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Вступ 

 
   Сучасні  вектори соціуму вимагають  якісно нового рівня знань, 
освітніх та професійних компетентностей, практичних умінь, а отже  і 
поновленої освіти. Складові освітньої галузі Сумщини сприяють втіленню 
основних принципів освітньої діяльності, зокрема і закладів професійно 
(професійно-технічної) освіти.  Забезпечення регіонального  ринку праці 
залежить від ефективного фукціонування кожного закладу, зокрема  
Державного навчального закладу «Охтирський центр професійно-технічної 
освіти» є складником  системи освіти Сумської області, який включає в себе 
відококремлений навчальний підрозділ м. Тростянець та філію смт Велика Писарівка. 
У закладі створено сприятливі умови для успішного впровадження  сучасних 
технологій і методик формування  ключових компетентностей здобувачів освіти . 
  Сучасний роботодавець зацікавлений в працівникові, який має наступні якості: 
уміння логічно мислити; уміння вирішувати проблеми, приймати рішення, 
одержувати і використовувати інформацію; уміння планувати свою діяльність; 
уміння вчитися та співпрацювати. Сучасний рівень науки і техніки потребує 
формування і виховання творчо мислячих кваліфікованих робітників. 
Сьогоднішньому учню недостатньо лише поглинання «готової» інформації.. 

Сучасний робітник – повинен уміти застосовувати на практиці нові сучасні 
матеріали, знати їх властивості та технічні характеристики, володіти новими 
інструментами та обладнанням, мати практичний досвід виконання робіт за 
інноваційними виробничими технологіями. Випускник з таким рівнем професійної 
компетентності буде конкурентоспроможним та мобільним на ринку праці, 
займатиме активну соціальну позицію. Тут необхідне застосування такої технології 
навчання, що дає можливість сформувати в учнів уміння використовувати набуті 
знання для вирішення виробничих ситуацій, в тому числі нестандартних.  
  Усвідомлюючи роль загальноосвітньої підготовки у формуванні професійних 
компетенцій викладачі закладу освіти розглядають використання міжпредметних 
зв’язків як суттєвий чинник у цьому процесі. Міжпредметні зв’язки – це єдність 
цілей, функцій змісту та структури навчальних дисциплін. Вони сприяють інтеграції 
загальноосвітніх і професійних знань, методичному вирішенню багатьох 
дидактичних проблем професійної підготовки. Активними учасниками організації 
освітнього процесу у ДНЗ «Охтирський центр професійно-технічної освіти»  у 
форматі використання міжпредметних звязків є викладачі загальноосвітньої 
підготовки Кириленко Н.М., Саввова І.О., Слонь Н.П., Сорока А.Ю.та викладачі 
професійної підготовки Негода Л.М., Сасіна О.М.  
  Учасники освітнього процесу ДНЗ «Охтирський центр професійно-
технічної освіти»  ґрунтовно вивчили  використання  міжпредметних знань  у 
процесі  формування професійних компетентностей, визначили шляхи їх 
впровадження в освітній  процес. На підставі чого визначили мету роботи: 
теоретично обґрунтувати педагогічні умови реалізації міжпредметних 
зв’язків на уроках загальноосвітньої підготовки на прикладі використання 
завдань професійного спрямування з професії «Кухар». 
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 Роль міжпредметних зв’язків у формуванні  
професійних компетентностей майбутніх кухарів 

