
Анотований інформаційний каталог передового педагогічного 
досвіду педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 

закладів Одеської області. 
 
Для фіксації здобутків передової практики та кращих практичних 

знахідок Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти в 
Одеській області складений анотований інформаційний каталог передового 
педагогічного досвіду педпрацівників ПТНЗ Одеської області на основі 
відвіданих відкритих уроків, спостережень за педагогічної діяльністю, 
вивчення документації, діагностування викладачів та майстрів в/н за 
розгорнутою схемою опису передового педагогічного досвіду. 

Пропонуємо широкому загалу педпрацівників професійно-технічної 
освіти матеріали та надбання творчо працюючих викладачів і майстрів 
виробничого навчання ПТНЗ Одеської області. Нижчезазначені методичні 
розробки та рекомендації, методичні посібники дають можливість успішно 
впроваджувати на уроках інноваційні технології, різні форми і методи роботи з 
метою розвитку розумової і пізнавальної активності, творчого потенціалу учнів, 
сприяють підвищенню фахової компетентності педагогів.  
 

Якщо Вас зацікавили ці матеріали, Ви можете звернутися до Навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області, а також на 
адресу навчального закладу , де працює носій передового педагогічного 
досвіду. 

 
 
 

Упорядник: Буняк Н.О., методист НМЦ ПТО в Одеській області. 
 
 



І.Передовий педагогічний досвід викладачів 
загальноосвітньої   підготовки. 

 
1.1 Предмети: " Українська мова", " Українська література" 

 
Плютенко Людмила Василівна (спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж – 18 років) – 
викладач української мови та літератури  ДПТНЗ "Одеський 
професійний ліцей морського транспорту".  
         Працює над проблемою " Використання тестових 
технологій у процесі вивчення української мови та 
літератури" . З цією метою постійно проводе контроль знань та 
умінь учнів за допомогою тестів різних форм, які складає 
самостійно з урахуванням рівня підготовленості учнів. 
Використовує різнорівневі завдання з урахуванням ступеня 
складності. Постійно вивчає переваги і недоліки різних форм  і 
методів навчання. Має сертифікат участі у навчальному семінарі 

"Тестові завдання на уроках української мови та літератури", що проводився Києво-
Могилянським колегіумом. 

Методичні розробки: 
1.   " Контроль знань та умінь учнів з української мови та літератури за допомогою 
тестів" (методична розробка навчального семінару з мультимедійною  презентацією); 
2.  методрозробка уроку-дослідження з комп’ютерною підтримкою (презентація, 

публікація, веб-сайт) "Ідея збереження духовності у драмі-феєрії Лесі Українки 
"Лісова пісня"; 

3. методична розробка  інтегрованого позакласного виховного заходу  з інноваційною 
комп’ютерною підтримкою "Крематорій нації – Чорнобиль"; 

4. методрозробка на тему: "Розстріляне відродження в контексті доби"; 
5.  методрозробка уроку-дослідження з використанням мультимедійних технологій 

"М.М.Коцюбинський – великий сонцепоклонник"; 
6. методична розробка уроку-дослідження з використанням мультимедійних технологій 

"Уславлення світлого, здорового життя в гармонії з природою у повісті 
М.Коцюбинського "Тіні забутих предків"; 

7. урок-семінар "Роль і місце творчості М.Коцюбинського в українській літературі"; 
8. методрозробка уроку "Втілення проблеми національного відродження українського 

народу в поезії П.Тичини "Пам’яті тридцяти"; 
9. бізнес-урок "Розвиток зв’язного мовлення. Застосування офіційно-ділового стилю". 

 
Зворотна адреса: 65026, м. Одеса, вул. Приморська, 45  

      E-mail: oplmt11@yandex.ru 
 

  
 

 
 
 
 
 



Нікітіна Світлана Олексіївна (спеціаліст вищої 
категорії, педагогічний стаж – 14 років) – викладач 
української мови та літератури ДПТНЗ "Іллічівське  вище 
професійне училище морського транспорту". 
     Досвід підпорядкований реалізації проблеми розвитку і 
саморозвитку творчої особистості учня професійно-
технічного училища. Провідною його ідеєю є ідея  
особистісно зорієнтованого навчання. 

 Актуальність даної теми посилюється необхідністю 
подолати уніфікований , унітарний підхід до навчально-
виховного процесу , враховуючи інноваційні ідеї. 
    Мета досвіду: створити умови для активного самовираження 
учня як творчої особистості, які сприяють формуванню 
організаційних, інформаційних, комунікативних компетенцій, 

міцному засвоєнню програмового матеріалу. 
   Ідея досвіду: розвивати в учнів інтерес до творчості, добирати особистісно-значущий 
матеріал, що збагачує інтелектуальну, моральну, емоційно-вольову, естетичну сфери, щоб 
кожен учень став повноцінним, самодостатнім, творчим суб’єктом діяльності, пізнання, 
спілкування. 
         Відкриті уроки та заходи: 
-  Мовознавчі турніри: "Барви рідної мови" (2006) , "Кришталь моєї мови дорогої" (2009) 
 -  Відкриті уроки: "Зорій довіку поміж нас" (2007), "Найбільше і найдорожче добро – рідна 
мова" (2008). 
 -  Виховний захід "Благо держави – найвищий закон"(2008). 
 -  Відкритий урок конкурсу " Викладач року - 2009" "Складнопідрядне речення. Види 
складнопідрядних речень"(2010) 
    Доповіді на обласних семінарах: 
 "Інтерактивні методи навчання на уроках літератури" (2006), "Діагностична контрольна 
робота. Система роботи над помилками" (2008), "Використання наочності на уроках 
літератури" (2009). 
 

