвіть джерела трудового права. 
3. Що таке трудовий договір? 
4. Якими є умови укладання трудового договору? 
5. Які існують строки укладання трудового 

договору? 
 
Відповідь на проблемне запитання  
(слайд № 11). 
 Частиною першою статті 34 проекту 
Трудового кодексу (далі – ТК) передбачається обов’язкове укладання письмового трудового 
договору з усіма працівниками. У трудовому договорі зазначатимуться обов’язкові умови, 
без яких він не може вважатися укладеним, і додаткові умови, наявність яких не є 
обов’язковою  
(ч. 1 ст. 33 ТК). У трудовому договорі обов’язково зазначатимуться: місце роботи  
(із зазначенням для роботодавця-юридичної особи структурного підрозділу); час початку дії 
трудового договору, а у разі укладення трудового договору на визначений строк також 
тривалість цього строку та підстави для укладення строкового трудового договору 
відповідно до цього Кодексу; трудова функція, яку виконуватиме працівник: найменування 
професії, спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно до встановленої класифікації 
професій та кваліфікаційних характеристик; умови оплати праці; режим праці та 
відпочинку, якщо він відрізняється від загальних правил, установлених у даного 
роботодавця; охорона праці (ч. 2 ст. 33 ТК).  
       Окрім того, в трудовому договорі можна буде вказувати умови праці, випробування, 
застереження щодо нерозголошення комерційної таємниці та іншої захищеної законом 
інформації, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівника. 
Додатковими умовами можуть встановлюватися обов’язки роботодавця щодо поліпшення 
умов праці, виробничого побуту, умов відпочинку, надання працівникові соціально-
культурних, соціально-побутових благ (ч. 3 ст. 33 
ТК).  
 Частиною четвертою Прикінцевих положень 
ТК передбачається, що протягом року з дня 
набрання чинності ТК роботодавці будуть 
зобов’язані оформити трудові договори в 
письмовій формі з працівниками, прийнятими на 
роботу раніше. 

«Міні-квест» (слайд № 12). 
1. Розподіл ролей: директор, робітник, експерт. 
2. Розіграти діалог процесу подачі документів при 

працевлаштуванні. 
3. Експерт здійснює аналіз і вказує на помилки. 
V. Підсумок уроку. 
1. Прийом «Відкритий мікрофон» (слайд № 13). 
– Сьогодні на уроці я дізнався про ….. 
– Особливо цікавим було….. 
– Корисним для мого працевлаштування стане…. 
– Незрозумілим залишилося… 
– Більш детально хотілося би дізнатися….. 
VІ. Домашнє завдання (слайд № 14). 

1. Опрацювати матеріал підручника (с. 200 – 210).  
2. Розробити пам’ятку «Особливості праці неповнолітніх». 
3. Підготувати повідомлення «Відповідальність робітника за порушення трудового 

законодавства». 
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Назвати джерела земельного права. 

Визначте поняття земельного права. 

Назвати види земель в Україні. 

Хто має право на одержання державного житла? 

Кому надано пільги у вирішенні житлових питань? 

ДОДАТОК № 1.  

 ДОДАТОК № 2.  
 

 Трудове  право  є  окремою  галуззю  права України,  яка  регулює  відносини,  що  
виникають  у  процесі  реалізації  особою  права  на  працю.    Трудове  право - це  внутрішньо  
єдина, цілісна  система  загальнообов’язкових  правил поведінки,  що регулюють трудові,  а 
також де-які  інші,  тісно  зв’язані  з  трудовими,  відносини найманих працівників. 
Основними  видами  джерел  трудового  права є  нормативно-правові  акти,  правові  звичаї, 
судові  (адміністративні)  прецеденти,  а  також міжнародні  договори  (договори  
нормативного змісту):  Конституція  України,  Закони  України  «Про  зайнятість  населення»,  
«Про  колективні договори і угоди»,  «Про охорону праці», «Про основні засади соціального 
захисту ветеранів  праці  та  інших  громадян  похилого  віку в  Україні»,  Кодекс  законів  про  
працю,  «Про відпустки»  та  інші  постанови  Верховної  Ради України,  укази  й  
розпорядження  Президента України,  постанови  й  розпорядження  Кабінету  Міністрів  
України,  інструкції,  правила, положення,  накази  міністерств,  державних комітетів,  
відомств,  міжгалузеві,  міжнародні й тарифні угоди. 
Особливим  джерелом  трудового  права є міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких 
надано ВРУ. 
             ДОДАТОК № 3.  
 

Які відносини? 
Чим регулюються? 
Між якими суб’єктами відбуваються відносини? 
Який зміст цих відносин? 

  ДОДАТОК № 4.  