       Динамічні зміни, які відбуваються у професійно-технічній освіті, 
спрямовані на те, щоб допомогти випускникам професійних (професійно-
технічних) навчальних закладів у професійній підготовці. У них повинні бути 
сформовані та розвинуті такі якості, як творчий пошук, високі професійні 
знання та навички.  Наразі актуальною проблемою залишається низький 
рівень знань учнів робітничих професій, що стосується загальноосвітніх 
предметів, зокрема  природничої освіти.  «Все, що знаходиться у взаємному 
зв’язку, повинно викладатися у такому ж зв’язку» зазначав Я.А. Коменський.  
Ці слова видатного педагога  набули ще більшої значущості сьогодні, в час 
бурхливого розвитку науки і виробництва, коли наука стає безпосередньою 
продуктивною силою. Знання з різноманітних галузей тепер не ізольовані, не 
уособлені. Вони стають найбільш дієвими при врахуванні зв’язку між 
науками. У цьому разі здійснення зв’язків між предметами відіграє важливу 
роль у професійному становленні. Міжпредметні зв’язки для 
загальноосвітніх предметів - це конкретизація основних наукових положень, 
залучення фактичного матеріалу, використання завдань з професійним 
змістом, що дає змогу органічно поєднати загальноосвітню і професійну 
підготовку в єдиний освітній процес . 
       Щодо компетентнісного підходу, то з практичної точки зору, він є 
засобом посилення прикладного, практичного характеру всієї освіти. Знання 
основних математичних законів та правил, кількісних методів дослідження,  
обчислювальних прийомів  є однією із найважливіших вимог до професійної 
діяльності сучасного фахівця. Без базової шкільної підготовки із математики, 
фізики, хімії важко собі уявити успішну самореалізацію на ринку праці, 
оскільки наприклад математика формує саму систему інтелектуальних та 
моральних установок здобувача освіти, розвиває певну інтуїцію. Хімія 
посідає чільне місце серед природничих наук, оскільки дає змогу поєднувати 
і пояснювати процеси перетворень, які відбуваються у живій та неживій 
природі. Сьогодні фізика має надзвичайно високий авторитет серед інших 
наук, який здебільшого зумовлений науково-технічним та інформаційно-
комунікаційним розвитком людства. Прикладна фізика сягає корінням до 
основоположних істин і основних понять фізичної науки, але пов’язана з 
використанням цих наукових принципів у практичних пристроях і системах. 
      Розглянуті вище аспекти  навчання, по суті, визначають професійну 
компетентність випускника. У зміст поняття «професійна компетентність» 
практики професійної освіти вкладають осмислення особистісних 
можливостей фахівця, які дозволяють йому самостійно та достатньо 
ефективно вирішувати завдання.               
    Одним із важливих питань професійної педагогіки є впровадження в 
освітній процес форм та методів, які ґрунтуються на реалізації між 
предметних зв’язків.  З точки зору методичного забезпечення заявлені 
вимоги реалізуються практикою впровадження інноваційних уроків, які 
мають нетрадиційну, гнучку структуру і орієнтовані на зростання інтересу 
учнів до навчання та підвищення їх фахового рівня. Йдеться не про 
насичення уроків загальноосвітніх предметів матеріалом професійного циклу 
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або, навпаки, про те, щоб наповнити уроки професійно-технічного циклу 
матеріалом загальноосвітніх предметів, надаючи їм структуру інших 
предметів, а про інтеграцію знань, умінь, навичок з різних предметів, про 
вдосконалення структури власного предмета, про синтез суб'єктивно нового 
знання, який повинен стати основною метою інтеграції навчальних 
дисциплін.             
       Шляхи здійснення міжпредметних зв’язків є однією із актуальних 
проблем вдосконалення методів навчання. Засоби реалізації міжпредметних 
зв’язків можуть бути різні: питання, завдання, задачі, проблемні ситуації, 
навчальні проблеми міжпредметного змісту, прикладні задачі та інші. Великі 
можливості для активізації пізнавальної діяльності дають самостійні роботи 
на міжпредметній основі, які носять комплексний характер, тобто 
потребують всебічної характеристики об’єкту на основі застосування знань із 
декількох предметів. Використання міжпредметних зв’язків в освітньому  
процесі сприяє формуванню професійних компетентностей  майбутніх 
кухарів. Предметні взаємозв’язки слід розглядати як складну і різнобічну 
систему, в основі якої повинен бути учень, як об’єкт навчання. 
        Опрацювавши роботи дослідників у галузі інтегративних процесів в 
освіті викладачі з’ясували про необхідність міжпредметних зв’язків 
професійної та загальноосвітньої підготовки. Так, І. Каньковський стверджує, 
що принцип генералізації знань дає змогу краще зрозуміти матеріал, що 
вивчається, оскільки породжує структуру, яка значн тісніше взаємодіє з 
новими знаннями, ніж окремі факти. Чим більше зв’язків може бути 
встановлено між новими знаннями і вже наявними, тим глибше й ширше 
буде розуміння нового матеріалу, і тим краще він буде засвоюватися.В той 
же час, О. Іванов акцентує увагу, що міжпредметна інтеграція дозволяє 
своєю нестандартністю зацікавити учнів, дає їм можливість використовувати, 
підсумовувати і по-новому осмислювати отримані раніше знання. Разом з 
тим надаються можливості формувати в учнів загальнонавчальні 
компетенції, що неможливе при ізольованому вивченні предметів. І. 
Козловська доводить, що загальноосвітні предмети, будучи базою для 
вивченняпредметів професійного блоку дисциплін, сприяють підвищенню 
якості професійної підготовки, з іншого боку вивчення предметів 
професійного блоку дисциплін допомагає учням закріпити отримані знання 
по загальноосвітніх предметах, доповнює і поглиблює їх при розгляді 
наукових основ техніки, технології, організації і економіки виробництва. На 
необхідності реалізації міжпредметних зв’язків у професійній підготовці 
майбутніх фахівців кулінарного профілю акцентували увагу дослідники 
Л.Ковальчук та Т. Стахмич . 
         Усвідомлюючи роль загальноосвітньої підготовки у формуванні 
професійних компетенцій ми розглядаємо використання міжпредметних 
зв’язків як суттєвий чинник у цьому процесі. Міжпредметні зв’язки – це 
єдність цілей, функцій змісту та структури навчальних дисциплін. Вони 
сприяють інтеграції загальноосвітніх і професійних знань, методичному 
вирішенню багатьох дидактичних проблем професійної підготовки.  
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                   Професійна спрямованість уроків української мови 

Однією з ключових компетентностей Нової української школи визначено 
спілкування державною мовою, уміння усно й письмово висловлювати й 
тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди. Учні повинні 
сприймати рідну мову як сучасну, європейську,багату, культурну, розвинену, 
усвідомлювати її важливість  в усіх сферах життя. 

У програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з української 
мови зазначено, що «основна мета навчання рідної мови полягає у 
формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка 
володіє вмінням і навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися 
засобами рідної мови»…, тобто забезпечує належний рівень комунікативної 
компетенції». 

Викладачу української мови та літератури   професійно (професійно-
технічного) закладу  необхідно приділяти увагу формуванню однієї з 
ключових компетенцій: «Розуміння суті та соціальної значущості учнем 
майбутньої професії, виявлення до неї стійкої зацікавленості». Мова і 
професія – дві важливі суспільні категорії, що визначають глибину пізнання 
світу, опанування надбань цивілізації, рівень мовленнєвої культури. Ці 
категорії покликані обслуговувати потреби суспільства, окремих його груп і 
кожної людини зокрема. Знати мову професії означає вільно володіти 
багатим лексичним матеріалом з обраного фаху, додержуватися граматичних, 
лексичних, стилістичних, акцентуаційних норм професійного спілкування. 
 Розвиток компетентності спілкування рідною мовою формує  в учнів 
здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і 
культурних явищ – у навчанні, вдома, у вільний час, професійній діяльності. 
        Для досягнення цієї мети окреслено три основних напрямки:  духовна 
культура українського народу, мовленнєві компетенції, культура 
професійного  спілкування, що в поєднанні ведуть до культури професії. 
Реалізацію цих напрямків викладач здійснюю через профілювання 
навчального предмета, тобто максимально наближує до загальних і 
професійних компетенцій майбутніх фахівців.  