Зворотна адреса: 68001, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Праці, 15 
      E-mail antey@gen.ua 

         
1.2. Предмет " Іноземна мова" 

       

 Дьяченко Лариса Семенівна (спеціаліст вищої 
категорії, викладач-методист, педагогічний стаж – 38 
років).—викладач англійської мови ДПТНЗ "Ізмаїльське вище 
професійне училище".  
Тема досвіду: "Позакласна робота з іноземних мов в 
Ізмаїльському вищому професійному училищі: " Конференція-
звіт учнів відділення туризму ІВПУ "Виробнича практика на 
пасажирських лайнерах компанії "Червона Рута". 
    Мета і актуальність проведення проекту конференції-звіту учнів 
– демонстрація учнями ступеня володіння іноземною мовою, 
достатнім для спілкування та  вирішення задач у виробничій сфері,  
формування мовної основи для подальшого навчання за програмами 
вищої школи. Також,  актуальність проведення подібних заходів  
тісно пов’язана з вирішенням проблем удосконалення викладання 



іноземних мов в професійно-технічному навчальному закладі.  

Використання проектної методики дозволяє інтегрувати всі аспекти вивчення 
іноземної мови, потребує креативності, новизни ідеї, цікавих винаходів та вміння їх 
презентувати. 

Проектна діяльність – це дієва форма роботи з підвищення ефективності навчання 
учня як повноправного учасника навчально-виховного процесу. Конференцію-звіт можна 
проводити після проходження літньої практики та вивчення основних тем програми, 
оскільки передбачає перевірку практичних і теоретичних знань з предметів курсу та 
виробничого навчання. Матеріал конференції відображає не тільки професійну діяльність 
учнів на практиці, а й доповнюється детальним коментарем про компанію, де учні 
працювали, її послуги на туристичному ринку та туристичний маршрут, яким керують судна 
цієї компанії. Такого роду заходи важливі не тільки з точки зору викладання іноземної мови, 
але й з профорієнтаційної та виробничої задачі. 

Досвід узагальнений у формі методичної розробки: "Проект та сценарій 
конференції-звіту учнів відділення туризму ІВПУ "Виробнича практика на пасажирських 
лайнерах компанії "Червона Рута". 
 

Зворотна адреса:   68607, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Фаногорійська, 7 
                                           E-mail izmail.devjatka@rambler.ru  
                                           Web-сайт:  ivpu.skynet.net.ua 
 
 

Чернова Діана Анатоліївна (спеціаліст ІІ 
категорії) – викладач англійської мови ДЗ "Професійне 
училище Одеської державної академії холоду". 
Тема досвіду: " Використання методу інтернет-
конспектування на уроках англійської мови". 
Актуальність методу інтернет-конспектування обумовлена 
винятковим значенням читання в процесі навчання іноземних 
мов як засобу підвищення рівня володіння мовою, і як джерела 
інформації. 

Метою методу інтернет-конспектування є пошук 
напрямів розв’язання зазначеної проблеми, а саме: 
- розгляд основних методів роботи з професійно-
орієнтованими текстами на початковому етапі вивчення 

іноземної мови; 
- обґрунтування характеристики видів роботи з текстами; 
- розробка рекомендацій щодо типів вправ з текстами. 

Основне завдання, що стоїть перед учнями в процесі вивчення професійно-
орієнтованої літератури на іноземній мові –  отримання інформації, яка б доповнювала та 
поглиблювала навчальний матеріал, що опановується учнями в процесі вивчення профільних 
дисциплін навчального плану. 

На жаль, у підручниках друкуються тексти, так би мовити, тільки загального 
призначення. Тому пошук різноманітних ресурсів професійної спрямованості, статей та 
матеріалів, пов’язаних саме з професією, якої учні навчаються, їх читання, переклад, 
відповіді на питання до тексту вирішують майже всі напрямки роботи: читання, говоріння, 
аудіювання. 

Досвід узагальнений у формі методичної розробки "Використання методу 
інтернет-конспектування на уроках англійської мови". 

        



     Зворотна адреса: 65111 м. Одеса, вул. Паустовського, 12 
                                                  E-mail puodah@meta.ua 
                                                 Web-сайт www.pu-odah.ucoz.ru/ 

                                          
1.3. Предмет "Фізичне виховання" 

     
Дробніченко Алла Михайлівна  (спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж – 12 років) – 
керівник фізичного виховання ДПТНЗ "Ізмаїльське вище 
професійне училище". Тема досвіду: " Організація і проведення 
конкурсу – фестивалю "Молодь обирає здоров’я". 
     Визначення педагогічної проблеми та об’єкта даного досвіду: 
а) актуальність – ідея проведення конкурсу – фестивалю "Молодь 
обирає здоров’я"  виникла 7 років  тому; проводиться в училищі 
щороку як пропаганда здорового способу життя, останні роки 
присвячується пам’яті керівника фізичного виховання В.І. 
Нікітіна; 
б) заплановані шляхи, засоби та методи досягнення високих 
результатів – конкурс містить в собі елементи спортивних, 

інтелектуальних та артистичних змагань. В учасників змагань розвивається бажання до 
самостійних занять спортом. Під час підготовки  конкурсу розвиваються дружні стосунки в 
групах, оскільки відповідальність за команду несе вся група в цілому. 

                      Метою таких конкурсів є розвиток інтересу учнів до уроків фізичного виховання, 
поглиблення і перевірка їх умінь, а також пропаганда здорового способу життя серед 
молодого покоління. 

                        Досвід узагальнений у формі методичної розробки "План – сценарій Конкурсу – 
фестивалю "Молодь обирає здоров'я" пам'яті керівника фізвиховання Нікітіна В. І.", а також 
у формі знятого відеофільму конкурсу. 

