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ГРІНЕНКО Віктор Володимирович,  

директор Навчально-методичного 

 центру професійно-технічної освіти 

 в Чернігівській області  

Шановні колеги, гості, 

представники талановитого 

студентства! 

 Сьогодні ми  з вами 

зібрались для того, щоб 

обговорити основні завдання 

сучасного вчителя, з’ясувати, 

як стати для учнів тим 

учителем, якого вони пам’ятатимуть усе  життя, зрозуміти, що таке 

«педагогічна гармонія» та «поетапна система навчання».  

 На конференції присутні  студенти і викладачі Чернігівського 

національного педагогічного університету, вчителі шкіл міста, слухачі курсів 

підвищення кваліфікації при Чернігівському інституті післядипломної 

педагогічної освіти, педагогічні працівники професійно-технічних 

навчальних закладів м.Чернігова, методисти Навчально-методичного центру 

профтехосвіти у Чернігівській області.  

  Наша конференція буде присвячена 

знайомству з народним учителем, почесним 

доктором національної Академії педагогічних наук, 

учителем фізики м.Одеси Миколою Миколайовичем 

Палтишевим та досвідом його педагогічної 

діяльності.  

Видатний педагог Костянтин Дмитрович 

Ушинський, поставивши питання: "Що таке педагогічний досвід?", дає на 

нього таку відповідь: "Більша чи менша кількість фактів виховання і 

навчання, пережитих педагогом. Але, звичайно, якщо ці факти залишаються 
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лише фактами, то вони не дають досвідченості. Вони повинні справити 

враження на розум педагога, класифікуватися в ньому за своїми 

характерними особливостями, узагальнитися, стати думкою, і вже ця думка, а 

не факт стане правилом діяльності педагога"..., і потім він виділяє головну 

ознаку передового педагогічного досвіду — наявність у ньому певної 

педагогічної ідеї, "думки", яка і підлягає передачі колегам: "...передається 

думка, виведена з досвіду, а не сам досвід". 

Що ж таке «досвід»? 

Досвід — це вміння, які 

формуються в діяльності, це 

похідна від знань і практики. 

Педагогічний досвід — це 

сукупність знань, умінь і навичок, 

здобутих учителем у процесі 

навчально-виховної роботи. 

Педагогічний досвід 

накопичується у конкретній 

діяльності педагога під впливом специфіки навчального закладу, стилю 

діяльності педколективу, особистісних якостей учителя, він формується на 

основі педагогічних знань, є засобом перенесення теоретичних положень у 

практику.  

Передовий педагогічний досвід відображає те, чого можна досягти в 

навчанні і вихованні, і за яких умов. Це висока майстерність учителя і високі 

педагогічні результати; це оригінальний за змістом, логікою, методами і 

прийомами зразок педагогічної діяльності, що дає кращі результати 

порівняно з масовою практикою; це рубіж, на який потрібно вивести масову 

практику. Передовий досвід, пов'язаний з науковими рекомендаціями, дає 

високий педагогічний ефект, викликає інтерес у громадськості, впливає на 

масову практику.  
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Новаторський педагогічний досвід — явище рідкісніше. Це 

педагогічні відкриття і винаходи, досвід утілення в життя оригінальних ідей, 

методів, прийомів навчання і виховання. У новаторському досвіді 

проявляються закономірності, ще невідомі педагогічній науці. Досвід 

педагога-новатора вимагає від керівників шкіл, професійно-технічних 

навчальних закладів, працівників методичних служб, учених ретельної уваги, 

глибокого вивчення і обґрунтування, бо цей досвід, як правило, несе на собі 

прогностичні функції, випереджує передову практику. 

Ми знаємо чимало педагогів-новаторів кінця минулого століття. Це: 

-  Віктор Федорович Шаталов — донецький учитель-новатор 80-х 

років, який, викладаючи математику, поєднував цілісний 

крупноблочний підхід до вивчення матеріалу з його поелементним 

опрацюванням, розвивав творче мислення учнів за допомогою 

сигнальних опорних конспектів; 

- Шалва Олександрович Амонашвілі, який науково обгрунтував і 

перевірив на практиці зміст і принципи роботи з шестилітніми 

дітьми, молодшими школярами, які сприяють становленню 

соціально значущих мотивів в учінні, гуманізації процесу навчання; 

- Ленінградський словесник Євген Миколайович Ільїн, який 

винайшов шлях для прискорення духовного розвитку учнів, 

зробивши викладання літератури уроками пізнання життя і себе, 

уроками морального прозріння, людинознавства; 

- директор Сахнівської школи на Черкащині Олександр Антонович 

Захаренко. У його школі побували сотні тисяч екскурсантів і серед 

них не лише вчителі, спеціалісти народної освіти, студенти, ай 

школярі. Юних екскурсантів дивує сахнівська екзотика: телескоп, 

планетарій, картинг, дельтаплан, літак, сконструйований і 

збудований у шкільному гуртку, і багато іншого, здавалося б, для 

села не властивого. Для Захаренка  школа — це високий дух, мрія, 

ідея, яка захоплює учителя, дитину і батьків, його педагогічне кредо: 
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«Якщо можеш чимось обдарувати людей, ніколи не пропускай такої 

можливості». 

Педагогічна преса немало писала про Миколу Миколайовича 

Палтишева, одеського фізика з СПТУ № 1. Його досвід поетапної системи 

вивчення фізики в ПТУ не раз аналізувався міністерськими комісіями, про 

нього доповідали на Всесоюзних педагогічних читаннях, на радах Академії 

педагогічних наук. На базі СПТУ № 1 м. Одеси було створено 

республіканську і всесоюзну школу передового досвіду з удосконалення 

викладання фізики в ПТУ. 

Про Миколу Миколайовича Палтишева писали вчені Бабанський,  

Гершунський, Паламарчук, Поташник, Усова та інші, журналісти Юрій 

Дуров, Марина Шанигіна, була велика публікація в енциклопедичному 

довіднику "У світі професій". 

 Хто ж він, цей 

неординарний педагог, 

Народний учитель СРСР, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент, вчитель вищої 

категорії, вчитель-методист?  

Палтишев Микола 

Миколайович  народився 10 

жовтня 1946 року в 

Ленінграді.  

Вищу освіту здобував у 

Одеському технологічному 

інституті імені Ломоносова, де 

отримав спеціальність «Інженер-

теплофізик», а по закінченні 

Одеського Державного 
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педагогічного інституту імені Ушинського став учителем.  

У 1987 році  Микола Миколайович захистив дисертацію на вчений 

ступінь "Кандидат педагогічних наук" за темою "Поетапне підвищення якості 

знань у загальноосвітніх дисциплінах у середніх ПТУ", у 2000 році отримав 

вчене звання "Доцент".   

Працював молодшим науковим співробітником Одеського державного 

університету, вчителем фізики  у ВПУ N 1 м. Одеси, за сумісництвом 

завідував лабораторією нових типів навчальних закладів Московського 

науково-дослідного інституту загальної педагогіки, завідував кафедрою 

педагогіки Одеського обласного інституту вдосконалення вчителів, працював 

у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів.  

Микола Миколайович займав також важливі громадські посади:  

Народний депутат Одеської обласної ради 1982-1986 років,  

Народний депутат СРСР, член Верховної Ради СРСР, керівник комітету 

Верховної Ради СРСР з питань професійної освіти,   

Радник ЦК КПРС з питань освіти протягом 1989-1991 років.  

Президент Всесоюзної асоціації "Педагоги-дослідники" та Президент 

Всесоюзної асоціації "Освіта дорослих" наприкінці 80-х – початку 90-х років.  

Науковий експерт проекту Міністерства освіти і науки України, АПН 

України "Педагоги-новатори України".  

 За часи науково-практичної педагогічної діяльності він надрукував 

понад 170 науково-методичних праць, виступив більш ніж на 70 

конференціях, з'їздах вчителів, на Асамблеї ЮНЕСКО в Парижі, видав 11 

книг і брошур. 

 Автор поетапної системи навчання, яка була визнана Академією 

педагогічних наук СРСР, та Академією педагогічних наук України і 

поширена в навчальних закладах СРСР, Японії, Франції, Німеччини, Куби, 

Монголії. Він першим у країні почав проводити уроки-вистави із 

застосуванням музики, поезії та живопису. 
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 У 1980-х роках  він провів більше 300 відкритих уроків, які відвідало 

близько 30 000 вчителів у всіх республіках СРСР, а також у Монголії, 

В'єтнамі, Японії та Німеччині. 

  У нього багато нагород і відзнак, зокрема Народний вчитель СРСР з 

1987 року, один із чотирьох на Україні. 

 Коли починаеш замислюватись над феноменом Миколи Палтишева, 

мимоволі приходиш до думки: це не він багато років тому обрав професію 

вчителя, а сама педагогіка покликала ініціативного юнака до себе.  

  У наш час у вчених і педагогів-практиків не зменшується інтерес до 

праць і науково-практичних доробок Миколи Миколайовича  Палтишева,  

 У ході нашої конференції ми матимемо можливість поспілкуватись з 

цією людиною – легендою вітчизняної педагогіки, а також, заслухавши 

доповідачів, переконатись у тому, його ідеї актуальні й сьогодні.  