Загальні Індивідуальні Додаткові 
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Умови трудового договору. 
У трудовому договорі існують умови, що визначаються угодою сторін. Які виділяють 

як основні та і додаткові. Умови, що визначаються законодавством розподіляються на 
обов`язкові - без домовленості про які трудовий договір вважається не дійсними. До них 
належать умови:трудові функції, місце роботи, строк дії договору, розмір винагороди, час 
початку виконання трудових функцій. Також виділяють додаткові (факультативні) умови 
договору, за відсутністю яких трудовий договір може бути укладеним: умови, що зазначені в 
законодавстві (про встановлення випробування, про встановлення неповного робочого дня); 
умови, що визначаються сторонами при укладанні договору (забезпечення житлом, надання 
дітям дитячого садочку тощо). 
 Також визначають умови, які встановлюються законодавством про працю, до цього 
виду належать такі умови:про мінімальну заробітну платню, про дисциплінарну та 
матеріальну відповідальність. 

ДОДАТОК № 6.  

  

   

  

ДОДАТОК № 5.  
І група. Завдання. З’ясувати «Умови трудового договору» та заповнити таблицю. 
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 Додержання письмової форми трудового договору є обов'язковим: 
1. 
2. 
  

Глава III 
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 

Стаття 21. Трудовий договір. 
Трудовий договір є угода між працівником і 
власником підприємства, установи, 
організації або уповноваженим ним органом 
чи фізичною особою, за якою працівник 
зобов'язується виконувати роботу, визначену 
цією угодою, з підляганням внутрішньому 
трудовому розпорядкові, а власник 
підприємства, установи, організації або 
уповноважений ним орган чи фізична особа 
зобов'язується виплачувати працівникові 
заробітну плату і забезпечувати умови праці, 
необхідні для виконання роботи, передбачені 
законодавством про працю, колективним 
договором і угодою сторін. 
Працівник має право реалізувати свої 
здібності до продуктивної і творчої праці 
шляхом укладення трудового договору на 
одному або одночасно на декількох 
підприємствах, в установах, організаціях, 
якщо інше не передбачене законодавством, 
колективним договором або угодою сторін. 
Особливою формою трудового договору є 
контракт, в якому строк його дії, права, 
обов'язки і відповідальність сторін (в тому 
числі матеріальна), умови матеріального 
забезпечення і організації праці працівника, 
умови розірвання договору, в тому числі 
дострокового, можуть встановлюватися 
угодою сторін. Сфера застосування контракту 
визначається законами України. 
 Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та 
припиненні трудового договору. 
Забороняється необґрунтована відмова у 
прийнятті на роботу. 
Відповідно до Конституції України будь-яке 
пряме або непряме обмеження прав чи 
встановлення прямих або непрямих переваг 
при укладенні, зміні та припиненні трудового 
договору залежно від походження, 
соціального і майнового стану, расової та 
національної приналежності, статі, мови, 
політичних поглядів, релігійних переконань, 
членства у професійній спілці чи іншому 
об'єднанні громадян, роду і характеру занять, 

місця проживання не допускається. 
Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану 
здоров'я працівника можуть встановлюватись 
законодавством України. 
 Стаття 23. Строки трудового договору. 
Трудовий договір може бути: 
1) безстроковим, що укладається на 
невизначений строк; 
2) на визначений строк, встановлений за 
погодженням сторін; 
3) таким, що укладається на час виконання 
певної роботи. 
Строковий трудовий договір укладається у 
випадках, коли трудові відносини не можуть 
бути встановлені на невизначений строк з 
урахуванням характеру наступної роботи, або 
умов її виконання, або інтересів працівника та 
в інших випадках, передбачених законодав-
чими актами. 
 Стаття 24. Укладення трудового договору. 
Трудовий договір укладається, як правило, в 
письмовій формі. Додержання письмової 
форми є обов'язковим: 
1) при організованому наборі працівників; 
2) при укладенні трудового договору про 
роботу в районах з особливими природними 
географічними і геологічними умовами та 
умовами підвищеного ризику для здоров'я; 
3) при укладенні контракту; 
4) у випадках, коли працівник наполягає на 
укладенні трудового договору у письмовій 
формі; 
5) при укладенні трудового договору з 
неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу); 
6) при укладенні трудового договору з 
фізичною особою; 
7) в інших випадках, передбачених законо-
давством України. 
При укладенні трудового договору 
громадянин зобов'язаний подати паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу, трудову 
книжку, а у випадках, передбачених законо-
давством, - також документ про освіту 
(спеціальність, кваліфікацію), про стан 
здоров'я та інші документи. 
Укладення трудового договору оформляється 
наказом  чи  розпорядженням  власника або  

ДОДАТОК № 7.  
ІІ група. «Форма та правила укладання трудового договору» (ст.24 КЗпПУ). 
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уповноваженого ним органу про зарахування 
працівника на роботу. 
Трудовий договір вважається укладеним і тоді, 
коли наказ чи розпорядження не були видані, але 
працівника фактично було допущено до роботи. 
Особі, запрошеній на роботу в порядку 
переведення з іншого підприємства, установи, 

організації за погодженням між керівниками 
підприємств, установ, організацій, не може бути 
відмовлено в укладенні трудового договору. 
Забороняється укладення трудового договору з 
громадянином, якому за медичним висновком 
запропонована робота протипоказана за станом 
здоров'я. 