Зворотна адреса: 68607, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Фаногорійська, 7 
                                          E-mail izmail.devjatka@rambler.ru  
                                           Web-сайт:  ivpu.skynet.net.ua 

 
 

1.4.Предмет "Фізика", " Астрономія" 
                                                                 
                                                                                                         

Драганова Ольга Петрівна (спеціаліст вищої 
категорії, викладач-методист, педагогічний стаж - 17 
років) – викладач предмету фізики та астрономії ДПТНЗ 
"Ізмаїльське професійно-технічне училище". 
Тема досвіду: Використання мультимедійних засобів 
навчання на уроках фізики та астрономії. Створення 
авторського електронного посібника з астрономії. 
Робота з мультимедійними засобами та розробка уроків-
презентацій у Ольги Петрівни почалась ще з 2006 року. 
Декілька років викладач опрацьовувала метод роботи в групах 
. 



         Використання  мультимедіа дозволяє продемонструвати учням ряд дослідів з фізики, 
виконання яких неможливо у звичайних умовах. За допомогою  мультимедіа можна 
"пересуватись у просторі" і показати експонати музеїв, світові пам’ятки архітектури, тощо.
 Використання комп’ютерних мультимедіа-технологій у навчальному процесі 
введення Єдиного державного екзамену підіймає навчальний процес на суттєво новий 
рівень. 

Досвід узагальнений у формі методичних розробок: "Метод проектів в освітньому 
процесі", "Робота в малих групах". Викладач має друковані статті: "Відкритий урок в 
ігровій формі на тему "Фізичний двобій" ("Позаурочна робота з фізики", вид. "Основа", 
2007р), "Маса й розмір молекул. Кількість речовини" ("Фізика в школах України", №15-16 
(91-92) серпень 2007). 

Зворотна адреса: 68000, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Репіна, 14а  
                                             E-mail ivvsng@rambler.ru  
                                            Web-сайт:  www.iptu.uptel.net 

 
                                                                                                                

Ішатенко Олександр Васильович (спеціаліст І 
категорії, педагогічний стаж – 27 років) – викладач фізики і 
астрономії ДПТНЗ "Старокозацький професійний аграрний 
ліцей". 
 Працює на проблемою: " Використання комп’ютера для 
розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання і 
виховання". 
Ішатенко О.В. має ряд методичних розробок, які вдало 
застосовує в своїй практиці: 
"Використання тестів при викладанні фізики" 
"Використання комп’ютера при виконанні лабораторних та 
практичних робіт з фізики" 
"Функції комп’ютерних програм із використанням 
мультимедійних технологій навчання" 

"Вдосконалення методики викладання загальноосвітніх дисциплін". 
Пакет "Фізичний довідничок"  містить завдання для тематичних атестацій та основні 

фізичні формули та таблиці. 
Матеріал довідника може бути використаний при вивченні нового матеріалу, при 

розв’язуванні задач та для самостійної підготовки. 
Пакет "Фізичний практикум"  створений для використання при проведенні 

заключного етапу вивчення фізики в ДПТНЗ для категорії учнів, що одержують середню 
освіту. 

Пакет дає можливість: 
- зменшити час для оформлення звітів про виконання практичних робіт; 
- значно зменшити кількість орфографічних помилок при складанні звітів про 

виконання практичних робіт; 
- прискорити час перевірки викладачем результатів виконання практичних робіт; 
- значно покращити навички користування комп’ютером. 
 

Зворотна адреса: 67730 Одеська область, Білгород-Дністровський район,  
                                            с. Старокозаче, вул. Малиновського, 30  
                                             E-mail starokozatskiy-pal@rambler.ru 



1.5. Предмети суспільних дисциплін (" Історія України", 
" Всесвітня історія", " Правознавство") 

Павлова Агнеса Миколаївна (спеціаліст вищої 
категорії, старший викладач) – викладач суспільних 
дисциплін ДЗ "Професійне училище Одеської державної 
академії холоду". 
Павлова А.М. використовує ігрові прийоми в навчанні 
учнів.На її думку, щоб забезпечити високу працездатність до 
останніх хвилин уроку, треба дати мотиваційний старт. Тому, 
на початковому етапі уроку пізнавальна гра має велике 
значення в розвитку активності учня. Урок повинен бути 
насичений такими вправами і іграми, які б дали змогу 
чергувати  види діяльності учнів. 
Гру застосовує як  під час вивчення нової теми, так і під час 
закріплення й перевірки знань. 

Гра має велике значення гуманістичної та професійної направленості,  а це об’єднує 
колег Павлової А.М.-- членів  методичної комісії гуманітарного циклу. 

Цей вид навчального діяльності має в собі великий набір методів засвоєння, активізації 
і генерації знань, методів аналізу, а також уміння спілкуватись і генерирувати свої ідеї. 

 

Зворотна адреса: 65111 м. Одеса, вул. Паустовського, 12 
                                           E-mail puodah@meta.ua 
                                           Web-сайт www.pu-odah.ucoz.ru/ 

 
 

Ткаченко Валентина Олександрівна (спеціаліст 
вищої категорії, старший викладач,педагогічний стаж – 26 
років) – викладач історії ДПТНЗ "Теплодарський професійний 
ліцей". 
Тема досвіду: " Застосування презентаційних технологій на 
уроках суспільних дисциплін".  
Актуальність та сутність досвіду: 

Сучасне життя досить складно уявити без використання 
комп’ютерної техніки. В умовах значного зростання кількості 
нової інформації традиційний навчально-методичний супровід 
неспроможний забезпечити виконання таких освітніх завдань, як 
оновлення змісту освіти, забезпечення особистісно орієнтованого 
навчання, активізації процесу розвитку творчих здібностей, умінь 
та навичок учнів, застосування набутих знань при розв’язанні 
нетрадиційних завдань. Сучасні комп’ютерні технології дають 

можливість викладачу у процесі підготовки до уроку якісно поліпшити процес засвоєння 
навчального матеріалу. Презентаційні технології застосовуються викладачем на різних 
етапах уроку та в різних формах: як наочність при вивченні нового матеріалу, як 
інформаційний довідник при самостійній роботі, при виконанні творчих завдань, у вигляді 
тестів для тематичного оцінювання. Широкі можливості презентаційних технологій і в 
позаурочній діяльності: круглі столи та дискусії, різноманітні проекти, основані на 
використанні зазначених технологій сприяють розвитку пізнавальної активності з предмету 
та спонукають до створення під керуванням учителя власних різноманітних допоміжних 
матеріалів, презентацій, тематичних добірок тощо. 



