
Роботи педагогічних працівників, які прийняли участь в обласній виставці 

педагогічних технологій 

«Профтехосвіта Черкащини — 2021» 
 

№ 

з/

п 

Розділ 

виставки 

 

ПІБ 

Посада, 

кваліфікаційна 

категорія 

Назва 

матеріалів 

Анотація представлених 

матеріалів* 

1 Управлінський 

інструментарій 

Вальчевський 

Сергій 

Миколайович 

Старший 

майстер, перша 

кваліфікаційна 

категорія 

Інструментарій 

старшого майстра 

 

Даний програмний засіб містить основні 

положення організації роботи старшого майстра 

виробничого навчання у навчальних закладах 

професійно-технічної освіти: нормативно-

правові документи, методичні рекомендації, 

особливості процесу виробничого навчання, 

зміст діяльності старшого майстра виробничого 

навчання, вимоги до майстра та підготовки його 

до уроку. 

Програмний засіб пропонується для старших 

майстрів виробничого навчання професійно-

технічних закладів, що здійснюють підготовку 

та підвищення кваліфікації робітників. 

2 Управлінський 

інструментарій 

Ярема Наталія 

Володимирівна 

Практичний 

психолог 

Методичний 

посібник 

«Пам'ять, 

мислення увага» 

Методичний посібник «Пам'ять, мислення 

увага» містить методики,  вправи та є 

посібником в роботі при визначенні рівня 

розвитку та орієнтування в навколишньому світі 

здобувачів освіти. Вправи допоможуть зрозуміти 

дитину, отримати підказки для вирішення 

різноманітних питань у сфері виховання та 

налагодити співпрацю з дітьми.  

Методичний посібник призначений для 

практичних психологів, класних керівників, 

вихователів освітніх закладів для користування в 

корекційній та діагностичній роботі із 

здобувачами освіти. 

3 Професійна 

підготовка 

Гергун 

Володимир 

Афанасійович 

Викладач правил 

дорожнього 

руху, вища 

кваліфікаційна 

категорія 

Електронний 

підручник з 

предмету 

«Правила 

дорожнього 

руху» 

Даний підручник призначено для підготовки 

водіїв автотранспортних засобів (категорія «С»), 

трактористів – машиністів 

сільськогосподарського виробництва (категорії 

«А1», «А2») в закладах ЗП(ПТ)О. У підручнику 

в доступній формі із використанням сучасних 

інформаційних технологій викладені, відповідно 

до затвердженого Державного стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

необхідні теоретичні та практичні відомості з 

Правил дорожнього руху.  

Може бути використаний викладачами 

спеціальних предметів та учнями навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації при 

дистанційному, індивідуальному навчанні. 

4 Професійна 

підготовка 

Горобченко 

Юлія Петрівна 

Робочий зошит з 

предмету 

Зошит для практичних занять надає можливість 

покращити якість отриманих здобувачами освіти 



Викладач 

сільськогоспода

рського 

напрямку, перша 

кваліфікаційна 

категорія 

«Трактори» знань в області механізації виробничих процесів 

сільськогосподарського виробництва шляхом 

оптимізації їх роботи в  лабораторіях. 

У зошиті поставлені конкретні завдання щодо 

вивчення загальної будови тракторів та їх 

технологічних регулювань. 

Наведені в зошиті ілюстрації дають можливість 

здобувачам освіти знаходити відповіді на 

поставленні запитання, використовуючи мінімум 

додаткової літератури, активніше працювати з 

макетами машин і стендами, що знаходяться в 

лабораторіях. 

Рекомендовано викладачам, майстрам 

професійного навчання сільськогосподарського 

напрямку та здобувачам освіти. 

5 Професійна 

підготовка 

Натальченко 

Катерина 

Михайлівна 

Викладач 

харчового 

напрямку, вища 

кваліфікаційна 

категорія, 

старший 

викладач 

Електронний 

навчальний 

підручник з 

предмету 

«Технології» 

Частина ІІ 

Розділ І 

«Молекулярна 

кухня» 

Даний підручник – призначено для підготовки 

кухарів в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти.  

У підручнику розкрито модель виконання 

авторської програми з предмету «Технології», 

частина ІІ, розділ І «Молекулярна кухня».  