ДОДАТОК № 8.  

ІІІ група. «Документи, необхідні при прийому на роботу» (ст.24 КЗпПУ). 

ДОДАТОК № 9.  
IV група. «Підстави припинення трудового договору» (ст.36 КЗпПУ). 

Глава III 
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 

Стаття 36. Підстави припинення трудового 
договору. Підставами припинення трудового 
договору є: 
1) угода сторін; 
2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), 
крім випадків, коли трудові відносини 
фактично тривають і жодна з сторін не 
поставила вимогу про їх припинення; 
3) призов або вступ працівника на військову 
службу, направлення на альтернативну 
(невійськову) службу; 
4) розірвання трудового договору з ініціативи 
працівника (статті 38, 39), з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу 
(статті 40, 41) або на вимогу профспілкового 
чи іншого уповноваженого на 
представництво трудовим колективом органу 
(стаття 45); 
5) переведення працівника, за його згодою, на 
інше підприємство, в установу, організацію 
або перехід на виборну посаду; 
6) відмова працівника від переведення на 
роботу в іншу місцевість разом з 
підприємством, установою, організацією, а 
також відмова від продовження роботи у 
зв'язку із зміною істотних умов праці; 
7) набрання законної сили вироком суду, 

яким працівника засуджено (крім випадків 
звільнення від відбування покарання з 
випробуванням) до позбавлення волі або до 
іншого покарання, яке виключає можливість 
продовження даної роботи; 
7-1) набрання законної сили судовим 
рішенням, відповідно до якого працівника 
притягнуто до відповідальності за корупційне 
правопорушення, пов’язане з порушенням 
обмежень, передбачених Законом України "Про 
засади запобігання і протидії корупції"; 
8) підстави, передбачені контрактом. 
У випадках, передбачених пунктами 7 і 7-1 
частини першої цієї статті, особа підлягає 
звільненню з посади у триденний строк з дня 
отримання органом державної влади, органом 
місцевого самоврядування, підприємством, 
установою, організацією копії відповідного 
судового рішення, яке набрало законної сили. 
Зміна підпорядкованості підприємства, уста-
нови, організації не припиняє дії трудового 
договору. У разі зміни власника 
підприємства, а також у разі його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 
виділення, перетворення) дія трудо-вого 
договору працівника продов-жується. 
Припинення трудового договору з  
ініціативи  власника   або   уповноваженого 
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             ДОДАТОК № 10.  
V група. “Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним 
органу» (ст.40 КЗпПУ).  

ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 
частини першої статті 40). 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 
Стаття 40. Розірвання трудового договору з 
ініціативи власника або уповноваженого ним 
органу. 
Трудовий договір, укладений на 
невизначений строк, а також строковий 
трудовий договір до закінчення строку його 
чинності можуть бути розірвані власником 
або уповноваженим ним органом лише у 
випадках: 
1) змін в організації виробництва і праці, в 
тому числі ліквідації, реорганізації, 
банкрутства або перепрофілювання підп-
риємства, установи, організації, скорочення 
чисельності або штату працівників; 
2) виявленої невідповідності працівника 
займаній посаді або виконуваній роботі 
внаслідок недостатньої кваліфікації або стану 
здоров'я, які перешкоджають продовженню 
даної роботи, а так само в разі відмови у 
наданні допуску до державної таємниці або 
скасування допуску до державної таємниці, 
якщо виконання покладених на нього 
обов'язків вимагає доступу до державної 
таємниці; 
3) систематичного невиконання працівником 
без поважних причин обов'язків, покладених 
на нього трудовим договором або правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, якщо до 
працівника раніше застосовувалися заходи 
дисциплінарного чи громадського стягнення; 
4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі 
більше трьох годин протягом робочого дня) 