Досвід узагальнено: 
• Презентаційні матеріали до теми "Перша світова війна – світова катастрофа", до теми 

Друга світова війна "Чи можна було уникнути Другої світової війни", політичні портрети 
до теми "СРСР: від застою до перебудови"; 

• Наочність "Періодизація світової історії: друга половина ХХ – початок ХХІ"; 
• Методичні розробки: керована лекція з історії України період 1914 – 1939 років "Нас тут 

триста, як скло за Вітчизну лягло…"; 
• Виступ на обласній секції викладачів історії, основ філософії, основ правових знань, 

політології "Застосування презентаційних технологій на уроках суспільних дисциплін" 
(березень 2010 року) 

 
Зворотна адреса: 65490 Одеська область, м. Теплодар, вул. Енергетиків, 3  
                                          E-mail dptpl@mail.ru 

 
1.6. Предмети: " Хімія", " Біологія", " Екологія" 
 
 

Тимофєєва Валентина Віталіївна (спеціаліст І 
категорії, педагогічний стаж – 21 рік) – викладач хімії, 
біології, екології ДПТНЗ "Одеський професійний ліцей сфери 
послуг Південноукраїнського національного педагогічного 
університету ім. К. Д. Ушинського". 
 Працює над проблемою: " Індивідуальна  робота  з  учнями  в  
процесі  їх  навчання  і  виховання" . 
  Робота  над проблемою включає: 
- проведення  на  кожному  уроці  "п’ятихвилинки"  з  метою  
повторення  раніше  вивченого  матеріалу;  перевірки  знань  
учнями  один  у  одного  шляхом  задавання  питань; 

- виявлення   таких  учнів,  у  яких  "слабкі"  знання  з  хімії,  
проведення  бесіди  з  ними,  додаткових  занять; 

- при  поясненні  нового  матеріалу  обов’язково пов’язувати  його  з  раніше  вивченим,  
залучати  більш  "сильних"  учнів. 
         Вже  через  місяць-два  після  індивідуального  вивчення  учнів  можна  виділити  
"слабких"  і  найбільш  "сильних"   учнів,  здібних  до  самостійної  і  поглибленої  роботи.  
Учні  в  групах  поділяються   на  три  категорії: 

- ті,  які  хочуть  вчитися,  проявляють  інтерес  до  занять; 
- яким  навчання  дається  нелегко,  у  яких  нема  бази  знань,  але  вони  прагнуть  до  
них; 

- ті,  кому  нічого  не  потрібно,  і  вони   просто  відсиджуються. 
         Потрібно спланувати  роботу  з  урахуванням  майбутньої  професії,  вибрати  такі  
методи,  форми  і  засоби  навчання,  щоб  допомогти  учням  знайти   себе,  найбільше  себе  
проявити. 
Матеріали педагогічного досвіду є: 

• друкована робота "Узагальнення знань про насичені вуглеводні" №4 (184) лютий 2009 
р. у журналі "Хімія"; 

• відкриті уроки у ліцеї та на засіданнях обласних методичних секціях. 

Зворотна адреса: 65033, м. Одеса, вул. Мельницька, 32Д 
                                           E-mail licej2007@ukr.net 



Загороднюк Ольга Анатоліївна. (спеціаліст вищої 
категорії, педагогічний стаж – 16 років) – викладач хімії та 
біології ДПТНЗ "Ізмаїльське професійно-технічне училище сфери 
послуг". 
Тема досвіду: "Метод проектів як фактор стимулювання 
учнів до навчання хімії" 
Актуальність: Метод проектів гармонічно поєднує академічні та 
прагматичні знання, стимулює самостійну пізнавальну діяльність 
і здійснюється за схемою: усе, що я пізнаю, я знаю, для чого мені 
потрібно і де я можу ці знання застосувати.  

Опановуючи культуру проектування, учень привчається 
творчо мислити, самостійно планувати свої дії, естетично 

реалізувати засвоєні засоби та способи роботи, а також удосконалює свої навички та 
культуру особистого спілкування і співробітництва. 

Має такі методичні розробки (проекти): 
1. "Хімічні реакції, що лежать в основі виробництва сульфатної кислоти". 
2. "Властивості карбонових кислот". 
3. Прикладний проект у навчанні хімії. Тема уроку (проекту): Місце хімії в системі 
природничих наук. 
4.Урок – наукова  конференція з теми  "Роль хімії в житті суспільства". 

Рекомендовано: методичний матеріал допоможе викладачам хімії ефективно 
застосовувати у своїй практиці метод проектів, який спрямований на розкриття творчого 
потенціалу та особистості кожного учня. Мета використання  проектної технології – 
стимулювати інтерес учнів до певних проблем, які передбачають оволодіння певною базою 
знань, і через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки 
проблем, показати практичне застосування надбаних знань. Це, в свою чергу, допоможе 
учням творчо вирішувати проблеми професійного характеру. 
 

Зворотна адреса: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Леніна, 15 
                                           E-mail ptuizmsfposlug@ukr.net 
 
 

1.7. Предмети: " Алгебра", " Геометрія" 
 

 Бойченко Раїса Михайлівна (спеціаліст вищої 
категорії, старший викладач, педагогічний стаж – 40 
років) -  викладач математики  ДПТНЗ "Ізмаїльське 
професійно-технічне училище сфери послуг". 
   Працює над проблемою: " Активізація розумової 
діяльності та пізнавального інтересу учнів ПТУ на уроках 
геометрії з використанням інтерактивних технологій 
навчання". 
   Актуальність: Головне завдання викладача математики 
ПТУ – повернутися до особистості учня, до його 
індивідуальності, створити найкращі умови для розвитку і 
максимальної реалізації його нахилів та здібностей тепер і в 

майбутньому. Формувати освічену, творчу особистість, становити її фізичне та моральне 
здоров’я.  
Одним із шляхів виконання цього завдання є використання інтерактивних технологій 
навчання на уроках. 