То ж розпочинаємо науково-педагогічну конференцію. 

Увага на екран! (Відео ролик). 
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Палтишев Микола Миколайович, 

 учитель фізики м. Одеси, народний учитель,  

почесний доктор педагогічних наук національної  

Академії педагогічних наук України 

Практичні поради з використання 

 поетапної системи навчання 

 У своєму виступі (в режимі 

Скайп-звязку) М.М. Палтишев 

говорив про нові поняття в 

педагогіці – педагогічна гармонія і 

принципи її створення; стан уроку 

як один із принципів організації 

уроку; формування філософії 

навчального предмета на підставі 

внутрішньої інтеграції навчального 

матеріалу й узагальнення наукових 

та езотеричних знань. 

Основною дидактичною одиницею в навчальному процесі, на думку 

педагога, повинна бути навчальна тема. Кожний урок повинен зробити свій 

внесок в основну задачу – сформувати в учнів знання, вміння і навички 

наприкінці теми. Для цього він пропонував кожному вчителю навчитися 

вибирати основні питання в кожній навчальній темі і розподіляти уроки в 

такий спосіб, щоб на кожному з них формувалися певні знання, уміння, 

навички, і на певних уроках контролювалася успішність в їх засвоєнні 

учнями. Ще в 70-х роках ХХ століття М.М.Палтишев запровадив у 

навчальний процес „Урочно-тематичну залікову систему навчання‖, 

розробив поелементний контроль знань учнів. 

Його „поетапна система навчання‖ – це організаційно-методична 

система навчання учнів, яка розглядає навчальний процес, що складається з 

декількох взаємопов’язаних етапів. На кожному етапі навчання стоять свої 
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цілі і завдання, здійснений відбір навчального матеріалу, відібрані форми, 

методи і засоби навчання, попередньо спланований результат навчання. Це 

не окремі методи чи методичні прийоми, а чітко побудована організація 

навчально-виховного процесу, в які всі складові взаємопов’язані. Етапи 

навчання. За М.М.Палтишевим, – це певні часові відрізки навчання, на 

кожному з яких учителі й учні досягають певних результатів у навчанні і 

вихованні. 

 На уроках М.М. 

Палтишев використовує 

музику, поезію, демонструє 

слайди картин видатних 

художників, завдяки чому у 

класі створюється певний 

емоційний клімат. Зокрема він 

зауважує, що для того, щоб 

говорити про організацію 

навчального процесу (форми, методи, засоби), то, зрозуміло, що і класні 

кімнати повинні бути відповідно обладнані. На його думку, у кожному класі 

має бути сучасна комп’ютерна техніка музикальний центр, відеомагнітофон з 

телевізорами, відео проектор, щоб створювати навчальні кліпи. У такому 

класі необхідно створити і світловий клімат. Світло у класі може 

змінюватися різними кольорами, відповідно до музики і слайдів. В такому 

класі повинен бути великий демонстраційний стіл, на якому демонструються 

різні досліди. 

Він так організував навчальний процес, створив таку технологію 

навчання, за якої учні від ліквідації прогалин у знаннях переходять до 

ознайомлення з прийомами навчальної діяльності, і потім – до самостійного 

навчання, підготовці до випускних іспитів. Все це робить на певних „етапах 

навчання‖. 
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На початку навчання (перший етап) виділяється навчальний час для 

виявлення і ліквідації прогалин у знаннях учнів в матеріалі попередніх років 

навчання. За цей час школярі повторюють „азбуку‖ кожного предмета, тобто 

основні знання, виявляють прогалини в них і одразу ж усувають їх. 

Переважають на цьому етапі навчання репродуктивні методи. Після 

проходження зазначеного етапу здійснюється як фоновий, так і заключний 

контроль знань. Порівняння результатів фонового і заключного зрізу знань 

дає можливість зробити висновок про успішність засвоєння знань кожним 

учнем. 

 

Другий етап присвячений засвоєнню учнями загально навчальних 

прийомів діяльності, тобто, у ході вивчення нового матеріалу педагог 

приділяє велику увагу навчанню учнів прийомам загально навчальної 

діяльності. З цією метою здійснюється певна корекція змісту навчання, 

добираються певні методи навчання. Перевага надається творчим методам 

навчання, хоча й репродуктивні методи займають своє місце, призначене 

саме для їх використання. 

Під час завершення другого етапу навчання, коли учні знають „ази‖ 

предмета, володіють прийомами загально навчальної діяльності, слід уводити 
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третій етап навчання, в основі якого лежить урочно-тематична залікова 

система навчання. На цьому етапі значна увага приділяється самостійності 

навчання з поурочним і тематичним контролем навчальної діяльності 

школярів. Увесь навчальний матеріал розподіляється на певні смислові 

блоки, за засвоєнням яких здійснюється ретельний контроль. 

І, нарешті, наступає заключний етап навчання, на якому учні 

самостійно, під керівництвом учителя, готуються до випускних іспитів. 

Кожний етап навчання послідовний, має свою тривалість і на 

кожному з них досягається прогнозований результат. Завдяки такій системі 

навчання кожний учень засвоює необхідний мінімум знань і виходить на 

рівень самостійного засвоєння знань. 

Нова загальнодидактична технологія навчання, зауважує 

М.М.Палтишев, – це педагогічно й економічно обґрунтований та 

організований процес досягнення запланованих результатів навчання. 

Здійснюється він на підставі спеціально переробленого змісту, що відповідає 

державним стандартам, наукової організації праці, а також розподіл його на 

етапи, перехід від кожного з яких відбувається на основі відносно повного 

засвоєння знань, умінь і набутих навичок, завдяки усуненню обмежень у часі 

в їх формуванні. 
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Зеленський В’ячеслав Григорович,  

директор Чернігівського професійного 

ліцею залізничного транспорту 

 

З досвіду роботи педагогічного колективу Чернігівського професійного 

ліцею залізничного транспорту у вихованні і професійній підготовці 

робітничої молоді 

 Шановні гості, педагоги, 

дорогий Миколо 

Миколайовичу! 

Сьогодні на базі 

Чернігівського професійного 

ліцею залізничного 

транспорту ми проводимо 

регіональну науково-

педагогічну інтернет-

конференцію «Педагог. 

Новатор. Романтик. З досвіду педагогічної діяльності Миколи 

Палтишева». 

Кореспондент одеської газети «Вікна» Володимир Крещук опублікував 

статтю «Життя на злеті романтичної мрії», в передмові якої написав: «Коли 

починаєш думати про феномен Миколи Палтишева, то мимоволі приходиш 

до думки: це не він вибрав в молодості собі професію вчителя, а сама 

педагогіка, вимучена дисгармонією, яка панувала в житті, покликала 

ініціативного юнака до себе». 

У цих словах висвітлюється велич сучасного українського педагога, 

який своє життя присвятив вихованню молоді, якій доводиться 

розбудовувати незалежну державу в тяжких умовах війни з небезпечним 

агресором, який спочатку на людський жертвах збудував комуністичну 

ідеологію, а потім знищив, зруйнувавши соціалістичну систему, а зараз хоче 

знищити всі колишні республіки по одинці, в тому числі і Україну. 
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Тому нам, як ніколи, необхідно вдосконалити виховну роботу 

направлену на патріотичне виховання, любов до Батьківщини, своїх рідних, 

старшого покоління, до праці та своєї професії. 

 На сьогоднішній 

день суспільство в 

умовах економічного 

розладу дуже важко 

сприймає будь-які 

реформи, а в душах 

людей поселилась 

хвороба моралі та 

зубожіння. Багато 

родин, які постійно 

повинні опікуватися своїми дітьми, змушені відмовитися від спілкування з 

ними у зв`язку з недостачею часу, який витрачається на заробіток коштів для 

життя. А деякі зовсім втопили свої «виховні обов`язки» у чарці горілки та 

вільному способі життя. 

Діти ж, в свою чергу, мріють стати олігархом або членом злочинного 

угрупування, і їх мрії підкорені владі великих грошей та безтурботному 

«красивому життю». Ці мрії підкріплюються «життєвою правдою вулиці», 

засобами масової інформації, фільмами з гральними залами та гральними 

вивісками, і елементами сексуальної розбещеності, які вже переростають в 

систему. 

На даному етапі розвитку нашого суспільства втрачаються такі 

моральні чинники як почуття. 

Повернемось до виховної роботи в 

системі ПТНЗ, яка має свої специфічні 

особливості. Будемо чесними: система 

профтехосвіти збирає майже всі «вершки» 

шкільного середовища. До нас приходять 
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вчитись діти з проблемних сімей, діти сироти, діти позбавлені батьківського 

піклування, діти, які в школі мали багато пропусків занять і початковий 

рівень знань. І ось тут елементи морально-етичного виховання повинні 

показати  майстер виробничого навчання і класний керівник, тобто ті люди, 

котрі на період навчання покладають на себе велику відповідальність за долю 

дитини. Потрібно дуже уважно вивчити і проаналізувати документи кожного 

учня, звернути увагу на проблеми сім`ї, поспілкуватись з кожним учнем 

окремо. Дуже важливо, щоб учень відчув, що йому співпереживають, що до 

нього відносяться з добротою, що про нього піклуються. Микола 

Миколайович нас вчить: «Кожний вихованець має надію отримати добре 

слово від свого вчителя». 