Навчальний матеріал поділений на розділи та 

теми, які містять теоретичні відомості, 

контрольні запитання, практичні роботи з 

використанням інструкційно-технологічних 

карток та навчальних відеоматеріалів, з участю 

здобувачів освіти, Державного навчального 

закладу «Уманський професійний аграрний 

ліцей». 

6 Професійна 

підготовка 

Кравченко 

Оксана 

Валеріївна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

харчового 

напрямку 

Збірник карток-

завдань з 

професії 

«Офіціант 3-го 

розряду»  

Картки – завдання призначні для контролю та 

перевірки знань з підготовки учнів за професією 

«Офіціант» 3-го розряду. В ньому подані різні 

завдання, які дають можливість розвивати 

логічне мислення учнів.  

Застосування збірника є доцільним під час 

уроків теоретичного та практичного навчання 

для учнів професійно-технічних навчальних 

закладів з професії «Офіціант».  

7 Професійна 

підготовка 

Мельник Ірина 

Григорівна 

Викладач 

перукарського 

напрямку, перша 

кваліфікаційна 

категорія 

Електронний 

навчальний 

підручник з 

навчальних 

модулів 

професійної 

кваліфікації 

«Перукар» 

 

Освітній простір вимагає постійного 

вдосконалення, а також переорієнтацію 

комп`ютерно-інформаційної складової. Великий 

обсяг інформації, відеоролики, пандемія, 

дистанційне навчання замислює вчителя над 

проблемою, як вчити, відповідати особистості 

учня, щоб йому було цікаво вивчати предмет і 

водночас швидко перевіряти результати 

контрольного опитування знань учнів. 

Використання комп`ютерів дозволяє 

автоматизувати роботу викладача та учня. 

Пошук нових підходів, педагогічних технологій, 

інформаційних технологій, освітніх 

комп`ютерних програм відкриває нові 



можливості в освіті та у викладанні предметів 

вимагає від вчителя модифікації окремих 

аспектів її діяльності. 

Електронних підручників з навчальних модулів 

професійної кваліфікації «Перукар», це нова 

генерація, що відповідає потребам сучасного 

здобувача освіти та має велику перевагу: 

автоматизація, систематизація зберігання 

інформації з необмеженим обсягом у будь-якій 

необхідній формі та перевірка та закріплення 

отриманих знань. 

Для здобувачів професійно-технічної освіти та 

викладачів освітніх закладів, слухачів курсів 

перукарського мистецтва, перукарів-початківців. 

8 Професійна 

підготовка 

Свиридюк 

Віталій  

Вікторович 

викладач 

професійного 

навчання 

 

Гайн Петро 

Іванович 

майстер 

виробничого 

навчання 

 

Заєць Андрій 

Олексійович 

майстер 

виробничого 

навчання 

 

Стенд для 

підготовки для 

підготовки 

здобувачів освіти 

з професії  

«Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткува

ння» 

 

Дане обладнання -  призначено для підготовки 

учнів, які навчаються в закладах професійно-

технічної освіти. Стенд для підготовки 

електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування є ефективним методом 

навчання здобувачів освіти. Використання 

набору схем і завдань дають майстру можливість 

чітко організовувати весь навчальний процес, 

допомагає формувати професійні 

компетентності майбутнього фахівця поступово, 

модуль за модулем з поетапним і детальним 

поясненням за готовими схемами. Стенд для 

підготовки електромонтера ІІ, ІІІ розряду, вже 

під час першого виробничого заняття учні 

сприймають навчальний матеріал в структурно-

логічній послідовності і цілісності. Робота з 

обладнанням навчає здобувачів освіти серйозно 

та відповідально ставитись до майбутньої 

професії, тобто під час виконання практичного 

завдання учень вчиться дисциплінованості, 

охайності, формуються його професійні 

компетентності. 

Стенд може бути використаний як під час 

виробничих занять так і при проведенні 

лабораторних робіт для здобувачів освіти в 

закладах П(ПТ)О.  

9 Професійна 

підготовка 

Шинкарук 

Петро 

Степанович 
Викладач 

предмету 

«Трактори», 

перша 

кваліфікаційна 

категорія 

Збірник 

тематичних 

тестових завдань 
з предмету 

«Трактори» 

Збірник містить в собі матеріал  на допомогу 

викладачам, майстрам  виробничого навчання та 

здобувачам освіти з професії «Тракторист-
машиніст сільськогосподарського виробництва», 

а саме тестові завдання. Запропоновані 

матеріали дають змогу здобувачам освіти не 

тільки перевірити рівень засвоєного матеріалу, а 

й аналізувати навчальний матеріал, розвивають 

логічне мислення. Тестові завдання можна 

використовувати при вивченні нового матеріалу, 

при тематичному оцінюванні, при підготовці до 

кваліфікаційного екзамену, для самостійної 



роботи здобувачів освіти на уроці та для 

виконання домашніх завдань. 