Уроки української мови розраховані  на повторення, закріплення, 
розвиток зв’язного мовлення, поглиблення знань, умінь і навичок, набутих 
учнями у школі. Мета цих уроків – збагатити словниковий запас учнів, 
навчити їх правильно розуміти і грамотно писати терміни, користуватися 
довідниками, словниками, оформляти ділові папери, грамотно викладати свої 
думки на письмі, розвивати усне зв’язне мовлення.  
       Практика показує, що на уроках української  мови в професійно 
(професійно-технічних) закладах не можна обмежуватися текстами шкільних 
підручників, посібників, збірників диктантів – дидактичний матеріал має бути 
наближений до специфіки професії. А це зобов’язує, звертати увагу на ті 
труднощі, з якими учні зустрічаються під час вивчення спеціальних і 
загальноосвітніх предметів. Слід відмітити  професійне спрямування уроків, 
які забезпечують формування професійно значущих якостей особистості учня,  
формування позитивного ставлення до своєї професії. На уроках української 
мови, для того щоб учні краще оволоділи багатим мовним арсеналом слів-
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термінів, кліше-форм, синтаксичних конструкцій робітничих професій 
використовуються  такі види роботи як: диктанти; словникова робота, 
складання речень за опорним словами; переклад тексту професійного 
спрямування українською; написання творів,ессе на тему:  «Мій професійний 
вибір». Послідовна  робота дозволяє в подальшому використовувати 
виробничу лексику для наведення прикладів до певних правил та для вправ з 
орфографії, пунктуації, стилістики в усних відповідях тощо. 
      Як засіб підвищення грамотності учнів викладач використовує 
дидактичні вправи: «Орфоепічна хвилинка». Завдання: Розставте наголос у 
словах: начинка, кулінарія, фольга, голубці, йогурт, кетчуп, ваги. З двома 
професійними словами складіть речення.  Фразеологічне дослідження. 
Завдання: Доберіть як можна більше фразеологізмів зі словом каша. За 
допомогою інтернет-ресурсів дослідіть походження фразеологізму "дати 
березової каші". Напишіть про це міні-твір. Письмова розминка. Завдання. 
З’ясуйте, назви яких продуктів харчування згадано у фразеологізмах. 
Запишіть, за допомогою словника поясніть значення фразеологізмів. 
(Капустяна голова, як гриби після дощу, серце з перцем, яблуку ніде впасти, 
гарбуза піднести, як горохом об стінку, на вербі груші, лавровий вінок, 
дістанеться на горіхи.) 
         У контексті професійного спрямування підібрано  словикові, 
коментовані, пояснювальні диктанти, завдання різного характеру: 
 Наприклад                                  

1.  Традиційні українські страви 
  Символіка народної матеріальної культури особливо насиченою була у 
сфері традиційної кулінарії та харчування. І це закономірно, оскільки 
українці — споконвічний хліборобський народ.  

Відповідно до цього традиційно-побутова культура у своїй основі 
ґрунтувалася на цінностях хліборобської праці, культі землі й родючості та 
шануванні головної цінності хліборобства — хліба. Український фольклор 
рясніє сюжетами його звеличування та підкреслення пріоритету: «Хліб — 
усьому голова», «Без хліба — нема обіду»… 
   2. Запишіть цифри словами: 2/3 (склянка); 4/9 (метр); 4/5 (кілограм); 
                                                   1/5 (літр); 1/5 (кілограм);1/5 (відро); 
                                                   1/5 (доба); 1/5 (хвилина). 
1) При  вивченні теми  «Словосполучення і речення. Синтаксичні зв’язки в 
них» викладач  пропонує такі вправи: 
1.Спишіть речення. Випишіть всі можливі словосполучення. Визначте тип 
зв'язку слів у словосполученні. 

Система харчування складається із сукупності певних ознак 
традиційно-побутової культури етносу: набір харчових продуктів, способи їх 
обробки й приготування страв, харчові обмеження, заборони й переваги, 
режим повсякденного харчування, асортимент обрядових страв, звичаї, 
пов’язані з приготуванням та споживанням їжі.   
2. Запишіть словосполучення і сполучення слів у дві колонки. 

Професія кухаря; здоров’я людини; кухар і кондитер; кулінарні 
секрети; подати страву; офіціант і бармен; зухвало поводяться; культура та 
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антикультура; подати страву; готовий виріб; поєднувати кольори; багато 
знати; постійно вдосконалюватися.  
3.Поясніть значення слів кухар- кондитер. Складіть із ними речення та 
визначте тип  зв'язку слів у словосполученні. 
 4.Опишіть технологію приготування вареників  із картоплею за малюнком. 
Випишіть усі можливі словосполучення. 
        Для опанування учнями мовних явищ використовую, окрім класичного, 
цікавий дидактичний матеріал із кулінарії. . Використання сучасних текстів 
сприяє популяризації сучасної української мови.  
    Наприклад, 
Завдання: 
Опишіть технологію приготування за технологічною схемою «Вареники із 
картоплею». Випишіть усі можливі словосполучення 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
2). При вивченні теми 
«Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, 
пунктуації і стилістики» пропонує вправи. 

1. Перекладіть текст  українською  мовою, визначите його стиль. 
Поясніть вжиті розділові знаки.                   

Повар 
Повар –это человек, который занимается приготовлением пищи в 

заведениях общественного питания. Но эти сухие и скучные слова не могут в 
полной мере охарактеризовать повар скую профессию. Потому что повара, 
иногда, называют настояним волшебником, который может из самих 
обыкновенных продуктов приготовить блюдо, имя которому — шедевр 
вкуса. 
       2. Складіть опис за малюнком «Робоче місце кухаря для приготування 
бутербродів», поясніть ужиті розділові знаки. 
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 «Робоче місце кухаря для приготування бутербродів» 
 
 
 
 
 

Самоконтроль! Картка підказка. 
- а - продукти; б - готова страва; в - обробна дошка; г - пристосування; ґ – 
інструменти. 
      Коли йде мова про творчу роботу, то вона може бути написана на будь-
якому уроці мови. Не обов’язково це повинен бути стандартний (за вимогами 
програми) твір. Такі роботи не потребують багато часу, але дають змогу не 
лише активізувати мислення, дізнатися думку з приводу чогось, але й 
перевірити засвоєння мовних знань із певного розділу, а також реалізувати 
компетентнісний підхід, бо ж тут не лише знання мови, але й професії. 
Наприклад: 
    1. Складіть власне висловлювання на тему «Вибір професії – один з 
найголовніших кроків у житті людини». 
 3)Приклад дидактичного матеріалу до теми «Слова власне українські й 
запозичені. Виправдані й небажані запозичення» 

     «Творча майстерня». Виконайте завдання за рівнями 
І рівень 

Введіть у словосполучення власне українські слова: борошно, урожай, жито, 
суниця, яблуко, куття, сито, тісто, кваша 

ІІ рівень 
Складіть меню для відомого українського ресторану, використовуючи власне 
українську лексику. 