Перед педагогічними колективами груп І курсу стоїть, насамперед, 

сама головна задача – навчити учнів нормам співпраці людей у колективі – 

законам часу, чуткості, поваги. На перших кроках спілкування з дітьми – це 

дуже важко здійснити, так як діти дуже різні, але їх потрібно об`єднати в 

один колектив і цей колектив повинен плідно працювати три роки нашого 

навчання. В такому колективі є свої лідери, як позитивні так і негативні, є 

свої «прошарки», «городські», «общага» і ті, котрі просто спостерігають за 

подіями. На цьому етапі розвитку колективу класний керівник та майстер 

виробничого навчання повинні не пропускати ключовий момент в 

формуванні даного співтовариства людей, котрі переслідують одну 

розширену мету: оволодіти на високому рівні початками своєї професії та 

отримати середню освіту, на якій базуються всі етапи нашого життя. 

 Наш ліцей – один з 

найстаріших навчальних 

професійно-технічних закладів 

України, скоро будемо відмічати 95 

років з дня заснування. Але ми 

сподіваємося, що наш навчальний 

заклад – один із найсучасніших, 
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найпрогресивніших в Україні. Ми весь час йшли і йдемо в ногу з вимогами 

життя, науково-технічного прогресу, останніх технологій навчального 

прогресу, останніх технологій навчального та виховного процесу. 

Ми, педагоги ліцею, усвідомлюємо, що авторитарно-дисциплінарна 

модель навчання і виховання уже змішалась на особистісно-орієнтовану, 

основні риси якої – взаєморозуміння, взаємодопомога, взаємоповага, творче 

співробітництво. 

У сучасних умовах 

гуманізація й 

демократизація, 

індивідуалізація та 

диференціювання є 

актуальними в 

навчальному процесі.  

Яким же повинен 

бути сучасний вчитель, 

щоб дати учням глибокі 

знання, і не просто навчити, а стати старшим другом і наставником, дати 

радість успіху в розумовій праці та оволодінні професією? 

Яким повинен бути сучасний вчитель знають не лише наші педагоги, а 

й наші учні. 

Це ще один доказ нашого партнерства та співробітництва. Ось їхнє 

бачення:  

«Учитель повинен щиро любити свою справу і намагатися віддаватися 

їй усією душею. Він повинен не бути заскорузлим в минулому, а з радістю 

нести нове, любити і поважати учнів». 

«…повинен бути вимогливим і суворим, але не кричати на учнів». 

«Треба щоб учитель добре володів українською мовою, знав і інші 

мови. А ще повинен добре володіти комп`ютером і всіма новітніми 

технологіями». 
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«…щоб міг завжди вислухати і порозмовляти». 

«…повинен розбиратися в сучасних тенденціях». 

«…повинен бути в міру добрим і в міру строгим». 

«Учитель повинен цікаво вести урок, щоб можна було щось 

запам`ятати, і давав трохи учням відпочити‖. 

Такі високі вимоги наші учні ставлять до нас, педагогів, і ми 

намагаємося відповідати цим вимогам. 

«Гармонія у взаємовідносинах між учнями і вчителем наступає тільки 

тоді, коли учні побачать, що тобі цікаво з ними спілкуватися, що ти хочеш з 

ними дружити» – підкреслює Палтишев М.М. Отже, педагогу необхідно 

зробити все, щоб ця єдність відбулась. 

Цього можна досягнути, вдосконаливши систему навчання та 

виховання. 

У нашому навчальному закладі навчається понад 600 учнів за 23 

професіями для залізничного транспорту, будівництва та громадянського 

харчування. Готуємо матеріали для отримання ліцензії на професію 

«Монтажник систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту 

й аспірації». 

Всі кабінети та майстерні виробничого навчання мають хорошу 

матеріально-технічну базу. У ліцеї функціонують два навчально-практичні 

центри: регіональний центр інноваційних будівельних технологій «KNAUF»  

та навчально-практичний центр  

інноваційних технологій  

санітарно-технічних, 

електромонтажних, стропальних 

та зварювальних робіт. 

 У навчально-виробничих 

майстернях (слюсарній, 

електромонтажній, санітарно-

технічній, газозварювальній, 
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гіпсокартонній, охорони пожежної сигналізації, опоряджувальних робіт, 

кухарів-кондитерів) проходять заняття з виробничого навчання. Проводяться 

роботи по обладнанню майстерні для монтажників систем вентиляції. 

Обладнано дві лабораторії – 

електротехніки і матеріалознавства. 

Також проводяться роботи по 

обладнанню лабораторії кухарів-

кондитерів. 

 Розроблена система виховання 

учнів спрямована на посилення 

національно-патріотичного 

виховання, формування в учнів національної свідомості патріота України. 

Кожного вівторка проходять виховні роботи, де розглядаються різноманітні 

питання.  

Класні керівники та майстри виробничого навчання щосереди 

проводять загальноліцейні лінійки, де обговорюються плани на наступний 

тиждень, навчання та поведінка учнів, порушники дисципліни та 

нагороджуються кращі учні. 

Працює учнівське самоврядування. Щомісяця відповідальний 

командир курсу підводить підсумки, а кожний командир групи доповідає про 

успішність групи за минулий місяць. 

Щовівторка проходять 

засідання ради профспілки, 

до складу якої входять учні 

ліцею. Рада допомагає учням 

бути більш 

дисциплінованими та краще 

навчатися. 

Регулярно проходять 

предметні тижні. До кожного 
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свята проводяться святкові концерти. Учасники художньої самодіяльності 

виступають на сценах військової частини, підприємств залізничного 

транспорту та в с. Кувечичі. 

Спортсмени займають призові місця серед учнів профтехосвіти міста 

Чернігова. 

Директор ліцею кожного дня спілкується з учнями, які порушують 

дисципліну на уроках та мають незадовільні оцінки, і допомагає їм змінити 

своє ставлення до навчання та поведінки. 

Велику роботу з вирішення питання зайнятості учнів в позаурочний час 

займає гурткова робота – це і краєзнавчий, і гурток технічної творчості, і 

вокально-інструментальний ансамбль, і чоловічий вокальний ансамбль, і  

вокальний гурток – солісти та вокалісти, гурток рукоділля, спортивні ігри.  

Наш навчальний заклад справляється з поставленими задачами у 

підготовці кваліфікованих спеціалістів. 

Сьогоднішня конференція і досвід Палтишева Миколи Миколайовича 

значно підвищить педагогічну майстерність вчителів та майстрів 

виробничого навчання нашого закладу. Ми дуже вдячні Миколі 

Миколайовичу за участь у конференції, а наш обов`язок застосовувати його 

досвід у повсякденній праці вчителя. 
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Колотило Оксана Миколаївна,  
кандидат педагогічних наук, 

 учитель-методист ліцею № 22 м. Чернігів  
 

 Поняття педагогічної гармонії в ідеях Миколи Палтишева 
 

Нова ера інформатизації, 

комунікації та глобальних мереж 

вимагає нової філософії освіти, 

зміни парадигми педагогічного 

мислення, перегляду 

категорійного апарату педагогіки, 

трансформації педагогічної 

практики. Сьогодні дошкільна, 

середня та вища освіта - швидше 

засіб закріплення і відновлення 

існуючих соціальних і екологічних 

структур, ніж механізм 

удосконалення індивіда, 

колективних цінностей і знань, які 

б дали змогу людині будувати своє життя. Центральним пунктом сучасної 

освіти має стати створення гармонійно розвиненої людини, її всебічне 

вдосконалення. 

Сам процес навчання повинен не тільки апелювати до людини, її 

розуму, але і корегувати процеси сприйняття інформації, її засвоєння, 

закріплення і відтворення на основі принципу природовідповідності.  

Сьогодні ми висвітлимо питання гармонізації педагогічного процесу, 

яке М.Палтишев глибоко дослідив та обґрунтував. Аналізуючи власний 

досвід та педагогічну практику різних освітянських шкіл, педагог дійшов 

висновку: навчально-виховна система базується виключно на «законі 

педагогічної гармонії». Він чітко підкреслював хибність думки про те, що 

результативність його роботи залежить від використання елементів 
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мистецтва і обґрунтовує поняття «педагогічна гармонія» як закон педагогіки, 

що приводить організацію освіти у відповідність до цільових настанов, які 

допомагають урівноважити між собою зміст, форми, методи навчання, 

перетворюючи їх на дієві засоби педагогічного процесу,  спрямовані на 

отримання задоволення учнями від відчуття гармонії у процесі навчання та 

пізнання навколишнього світу (визначення автора). 