Має такі методичні матеріали: 
1. Цикл уроків з теми "Комбінаторика" 
2. Збірник тестових завдань з алгебри та початки аналізу. 
3. Збірник задач з професійною спрямованістю. 

Рекомендовано: теоретичний матеріал і фрагменти уроків допоможуть викладачам 
математики груп ПТУ ефективно використовувати у своїй практиці активні форми, методи, 
прийоми під час проведення уроків геометрії, здійснювати організацію самостійної 
пізнавальної діяльності та активізацію творчих здібностей учнів, що допоможе учням краще 
підготуватися до майбутньої професіональної діяльності, до життя в суспільстві. 

 Зворотна адреса: 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Леніна, 15 
                                           E-mail ptuizmsfposlug@ukr.net 

                                                                                                                           
 

Творілова Надія Василівна (спеціаліст I категорії, 
педагогічний стаж – 28 років) – викладач математики  ДПТНЗ 
"Арцизький професійний аграрний ліцей". 
Працює над проблемною "Активні методи навчання на 
уроках математики". 

Матеріали з досвіду її роботи, аналіз відвідуваних уроків 
свідчить про те, що головним напрямом діяльності викладача є 
організація процесу навчання в такий спосіб, щоб оволодіння 
знаннями проходило в умовах розвитку пізнавальних здібностей 
учнів, формування в них таких основних прийомів розумової 
діяльності  як аналіз, узагальнення, порівняння, абстрагування, 
уявлення. Одним із напрямів її роботи є проблема взаємозв’язку 
математики з іншими дисциплінами природничо-математичного 

та гуманітарного та спеціальних  циклів. Викладач проводить велику роботу з вивчення 
можливостей сучасної математики як засобу реалізації міжпредметних зв’язків, розробила  і 
провела відкритий урок на тему "Многогранники". Надія Василівна проводить велику 
роботу, щоб зацікавити учнів сучасною математикою, веде гурток з математики, додаткові 
заняття, консультації з  обдарованими дітьми.  
 

Зворотна адреса: 66400, Одеська область, м. Ананьїв, вул. Ніщинського, 7 
                                           E-mail bursitet@ua.fm 
                                           Web-сайт www.anpal-2008.narod.ru 
 

 



ІІ. Передовий педагогічний досвід викладачів професійно-
теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання. 

 
 

        Гребенькова Галина Володимирівна 
(спеціаліст вищої категорії) — методист  ДЗ "Професійне 
училище Одеської державної академії холоду", викладач 
предмету "Комп’ютерні системи та  мережі" з професії 
"Оператор комп’ютерного набору". 
    Гребенькова Г.В. впроваджує в навчальний процес 
модульні технології, дослідницько-пошукові методики, 
зокрема метод проектів, кейс-метод, розробляє методики 
тестування на ПК. 

 Метод ситуаційних вправ стимулює розвиток проникливості, є 
формою перевірки знань, розвиває здатність відокремлювати важливе від тривіального, 
виховує почуття відповідальності в процесі навчання.  

Кейс-підхід  має сприяти вдосконаленню здатності ізолювати проблеми та приймати 
ефективні рішення. Крім цього, такий метод вчить учнів аналізувати та розробляти програми 
дій, що, в свою чергу, мотивує їх до правильної поведінки у разі, коли настане час діяти в 
реальній ситуації. Також кейси допомагають у перенесенні навчального середовища з 
аудиторії на робочі місця. 

Викладачеві кейс-метод дає можливість по-іншому думати й діяти, постійно 
оновлювати свій творчий потенціал. 

 Як приклад використання кейс-методу на уроках, методист Гребенькова Г.В. 
розробила модель уроку по кейс-методу з предмету "Комп’ютерні системи та мережі" на 
тему " Класифікація локальних комп’ютерних мереж: топології, функції і основні 
характеристики. Середовище передачі даних". 

 
Зворотна адреса: 65111 м. Одеса, вул. Паустовського, 12 
                                           E-mail puodah@meta.ua 
                                           Web-сайт www.pu-odah.ucoz.ru/ 
 

  Долинюк Тетяна Миколаївна (спеціаліст вищої 
категорії) – викладач спецдисциплін з професії "Кравець" 
ДПТНЗ "Одеський професійний ліцей технологій та дизайну 
ПНПУ ім. К.Д.Ушинського". 
Тема досвіду: "Шляхи формування компетенцій в процесі 
підготовки учнів за професією " кравець". 
Провідна педагогічна ідея: займаючись підготовкою учнів за 
професією "кравець", Долинюк Т.М ставить собі задачу: 
сформувати здібності та навички, які потрібні випускнику, 
щоб бути конкурентоспроможним та успішним на ринку 
праці. 

Кравець  виконує роботи по виготовленню одягу на 
універсальних та спеціальних швейних машинах. Виконує 
роботи, пов’язані з регулюванням спеціальних машин, їх 

наладки та управлінням. Виконує чистку, змазку швейних машин, доглядає за ними, а при 
необхідності усуває неполадки в роботі машини. Виконує кінцеву обробку готових швейних 



виробів, чистку та волого – теплову обробку. Обмежень за статтю та віком немає, але ця 
професія переважно жіноча. Для опанування професії "кравець" необхідно мати добру 
загально освітню підготовку, зокрема знання з хімії, фізики, малювання, креслення. 