без поважних причин; 
5) нез'явлення на роботу протягом більш як 
чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової 
непрацездатності, не рахуючи відпустки по 
вагітності і родах, якщо законодавством не 
встановлений триваліший строк збереження 
місця роботи (посади) при певному 
захворюванні. За працівниками, які втратили 
працездатність у зв'язку з трудовим 
каліцтвом або професійним захворюванням, 
місце роботи (посада) зберігається до 
відновлення працездатності або встановлення 
інвалідності; 
6) поновлення на роботі працівника, який 
раніше виконував цю роботу; 
7) появи на роботі в нетверезому стані, у 
стані наркотичного або токсичного сп'яніння; 
8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в 
тому числі дрібного) майна власника, 
встановленого вироком суду, що набрав 
законної сили, чи постановою органу, до 
компетенції якого входить накладення 
адміністративного стягнення або застосуван-
ня заходів громадського впливу. 
Не допускається звільнення працівника з 
ініціативи власника або уповноваженого ним 
органу в період його тимчасової непрацез-
датності (крім звільнення за пунктом 5 цієї 
статті), а також у період перебування 
працівника у відпустці. Це правило не 
поширюється на випадок повної ліквідації 
підприємства, установи, організації. 
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Н.П. Макотренко  УРОК ГЕОГРАФІЇ У ГРУПІ ЗА ПРОФЕСІЄЮ 
«КУХАР-КОНДИТЕР» 

 Тема: Японія 
Мета: розкрити географіч-
ну та економічну специфі-
ку Японії, історико-
культурні особливості та 
зовнішньо-економічні 
зв’язки, формувати вміння 
складати економіко-

географічну характеристику держави, 
створювати творчі проекти, використовуючи 
різні джерела інформації, розвивати 
креативне мислення, сприяти естетичному 
вихованню та толерантному ставленню  до 
інших народів, їхньої культури, традицій, 
поглиблювати професійні знання. 
Тип уроку. Вивчення нового матеріалу. 
Форма проведення. Урок-проект. 
Передбачений результат: учні зможуть 
давати економіко-географічну характеристи-
ку Японії, пояснювати  особливості високих 
темпів економічного розвитку країни, творчо 
використовувати інтегровані знання, толе-
рантно ставитись до культури інших народів, 
зможуть розширити свої професійні знання, 
вдосконалювати навички групової роботи для 
створення та захисту творчих проектів, 
комп’ютерних презентацій. 
Обладнання: політична карта світу, атласи, 
підручники, мультимедійні презентації. 
І. Організаційний момент. 
ІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної 

діяльності учнів. 
Серед величезного калейдоскопу країн 

виділяється одна, що динамічно розвивається, 
визначає прогрес цивілізації, притягує своєю 
таємничістю… Острівна країна Східної Азії. 
На прапорі у центрі полотнища розміщено 
червоний диск, що означає вранішнє сонце. 
Протягом віків цією країною правили 
імператори… Основна продовольча 
культура – рис. Країна посідає провідне місце 
у світі за виловом риби. Так, це Японія. 

 
ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку. 

Проблемне завдання  для учнів: 
дослідити географічну та економічну спе-
цифіку Японії. Пояснити секрет  економічно-
го успіху. 
ІV.  Вивчення нового матеріалу. 

Групи учнів отримали випереджу-вальні 
завдання організувати цікаву віртуаль-ну 
подорож по Японії, створити проекти.  
Представляти свої проекти будуть учні-
експерти від кожної групи. 

Учні представляють свої виступи – 
презентації та складають економіко- 
географічну характеристику Японії 
(заповнють у зошитах таблицю),  виділяючи 
особливості та специфіку країни,  які були б 
цікавими для туристів і ввійшли б до 
пам’ятки для  туриста. 

. 
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V. Підсумок уроку. 
Фронтальна бесіда  
1. Які особливості  економіко-географіч-ного 

положення Японії? 
2. Якими рисами можна охарактеризувати 

демографічну ситуацію в Японії? 
3. Як Японія забезпечена природніми 

ресурсами? 
4. Назвіть галузі спеціалізації господарст-ва 

Японії. 
5. Які цікаві факти про Японію запам’ятали? 

6. Чим відрізняється національна кухня   
Японії? 
Учні визначають географічні, 

економічні, культурні особливості Японії, що 
вважають за  доцільне розмістити в пам’ятці 
для туристів. 
VІ. Домашнє завдання. 
1. Опрацювати § 34 підручника. 
2. Розробити макет пам’ятки про Японію  

для туриста; 
3. Скласти кросворд «Японія». 

ТЕАТРАЛІЗОВАНА ПОСТАНОВКА 
«ЩЕДРУВАЛЬНИЙ ВЕРТЕП » 

Н. П. Скомороха  

 М е т а :  виховувати 
любов і повагу до традицій 
українського народу та ба-
жання  зберегти  і  пере-
дати ці скарби наступним 
поколінням.  

Хід дійства 
1-й колядник: А чи вдома пан господар? 
2-й колядник: Пустіть гостей до хати та 
благословіть щедрувати! 
     
Пісня «Добрий Вечір Тобі, Пане Господарю» 

Добрий вечір тобі, 
пане господарю, радуйся! 
Ой радуйся, земле, 
Син Божий народився. 

Застеляйте столи 
та все килимами, радуйся! 
Ой радуйся... 