 Педагог-новатор розробив умови існування педагогічної гармонії, її 

міру (висока, середня, низька) та якісну оцінку, підкреслюючи, що 

педагогічна гармонія народжується тоді, коли є прекрасна взаємодія між 

вчителем та учнями, коли атмосфера в класі є атмосферою взаєморозуміння, 

а для цього потрібен продуманий підхід. Він аналізує та доводить логічність 

існування педагогічної гармонії з різних сторін: принципів дидактики, 

методів та форм роботи, типів уроків. Розглядає гармонійність як 

аналітичний принцип дидактики, що дає змогу визначити взаємозв’язки, 

чіткість, доцільність органічного використання інших принципів дидактики 

на високому професійному рівні кожним вчителем під час побудови 

навчально-виховного процесу. Підкреслює, що аналізуючи навчальний 

процес з позиції педагогічної гармонії, можна зробити його ефективним, 

доступним для вчителя та учнів.  

Микола Палтишев визначає умови 

існування педагогічної гармонії: мета освіти 

повинна бути спрямованою на формування 

Людини Світу, Людини Землі, що володіє 

глибокими знаннями про навколишнє 

середовище. У свою чергу, зміст освіти і його 

організація повинні відповідати меті; форми, 

методи навчання та виховання повинні 

ґрунтуватись на дидактичному принципі 

гармонійності; засоби навчання, відповідно, 

повинні бути на сучасному рівні розвитку 
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техніки; міра гармонії – це визначення відповідності між навчально-

виховним процесом та законом педагогічної гармонії і умовам його 

існування; якісною оцінкою, якою можна визначити правильність 

спрямування навчально-виховного процесу, є міра гармонії, яка оцінює 

відповідність умов педагогічної гармонії самому навчально-виховному 

процесу.  

Педагог визначає, яким повинен бути навчально-виховний процес з 

позиції педагогічної гармонії: школа має розвивати здоров’я дітей; 

спрямовувати свою діяльність на виховання Людини Світу, Людини Землі; 

створювати гармонійність в організації навчально-виховного процесу (режим 

дня, побудова уроків, взаємовідносини між учнями та вчителями, позакласна 

робота, спрямування роботи  школи на формування особистих потреб дитини 

у фізичному, інтелектуальному, духовному, культурному розвитку). Він 

пропонує ввести необхідні корективи в усі цикли предметів, аби закон 

педагогічної гармонії повноцінно існував. 

Закон педагогічної гармонії, який М.М.Палтишев запропонував і 

обґрунтував, позитивно сприймається як теоретиками, так і вчителями-

практиками, адже це альтернатива удосконалення підходів учителів до своєї 

діяльності. На думку педагога, у навчально-виховному процесі все не лише 

взаємопов'язано, але і взаємодіє в гармонії.  

Педагог-новатор пише: "Учитель - це образ, створюваний століттями, 

тому він шанується усіма. Всі чикають від цій професії саме Учительства! 

Учитель - це майстер. Майстер слова, Майстер звуку, Майстер думки, 

Майстер емоцій і настроїв. Тому, щоб стати Учителем, кожен повинен 

розуміти, що урок - це не лише 45 хвилин спілкування з учнями, а все життя 

прожите людиною. И в залежності від того, як він її прожив, 45 хвилин уроку 

у кожного пройдуть по-різному. 

Педагог дає поради вчителям щодо організації роботи за законом 

педагогічної гармонії: основним підходом є створення таких умов роботи 

учнів на уроці, коли кожен отримуватиме задоволення від процесу навчання; 



 24 

учитель повинен бачити конкретний урок у контексті циклу уроків по певній 

темі; важливим є створення позитивного мікроклімату на уроці, який би 

стимулював активність учнів; головне – на уроках повинно бути цікаво 

учням. 

На уроках М.М.Палтишева учні слухають музичні фрагменти, поезію, 

яка органічно вмодельована в урок. завдяки чому у класі створюється певний 

емоційний клімат. Перед вивченням нового розділу проводяться своєрідні 

«рекламні» уроки, на яких застосовуються фізичні закони у різних сферах 

життя. Творчість Баха, Рєпіна, Пушкіна, Гріга, Чайковського, Крамського, 

Рождественського, Висоцького гармонійно зливається на уроках фізики з 

дослідами Галілея і Ньютона, Фарадея і Попова, Столетова і Кулона. Такі 

уроки розширюють кругозір учнів, підводять їх до широких життєвих 

узагальнень 

Зокрема він зауважує, що для того, щоб говорити про організацію 

навчального процесу (форми, методи, засоби), то, зрозуміло, що і класні 

кімнати повинні бути відповідно обладнані. На його думку, у школі 

необхідний клас аудіовізуальних демонстрацій, в якому повинні бути 5-6 

діапроекторів, що одночасно в різних частинах класу демонструють слайди; 

музикальний центр, відеомагнітофон з телевізорами, відео проектор, 

підключений до комп’ютера, щоб створювати навчальні кліпи. У такому 

класі необхідно створити і світловий клімат. Світло у класі може 

змінюватися різними кольорами, відповідно до музики і слайдів. В такому 

класі повинен бути великий демонстраційний стіл, на якому демонструються 

різні експерименти. 

Атмосфера уроку, 

завдання, що 

рекомендуються, обрані 

режими й форми роботи 

мають стимулювати учнів до 

розширення мовного 
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кругозору, накопичення комунікативного досвіду. Коли учень може 

висловлювати свою думку під час уроку, визначати проблеми для 

обговорення або творчого розуміння завдання, має можливість вибирати 

завдання дослідного матеріалу – це і є гармонізація, співтворчість між 

вчителем і учнями. Такий підхід не залишає учнів байдужими, є двигуном до 

активізації мовно-розумової діяльності, сприяє встановленню атмосфери 

довіри й співпраці на уроці.  

Закон педагогічної гармонії може розкриватись, на нашу думку, 

різними сучасними підходами, як приклад, зокрема, можна навести 

Інноваційну систему гармонізуючої освіти, започатковану в Україні в 2002 

році у рамках медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та 

здоров’я», стратегіїями якого є: надання пріоритетності проблемі 

гармонійного розвитку дітей в усіх ланках освіти; гуманізація та 

демократизація відносин учасників навчально-виховного процесу, 

забезпечення у навчальних закладах сприятливого психологічного 

мікроклімату та відповідного інформаційно-предметного середовища;  

створення мережі шкіл гармонізуючої освіти, впровадження їх досвіду в 

практику роботи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів. 

В основі ідеї ноосферної освіти є становлення духовності свідомості 

людини на основі розвитку цілісного гармонійного типу мислення. 

Застосування інтеграції, зокрема, міжгалузевої, дає змогу різнобічно 

сприймати, характеризувати явища, предмети, поглибити знання і напрямки 

їх реалізації. Інтеграція мистецьких дисциплін з іншими шкільними 

дісциплінами виявляє емоційний вплив на молодших школярів, розширює 

можливості вираження емоційного ставлення до мистецтва і явищ 

навколишнього середовища. Такого роду взаємозв’язки уможливлюють 

якісно нове структурування змісту навчальних предметів, що забезпечує 

гармонічність, системність та різнобічність викладу матеріалу. 
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У своїй педагогічній діяльності з школярами молодших та середніх  

класів я, аби досягти гармонії на уроці, широко використовую міжгалузеву 

інтеграцію, інноваційні методики навчання, органічно вплітаю у кожен урок 

елементи мистецтва, адже його функцією і є гармонізація людини.  

Сьогодні пропоную приклад застосування елементу мистецтва, який я 

використала на уроці української мови, тема «Часи дієслів» у 4 класі і, як 

варіант, пропоную використати на уроці фізики в 11 класі при вивченні теми 

«Оптика», а саме «Дисперсія світла» (вивчення хвильових властивостей 

світла; лабораторна робота по створенню оптичних явищ).  

Матеріал 

підібраний про 

творчість 

А.І. Куїнджі – 

серія робіт 

«Захід сонця». 

На етапі 

організації класу 

пропоную 

перегляд слайд-

фільму (дод.1) та прослуховуваня декламації вірша Л. Костенко «Вечірнє 

сонце, дякую за день» у виконанні сучасної акторки, телеведучої – Л. Ребрик 

із застосуванням сучасних методик сприймання та інтерпретації творів 

мистецтва. Такий підхід дозволить створити відповідну атмосферу, викличе 

позитивні емоції, налаштує учнів на творчу роботу. Пізніше на етапі 

первинного закріплення, а в 11 класі, можливо, мотивації навчальної 

діяльності, можливе використати розповіді із створеної нами серії «Історія 

однієї картини». Тут пропонується демонстрація картини А.Куїнджі 

«Місячна ніч на Дніпрі» (дод.2) та розповідь про  історію її створення (дод.3). 

Для старшокласників доцільно додатково акцентувати увагу на використанні 

художником експерименту І.Ньютона.  
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Таким чином, дотримуючись положення про чергування стадій 

релаксації та активної роботи (за Піаже) відбувається гармонійне включення 

учнів у роботу, вивчення нової теми подається у незвичайній, пізнавальній і 

цікавій формі, що розкриває нові грані застосування законів фізики. 