ІІІ рівень 
Опишіть професію кухаря й уявне робоче місце, використовуючи власне 
українські слова. 
      Мовний інструментарій сучасного кухаря включає в себе терміни  та 
технології, прийоми численних країн, традицій, епох. Використання словників 
професійного спрямування розвиває лексичний запас. Словник –це справжній 
арсенал, яким потрібно майстерно коритуватися, щоб стати по-справжньому 
віртуозним кулінаром. Викладач розробила словник кухаря на кожен день. До 
нього включені  найпотрібні і корисні поняття, про які не варто  забувати в 
повсякденній роботі  (1.Додаток «Професійний словник кухаря). 
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Формування мовленнєвих компетентностей  майбутніх  робітників  
на уроках англійської мови 

  В умовах інтеграції України у міжнародну спільноту та відкритий 
європейський простір освіти велика увага приділяється вивченню іноземних 
мов як складової професійної підготовки кваліфікованих робітників. У 
зв’язку з цим  підвищуються вимоги до формування професійних 
компетенцій у закладах професійної(професійно-технічної) освіти.  

Професійно орієнтована міжкультурна комунікативна компетенція – це 
мотиви, інтереси знання, навички та вміння, які забезпечують людині 
спілкування іноземною мовою в приватній, суспільній, професійній  галузі. В 
процесі формування професійної компетенції необхідно проаналізувати 
мовні потреби  здобувачів освіти та визначити, яка інформація з різних 
дисциплін буде використовуватись на різних етапах навчання.  Для 
успішного професійно орієнтованого навчання іноземній мові важливу роль 
відіграють співпраця та консультації з викладачами спеціальних дисциплін, 
використання автентичних спеціалізованих матеріалів, використання 
сучасних методів та підходів.  
        Під «міжпредметною координацією» слід розуміти постійний 
динамічний багатосторонній зв’язок у навчанні іноземної мови з 
професійним спрямуванням та спеціальних дисциплін, що виступають 
замовниками професійної лексики, необхідної для іншомовного 
професійного спілкування, якого мають навчити викладачі на заняттях з 
іноземної мови. 

Навчання англійської мови з використанням  професійної 
спрямуваності у  підготовці кваліфікованих робітників реалізується шляхом 
досягнення таких цілей:  

практичної – передбачає формування загальних та професійно 
орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій для забезпечення 
ефективного спілкування в  професійному середовищі;  

освітньої – зумовлює формування в  учнів загальних компетенцій,  що 
дозволятиме випускникам продовжувати навчання в  професійному 
середовищі після отримання диплома;  

розвивальної – через допомогу учням у формуванні загальних 
компетенцій задля  зміцнення впевненості  як користувачів іноземної мови та 
їхнього позитивного ставлення до вивчення мови;  

соціальної – сприяє становленню критичного самоусвідомлення та 
вміння спілкуватися в міжнародному середовищі. 

Обравши метод навчання, викладач вдається до певних прийомів – 
елементарних методичних вчинків, спрямованих на розв’язання конкретного 
методичного завдання на певному етапі заняття. Це складова або разова дія 
на шляху реалізації методу (наприклад, введення професійної лексики з 
опорою на малюнки, креслення, схеми; контроль аудіювання шляхом тесту 
множинного вибору; організація вправляння у використанні нових лексичних 
одиниць тощо). Одним із ключових компонентів будь-якого навчання є 
система вправ для формування навичок та вмінь, що входять до складу 



12 
 

відповідної діяльності. Організація процесу навчання іноземної мови з 
професійним спрямуванням спираюся на методичний принцип домінантної 
ролі вправ. Сформувати професійні мовленнєві навички та вміння можна 
через багаторазове здійснення відповідної операції, тобто за допомогою 
вправ – спеціально організованого виконання окремих операцій, дій для 
оволодіння ними або їх удосконалення. Структура вправи містить:завдання-
інструкцію, у якій зазначено, що повинні зробити учні; зразок виконання; 
матеріал вправи;  ключ для самоконтролю.  
     Постає питання як виконати загальноосвітню програму і навчити учнів 
володіти іншомовною термінологією в професійній підготовці. Тут однієї 
теми  недостатньо. Тому щоб вийти з  даної проблеми  викладач 
започаткувала на кожному уроці рубрику «професійна платформа». Для 
цього підбираються тексти професійного спрямування з якими разом з 
учнями працюють декілька уроків до повного розуміння тексту.  На початку 
кожного заняття пропонується  фахова лексика (в англійському та 
українському варіантах) в обсязі, необхідному для розуміння тексту та 
активного обговорення зазначених в завданнях матеріалів. Слід зауважити, 
що під час вибору і перекладу цих слів, головним чином, дотримуються їх 
термінологічного значення. Показником того, що лексичний мінімум 
засвоєно, є набуття умінь тими, хто навчається, вільно, у нормальному 
мовному темпі відтворити кожне слово в його англійському та українському 
варіантах.  Наприклад:   вправа  «Магічні очі».  
Інструкція:   слід  уважно прочитати у словнику слова з теми, та запам’ятати 
їх.         Словник  до теми:         «Groats, cereals» 

№ Англійська мова Транскрипція Українська мова 
1 porridge [ 'pɔriʤ ] каша 
2 buckwheat [ 'bʌkwi:t ] гречана крупа 
3 semolina [ ‚semə'lɪnə ] манна крупа 
4 oatmeal [ 'əutmi:l ] Вівсяна крупа 
5 lentils [ 'lentilz ] чечевиця 
6 grits [ grits ] вівсянка 
7 samp [ samp ] кукурудзяна крупа 
8 fine-ground barley [ fain-graund 'bɑ:li ] ячнева крупа 
9 pearl-barley [ pə:l-'bɑ:li ] перлова крупа 
10 rice [ rais ] рис 
   Відповідно до поставленої мети вправи побудовані  так,  щоб навчити учнів 
самостійно працювати з іншомовним текстом, забезпечити виокремлення 
основної інформації, її уточнення і деталізацію. З цією метою передбачається 
виконання завдань технологічного напрямку. За формою завдань вправи 
поділяються на окремі види, наприклад, вибір правильного - неправильного 
варіанту, сполучення слів у реченні, розташування в певній послідовності, 
множинний вибір.  Наприклад, зєднати речення з відповідним малюнком. 
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          За своїм характером такі вправи  не тільки навчальні й тренувальні, а 
ще й стимулюють логічне мислення майбутніх кухарів. Виконання цих вправ 
допомагає сформувати  в учнів   уміння критичного мислення та навички 
висловлювати власну думку іноземною мовою, що дуже важливо для 
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розвитку української молоді в сучасних ринкових умовах, з їхньою 
мобільністю. 
        Для ефективнішого засвоєння професійної лексики викладач 
використовує таблиці, схеми,  які дають можливість учням докладніше 
розповісти про свою професію, назвати інструменти,  якими вони 
користуються в своїй практичній діяльності і операції, що виконують за їх 
допомогою.  Учні з слабким рівнем підготовки можуть складати речення 
граматично правильно оформлені за допомогою цих таблиць.  
Наприклад, 
 