Та кладіть калачі 
з ярої пшениці, радуйся! 
Ой радуйся… 

Бо прийдуть до тебе 
три празники в гості, радуйся! 
Ой радуйся... 

Ой перший же празник -  
та Різдво Христове, радуйся! 
Ой радуйся... 
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А другий же празник -  
Василя святого, радуйся! 
Ой радуйся... 

А третій же празник -  
Святе Водохреща, 
радуйся! Ой радуйся... 

Звіздар (стукає тричі палицею): 

Мир вкраїнській світлій хаті! 
Просим, ґаздо, нас прийняти  
Прославляти Христа-Бога...  
Ох, важка була дорога.  

Українському народу 
Дай Бог щастя і свободу,  
Для народу і для краю  
Миру  і добра бажаю! 

Щедрувальниця: 

Я несу щедрівочку в будиночки, 
Сію-вію житечко у торбиночки.  
Сію-вію зернята-зоренята, 
Хай добром проміниться кожна хата! 
Як моя торбиночка порожніє, 
То навколо радістю світ повніє. 

Старий Рік минає,  
Новий наступає!  
Пане Господарю,  
Великий Владарю!  

Дайте нам з полиці  
Із медом пшениці! 
А ще щось такого –  
До того смачного!  

Пісня «ЩЕДРІВОЧКА»  

Щедрик, щедрик, щедрівочко, 
Йди з хати до хати 
Добрих друзів добрим словом – 
Серцем привітати.  

Стали в парі, стали в парі 
Стрілочки-сестриці. 
Вище чари, повні чари. 
Чари-чарівниці.  

Пироги, вилазьте з печі, 
Наливайтесь, вина. 

_________________________________________________________________________________________

Добрий вечір, щедрий вечір, 
Мати Україна. 

Сніговиця білолиця 
І Мороз червоний –  
Руки в боки й вихилясом –  
Аж регочуть гони. 

Хто там, хто там в шибку стука? 
Може, гість далекий? 
Може, змерзли біля вікон 
Молоді смереки. 

То щедрівка-мандрівочка 
Йде з хати до хати... 
Добрий вечір, щедрий вечір, 
Україно-мати. 

Звіздар:  

Мир тобі, вкраїнська хато, 
Хай вам буде в будень, в свята 
І любов, і ласки втіха, 
Хай минають вас всі лиха! 
Ми на тую щедрівку тай засвітимо 
зірку, 
І козу приведемо, веселитись всі 
будемо. 

(За вікном чується: «Ме-е!». Заходить хлопець 
із «козою».) 

Колядник: 

Нуте, панове, 
Нуте, шановні! 
Ставайте в ряду –  
Я «козу» веду! 

(«Коза» задирається до гостей. 
Колядники її смикають за ріжки, 
за хвоста.) 

Колядник: 

Наша «коза» – 
Вже стара дереза!  
З довгими віями – 
Нещодавно з Києва… 

Коза: 

Ногами стопчу, 
Рогами сколю, 
Хвостом замету! 
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Колядниця: 

Ой ти «коза», 
Стара дереза! 
Ухопила серпок 
Та й полем: скок-скок!  
Нажала снопок 
Та й змолотила, 
Своїх діточок 
Та й накормила! 

Колядник: 

Ой, не йди, коза, 
У темні ліса! 
Там стрільці-гінці 
Аж із Хортиці!  

А один стрілець – 
Козак-молодець 
Вцілив козі в вухо. 
Та й мекнула глухо… 

Тиць! – і упала, 
ще й хвіст задрала! 

(«Коза» падає, вдає, що померла) 

Колядниця: Померла! 

Колядники (хором): 

Ой, устань, «козо», 
Та й струсися! 
По цьому дому, 
По господарю 
Ізвеселися! 

Всі хором: 

Хазяїн хай йде, гостинці  несе! 
Щоб коза встала – дайте кусок сала, 
Та святої  води, щоб влити туди і сюди, 
Кільце ковбаски, та бубликів в’язку. 

За щедрівки хороші 
Давайте нам гроші!  

Ой, слухай, «козо»! 
Де труби гудуть, 
Там млинці печуть, 
То і нам дадуть! 

  

(Хазяїн заносить гостинці. Коза починає 
кричати, встає, починає танцювати. Потім задирає 
морду й принюхується.) 

Хором: 
Де козуня ходить – там усе родить,  
Де коза бува – там все проростає, 
А де не буває – там все пропадає. 

Коза:  

Я - коза периста,  
Маю років триста, 
Всім у ріднім краю 
Бажаю врожаю! 
Зі святом всіх вітаю! 

Вітаю Вас із Новим роком, 
Зі всіма Різдвяними Святами! 
Нехай життя із кожним кроком 
Ваш дім наповнює скарбами! 