М Палтишев вважає, що розглядаючи принципи дидактики, аналізуючи 

навчальний процес з позиції педагогічної гармонії, можна зробити його 

ефективним, доступним для вчителя та учнів 
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Полетай Олена Михайлівна, 
кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки, 

психології та методики 
 технологічної освіти ЧНПУ 

 
  Особливості педагогічної майстерності вчителя 

Учитель – носій знань, 

приклад для наслідування. 

Потрапляючи до освітнього 

закладу, учень різною мірою 

відчуває труднощі у встановленні 

стосунків, засвоєнні пізнавального, 

морального, естетичного досвіду й 

чекає від учителя на допомогу у 

самовизначенні. Об'єктивно у 

кожного учня є потреба 

усвідомлювати себе особистістю, 

тобто бути впевненим у повазі до 

себе, у власній значущості, а отже – 

у позитивній оцінці з боку інших 

людей. Учень чекає від вчителя розуміння своїх проблем, допомоги у 

створені умов для самоствердження. Учитель забезпечує учню визнання 

через вияв власного ставлення й організацію атмосфери в класі, на занятті і в 

позанавчальному спілкуванні. Залучаючи школяра до діяльності, учитель 

скеровує її на пізнання світу і себе в ньому, дозуючи допомогу, реалізує 

важливий принцип виховання: ―Допоможи мені, щоб я зробив це сам‖. 

Отже, для учня вчитель є організатором життєдіяльності, що 

забезпечує його потреби у самоактуалізації і визнанні. Традиційно на перше 

місце висувалася навчальна (дидактична) функція. Вважалося, що учитель як 

носій знань передає їх слухачам, і чим більше володіє ними сам педагог, тим 

краще засвоять науку учні. З часом, коли обсяг знань зріс, дидактична 
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функція почала формулюватися так: не передавати знання, а вчити, як 

здобувати їх. Діяльність вчителя полягає не стільки у тому, що він несе 

інформацію учням, скільки в умінні бути організатором її засвоєння, 

проводирем у лабіринті знань. 

Велику роль у діяльності вчителя відіграє розвивальна функція. 

Сутність її – у створенні сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу 

учня, для її саморозкриття, самоствердження.  

Найскладнішою є виховна функція. Бути вихователем – означає вміти 

трансформувати цілі, що їх поставило суспільство перед навчальним 

закладом, у конкретні педагогічні завдання – формування необхідних якостей 

особистості у кожного учня. Виховна функція полягає в організації 

діяльності, спрямованої на усвідомлення вихованцем себе як особистості, на 

його вільне і відповідальне самовираження. Зрештою, метою виховання є 

самовиховання учня, тобто спонукання її до керування своїм розвитком. 

Проблема педагогічної майстерності сьогодні є дуже актуальною як 

для теорії, так і для практики вищої школи, особливо професійної. Відомий 

український дидакт С.Гончаренко так визначає педагогічну майстерність: 

―Це характеристика високого рівня педагогічної діяльності. Критеріями 

педагогічної майстерності педагога виступають такі ознаки його діяльності: 

гуманність, науковість, педагогічна доцільність, оптимальний характер, 

результативність, демократичність, творчість (оригінальність). 

Педагогічна майстерність ґрунтується на високому фаховому рівні 

педагога, його загальній культурі та педагогічному досвіді‖.  

Гідний послідовник історичної гуманістичної традиції 

В.Сухомлинський у книзі ―Павлиська середня школа‖ так характеризує 

професійну майстерність педагога: ―Що означає хороший вчитель? Це, 

насамперед, людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з 

ними, вірить у те, що кожна дитина може стати доброю людиною... знає 

душу дитини...  
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Хороший вчитель – це, по-друге, людина, що добре знає науку, на 

основі якої побудований предмет, котрий він викладає, закохана в цю науку, 

знає її горизонт – найновіші відкриття, дослідження, досягнення...  

Хороший учитель – це, по-третє, людина, яка знає психологію і 

педагогіку, розуміє і відчуває, що без знання науки про виховання працювати 

з дітьми неможливо. Хороший учитель – це, по-четверте, людина, яка 

досконало володіє вміннями в тій чи іншій трудовій діяльності, майстер своєї 

справи‖. 

У своєму розвитку педагогічна майстерність проходить певні ступені 

(М.Фіцула). Перший ступінь – професіоналізм. Ним володіє випускник 

вищої школи, готовий до педагогічної діяльності. Пізніше педагог починає 

самостійну роботу в навчальному закладі, де продовжується процес його 

професійного зростання, вдосконалення, інтенсивно і цілеспрямовано. 

Ефективність цього процесу залежить від установки на самоосвіту і 

самовиховання, від наявності відповідної програми, оволодіння педагогічним 

досвідом досвідчених колег, систематичного підвищення кваліфікації 

(семінари, курси, науково-методичні конференції тощо). Поступово рівень 

педагогічної діяльності викладача зростає, він оволодіває новими 

педагогічними технологіями, підвищується його психолого-педагогічна 

культура, розвиваються педагогічні здібності, якості і властивості, 

збагачується методичний арсенал.  

Другий ступінь – педагогічна майстерність – постійне прагнення до 

творчості, до пошуку, до відкриття нових педагогічних засобів, прийомів, 

власних методик.  

Третім ступенем педагогічної майстерності є педагогічне 

новаторство. Викладач-новатор вносить принципово нові ідеї у навчально-

виховний процес, розробляє нові методичні системи, створює власні 

персонал-технології.  
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Провідні складові педагогічної майстерності. Думки В.Сухомлинського 

про педагога-майстра знайшли своє втілення у структурі педагогічної 

майстерності І.Зязюна, яку визначають такі складові: 

- педагогічна спрямованість особистості вчителя: ціннісні орієнтації 

на себе, на засоби педагогічного впливу, на особистість вихованця і 

навчально-виховний колектив, на цілі педагогічної діяльності; 

- професійне знання: знання предмета викладання, його методики, 

педагогіки і психології; 

- здібності до педагогічної діяльності: комунікативні (повага до 

людей, доброзичливість, товаристськість), перцептивні (професійна 

передбачуваність, емпатія, педагогічна інтуїція), динамічні (здатність до 

вольового впливу і логічного переконання), емоційно-почуттєві (здатність 

володіти собою і вибудовувати педагогічну дію на позитивних почуттях), 

оптимістичного прогнозування; 

- педагогічна техніка (форма організації поведінки вчителя). Вона 

ґрунтується на двох групах умінь: умінні володіти собою (поставою, 

мімікою, жестами, пантомімікою), керувати емоційними станами (знімати 

зайве психічне напруження, викликати стани творчого самопочуття), техніки 

мови (дихання, голосоутворення, дикція, темп мовлення); до другої групи 

належить вміння співпрацювати з кожним учнем і всім класом у процесі 

вирішення педагогічних завдань (дидактичних, організаторських, контактної 

взаємодії, стимулювання діяльності вихованців тощо). 

Учитель сьогодення – це практик, науковець і методист. Праця його 

складна, тому що об’єктом його педагогічної діяльності є учень, навчання і 

виховання якої вимагає неабиякої майстерності від учителя.  
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Графічна підготовка як семіотична основа пізнавальної та 

перетворювальної діяльності людини 

Науково-технічний 

прогрес вимагає 

інтенсифікації психічної 

діяльності людини, яка 

працює у виробничій сфері. 

Це пояснюється 

багаторазовим збільшенням 

предметів діяльності, 

активізацією процесів 

прийому і обробки 

інформації, підвищенням 

відповідальності за ухвалене рішення і його наслідки і т.п. Перераховані 

особливості зумовлюють широке використання знаків у процесі цієї 

діяльності.  

У системі професійної підготовки кваліфікованих працівників одним із 

найефективніших шляхів підвищення ефективності процесу сприйняття й 

оперування знаково-символічною інформацією є саме графічна підготовка. 

Тому на особливу увагу заслуговує питання визначення можливостей 

графічної підготовки в процесі оптимізації сприйняття сучасного 

техногенного середовища через знакові інформаційні системи.  

Семіотика – це наука, що вивчає речі й властивості речей через їхню 

функціональну здатність виступати в якості знаків. 

Визначаються три розділи семіотики: синтактика (або синтаксис, від 

грец. Syntaxis – побудова, порядок) – вивчає закономірності побудови 

знакових систем безвідносно до їхньої інтерпретації, тобто співвідношення 
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знаків один з одним; семантика (від грец. Semantikos – те, що позначає) – 

вивчає відношення між знаком та його смислом; прагматика (грец. Pragmatos 

– дія) – вивчає сукупність умов, які супроводжують використання певного 

знака. 

У сучасній науці визначають декілька напрямів семіотичних 

досліджень. Найбільш актуальним, у нашому випадку є абстрактна 

семіотика, яка вивчає лише найбільш загальні властивості та відношення, що 

характеризують знакові системи, незалежно від їхнього матеріального 

втілення. 