 

              
 

Важливим мотиваційним елементом в оволодінні професійною 
лексикою є такий вид роботи, як читання і переклад технологічного тексту з 
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метою здобуття корисної інформації. Після тексту додається завдання: 
знайти ключеві слова чи речення; виписати професійні слова. Професійно 
орієнтоване читання є першим складником іншомовної компетенції фахівців 
будь-якої галузі. Читання текстів професійного спрямування розширює 
можливості ефективного цільового опанування  професійної інформації. 
Наприклад:  
      Reading. Group work. 
T.: Let’s practice our knowledge about British meals and complete the text with 
the words or word combinations in the box. We’ll work in small groups: the first 
and the second. That group which do the task faster will be winner. You have 5 
minutes. Let’s start! 
 
 
 

The English like what they call.... They must be able to recognise what they 
are eating. Usually they like ....., roast beef, Yorkshire pudding and ...... 

Afternoon tea is taken at about 5 o’clock, but it can hardly be called a meal. 
It is a cup of tea and cake or... ...At the weekends afternoon tea is a special ….. . 
Friends and visitors are often invited to... over a cup of tea. 
Dinner is the most…..meal of the day. It is usually eaten at 7 o’clock. The first 

course may be ... (though the English don’t like it very 
much). The …..will often be fish or meat, perhaps the 
traditional…. of old England, and a let of vegetables. The 
next course will be something sweet and often cooked, such 
as a ... . Last of all there may be cheese, often with ..... 

It is common knowledge that the English are very 
fond of…... They like to have ‘a nice cup of tea’ 6 or 8 times 
a day, sometimes even more. 
On Christmas Day a …..is traditionally cooked for dinner. It 
is usually followed by ….. . Long before Christmas 

housewives begin to plan what cake to make for Christmas. 
UsuallytheymakefantasticChristmascakes 
       За наповненням завдання складаються з речень текстів. Їх виконання є по 
суті багаторазовим читанням уривку з конкретно поставленим в окремому 
випадку новим завданням. До кожного тексту передбачаються також вправи, 
що мають на меті розвиток вміння дати вмотивовану відповідь (спростувати 
твердження, дати  відповідь на питання, що обмежується кількістю варіантів. 
Як у процесі формування граматичних навичок, так і під час засвоєння нової 
професійної лексики необхідно закріплення в пам’яті учнів зв’язків між 
типом мовленнєвої ситуації, думкою і словами, потрібними для її 
оформлення. Для вільного вживання лексичної одиниці в різних ситуаціях 
спілкування використовуються вправи для формування та розвитку 
лексичних навичок говоріння. Це можуть бути рольові та ділові ігри, робота 

 
biscuits (x2), roast turkey, ‘good plain food’, tea, fish and 

chips, Christmas pudding, substantial, main course, fruit pie, 
soup, roast beef, beef steak, have a chat, occasion 
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в парах чи групах, знаходження лексичних одиниць у тексті, 
перефразовування, пояснення значення, відпрацювання в діалогічному та 
монологічному мовленні тощо. Наприклад:  
 Завдання: запропонуйте  варіанти відповідей на   наступні запитання: 
_ Are there many establishments in our country where people can enjoy 
food and get entertainment? 
_ How many restaurants/ cafes/ bars etc do you think there are in 
Belarus? 
_ How often do you go to restaurants? Is service good in them? 
_ Is the level of waiters’ profi ciency enough in our country? 
_ What are the tendencies in public service industry in Ukraine? Is it 
developing? Are new public service establishments appearing? 
      Цікаві вправи на конкретизацію основної інформації; вправи тематичного 
узагальнення, що підводять до вміння анотувати та реферувати текст; 
лексичні вправи, що розвивають мовну здогадку; вправи на розвиток техніки 
перекладу з метою уточнення розуміння прочитаного. 
      Успіх залежить від наближення змісту та методів навчання до 
формування практичних навиків здобувачів освіти, з обов’язковим 
урахуванням їхніх інтересів, мотивації та здібностей. Таким чином, шляхом 
впровадження міжпредметної інтеграції для оптимізації процесу навчання  
кваліфікованих робітників з професії   «Кухар» з’являється можливість 
посилити мотивацію до оволодіння професійними компетенціями, підвищити 
якість знань та сформувати вміння кваліфіковано здійснювати професійну 
діяльність кваліфікованого робітника харчових технологій через подачу   
рецептів  приготування страв  на англійській мові та презентація  їх на 
уроках.   Наприклад, 

Technological card 
 Dessert  "Trostyanets basket 

№ 
з/п 

 
Name of products 

On 2 pieces On 10 pieces 
 

Н Н 
 For meringue   
1 Eggs (proteins)  35 175 
2 Sugar 35 175 
3 Powdered   sugar  35 175 
5 Corn starch 5 25 
 For the cream   
6 Cream cheese 40 200 
7 Cream 33%  40 200 
8 Powdered sugar 20 100 
9 Vanillin 0,01 0,05 
 For decoration   
10 Berries (strawberries, currants) 40 200 
11 Mint for decoration 1 5 
 Output 100g (2pcs)  

 
100g (10pcs) 
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                                            Cooking technology  
        To prepare the meringue: beat the egg whites with a mixer at low speed 
until foaming. Gradually increase the speed by adding sugar, beat until dissolved, 
add powdered sugar and citric acid in portions. At the end of beating, add starch 
and mix quickly. 
        Put  the protein mass into a pastry bag with a nozzle «open star» and set aside 
on a baking sheet covered with parchment, give the shape of a basket with a 
diameter of 6-7cm. Bake for 1.5 hours at a temperature of 100ºC. 
    To prepare the cream: cream cheese is placed in a container, add sifted 
powdered sugar and beat until smooth, then add vanillin and pour the cream. The 
mass is whipped to a thick consistency. The cream is spread in a pastry bag with a 
nozzle «open star». Put cream in the middle of the basket, decorate with berries, 
mint leaf and sprinkle with powdered sugar. 
                             Requirements of quality 