Господарю й господині,  
Щоб сповна було у скрині, 
Щоб було що їсти й пити, 
Й мирно до ста літ дожити. 

Козак:  

Щоб вас Бог благословив,  
Вас і вашу стріху,  
Щоб прожили в Україні  
Богу на утіху. 

Для вкраїнського народу,  
Для усіх, що з того роду,  
Для цілого того краю  
Мира і добра бажаю. 

Ангел:  

Дякуємо цій хаті за те, 
що нас приймала. 
Щоби й наші господарі  
Мали з неба щастя й дари,  
Щоб усе велось віднині  
Нашій любій господині. 

Ми бажаєм щастя й долі, 
Добра в хаті і на полі. 
Вашим рідним і батькам, 
Вашим сестрам і братам. 
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 Пісня «І в вас і в нас хай буде гаразд» або  про Новий рік Колядники (хором): 
Прощавайте! Дай, боже, наступного року діждати! (Гості кланяються господарям і йдуть.) 

_________________________________________________________________________________________

Л.М. Рогова СЦЕНАРІЙ СВЯТА «ДЕНЬ КАР’ЄРИ»  

       Мета заходу: створен-
ня позитивного іміджу 
Шосткинського вищого профе-
сійного училища серед учнів 
загальноосвітніх навчаль-
них закладів, дорослого 
населення, піднесення 
престижності робітничих 

професій, за якими ведеться підготовка в 
училищі. 

Вітання. 
Перший ведучий. Доброго дня! Вас вітає 
Шосткинське вище професійне училище – 
лідер сучасної професійно-технічної освіти! 
Другий ведучий. Сьогодні у нас надзви-
чайне свято – День кар’єри, день успішних, 
упевнених у собі особистостей, які напо-
легливо крокують до поставленої мети.  
І саме такими є наші учні та працівники. 
Третій ведучий. Приємно бачити наших 
шановних колишніх учнів. Ми вами  
пишаємося і ставимо за взірець. 
Четвертий ведучий. Щиро дякуємо 
шановним гостям за те, що відгукнулися на 
запрошення, за постійну підтримку і 
допомогу. 
Перший ведучий. Наше вітання старшок-
ласникам шкіл міста і району. Ми бажаємо 
вам вибрати вдалу життєву дорогу. 
Другий ведучий. Усім присутнім шле 
вітання танцювальний колектив училища 
«Смайл». Виконується «Шосткинський вальс.». 

Презентація училища.    
Перший ведучий. Перший крок до вдалої 
кар’єри – свідомий вибір професії, а 
майстерність – шлях до успіху. 
Другий ведучий. «Шосткинське вище 
професійне училище» працює під гаслом: 
«Дбайте про майстерність, і майстерність подбає 
про вас!». 
Третій ведучий. Ми даємо змогу молоді 
підготуватися до дорослого життя, опанувати 
професії, затребувані на ринку праці. 

Четвертий ведучий. До вашої уваги парад 
професій Шосткинського вищого профе-
сійного училища!  
(Дефіле учнів у спецодязі, демонстрація 
професійних інструментів.). 
Перший ведучий. Муляр – дуже престижна і 
шанована суспільством професія. Саме 
муляри втілюють у життя ідеї архітекторів і 
проектувальників. 
Другий ведучий. Без зварювальників не 
обходиться виробництво і ремонт авто-
мобілів, мостів, трубопроводів та інших 
конструкцій. Це робота для справжніх 
чоловіків. 
Третій ведучий. Столяри, верстатники 
деревообробних верстатів влаштовують 
віконні та дверні блоки, монтують 
перегородки, виготовляють столярні деталі, 
меблі різної складності. 
Четвертий ведучий. Результати роботи 
штукатурів, малярів, плиточників-лицюва-
льників завжди в пошані, тому кажуть, що 
їхня робота є візитівкою  усіх будівельників. 
Перший ведучий. Якими б не були 
досконалими інструменти, завжди буде 
потрібен слюсар з ремонту автомобілів на 
автопідприємстві, фірмі автосервісу, в 
автопарку, у «допомозі на дорозі». 
Другий ведучий. Секретар – обличчя фірми, 
права рука керівника підприємства. Оператор 
комп’ютерного набору вправно працює на 
комп'ютері, налагоджує комп'ютерні мережі, 
володіє комп’ютерною версткою. 
Третій ведучий. Кухар-кондитер – це 
фахівець, який готує, оздоблює, відпускає 
кулінарні та кондитерські вироби. За цією 
професією у нашому училищі можна здобути 
кваліфікацію молодшого спеціаліста. 
Четвертий ведучий. Офіціант – візитівка 
закладу, від нього залежить бажання 
відвідати цей заклад ще  багато  раз.  Бармени  