Рекомендовано викладачам професійного 

навчання сільськогосподарського напрямку та 

здобувачам освіти. 

10 Загальноосвітня 

підготовка 

Колесник 

Галина Сергіївна 

Викладач 

математики, 

вища 

кваліфікаційна 

категорія, 

викладач-

методист 

Тести з геометрії Пропонований електронний посібник містить 

тестові завдання згідно діючої програми для 

ПТНЗ з курсу геометрії. Посібник складається з 

двох розділів. Кожний тест першого розділу має 

15 завдань різного рівня складності, що дає 

змогу учневі обирати самому задачу і тим самим 

отримати відповідну кількість балів. Запитання 

тесту автоматично міняються місцями, що 

виключає можливість списати відповіді у 

товариша. На проведення тесту відводиться 30 

хвилин, то ж учень працює зосереджено, але має 

достатньо часу для розв’язування відповідних 

задач. По закінченню роботи з тестом на 

моніторі висвітлюється кількість набраних балів 

і отримана оцінка, що дає можливість учням 

відразу знати свій результат. Учень має змогу 

продивитися свої помилки і повторно розв’язати 

задачі. Другий розділ містить тести, розраховані 

на учнів, які мають початковий рівень знань з 

геометрії. Тож кожний тест має 15 завдань 

найпростішого рівня складності. Учневі 

надається можливість працювати із завданнями, 

які йому посильні і отримувати очікувані бали. 

11 Загальноосвітня 

підготовка 

Попов Микола 

Миколайович 

Викладач фізики 

та математики, 

перша 

кваліфікаційна 

категорія 

Текстові задачі Вивчення математики є не самоціллю, а засобом 

формування в здобувачів освіти математичних 

способів мислення, вміння аналізувати, 

моделювати, здійснювати логічні кроки 

міркування з розумінням їх змістовного 

наповнення. Текстові задачі — один із 

найважливіших розділів математики, оволодіння 

яким сприяє формуванню в здобувачів освіти 

логічного мислення, вміння здійснити 

моделювання умови, застосовувати математичні 

способи мислення до задач життєвого 

спрямування.  

Посібник містить теоретичні відомості з 

методики навчання здобувачів освіти 

розв’язувати текстові задачі курсу математики, 
зразки  задач різних типів, добірку з 100 завдань 

для самостійної роботи. 

 

12 Загальноосвітня 

підготовка 

Ростикус Ірина 

Миколаївна 

Викладач 

фізики, 

математики та 

інформатики, 

Функції, їх 

графіки 

У даному збірнику підібраний та 

систематизований матеріал про тригонометричні 

функції , їх властивості та графіки. Особлива 

увага приділена побудові графіків функцій та 

рівнянь, аналітичний вираз яких містить 

тригонометричні функції. 



перша 

кваліфікаційна 

категорія 

Збірник містить необхідний теоретичний 

матеріал, приклади розв’язування рівнянь, 

спрямованість яких – розширити та поглибити 

знання здобувачів освіти. Також містяться 
завдання для самоконтролю після вивчення 

теми. 
13 Загальноосвітня 

підготовка 

Свиридюк Надія 

Андріївна 

Викладач хімії 

та біології, вища 

кваліфікаційна 

категорія, 

викладач-

методист 

Електронний 

підручник з 

предмету «Хімія» 

Даний підручник -  призначено для підготовки 

учнів, які навчаються в закладах професійно-

технічної освіти. У підручнику в доступній 

формі із використанням сучасних інформаційних 

технологій викладені відповідно до нової 

програми загальноосвітньої підготовки (рівень 

стандарту) необхідні учням теоретичні та 

практичні відомості з предмету. Наведені 

матеріали за змістом і структурою повністю 

відповідають чинній програмі курсу хімії. У 

програмі послідовно розкриваються основні 

змістові лінії хімічної компоненти Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти. 