Appearance: the dessert retains the shape of a basket; the 
cream holds its shape 
                       well, decorated with fresh berries and mint. 
Color: meringue - snow white, cream - creamy, berries - 
according to type. 
 Consistency: meringue - crispy, cream - loose, 
homogeneous, elastic 
Smell: protein, cream cheese, cream, vanilla, mint. 
Taste: dessert - sweet with a taste of cream cheese and 

cream, berries - sour. 
       Професійно орієнтоване читання є першим складником іншомовної 
компетенції фахівців будь-якої галузі. Читання текстів професійного 
спрямування розширює можливості ефективного цільового опанування  
професійної інформації. Наприклад: 
Завдання: перекладіть текст усно без словника 
        Afternoon tea one can hardly call a meal. This may mean a cup of tea and a 
cake taken in the sitting-room or at work. For many Englishmen it is a social 
occasion when people often come in for a chat over their cup of tea. But some 
people like to have the so-called ‘high tea’ which is quite a substantial meal. They 
have it between five and six o’clock. In a well-to-do family1 it will consist of ham, 
tongue and tomatoes and salad, or kipper, or tinned salmon, or sausage, with strong 
tea, bread and butter, then stewed fruit, or a tin of pears, apricot or pineapple with 
cream and custard, and pasties, or a bun. The evening meal goes under various 
names: tea, ‘high tea’, dinner or supper (as we have mentioned already) depending 
upon its size and the social position of those eating it 
       Педагог професійної (професійно-технічної) освіти потребує постійного 
пошуку нових методів та засобів навчання, які дозволять підвищити рівень 
мовної підготовки майбутніх робітників. З цією метою викладач  сформувала 
дидактичний контент завдань професійного спрямування користуючись  
різноманітними платформами Linquahouse, breakingnewsenglish, Jamboard, 
Mind maps, writeandimprove, ELT concourse (2.Додаток «Дидактичний 
контент завдань професійного спрямування»). 
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       Математична грамотність у професійній діяльності кухаря 
       
       Математична грамотність — це здатність людини мислити математично 
й формулювати, застосовувати та інтерпретувати математику для розв’язання 
проблем у різноманітних контекстах реального світу. Вона включає в себе 
поняття, процедури, факти та засоби для опису, пояснення й прогнозування 
явищ; допомагає людині зрозуміти, яку роль математика відіграє у світі, та 
робити обґрунтовані умовиводи і приймати виважені рішення, необхідні 
творчому, активному й мисля-чому громадянину ХХІ століття.  Звернемося 
до рамкового документа з математики PISA-2022, яка  намагається бачити 
математику в контексті нинішнього мінливого світу, який надзвичайно 
швидко розвивається під впливом нових технологій і тенденцій і в якому 
громадяни змушені бути творчими й активними шукати нестандартні 
рішення, що стосуються як їхнього приватного життя, так і суспільства, у 
якому вони живуть, загалом. Це ставить у фокус здатність мислити 
математично, що завжди була складником рамкового документа PISA з 
математики.   Технологічні зміни зумовлюють необхідність розуміння 
учнями /студентами тих понять обчислювального мислення, які є 
складниками математичної грамотності. Метою програми PISA з оцінювання 
математичної грамотності є розроблення індикаторів, які показують, 
наскільки ефективно країни готують своїх учнів / студентів до використання 
математики в кожному аспекті їхнього особистого, суспільного та 
професійного життя як творчих, активних і мислячих громадян ХХІ століття. 
Для досягнення цієї мети PISA розробила визначення математичної 
грамотності та засади оцінювання, які відображають його важливі елементи. 
         У визначенні математичної грамотності йдеться про здатність людини 
формулювати, застосовувати й інтерпретувати (та оцінювати) математику. Ці 
три слова — формулювати, застосовувати й інтерпретувати — забезпечують 
корисну та значущу структуру організації математичних процесів, описуючи, 
що людина робить для поєднання контексту проблеми з математикою і, отже, 
для розв’язання проблеми.  
   У кожному математичному завданні тестування PISA-2022 приділятимуть 
увагу або математичному мисленню, або одному з трьох математичних 
процесів:  
• формулювання ситуацій математично;  
• застосування математичних понять, фактів, процедур і міркування;  
• інтерпретація, застосування й оцінювання математичних результатів. 
   У рамковому документі з математики для PISA-2022 збережено чотири 
контекстні категорії, які входять до  циклу PISA-2022. Зазначимо, що  
«Професійні контексти. Завдання цієї категорії зосереджені на світі праці. 
Завдання, які належать до цієї категорії, можуть містити інформацію про таку 
діяльність працівника, як вимірювання, оцінювання вартості й замовлення 
матеріалів для будівництва, нарахування заробітної плати й бухгалтерський 
облік, контроль якості, планування й інвентаризація, проведення 



19 
 

дизайнерських та архітектурних робіт, прийняття рішення щодо робочих 
питань тощо.» 

  
        