    Професія "кравець" потребує від робітника розвиненого художнього смаку і 
здібностей, розуміння художніх ефектів, наочно-образної уяви, схильності до творчості.       
Професія користується великим попитом на ринку праці, та вимагає постійного розвитку 
професійних якостей. 
          Професійні якості  містять у собі пізнавальні, емоційні та психомоторні навички, та 
формуються на різних рівнях (формування цих компетенцій викладач описує в своїй 
методичні розробці "Шляхи формування компетенцій в процесі підготовки учнів за 
професією " кравець") 

Підсумком  роботи викладача за методикою розвивального навчання є формування 
ключових компетенцій, пізнавальної активності і самостійності підвищення самооцінки, 
розвиток міжособистісного спілкування, розкриття здібностей кожного молодого 
спеціаліста. 

 
Зворотна адреса: 65088, м. Одеса, вул. Олександра Невського, 39 
                                        E-mail nlicey@ukr.net 
                                        Web-сайт www.nlicey.com.ua  
 

 

Філіпов Олександр Михайлович (спеціаліст І  
категорії, педагогічний стаж – 8 років) --  викладач 
предмету "Комп'ютерна техніка" ДПТНЗ "Ізмаїльське 
вище професійне училище". 
   Тема досвіду: впровадження нових інноваційних  
технологій за програмою  " Інтел ®. "Навчання для 
майбутнього" у процес викладання інформаційних 
технологій. 

Актуальність: Освітня програма Intel "Teach to the 
Future" покликана допомогти викладачам глибше освоїти 
новітні інформаційні і педагогічні технології, розширити 

їх використання у повсякденній роботі з учнями і при підготовці навчальних  матеріалів до 
уроків, в проектній роботі і самостійних дослідженнях учнів.  

Методи досягнення високих результатів у процесів навчання та виховання 
учнів: Навчальна програма Intel "Teach to the Future" передбачає впровадження викладачами 
проектно-дослідницької  методики, роботу викладачів з мультимедіа- і інтернет-ресурсами, 
розробку ними власних проектів з широким використанням інформаційних технологій, 
створення учнями презентацій, публікацій і веб-сторінок, як представлень результатів 
самостійних навчальних досліджень. Викладачі  використовують  базові інформаційні 
технології у своїй повсякденній праці: інтерактивні пристрої, що поєднують в собі простоту 
звичайної маркерної дошки і можливості найсучаснішого комп'ютера для підготовки 
підсумкової презентації проекту. За допомогою яких посилюється подача матеріалу, 
дозволяючи учням активно працювати з веб-сайтами і іншими ресурсами, необхідними на 
занятті, надається більше можливостей для взаємодії і обговорення в групі, полегшення 
процесу комунікації з аудиторією, заняття стають цікавішими як для викладачів, так і для 
учнів завдяки різноманітному і динамічному використанню інформаційних ресурсів. 
 

Зворотна адреса: 68607, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Фаногорійська, 7 
                                        E-mail izmail.devjatka@rambler.ru  
                                        Web-сайт:  ivpu.skynet.net.ua 



 

Міщун Жанна Володимирівна (спеціаліст І 
категорії, педагогічний стаж – 12 років)— викладач 
спецдисциплін з професії "Агент з організації туризму" 
ДПТНЗ "Ізмаїльське вище професійне училище". 
Тема досвіду: " Організація  проведення захисту творчих 
робіт учнів" за професією "Агент з організації туризму" 
з предмету "Організація туристичної діяльності". 

Актуальність – написання творчих робіт учнів за 
професією "Агент з організації туризму" проводяться  як вид 
підсумкового уроку з предмету; 

Заплановані шляхи, засоби та методи досягнення високих 
результатів – при захисті творчих робіт учнів добре поєднуються 

елементи змагання учнів з активним самостійним вивченням науково-технічної, інформаційної 
науково-популярної, довідкової літератури, поєднання міжпредметних зв’язків, використовуються  
інформаційні технології.  Щоб досягти високих результатів під час захисту робіт застосовуються  
основні методи підготовки учнів: 
� методи стимулювання учнів і мотивації навчальної діяльності; 
� методи контролю і підведення підсумків захисту за ефективністю навчально-пізнавальної 
діяльності.  

Результативність, умови і можливості застосування даного досвіду.  
а) цей захід  проводиться в кінці навчального року;  
б) захід передбачає перевірку практичних і теоретичних знань з предметів: "Організація 
туристичної діяльності", "Інформаційні технології в галузі туризму". 
в) при захисті робіт учнями добре поєднуються елементи змагання з активним самостійним 
вивченням науково-технічної, популярної і довідкової літератури; 
г) підготовка розвиває інтерес у учнів до вибраної професії, поглиблює їх знання, здійснює 
зв’язок зі спеціальними предметами і виробничим навчанням; 
д) до захисту учні готуються самостійно, але отримують консультації та рекомендації 
викладачів, майстрів в/н; 
ж) захист проводиться в конференц-залі, де присутні як глядачі учні, викладачі, майстри в/н.  
з) захід проводиться  з метою підвищення рівня професійної підготовки та майстерності, 
розвитку творчої активності учнів, поглиблення їх знань з сучасних виробничих технологій в 
сфері обслуговування згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти, сприяє 
розвитку мовлення, логіки, кмітливості. 

Досвід узагальнений у формі методичної розробки : "Організація  проведення 
захисту творчих робіт учнів" за професією "Агент з організації туризму" з предмету 
"Організація туристичної діяльності". 

 
Зворотна адреса: 68607, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Фаногорійська, 7 
                                        E-mail izmail.devjatka@rambler.ru  
                                        Web-сайт:  ivpu.skynet.net.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Дунаєнко Софія Дмитрівна (спеціаліст вищої 
категорії, викладач-методист, педагогічний стаж – 28 
років) – викладач  предмету "Організація обслуговування 
відвідувачів" з професії "Офіціант" ДПТНЗ "Ізмаїльське вище 
професійне училище". 
    Тема досвіду: "Організація і проведення конкурсу фахової 
майстерності серед учнів   з  професії "Офіціант". 

Метою таких уроків-конкурсів  за професіями "офіціант",  
"бармен" є розвиток інтересів учнів до обраної професії, 
поглиблення і перевірка їх знань, здійснення зв’язку 
загальнотеоретичних  з загально професійними предметами і 
виробничим навчанням.  