14 Загальноосвітня 

підготовка 

Старовойтова 

Тетяна 

Володимирівна 

Викладач історії, 

вища 

кваліфікаційна 

категорія, 

викладач-

методист 

Опорний 

конспект з історії 

України 

(допомога при 

підготовці до 

ЗНО (ДПА) 

Пропонована розробка враховує вимоги чинної 

програми з предмету історія України, згідно 

базового підручника Власов В.С. Історія України 

(рівень стандарту) : підручник для 10 класу 

закладів загальної середньої освіти / В.С. 

Власов, С.В. Кульчицький. – Київ : Літера ЛТД. 

2018. – 256 с. 

Завдяки стислому текстові, учні зможуть швидко 

знайти вичерпну відповідь на багато питань. 

Опорний конспект можна використовувати як 

для вивчення окремих тем так і для повторення 

пройденого матеріалу. В рубриці «в дзеркалі 

історії» можна знайти багато цікавих 

15 Загальноосвітня 

підготовка 

Ткач Юлія 

Іванівна 

Викладач 

географії та 

біології, друга 

кваліфікаційна 

категорія 

Методична 

розробка 

«Тиждень 

географії у 

професійно-

технічному 

закладі» 

У пропонованому збірнику ви ознайомитесь із 

розробками  матеріалів предметного тижня з 

географії у професійно-технічному закладі, що 

адаптовані до вікової категорії, професійного 

напрямку, сучасного покоління дітей. Методика  

проведення предметного тижня полягає в 

організації  заходів що носять інформаційний та  

загальний  характер, створюючи новий освітній 

простір, використовуючи різноманітні 

інформаційно-комунікаційні технології. 

Методична розробка містить сценарії 

позакласних заходів у рамках проведення Тижня 

географії, а також дидактичні матеріали до них.  

Рекомендовано для вчителів географії. 

16 Загальноосвітня 

підготовка 

Швець Людмила 

Дмитрівна 

Викладач 

громадянської 

освіти, перша 

Практичний 

посібник з 

медіаграмотності 

Практичний посібник з медіаграмотності 

присвячений найбільш гострим та актуальним 

питанням, які мають першочергово 

обговорюватися на уроках з курсу 

«Громадянська освіта», тренінгах з 



кваліфікаційна 

категорія 

медіаграмотності. Це збірка практичних порад і 

методик, що допоможуть викладачам дохідливо 

та ефективно викладати цей предмет. 

Призначений для викладачів курсу 

«Громадянська освіта» розділ 

«Медіаграмотності», класних керівників, лідерів 

та всіх, кого цікавлять складні проблеми 

критичного мислення. 

17 Загальноосвітня 

підготовка 

Шевчук Тетяна 

Василівна 

Викладач 

англійської 

мови, перша 

кваліфікаційна 

категорія 

Використання 

мультимедійних 

презентацій на 

уроках  

англійської мови 

 

Мультимедійна презентація – це спеціальна 

мультимедійна технологія, яка являється одним з 

найбільш поширених і корисних засобів для 

ілюстрації навчального матеріалу. Вона дає 

можливість зробити взаємодію учня і викладача 

з віртуальними об’єктами, які відображаються на 

екрані, більш продуктивною. На даний час 

використання мультимедійних презентацій на 

уроках англійської мови є дуже актуальним, 

оскільки вони сприяють формуванню 

комунікативних навичок і створення атмосфери 

співпраці викладача і здобувачів освіти. 

В роботі представлені варіанти учнівських і 

авторських тематичних презентацій. Для 

широкого кола читачів. 

18 Національно-

патріотична, 

виховна, 

спортивно-

масова робота 

Шевчук Тетяна 

Василівна 

Керівник гуртка 

«Художнє 

слово», перша 

кваліфікаційна 

категорія 

Сценарій 

виховного заходу 

«Леся Українка і 

Черкащина: на 

прощу до Тараса» 

 

Сценарій виховного заходу «Леся Українка і 

Черкащина: На прощу до Тараса» розроблений 

відповідно до Указу Президента України від 29. 

01. 21 №32/2021 «Про відзначення 150 – річчя 

від дня народження Л. Українки». 

Сценарій оформлений у вигляді презентації. В 

основу розробки сценарію були взяті 

дослідження Зінаїди Тархан – Берези, 

заступника директора з наукової роботи 

Шевченківського національного заповідника в м. 

Каневі. 

Сценарій доповнено відомими поезіями поетеси 

та комунікативними розвиваючими іграми. 

Для широкого кола читачів. 
 