         
    Математична грамотність полягає в умінні застосовувати математичні 
(числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у 
різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих 
математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення 
проблем. А чи потрібно кухарю добре знати математику?  
       Професійна освіта, як складова частина системи освіти України, 
спрямована на формування в учнів професійних знань, умінь, навичок. 
Вимога сьогодення– формування компетентного, конкурентоспроможного 
фахівця. На даний момент широко поширені професії, пов’язані саме з 
математикою. Сьогодні майже неможливо знайти роботу, в якій 
математика не грає ніякої ролі. Звідси, одне із завдань викладача,  дати 
учням не лише знання з програмового матеріалу, а й виробити уміння 
застосовувати їх у професійній діяльності. При цьому слід врахувати те, 
що більшість учнів, які вступають до професійних(професійно-технічних) 
закладів мають переважно середній, а іноді й початковий рівень знань з 
математики. І лише одиниці - достатній та високий рівень підготовки.  
Дуже часто учні  акцентують свою увагу на вивченні спеціальних 
навчальних дисциплін, а загальноосвітні предмети, які теж є 
обов’язковими для вивчення, сприймаються як другорядні, а можливо й не 
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потрібні. Тому не втрачає своєї актуальності проблема мотивації навчання 
математиці.[3] 
   Як же зацікавити учнів? Як переконати їх, що математика в їхній 
професії вкрай необхідна, а не навпаки? За яких умов учні будуть добре 
вивчати предмет? Лише тоді, коли зрозуміють, що отримані знання 
знадобляться у житті, обраній професії, побуті. Дієвим способом 
підвищити мотивацію є демонстрація застосування знань та вмінь, які 
відпрацьовуються на уроці,у майбутній професійній діяльності. Навіть 
зміна в задачі кількох слів на слова, пов’язані з професією, вже робить 
задачу цікавішою в очах учнів.   
     Професійна спрямованість уроків математики полягає в тому, щоб учні 
на практиці змогли використовувати знання, набуті на уроках математики. 
Сьогодні, як і вчора, і завжди робітник зобов’язаний бути творцем. На 
будь-якій ділянці проявляти власну ініціативу, вносити нові технічні ідеї, 
досягати максимального економічного ефекту, дотримуватися точності 
розрахунків. Тому треба вміти підставляти числові дані у відповідні 
формули, розраховувати кількість потрібних інгредієнтів та сировини, 
розуміти і аналізувати отриманий результат. Знання, не пов’язані з 
практикою, забуваються. Знання з математики, пов’язані з, практикою, 
життєвим досвідом, умінням застосовувати їх у нестандартних ситуаціях, 
більш міцні, стабільні, корисні. Саме професійна спрямованість у 
викладанні математики допоможе учням краще оволодіти знаннями, 
пов᾽язати їх з майбутньою професією, впевнено почуватися  на робочому 
місці. 
     Шляхи здійснення міжпредметних зв’язків є однією з актуальних 
проблем удосконалення  методів навчання. Тому  професійно спрямовані 
завдання  викладач нашого закладу освіти намагається використовувати 
на різних етапах уроку математики. Засоби реалізації можуть бути 
різні:запитання, завдання, задачі, проблемні виробничі ситуації та інше.  
Наведемо декілька прикладних застосувань теоретичних знань з  
математики, що пов’язані з безпосередньою   професійною діяльністю. Всі 
етапи приготування їжі, покупка продуктів потребують математичних 
знань. При приготування страв потрібно вираховувати скільки порцій 
вийде із приготовленого виду продукту, вирахувати собівартість 
продукту. Наприклад: Скільки порцій борщу можна приготувати у 
каструлі, діаметром 90 см та висотою 62 см, якщо вага 1 порції борщу 500 
г. Кухар має вміти порахувати кількість калорій та жирів, що входить до 
його страви для клієнтів, що стежать за своєю фігурою, на замовлення має 
вміти висококалорійну страву  перетворити на низькокалорійну, 
розрахувати енергетичну цінність та вагу страви.  При приготуванні 
виробів з тіста та оформленні готових страв кондитеру в нагоді стане 
розділ математики «Комбінації геометричних тіл» та «Об’єми». 
Провідним засобом формування в учнів навички професійного 
користування математикою має стати широке і системне застосування 
методу математичного моделювання протягом усього періоду формування 
професійних компетентностей майбутніх кухарів. Такий підхід посилить 
професійну спрямованість навчання математики, сприятиме формуванню 
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в учнів стійких мотивів до оволодіння математичними знаннями. 
Наприклад, завдання:  

1) Просіювач борошна – бурат має призматичне сито, площа його основи 
дорівнює 20 м кв., площа повної поверхні 730 м кв. Під час роботи воно 
пошкодилось. Вирахувати площу пошкодженої частини сита за умови, 
що призма правильна шестикутна, та коли воно виходить з ладу, то 
пошкоджується лише одна грань. 
2) Кондитери виготовили святковий торт у якого радіус нижнього ярусу 
20 см, а верхнього 12 см. Скільки потрібно мастики для покриття 
поверхні торта, якщо висота нижнього яруса 10 см, а верхнього 8 см. 
29.    
3)   Виготовили 10 тістечок у формі тетраедра з ребром 6 см, 8-у формі 
правильної чотирикутної піраміди зі стороною основи 5 см, а ребром 6см 
та 6 тістечок у формі правильної шестикутної піраміди зі стороною 
основи 3 см і бічним ребром 6 см. Скільки глазурі необхідно 
приготувати для покриття цих тістечок, якщо відомо, що на 100 см2 йде 
16 гр. глазурі? 
4) Визначити площі поверхні, порівняти залежність площі від процесів 
випаровування та окислення. 

 
              . 
        Приклади застосування теоретичних знань з  математики, що пов’язані з 
безпосередньою  професійною діяльністю наведені в  кейсі (3. Додаток  
професійний кейс «Дидактичні матеріали з математики»). 
         Отже,  провідним засобом формування в учнів навички професійного 
користування математикою має стати широке і системне застосування 

http://4.bp.blogspot.com/-fNpTkN-qGj0/VDGCrxIXEsI/AAAAAAAAAHg/vWbLCfvCVvo/s1600/24.jpg
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методу математичного моделювання протягом усього періоду формування 
професійних компетентностей майбутніх кухарів.  

Зміст природничої освіти як підгрунтя для формування 
 професійної компетентності 

            
        Відповідно до Концепції «Нова українська школа» та Державного 
стандарту освіти, новий зміст освіти, покликаний формувати в особистості 
компетентності, необхідні для успішної самореалізації у суспільстві, 
успішного вирішення життєвих проблем, спроможності у подальшому 
навчатися та провадити професійну діяльність. Згідно з рекомендаціями 
Європейського парламенту та Ради Європи щодо формування таких 
ключових компетентностей, Концепцією «Нова українська школа» 
передбачено 10 ключових компетентностей. Однією з них є компетентності в 
природничих науках і технологіях яка передбачає наукове розуміння 
природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в 
практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, 
аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, 
аналізувати результати для майбутніх кваліфікованих робітників дуже 
важливо. 