57  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 4 ( 32 ) , 2016  _________________________________________________________________________________________ 

створюють смачні та незвичайні напої у кафе, 
гриль-барах, ресторанах, диско-барах. Перед 
вами виступає майстер флейрингу, майбутній 
бармен Максим Поляков. 
Перший ведучий. Більшість професій в 
училищі інтегровані, тобто учні мають 
можливість за час навчання отримати дві чи 
більше суміжних професій, продовжити 
навчання у Сумському національному аграр-
ному університеті, з яким адміністрацією 
Шосткинського вищого професійного учи-
лища укладено договір на співпрацю.  
Другий ведучий. Наші учні проходять 
виробничу практику на підприємствах міста 
та далеко за його межами.  
Третій ведучий. Вони вдало поєднують 
роботу і відпочинок, працюючи на Чорно-
морському узбережжі, в Карпатах. 
Четвертий ведучий. Училище співпрацює з 
Центром зайнятості. За 25 років спільної 
роботи більше 2000 слухачів пройшли 
перепідготовку чи підвищення кваліфікації.  
(«Музичний дарунок».) 

Успішні випускники.    
Перший ведучий. Кваліфікований робітник 
завжди може заробити собі на життя, було б 
бажання. Ті, хто має високий професійний 
рівень, може розпочати власну справу. 
Головне – знайти свою формулу успіху.  

(Демонстрація відео «Дбайте про 
майстерність і майстерність подбає про 
вас».) 
Другий ведучий. Випускники Шосткин-
ського вищого професійного училища упевне-
но крокують кар’єрними сходинками. Кожна 
професія дала змогу своїм вихованцям 
розкрити власний потенціал.  
Третій ведучий. Випускники кафедри 
ресторанного бізнесу дбають про повноцінне 
харчування української нації. 
Четвертий ведучий. Знайшли застосування 
отриманим вмінням і знанням будівельники. 
Перший ведучий.  Автослюсарі не лише 
успішно ремонтують автомобілі, а й мають 
власні станції технічного обслуговування. 
Другий ведучий. Колишні оператори 
комп’ютерного набору влаштувалися систем-
ними адміністраторами, програмістами, зай-
маються комп’ютерною версткою, відео-
монтажем. 
Третій ведучий. Є випускники, які, взявши 
приклад зі своїх наставників, працюють 
викладачами і майстрами виробничого 

навчання. 
Четвертий ведучий. Щороку значна частина 
випускників вступають до коледжів і 
університетів. 
Перший ведучий. Активне позаурочне 
життя училища дає можливості розкрити 
свої спортивні задатки і творчі здібності. 
Другий ведучий. Успіх залежить від самої 
людини, від її вміння, наполегливості, 
бажання досягти поставленої мети.  
Третій ведучий. Запрошуємо на сцену 
наших шановних випускників: (Ведучі 
запрошують випускників на сцену.) 
Перший ведучий. Шановні випускники! 
Нам приємно, що першою сходинкою 
вашого професійного зростання було саме 
Шосткинське вище професійне училище.   
Cеред вас є наші сьогоднішні наставники. 
Другий ведучий. Ми із задоволенням 
надаємо слово Ліані Харченко. 
Третій ведучий. Шановні наші успішні 
випускники! Прийміть з нагоди сьогодніш-
нього свята квіти.  
   «Топ-19»   
Перший ведучий. Кожна людина сама 
відповідальна за якість свого життя. 
Другий ведучий. Якщо ви налаштовані на 
успішну кар’єру, не гайте часу, починайте 
працювати на свою мету уже зараз. 
Третій ведучий. В училищі традиційно до 
Дня кар’єри проходить визначення рейтингу 
самих успішних учнів у поточному 
навчальному році – «Топ-19». 
Четвертий ведучий. Для церемонії 
нагородження переможців «Топ-19» запро-
шуємо  директора успішного навчального 
закладу, Шосткинського вищого професій-
ного училища, Олександра Анатолійовича 
Гурбу.  
(Нагородження переможців.) 
Перший ведучий. Нагороди від директора 
отримують переможці топ-19: (Ведучі 
викликають переможців на сцену для 
вручення дипломів). 

Слово директора і гостей. 
(Музичний дарунок) 

СМС-ТЕСТ. 
Представник Центру профорієнтацій-

ної роботи: 
– А тепер ми звертаємося до школярів. Ви 

стоїте на порозі дорослого життя, мрієте 
стати  успішними  і,  мабуть,  визначилися  зі 
своєю  формулою  успіху.  Ми  пропонуємо 
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вам СМС-тест. У тесті лише одне запитання і 
чотири варіанти відповіді. 

Переможе той, хто першим надішле 
правильну відповідь на один з номерів 
телефону після сигналу. На переможця чекає 
приз! 