Процес, у якому щось функціонує як знак, називають семіозисом. Цей 

процес традиційно включає три (або чотири) компоненти: те, що виступає як 

знак; те, на що вказує знак; і вплив, за допомогою якого відповідна річ 

виявляється для інтерпретатора знаком. Ці три компоненти семіозису можуть 

бути названі відповідно знаковим засобом, десигнатом та інтерпретантою, а 

четвертим компонентом може виступати інтерпретатор. 

Кожне із розглянутих понять нероздільно пов’язане з умінням 

створювати образи і оперувати ними. Воно полягає у можливості довільно 

актуалізувати образи на основі заданого, зокрема, графічного матеріалу (у 

процесі розв’язування задачі), видозмінювати їх під впливом різних умов (за 

власною ініціативою), вільно перетворювати і на цій основі створювати нові 

образи, суттєво відмінні, від початкових. Важко заперечити той факт, що 

лише на заняттях з інженерної графіки в процесі оперування об’єктами 

графічної діяльності створюються максимально належні умови для розвитку 

специфічного виду мислення – просторового. 

Мислення в образах є складним психічним процесом, який поєднує 

результати безпосереднього чуттєвого сприйняття реального світу (його 

наочного зображення), їхню поняттєву обробку і уявне перетворення цих 

результатів під впливом поставлених вимог, особливостей минулого досвіду, 

професійних інтересів, намірів тощо. Образне мислення оперує головним 

чином не словами, а наочними образами: образи є для нього вихідним 
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матеріалом, оперативною одиницею, в них же фіксуються і результати 

мислительного процесу.  

Звісно, це не означає, що образне мислення зовсім не має зв’язку із 

словесними висловлюваннями, сформульованими у вигляді визначень, 

розгорнутих міркувань і висновків. Але, на відміну від словесно-дискусивної 

форми мислення, де слово займає основне місце, в образному мисленні воно 

застосовується лише як засіб передачі або інтерпретації раніше виконаних в 

образах перетворень. Слово обов’язково бере участь у створенні образу, 

особливо тоді, коли у людини відсутні достатні образотворчі уміння.  

Слід зазначити, що наявність зв’язку між образним і поняттєвим 

мисленням знаходить відображення у принципі наочності в навчанні. 

Розкриваючи цей принцип, багато вчених вказували на важливу роль 

наочності: наочність може вказати шлях на розв’язок задачі, активізувати 

думку, допоможе знайти вихід із затруднення тощо.  

Але не завжди наочність може допомогти знайти шлях до розв’язання 

задачі. Проведені А. Гедзиком дослідження показали, що зорове сприйняття 

відіграє позитивну роль у розв’язанні просторових задач тільки у тому 

випадку, коли в студента, на основі міркувань сформувалися операції вибору, 

але йому важко здійснити контроль правильності того чи іншого ймовірного 

результату. Тобто, наочна опора або взагалі суттєво не впливає на хід 

розв’язування задачі, або стає підпорядкованою, включаючись у логіку 

мислення і виконуючи у ньому контролюючу функцію. 

Головною ознакою кожного образу (на відміну від слова) є просторова 

розміреність елементів, що входять до нього. В образі відображаються не 

тільки окремі перцептивні ознаки, властивості, але і їхня структура, 

зорієнтованість у просторі (видимому чи уявному), співвідношення обрисів і 

фону. Ось чому в графічній підготовці підкреслюється важлива особливість 

образу – наявність обов’язкового його елементу – точки відліку. 
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Психологічним механізмом образного мислення є діяльність 

уявлювання, яка у графічній підготовці означає процес створення зорових 

(наочних) образів, які формуються на різній графічній основі. 

У процесі створення образів механізм уявлювання набуває рис. Це 

зумовлено тим, що створення образу за уявленням здійснюється переважно 

при відсутності об’єкта (або даних минулого сенсорного досвіду). Виконання 

цих уявних перетворень здійснюється навмисно, довільно, із застосуванням 

спеціальних способів уявлювання. 

У професійній підготовці молоді мета графічної підготовки 

визначається значною роллю графічної діяльності, яку вона відіграє у 

розвитку пізнавальних здібностей студентів, у набутті ними знань і вмінь, 

необхідних як для перетворювальної, так і пізнавальної діяльності. 

Володіючи високим рівнем графічних знань і вмінь, які формуються на 

заняттях з інженерної графіки, студент за кожним графічним зображенням, за 

кожною лінією чи умовною позначкою на ньому повинен «бачити» реальний 

просторовий образ, уміти пов’язати його з реальним об’єктом навколишньої 

дійсності. 

Тобто, семіотика створює загальну мову, яка може бути застосовна до 

будь-якої конкретної мови або знака, а отже, і до мови науки, і до особливих 

знаків, які в науці використовуються. На особливу увагу заслуговують 

семіотичні дослідження, які доводять, що мова – у тому числі мова науки – 

має потребу в очищенні, спрощенні й упорядкуванні, а графічна підготовка, 

як специфічний каталізатор у інформаційній сфері, допомагає людині – у 

тому числі людині науки – звільнитися від сплетеної нею самою павутини 

слів.  

Інженерна графіка як система взаємозалежних знаків має таку 

синтактичну структуру, що деякі із припустимих у ній сполучень знаків 

можуть функціонувати як твердження, і має такі знакові засоби, які можуть 

бути загальними для багатьох інтерпретаторів. 
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Для здійснення власних завдань інженерна графіка визначає свій вимір 

функціонування знаків – строго регламентований порядок побудови різних за 

параметрами ліній (знакових засобів) формує інформаційну систему.  

Семіотична структура графічної підготовки – це взаємозв’язок знаків, 

обумовлений взаємозв’язком реакцій, результатом або частиною яких є 

знакові засоби. 

Отже, аналіз функціональних можливостей графічної підготовки в 

семіотичній системі інформаційного середовища підтверджує той факт, що 

графічна мова є необхідним елементом сприйняття та раціонального 

перетворення техногенного світу. 
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Смілик Олена Олегівна – магістр ЧНПУ 

 Особливості використання вчителем  

технічних засобів навчання   

Засоби навчання є 

невід’ємною складовою 

навчальної діяльності , в 

процесі якої відбувається 

засвоєння знань, умінь та 

навичок. Обов’язковим 

елементом цього процесу 

є інформація, а точніше 

її зміст.  

Сучасні 

комп’ютерні технології 

дозволяють вивчати будь-які предмети, звичайно при наявності відповідного 

апаратно-програмного або програмного забезпечення (електронного 

посібника, моделюючої системи тощо). Використання на заняттях креслення 

різноманітних технічних засобів і носіїв інформації до них суттєво 

впливають на організацію і проведення занять. Але всі технічні засоби є 

лише зброєю у руках вчителя, яка повинна збільшувати можливості його 

впливу на учнів. Ці засоби допомагають розвивати в учнів самостійність у 

досягненні знань, підвищують ефективність навчання. 

Основні зусилля вчителя направлені головним чином на те, щоб 

викласти й пояснити учням навчальний матеріал, а на самостійну роботу та 

практичні заняття залишається дуже мало часу. 

За такої організації та методики учні перетворюються у пасивних 

слухачів, вони не набувають багатьох важливих практичних навичок, що 

негативно відображається на розвитку їх просторової уяви. Якщо предмет 

вивчається самостійно, то це може призвести до великого перевантаження 
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учнів. З досвіду відомо, що на виконання креслення середньої складності 

учень у домашніх умовах затрачає дуже багато часу. 

Сучасне заняття, яке повинно дати учням глибокі і міцні знання 

неможливо представити без використання у навчанні дидактичної техніки. 

Тому одним із 

ефективних шляхів 

вирішення проблеми 

удосконалення 

навчально-виховного 

процесу на основі 

широкого 

використання 

навчально-наочних 

посібників і сучасних 

технічних засобів навчання. 

В умовах стрімкого зростання інформаційних потоків і збільшення 

дефіциту навчального часу аудіовізуальні засоби дозволяють за один і той же 

термін часу викласти і засвоїти значно більший обсяг навчальних знань. При 

цьому якість інформації, що засвоюється студентами, підвищується за 

рахунок її наочності, виділення в графіках, діаграмах, схемах, слайдах, 

відеороликах, головних структурних елементах процесів і явищ. 

Використання ТЗН у викладанні навчальних дисциплін дозволяє 

збільшити обсяг інформації, яку необхідно запам'ятати, приблизно на 35% і 

підняти ефективність занять на 20%. Крім того, це дозволяє значно 

інтенсифікувати пізнавальну діяльність учнів, дає можливість доповнити 

навчальний процес додатковою інформацією. 

Серед технічних новинок особливе місце займають технічні засоби 

навчання – комплекс устаткування, що дозволяє педагогу зробити процес 

навчання наочним, динамічним, варіювати індивідуальні рішення з опорою 
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на наявні готові «шаблони», а також більш ефективно здійснювати 

«зворотний зв’язок» від учнів до викладача. 

Поява новітніх технологій потребує перегляду стану й перспектив 

розвитку системи освіти. Це особливо необхідно в зв’язку з випереджаючим 

розвитком технологій порівняно з можливостями їх використання в освіті.  