Зміст, провідна педагогічна ідея досвіду. 
Успіх конкурсу залежить від добору завдань. Вони 

складаються та обговорюються на засіданні методкомісії  сфери ресторанного сервісу і  
затверджуються заступником директора з НВР; враховують  знання, уміння і інтереси учнів, 
але при цьому не  копіюють  завдання, що використовувалися для перевірки знань учнів на 
уроках. Кожне завдання є цікавим та  вимагає  для правильної  відповіді не тільки знань, але і 
певних творчих зусиль 

 Досвід узагальнений у формі розробленого методичного положення щодо організації і 
проведення конкурсу фахової майстерності серед учнів   з  професії "Офіціант", сценарію 
проведення традиційного конкурсу фахової майстерності серед учнів   з  професії "Офіціант", а 
також знятого відеофільму  конкурсу.  

Зворотна адреса: 68607, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Фаногорійська, 7 
                                        E-mail izmail.devjatka@rambler.ru  
                                        Web-сайт:  ivpu.skynet.net.ua 
 
 
 

Оленкевич Ольга Олександрівна 
(педагогічний стаж – 15 років) – майстер виробничого 
навчання з професії "Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи)" ДПТНЗ "Ізмаїльське вище 
професійне училище". 

Тема досвіду: Організація і проведення конкурсу 
макетів з організації робочого місця секретаря 
керівника. 

Актуальність:  конкурс макетів проводиться протягом 
5 років як засіб розвитку зацікавленості до обраної 
професії. Ідея проведення конкурсу макетів виникла як 
втілення мрій учнів про сучасне робоче місце, розвиток 
творчого мислення з урахуванням відповідних знань, 

отриманих на уроках теоретичного навчання. 
      Заплановані шляхи, засоби та методи досягнення високих результатів:  конкурс 

макетів планується проводити з введенням додаткової умови – залучити сучасні стилі 
дизайну інтер’єрів службових приміщень методом застосування мережі Internet. 
  Результативність, умови і можливості застосування даного досвіду: 

� конкурс надає впевненості учням  у правильності обраної професії; 
�  розвиває  в учнів творчу майстерність, поглиблює  знання професійної 

кваліфікації  згідно з сучасними вимогами  ринку праці. 
� Активізуються вміння учнів працювати самостійно; 



� Виховується творчий підхід до професійної діяльності. 
Щороку творчі роботи учнів стають більш досконалими, сучасними, професійними та 
оригінальними. 

   Досвід узагальнений у формі методичної розробки: "Сценарій проведення конкурсу 
професійної майстерності за професією "Секретар керівника (організації, підприємства, 
установи)". 

Зворотна адреса: 68607, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Фаногорійська, 7 
                                         E-mail izmail.devjatka@rambler.ru  
                                         Web-сайт:  ivpu.skynet.net.ua 
 
 

  Москалюк  Віктор Олександрович (спеціаліст  І 
кваліфікаційної категорії) – викладач спецдисциплін з професії 
" Водій автотранспортних засобів категорій "А", "В", "С" ДПТНЗ 
"Березівський професійний аграрний ліцей". 
Тема досвіду: " Розробка навчально-методичного посібника : 
" Все про головне майбутньому водієві". 
Метою даного досвіду є: виділення та зібрання в одному 
навчально-методичному посібнику теоретичного та практичного 
матеріалу,  важливих тем для водія: 
- будова і призначення, основні несправності та ТО автомобіля; 
- поради досвідчених водіїв; 
- економія палива; 

- білети для перевірки знань; 
- правила дорожнього руху; 
- причини ДТП та шляхи  їх уникнення; 
- рух у складних дорожніх умовах; 
- пам’ятка водієві;  
Використання посібника рекомендовано для кращого засвоєння матеріалу майбутніх водіїв. 
 

Зворотна адреса: 67300, Одеська область, м. Березівка, вул. Перемоги, 17 
                                          Е-mail 1berpal@ukrpost.ua  
 
 
 

Шеметюк Валерій Павлович (спеціаліст вищої 
категорії, викладач-методист, педагогічний стаж – 38 років) 
– викладач  предмету "Допуски і технічні вимірювання" ДПТНЗ 
"Одеське вище професійне училище автомобільного 
транспорту".  
            Досвід базується на нових педагогічних технологіях: 
навчання в співдружності і проведення бінарних та 
інтегрованих занять. 

Навчання в співдружності реалізується при проведенні 
лабораторно-практичних занять з предмету ‘Допуски і технічні 
вимірювання’. З метою оцінки ефективності упровадження 
досвіду  лабораторні роботи проводилися фронтальним і 
бригадним методами (один з видів навчання в співдружності). 

Проведення лабораторних робіт таким методом передбачає високий рівень 
забезпеченості лабораторного заняття. Кожний учень має бути  забезпечений вимірювальним 



інструментом, комплексом дидактичного матеріалу (методичними вказівками до 
лабораторної роботи, довідковою літературою). Проведення такої самої лабораторної роботи 
фронтальним способом при застосуванні однакової лабораторної бази і дидактичного 
матеріалу дає гірші результати тому, що слабкі учні не одержують своєчасну допомогу. 

Інтегроване відкрите заняття з використанням інтерактивної дошки проведено 
викладачами ОВПУ АТ технічної механіки Теслою Н.Я., взаємозамінності, стандартизації та 
технічних вимірювань Шеметюком В.П. і викладачем інформатики та основ програмування 
Одеського інституту вимірювальної техніки Волянським С.В.  
  Тема заняття – "Розрахунки на міцність при згині".  

Мета заняття – сприяти формуванню навичок та вмінь проведення розрахунків на 
міцність при згині; реалізація між предметних зв’язків. 
 