Увага на екран! Оберіть правильну 
відповідь на запитання:  

Шосткинське вище професійне училище 
працює під гаслом: 

а) «Прагни до того, щоб твоє життя мало 
сенс»; 

б) «Що посієш в юності, то пожнеш у 
зрілості»; 

в) «Дбайте про майстерність і 
майстерність подбає про вас!»; 

г) «Перші перемоги у житті починаються 
з перемоги над самим собою». 

– Через кілька хвилин ми дізнаємося ім’я 
переможця. (Музичний номер.) 

– Увага! Телефонуємо переможцю! 
Просимо на сцену. Представся, будь ласка. 
Твоя формула успіху? Бажаємо успіхів і 
вручаємо приз. 
   ФІНАЛ 
Перший ведучий. Шановні гості! Сьогодні ми 
презентували вам наш навчальний заклад; 
Другий ведучий. Познайомили з 
досягненнями наших колишніх і теперішніх 
учнів;  
Третій ведучий. Ми намагалися передати 
вам атмосферу життя та мікроклімату в 
училищі, показати, як цікаво навчатися в 
Шосткинському вищому професійному 
училищі. 
Представники професій 

– І нехай часто у нас забруднені 
мастилом руки, та за ремонт вашого авто 
візьмемося залюбки. 

– Нехай частенько буває тісто аж на 
голові, та ми зуміємо підготувати вам 
смачний обід. 

– Ми впораємося із ремонтом ваших 
квартир, із розбудовою нашої держави. 

– Бо ми залюбки навчаємося своїм 
улюбленим професіям. 

– Ми бачимо практичне застосування 
наших знань. 

– Ми задоволені тим, що навчаємося у 
Шосткинському вищому професійному 
училищі. 

– … де цінують людську гідність… 
– … де вчать професійній майстерності... 
– … де працюють справжні педагоги, та-

лановиті наставники, майстри своєї справи! 
–  Якщо ви впевнені в собі і наполегливі,  

то  чекаємо на вас. 
Сподіваємося, що разом ми зможемо 

відшукати ту формулу успіху, яка допоможе 
побудувати власну кар’єру і перетворити 
нашу країну на процвітаючу європейську 
державу. 
Перший ведучий 

Бо ми є молодь нашого народу, 
Його плоди, що зріють для життя. 
Ми – ті терпкі красиві краплі глоду, 
Які не хочуть стигнуть для гниття! 

Другий ведучий  
І серед нас є славні Галілеї, 
Шевченки, Гоголі, малі Франки, 
Герої, патріоти, Прометеї, 
Що славлять Україну на віки. 

Третій ведучий 
Ми молодість! Краса і велич, сила! 
Великих звершень в нас передчуття. 
У нас і пісня запальна, і крила. 
І перед нами ще усе життя! 

Четвертий ведучий  
Ми ті терпкі красиві краплі глоду, 
Які не хочуть стигнуть для гниття! 
Ми – славна молодь нашого народу, 
Його майбутнє і його життя. 
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Близнюк О.В. – викладач англійської мови ДПТНЗ «Роменське вище 
професійне училище» 

Василенко О.В. – методист Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Сумській області 

Докторович Г.І. – методист Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Сумській області 

Ігнатенко Г.В. – доцент кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського 
національного педагогічного університету  
ім. Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук 

Колесник О.В. – викладач історії та права ДПТНЗ «Лебединське вище 
професійне училище лісового господарства» 

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

Лабудько В.С – методист Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Сумській області 

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

Макотренко Н.П. – викладач географії  ДНЗ «Сумський хіміко-
технологічний центр професійно-технічної освіти» 

Підлісна Ю.Г. – методист ДПТНЗ «Синівський професійний аграрний 
ліцей» 

Решетняк Г.М. – викладач математики ДПТНЗ «Конотопський 
професійний аграрний ліцей», спеціаліст вищої 
категорії, старший викладач 

Рогова Л.М. – керівник гуртка агітбригади ДПТНЗ «Шосткинське 
вище професійне училище» 

Скомороха Н.П. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище» 

Смоленко О.П. – методист Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Сумській області 

Темченко О.В. – методист Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Сумській області 

Трофимчук О.Б. – викладач німецької мови ДПТНЗ Хотіньський  
професійний аграрний ліцей» 

Федін Л.М. – викладач економіки ДПТНЗ «Сумське ВПУ 
будівництва і дизайну» 
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Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас до співпраці у 2017 році! 
Нагадуємо, що друк у науково-методичному, інформаційному журналі 

«Освіта Сумщини» для усіх дописувачів безкоштовний. 
Свої статті надсилайте за адресою: pressa.oippo@gmail.com. 

З питань придбання звертайтесь за адресою: sumy.oippo@gmail.com 
та за телефоном: 33-40-67 

 
Редакція журналу «Освіта Сумщини» 
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