Використання ТЗН має два аспекти – педагогічний і технічний. 

Педагогічний аспект охоплює питання, пов’язані з створенням носіїв 

навчальної інформації відповідно до дидактичних вимог навчального 

процесу і розробки методики їх застосування. Технічний аспект охоплює 

питання, які стосуються створення необхідної для використання носіїв 

навчальної інформації апаратури, яка б задовольняла педагогічним і 

технічним вимогам. 

Знайомство з новими інформаційними технологіями вражає діапазоном 

своїх можливостей, які відкриваються для вдосконалення навчального 

процесу та системи освіти в цілому. Нові інформаційні технології, що 

впроваджуються в освіті, сприяють його підйому на якісно новий рівень. 

На заняттях з креслення доцільно використовувати такі ТЗН як: 

- комп’ютер; 

- мультимедійний проектор; 

- інтерактивна дошка. 

Використання на заняттях інформаційних технологій дає ряд переваг: 

 підвищення мотивації до навчання, інтересу учасників 

навчального процесу до уроків; 

 економія часу; 

 можливість багатогранної і комплексної перевірки знань учнів; 

 можливість учневі обирати свій темп роботи; 

 самостійність роботи та ін. 

Проте в даний час для використання ТЗН на заняттях існує дві 

проблеми: 

 недостатня кількість сучасного обладнання; 
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 нестача кваліфікованих учительських кадрів. 

Напрацьована роками методика викладання креслення не враховувала 

використання ТЗН. Поки викладач не переконається сам в дієвості того чи 

іншого підходу, тієї чи іншої технології, він не зможе їх застосовувати 

адекватно. Але викладач, щоб не відставати від часу, повинен постійно 

вчитися, обмінюватися досвідом, бачити досвід роботи своїх колег. 

Найпроширенішими програмами з креслення є: AutoCAD, КОМПАС-

3D, NanoCAD, QCAD  -  це програми для креслення електричних схем, 

креслення будинків, меблів та інших складних об'єктів. Вони підтримують 

об'ємне 3D моделювання. 

Таким чином, програми для креслення на комп'ютері спрощують 

процес створення креслень. Креслення в таких додатках малюється набагато 

швидше, ніж на реальному аркуші паперу, а в разі вчинення помилки її 

можна легко виправити. 
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Мінько Наталія Петрівна – заступник декана  

з виховної роботи,  

кандидат педагогічних наук,  

старший викладач кафедри 

 загальнотехнічних дисциплін 

 та креслення ЧНПУ  

  Виховання молоді в сучасній системі освіти 

Швидкі темпи розвитку науки та техніки, 

підвищення рівня інформаційної грамотності 

особистості, загальні світові тенденції до 

культивування високого рівня освіченості та 

культури особистості та безперешкодний 

взаємозв'язок між країнами світу визначає нові 

тенденції розвитку та формування молодого 

покоління, громадянина своєї країни та світу. Перед 

сучасними педагогами постають нові завдання 

підготовки молодого покоління: всебічно розвиненої, високодуховної та 

професійно-мобільної особистості. Сьогоднішній студент, який народився в 

еру тотальної інформатизації, в демократичній країні, в якій є право вибору 

та безмежні можливості до самовдосконалення та самоосвіти. Наряду з цим, 

зменшився вплив держави на "обов'язкове формування особистості" за 

певним шаблоном, постійний контроль з боку вчителів, викладачів та 

різноманітних організацій за "якістю" формування свідомості відповідного 

типу. 

Процес виховання є двостороннім , цілеспрямованим, багатогранним за 

завданнями і змістом, складним щодо формування і розкриття внутрішнього 

світу вихованця, різноманітним за формами, методами і прийомами, 

неперервним , тривалим у часі. Ефективність його залежить від рівня 

сформованості мотиваційної бази. 
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В Україні загальна мета виховання - всебічний розвиток людської 

особистості як рівновеликої цінності. 

Організація виховної роботи на технологічному факультеті здійснюється 

відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", 

Конституції України, концепцій виховання дітей та молоді у національній 

системі освіти, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, наказів 

МОН та інших нормативно-правових актів та інш. 

З метою ефективного проведення виховної роботи на технологічному 

факультеті функціонує студентське самоврядування у складі: студентський 

декан, заступники з суспільно-корисної роботи, культурно-масової роботи, з 

медичних питань, спортивної роботи, редактора електронної газети, голови 

студради гуртожитку та голови профкому факультету. 

У взаємодії з деканатом, кураторами, викладачами та студентським 

самоврядуванням здійснюється плідно та різнобічно виховна робота 

факультету за наступними напрямками: 

1. Моральне виховання для формування у студентів основ 

загальнолюдської і народної моралі: совісності, порядності, тактовності, 

співчуття, милосердя, доброти, чесності, гуманності, виховання культури 

поведінки. Традиційно проводиться "Осінній бал  зі святковою програмою та 

конкурсами, обраються король та королева балу. 

2. Трудове виховання, як вироблення свідомого ставлення до праці 

як вищої цінності людини і суспільства.  

Студентський колектив технологічного факультету навчається за 

спеціальностями, пов'язаними з трудовим навчанням, автосправою, 

кулінарією та швейною справою. Таким чином,  трудове виховання 

наскрізною лінією проходить крізь увесь навчальний план та аудиторну 

роботу студентів, окрім цього на факультеті постійно працюють СТАЛь 

(студентські творчі авторські лабораторії), керівниками яких є здібні 

студенти. Для забезпечення трудового виховання доцільно проводити 

виставки студентський робіт. Так, наприклад творчі напрацювання студентів 
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можна побачити на традиційних виставках творчих робіт в музеї імені 

М.М. Коцюбинського, "Арт-клубі", в університеті та в інших виставкових 

залах.  

3. Для забезпечення національно-патріотичного та фізичного 

виховання. Разом з викладачем фізичного виховання до Дня захисника 

України студентське самоврядування організували спортивні змагання з 

армреслінгу та гирьового спорту. Вступаючи до вищого навчального закладу, 

студенти стикаються з рядом проблем, що пов’язані з недостатньою 

психологічною готовністю до нових умов навчання. З метою забезпечення 

соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників на початку 

року традиційно проводиться спортивна гра «КВЕСТ». 

4. Екологічне виховання -  виховання почуття відповідальності за 

природу як національне багатство, основу життя на землі. Студентським 

колективом постійно підтримується та передається з покоління в покоління 

ініціатива озеленення території університету та міста. Так, студентами 

факультету закладено невеличку алею біля Чернігівського РАГСу. 

5. Художньо-естетичне виховання - оволодіння основами народного 

мистецтва, музики, архітектури, усної народної творчості, національної 

пісенної і танцювальної культури, побуту, ремесел. На факультеті стоворена 

постійнодіюча дизайн-студія «Етнос-108», які спеціалізуються на розробці, 

виготовленні та демонстрації колекцій одягу національного спрямування. На 

початку жовтня прийняла участь в концертній програмі найбільшого в місті 

торгівельно-розважального центру «Голлівуд». 

6. Громадянське виховання - формування потреби та уміння жити в 

громадянському суспільстві, взаємоповаги та допомоги слабшому. 

Наприкінці грудня студенти та викладачі факультету традиційно проводять 

благодійну акцію "Подаруй радість дітям" – збирають кошти, на які 

закуповують книги, канцелярські прилади, ігри та солодощі для вихованців 

школи-інтернат імені М.М. Коцюбинського та школи-інтернат в м.Городня. 
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Також силами студентів та викладачів факультету проводиться  концертна 

програма, присвячена Новому року. 

На кожному курсі завдання виховної роботи мають свою особливість: на 

першому курсі - це адаптація студентів, знайомство з правами та обов'язками 

студента, формування початкових умінь та навичок; на другому і третьому 

курсах особлива увага приділяється навчальній роботі, естетичному, 

правовому, трудовому, патріотичному вихованню; четвертий і п'ятий курси - 

особлива увага професійній підготовці майбутніх педагогів. Важливим 

завданням є розвиток індивідуальності кожного студента, формування 

національної гідності та патріотичне виховання, виховання гуманної 

спрямованості майбутніх вчителів, виховання потреби у професійному 

самопізнанні й самовихованні. 
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Яненко Інна Миколаївна – магістр ЧНПУ  

Технологічна компетентність як фактор формування 

професійної майстерності педагога професійного 

навчання 

Сучасні вимоги до професійних якостей майбутніх педагогів 

передбачають запровадження такої освітньої моделі їхньої підготовки, яка 

забезпечувала б їхнє становлення як конкурентоспроможних фахівців із 

високим рівнем творчого потенціалу, суб’єктів саморозвитку і професійного 

самовдосконалення, здатних професійно діяти, відповідально вирішувати 

освітні завдання у безперервно змінних умовах педагогічної реальності. Це і 

актуалізує важливість формування у майбутніх педагогів професійного 

навчання усіх складових професійної компетентності. 

