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Удосконалення підготовки слюсарів-ремонтників 

та електрозварників ручного зварювання –

одна з найважливіших умов підвищення 

ефективності ремонту та якості 

виготовлення виробів на основі застосування 

прогресивних технологій і сучасного 

зварювального обладнання.



Виходячи з вимог розвитку інформаційно-

технологічного суспільства, необхідно 

розробляти нові підходи до навчально-виховної 

роботи, які спрямовувалися б на забезпечення 

інтелектуального розвитку особистості. 

Інтенсифікація навчання – це досягнення 

бажаних результатів завдяки якісним чинникам, 

зокрема напруженню внутрішніх 

інтелектуальних сил особистості.



Загально педагогічні вимоги

 пріоритет особистості учня в організації освітнього 
процесу;

 урахування вікових та індивідуальних особливостей 
учнів;

 орієнтація на процес навчання;

 створення емоційно-актуального фону навчання;

 педагогічний такт і культура мови;

 пізнавальна самостійність учнів;

 чітке визначення освітніх, виховних і розвиваючих 
завдань уроку.



Дидактичні вимоги

 раціональне використання кожної хвилини уроку;

 використання активних методів навчання;

 зв'язок із раніше вивченим досвідом, набутим учнем;

 індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального 
процесу;

 створення умов для успішного навчання учнів

 чітке формулювання освітніх задач в цілому і його складових 
елементів, їхній зв'язок  із розвиваючими та виховними 
задачами;

 вибір форм організації, що забезпечує максимальну 
самостійність у навчанні учнів;

 реалізація на уроці всіх дидактичних принципів;

 організоване закінчення уроку.



Психологічні вимоги

 урахування психологічних особливостей 

кожного учня;

 нормальний психологічний стан і гарний настрій 

майстра виробничого навчання;

 вимогливість і доброзичливість майстра 

виробничого навчання й учнів;

 педагогічна етика і психологічний такт.



Гігієнічні вимоги

 дотримання певного температурного режиму;

 нормативність освітлення навчального 

приміщення, майстерні;

 провітрювання;

 чергування видів навчальної роботи;

 попередження перевантаження, стомлюваності 

учнів.



Важливими якостями майстра виробничого 

навчання є:

 вміння бачити перспективу,

 відчувати нове, 

 опиратись на кращий педагогічний і практичний 

досвід навчання і виховання,

 постійно підвищувати свою кваліфікацію, 

професійну майстерність. 



 наявність якісно продуманого плану уроку, чітку уяву про 
його цілі;

 розуміння учнями, які роботи вони будуть виконувати і для 
чого їм потрібна ця робота; 

 наявність справного обладнання, необхідних приладів і 
матеріалів, зразковий порядок на кожному робочому місці; 

 раціональне і повне завантаження всіх учнів відповідними 
завданнями;

 постійний контроль майстра за роботою кожного учня, 

 дотримання всіх умов безпечної роботи, зв'язок з предметами 
виробничого навчання;

 постійне вдосконалення прийомів і методів виробничого 
навчання, які забезпечують найбільшу активізацію розумової і 
пізнавальної діяльності учнів.



Освіта – одна з найважливіших сфер людської 

діяльності та визначальний фактор розвитку 

людства. 

Це зумовлює необхідність упровадження в освітню 

практику новітніх технологій.



 традиційні педагогічні технології;

 педагогічні технології на основі особистісно-орієнтованого 
педагогічного процесу;

 педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації 
діяльності учнів;

 педагогічні технології на основі підвищення ефективності 
управління та організації навчального процесу;

 педагогічні технології на основі дидактичного вдосконалення 
та реконструювання матеріалу;

 окремі предметні педагогічні технології;

 альтернативні педагогічні технології;

 вроджені педагогічні технології;

 педагогічні технології розвиваючого навчання.



Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації 
пізнавальної активності, що має на меті створення комфортних 
умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та 
інтелектуальну спроможність. 

Інтерактивне навчання передбачає використання активних 
методів навчання, а саме:

 аналіз конкретних ситуацій; 

 уведення в досліджувану  проблему;

 групова робота над  ситуацією;

 визначення задачі;

 групова дискусія;

 підсумкова бесіда.



Це спосіб організації навчання, у процесі якого 

забезпечується всілякий облік можливостей і 

здібностей учнів, створюються необхідні умови 

для розвитку їхніх індивідуальних здібностей.

Мета такого навчання – створення умов для 

забезпечення власної навчальної діяльності 

учнів і розвиток індивідуальних особливостей 

кожного. 



Суть технології полягає в тому, що учень самостійно 

чи з певною долею допомоги досягає конкретної 

мети навчання в процесі роботи з навчальним 

модулем. 

Перевага даної технології: модулі дозволяють 

перевести навчання на суб’єктивну основу, 

індивідуалізувати роботу з окремими учнями, 

дозувати індивідуальну допомогу, виміряти форми 

спілкування педагога з учнями. 

Навчальна програма складається з комплексу модулів 

та послідовно ускладнених дидактичних завдань. 



Це інтеграція різних видів та форм навчання, 

узгоджених у часі та впорядкований в єдиний 

комплекс. 

Базою модульно-блочної організації навчання є:

 принципи та критерії поділу змісту навчального 

матеріалу на відносно-самостійні частини, 

навчальні модулі-блоки; 

 система самостійних робіт; 

 принцип поетапного й автономного оцінювання 

успіхів учнів.



Призначені для телекомунікаційного спілкування учня 
із педагогами, працівниками бібліотек, лабораторій 
тощо. 

Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється 
через всесвітню мережу Internet. 

Формами мереженої комунікації є:

 електронна пошта – призначується для обміну 
інформацією між суб’єктами зв’язку, здійснення 
консультування;

 телеконференція дозволяє педагогу та учням, що 
знаходяться на відстані один від одного, 
організувати спільне навчання, обговорювати 
навчальні проблеми, брати участь у ділових іграх.



Це така організація навчального процесу, під час якої 
навчання здійснюється в процесі включення учнів до 
навчальної гри (ігрове моделювання явищ, 
«переживання» ситуації).

Сьогодні надають перевагу терміну «імітація» замість 
«гра» .

Навчальні ігри мають на меті крім засвоєння 
навчального матеріалу, умінь і навичок, ще й:

 надання учневі можливості самовизначитися;

 розвивати творчі здібності; 

 сприяють емоційному сприйманню змісту навчання.



Базується на організації навчального процесу, яка 
передбачає створення проблемної ситуації та активну 
самостійну діяльність учнів у її розв’язанні, що веде до 
ґрунтовного засвоєння й закріплення наукових положень, 
розвиває творче мислення, здатність до самостійної 
діяльності. 

Навчальна проблема – це суперечність між старою та 
новою інформацією. 

Можна виділити кілька видів проблемного навчання:

 проблемний виклад навчальної інформації педагогом;

 створення на уроці проблемної ситуації;

 формування і розв’язання проблеми самими учнями.



Важлива умова професійної підготовки 

кваліфікованих робітників - високий рівень 

педагогічної майстерності викладачів спеціальних 

дисциплін та майстрів виробничого навчання.

Найбільш продуктивними є такі напрями 

діяльності:

 робота в інноваційному режимі;

 використання форм і методів активного навчання.