Зворотна адреса: 65091, м. Одеса, вул. Ленінградська, 8  
                                           E-mail ovpuat27@rambler.ru 
                                           Web-сайт: www. ovpuat27.ucoz.ua 
 
 
 

Устименко Тетяна Павлівна (спеціаліст вищої 
категорії", педагогічний стаж – 24 роки) – викладач предметів 
"Інформатика", "Інформаційні технології" ДПТНЗ "Одеське вище 
професійне училище автомобільного транспорту". 
Тема досвіду: Використання теми "Мікропроцесор" з професії  
" Слюсар з ремонту автомобілів" і "Слюсар з ремонту 
електрообладнання автомобіля", орієнтовано на сучасний 
розвиток і знання цих професій.  
              Вагомою перевагою використання навчальних засобів 
електронного типу є їхня придатність до реагування і внесення 
змін у будь який момент при появленні та відкриті нового. Тому 
основу лекційного матеріалу складають  приклади практичного 
матеріалу. Які Тетяна Павлівна постійно оновлює на 
підприємствах, де учні проходять практику. 
Має такі методичні розробки: 

1.Методична розробка на тему "Клавіатура" 
2. Методична розробка на тему "Операційна система Windows 95". 
3. Конспекти лекцій "І та ІІ закони Кирхгофа" 
4. Методична розробка "Мікропроцесор" та спеціальну літературу для кожного учня. 
5. Творча робота на тему: "Датчики, які використовуються в автомобільній галузі." 
6. Методична розробка на тему: "MS Word. Створення документу". 
7. Методична розробка на тему "Сполучення "гарячих"клавіш для роботи в MS Exel" 
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Немченко Василь Іванович (майстер виробничого 
навчання І категорії, спеціаліст вищої категорії, педагогічний  
стаж – 36 років) – викладач спецдисциплін з предмету "Будова та 
експлуатація автомобільних кранів", майстер виробничого 
навчання з професії "Машиніст крана автомобільного" ДПТНЗ 
"Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту". 
  Досвід узагальнений у формі методичних посібників і 
підручників: 
1. Методичний посібник "Основы безопасной эксплуатации 

стреловых самоходных кранов" (1997, 2000р.) 
2. Методична розробка "Обязанности машиниста во время работы 

крана" 
3. Підручник "Гідравлічний привід автомобільних кранів" 
4. Навчальний посібник "Все про безпечну експлуатацію 

стрілових самохідних кранів". 
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Грінік Василь Федорович (спеціаліст  вищої категорії, 
педагогічний стаж – 14 років) – викладач спецдисциплін, 
майстер в/н з професії "Оператор комп’ютерного набору" ДПТНЗ 
"Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту". 
Тема досвіду: " Використання логічних функцій в табличному 
редакторі Excel". 
Актуальність: при користуванні табличним редактором 
особливу увагу потребує вивчення роботи функції "Если()" та 
СУММЕСЛИ(). Логічна функція "ЕСЛИ()", яка вживається 
практично у всіх випадках складаного обчислення, де є елементи 
програмування. 
Матеріалами передового досвіду є: 

1. Методична розробка "Применение табличного редактора 
Excel в решении задач" 

2. Конспект лекцій "Інформаційна техніка та бухгалтерського обліку" 
3. Практичні завдання до кваліфікаційного іспиту, надруковані  Обласним науково-

методичним центром освітніх та комп’ютерно-інформаційних технологій. 
   4.Конспект  лекцій "Організація обчислювальних робіт на персональному комп’ютері". 
   5. Методична розробка "Робота в офісних додатках на базі MS Office" 
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Карагодін  Василь  Костянтинович (спеціаліст 
вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж – 
45 років) – викладач предмету "Сільськогосподарські машини"  
ДПТНЗ "Березівський професійний аграрний ліцей". 
 Тема досвіду: Впровадження інноваційних технологій під 
час  контролю знань, закріплення та повторення пройденого 
матеріалу з предмету "Сільськогосподарські машини". 

Заслуговує особливої уваги та деякого розкриття 
технології інноваційного педагогічного досвіду викладача з 
питань проектування та конструювання уроків блочно-
модульного повторення пройденого матеріалу з предмету  
"Сільськогосподарські машини". 

В даному випадку ставиться мета показати технологію 
узагальнення повторення, яке проводиться в кінці вивчення 

великої теми або кількох  тем, та ставить своєю задачею систематизацію знань і вмінь учнів 
та заключного (підсумкового) повторення, яке проводиться в кінці навчального року з метою 
систематизації знань, які отримані з предмету протягом року і які дають можливість  
відновити частково забуті знання. 

Для цього на уроках повторення учнями використовуються: навчально-контролюючі 
картки-завдання, технічні чайнворди та кросворди, які розробив і продовжує розробляти сам 
викладач, а також посібники, плакати та особисті опорні конспекти з предмету.   
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Кургуз-Ставратій Марія Віталіївна (спеціаліст,  
педагогічний стаж — 5 років) –  викладач спецдисциплін з  
професії "Оператор комп’ютерного набору;  секретар керівника 
 (організації, підприємства, установи)" ДПТНЗ  "Теплодарський  
професійний ліцей". 
Тема досвіду: " Технологія впровадження методів інтерактивного 
навчання в освітній процес у ПТНЗ". 
 Має такі методичні матеріали: 

1.Розробки уроків в межах теми "Обробка табличної інформації" 
2. Методичні розробки зі спецдисциплін"Технологія комп’ютерної 

обробки інформації". 
3.Творчі роботи (Сценарії інтерактивного спілкування "Тенета 

небезпеки: торгівля людьми", навчально-практичний семінар для майстрів виробничого 
навчання та класних керівників "запобігання торгівлі людьми в системі професійно-технічної 
освіти"). 

4. Публікації про педагогічну діяльність Кргуз-Ставратій М.В. у "Віснику НМЦ ПТО в 
Одеській області", міській газеті "Теплодарський вісник". 

5. Характеристика-представлення конкурсу на здобуття Премії міського голови за 
вагомі досягнення молоді у галузі освіти. 
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