У структурі професійної компетентності виділяється її технологічна 

складова, що включає операційно-діяльнісний або операційно-процесуальний 

компонент компетентності педагога, яка має суттєвий вплив на ефективність 

навчання, і називається технологічною компетентністю.  

У змісті даного компонента можна представити: 

- блок знань (методологічних, інформаційно-змістовних, методичних, 

технологічних, творчих); 

- педагогічна техніка, набір різних методів і прийомів педагогічного впливу і 

взаємодії, вміння проектувати і конструювати нові технології, творчі 

здібності та вміння. 

Технологічна компетентність майбутнього педагога професійного 

навчання базується на знаннях методів і прийомів навчання та виховання, 

враховуючи індивідуальні задатки і здібності кожного учасника 

педагогічного процесу, використовуючи сучасні педагогічні технології, в 

основі яких також є організація групової навчальної діяльності.  

Технологічна компетентність характеризує пізнавальну та 

інтелектуальну діяльність викладача і працює як цілісна система, що включає 

в себе низку пов’язаних між собою функціональних одиниць.  
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Аналізуючи саме поняття технологічної компетентності, можна 

розкрити її функції в сучасному навчальному процесі. Які виявляються в 

інтересі і засвоєнні особою накопичених освітнім простором знань про 

інноваційні технології навчання, розширення особистістю освіченості, 

кругозору, ерудиції, націлення на перспективний розвиток освітньої 

діяльності.  Це прояв гностичної функції технологічної компетентності.  

Відбиття отриманих знань в практичній діяльності у вигляді умінь і 

навичок викладача у використанні нових технологій навчання визначає в собі 

діяльнісну функцію технологічної компетентності. 

Технологічна компетентність виявляється також у здатності людини до 

вольових напружень, мобілізації своїх сил у подоланні труднощів у процесі 

професійної діяльності, наполегливості, витривалості, стриманості, що 

свідчить про емоційно-вольову функцію технологічної компетентності в 

структурі особистості.  

Технологічна компетентність виступає умовою розвитку та набуття 

зрілої форми думок, мотивів, цінностей, спрямованості викладача на 

інноваційну педагогічну діяльність, який прагне самоствердитися у власній 

діяльності, реалізувати творчий потенціал, проявити свої здібності, набути 

авторитету у своїх колег і самого себе. Це вказує на мотиваційно-

спонукальну функцію технологічної компетентності. 

Комунікабельність, відкритість до спілкування і збагачення у процесі 

міжособистісної взаємодії є результатом прояву комунікативної функції 

технологічної компетентності. 

Зазначені вище функції забезпечують свідому, вмотивовану поведінку і 

самореалізацію особистості, підтримують емоційний фон, силу, 

спрямованість, розвивають уміння розв’язувати проблеми професійного 

характеру.  

Таку компетентність ще можна визначити як здібність створити 

максимально сприятливі умови для розвитку і саморозвитку студента, 

виявити та активно використовувати його індивідуальні особливості при 
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проектуванні занять з виробничого навчання на основі сучасних 

педагогічних технологій. Оволодіння нею дозволяє фахівцю професійної 

освіти ефективно реалізувати особистісно-орієнтовані педагогічні технології 

в навчальному процесі ВНЗ. 

Якщо говорити про сутнісні характеристики технологічної 

компетентності, то до них можна віднести: 

- поглиблене знання різних педагогічних технологій навчання; 

- постійне поновлення знань для успішного розв’язання професійних 

задач; 

- представленість змістовного та процесуального компонентів. 

Характеризуючи ознаки технологічної компетентності, слід пам’ятати, 

що вона є не тільки сумою знань, умінь та навичок використання 

різноманітних технологій навчання, а включає в себе ще й мотиваційну, 

соціальну та поведінкову складові. Вона характеризує інтегровані якості 

викладача, тобто є одним із аспектів його успішної професійної діяльності. 

У понятті технологічної компетентності можна виділити такі якості: 

- інтегративний та творчий характер; 

- висока ефективність результату; 

- орієнтована на практичну спрямованість освіти; 

- формування мотивації та самовдосконалення; 

- академічна мобільність. 

Технологічна компетентність сучасного педагога це сукупність знань 

про технології навчання, необхідні для здійснення якісної продуктивної 

навчальної діяльності та вміння застосовувати їх на практиці. 

Тому аналізуючи сутність технологічної компетентності педагога, 

доходимо висновку, що це – логічне поєднання теоретичних знань, способів 

організації освітнього процесу у навчальних закладах і практичних умінь 

застосовувати спроектовану освітню роботу, аналізувати і оцінювати 

результати.  
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Теоретична складова технологічної компетентності виявляється у 

сформованості професійних знань щодо цілей, засобів, компонентів 

педагогічного процесу, розуміння важливості добирати та впроваджувати 

педагогічні технології з урахуванням індивідуальних особливостей студентів.  

Практична ж складова технологічної компетентності охоплює уміння 

проектувати педагогічний процес з погляду найбільшої його оптимальності; 

спрямовувати його на досягнення запланованого результату; співвідносити 

методи, засоби і технології з цілями навчання і розвитку. 

 

Смульська Ганна Олександрівна – магістр ЧНПУ  

Методика використання наочності на лекціях із 

спецтехнології 

Ефективність процесу навчання у значній мірі визначається тим, 

наскільки базується засвоєння наукових понять на знанні конкретних фактів, 

на уявленнях про предмети і явища, які вивчаються. 

У загальному вигляді наочність в навчанні не обов'язково повинна бути 

пов'язана з використанням наочних посібників. 

Узагальнено наочність можна визначити як принцип навчання, який 

базується на показі конкретних предметів, явищ, процесів, моделей або їх 

образних відтворювань. 

За допомогою пояснень і прикладів можна створити уявлення про те чи 

інше явище, тобто навчати наочно, спираючись при цьому на ті ж образи, 

уяви, дії, які е у особистому досвіді учнів. Це дозволяє говорити про 

наочність словесну і предметну. 

Наочність може виступати як: 

• джерело нових знань і уявлень про об'єкти , явища, події; 

• ілюстрація до теоретичних положень; 

• спосіб розвитку мислення, який сприяє більш глибокому розумінню і 

засвоєнню зв'язків наукових знань з життям; 

• навчальний матеріал для самостійної пізнавальної діяльності; 
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• спосіб інструктажу; 

• спосіб повторення , узагальнення, систематизації; 

• засіб контролю. 

Реалізація цих функцій потребує оптимального сполучення слова і 

наочності. 

Предметна наочність залежить від характеру навчального образу. Вона 

може бути: 

• натуральною (різець, мікрометр, верстатне пристосування, верстат тощо); 

• художньо-зображальною (малюнки, діафільми, мультфільми, діапозитиви 

тощо); 

• символічною (карти, схеми, графіки, креслення, датами та інше). 

Ця група методів навчання використовується з метою реалізації 

важливого у навчанні принципу наочності у навчанні. Наочні посібники 

мають першочергове значення для створення у розумово відсталих учнів 

чітких і правильних уявлень про об'єкти і явища реальної дійсності, на основі 

яких формуються поняття, здійснюються розумові операції. Наочні 

посібники важливі також і як допоміжні засоби, певні опори, які покращують 

запам'ятовування словесних відомостей. Використання наочності активізує 

мовленнєву діяльність розумово відсталих учнів, відіграючи роль стимулу до 

висловлювання.  

Особливо велике значення має наочність під час пояснення нового 

матеріалу, коли у студентів та учнів немає чітких і правильних уявлень про 

об'єкти і явища, які вивчаються. 

Методика використання засобів наочності має свої правила і 

закономірності. По-перше, наочні приладдя необхідно підбирати так, щоб 

зони найбільш повно розкривали характерні елементи конструкції або 

технології, на яких потрібно сконцентрувати увагу тих, хто навчається. По-

друге, якщо мова йде про загальне уявлення про предмети, необхідно 

демонструвати натуральний об'єкт. У випадку, коли необхідно 

продемонструвати динаміку якогось процесу (наприклад, процесу зняття 
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стружки при механічній обробці заготовок), найбільш доцільно використати 

фрагмент кінофільму. 

Вибір того чи іншого виду наочності залежить від дидактичної мети 

даного етапу лекції, рівня знань та обізнаності студентів із темою, від змісту 

матеріалу і можливостей використання тієї чи іншої наочності. 

Серед наочних методів навчання поширеним є метод демонстрації, 

тобто показ конкретних об'єктів, явищ, процесів у їх натуральному вигляді 

або в зображенні. Демонстрація може застосовується на лекціях із більшості 

предметів для усіх курсів. Демонструватися можуть різні види наочних 

посібників: реальні об'єкти (наприклад, зразки корисних копалин, рослин та 

ін.), а також в навколишній дійсності (під час екскурсій), умовно-об'ємні 

посібники (муляжі, моделі, макети, опудала); об'єкти в їх плоскому 

зображенні (картини, малюнки, фотографії); екранні засоби (діапозитиви, 

діафільми, кінофільми); символічні (плани місцевості, карти, схеми, 

креслення тощо); наочно-словесні посібники (таблиці нових слів, назв тощо). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