Виходячи з завдань освітньої галузі «Природознавство», природничо-
наукова компетентність передбачає оволодіння учнями термінологічним 
апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення 
суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг 
природних явищ і процесів; набуття досвіду практичної та 
експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі 
майбутньої професійної діяльності. Набувши природничо-наукову 
компетентність випускники професійно(професійно-технічних) закладів 
можуть адекватно і відповідально реагувати на стрімкі соціальні зміни, 
виходячи з своїх соціальних та індивідуальних потреб, розширюють 
можливості самореалізації, спектр способів і засобів досягнення бажаного 
майбутнього.  
  Під природничо-науковою компетентністю розглядаємо набуту у 
процесі навчання інтегровану здатність учнів, що включає оволодіння 
понятійно-термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння 
предметних знань та усвідомлення фундаментальних ідей і принципів 
природничих наук, зокрема суті основних законів і закономірностей природи, 
що дають змогу зрозуміти перебіг природних явищ і процесів. Природничо-
наукова компетентність – цілісна система ціннісно-смислових орієнтацій, 
знань, здібностей, умінь і ставлень особистості, що мобілізується в 
специфічних сферах її життєвої діяльності, пов’язаних з галуззю 
природознавства.  

Природничо-наукова компетентність має наступні особливості: 
забезпечує розвиток над предметних  компетентностей;  має високий ступінь 
узагальнень; формується впродовж всього періоду навчання і визначає 
кінцеві результати освіти, закріплені в ДСО; має  предметний та 
міжпредметний характер, оскільки пов’язана відразу з декількома освітніми 
галузями та професійними компетціями; вбирає в себе компоненти ключових 
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і предметних компетентностей, які належать до кожної навчальної 
дисципліни і формуються впродовж періоду навчання.  

    Основою природничих наук є фізика, предметом якої є 
фізичні тіла, їх рух, перетворення і форми прояву на різних 
рівнях. Фізика є однією з найважливіших наук. Вона 
справила настільки серйозний вплив на життя людства, що 
цього просто неможливо не помітити. Тим не менш, багато 

людей не відразу дадуть відповідь на питання про її значення. Заслуги фізики 
важко переоцінити. Будучи наукою, що вивчає найбільш загальні і 
фундаментальні закони оточуючого нас світу, вона невпізнанно змінила 
життя людини. Можна без перебільшення сказати, що знання, здобуті 
фізиками за століття розвитку науки, присутні в будь-якій області людської 
діяльності.  
        Фізичні закони і явища лежать в основі практично всіх сфер діяльності 
людини. Сьогодні потрібні не просто фахівці, а професіонали своєї справи. 
Люди, здатні не тільки виконувати певну роботу, а підходити до неї творчо, 
розуміти суть технологічних процесів. Фізична дисципліна лежить в основі 
технічного прогресу і вирішує безліч завдань пов’язаних з професією кухар.  
    Отже, зміст курсу фізики з врахуванням особливостей підготовки 
кваліфікованих робітників  на основі міжпредметних зв’язків може бути 
розглянутий    таким чином:  
          розгляд в лекційному курсі прикладів, які пов’язані з об’єктами і 
технологіями майбутньої професійної  діяльності; 
         вибір задач фізичного практикуму з різних розділів фізики, так і 
фаховоспрямованих задач майбутньої професії. 
     Учням слід нагадувати, що явища, які вивчаються в курсі фізики широко 
використовуються в процесі кулінарної обробки продуктів. Під час 
характеристики якості сировини для приготування страв, слід звертати увагу 
учнів на її фізичні властивості: температуру плавлення (наприклад, жиру), 
консистенцію, теплопровідність. Визначення фізичних властивостей 
продуктів відіграє велику роль під час бракеражу готових страв та 
кулінарних виробів. Знання з предмету «Фізика» дають пояснення сутності 
надвисокочастотного випромінювання, що застосовується в мікрохвильових 
шафах та інфрачервоного нагрівання, що застосовується в грилях. Цей 
матеріал вивчається в розділі «Теплове устаткування» з предмету 
«Устаткування підприємств харчування».Такі явища, як ультразвук, 
ультразвукові промені, сублімаційна сушка вивчаються в курсі фізики і на їх 
фізичну основу можна спиратися при викладанні предмету «Технологія 
приготування їжі з основами товарознавства». Відомо, що варіння при 
підвищеному тиску та температурі (в автоклаві) прискорює харчову обробку 
продуктів. Теоретичну основу цих знань учні отримують з курсу фізики в 
темі «Залежність кипіння рідини від тиску». Тема «Вологість» є базовою при 
вивченні режиму зберігання сировини та готової продукції. Відомо, що для 
правильного зберігання сировини встановлюється певна вологість та 
температура повітря. Прикладом використання знань з предмету «Фізика» на 
уроках з предмету«Технологія приготування їжі з основами товарознавства» 
може бути: жир є поганим провідником тепла і завдяки цьому продукти 
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певною мірою захищені від пригорання, ця властивість жиру 
використовується при смаженні; при варінні та смаженні м’яса великим 
шматком висока температура може викликати переварювання або підгоряння 
верхніх шарів м’яса, а в середині шматки залишаться сирими, так як вони 
мають низьку теплопровідність. Відтак, вага великошматкових 
напівфабрикатів не повинна перевищувати 2,5 – 3 кг. 
          Під розв’язуванням задач ми розуміємо прийняття оптимального 
рішення в заданій ситуації. Кожній професії відповідає своя тематика задач із 
професійним змістом. На відміну від задач, що ілюструють практичне 
застосування теоретичних положень курсу фізики, задачі з 
професійним змістом містять більш конкретні дані, наводять ряд важливих 
деталей, що мають значення для спеціальної орієнтації учнів. Як правило, 
такі задачі викликають значний інтерес, особливо якщо їх розв’язання 
підказує учням практичне вирішення якого-небудь виробничого питання. 
Використання задач професійного змісту сприяє свідомому засвоєнню курсу 
фізики, забезпечує розуміння учнями суті технологічних закономірностей, 
які вивчають.  Наприклад, кожен етап  приготування українського борщу 
можна пояснити завдяки законам фізики. 
         На сьогоднішній день, завдання викладача фізики професійного 
(професійно-технічного) навчального закладу - організувати освітній процес 
так, щоб активізувати учнів, викликати в них потребу пізнавати, а не просто 
здобувати знання з предмету. Уроки мають захоплювати учнів, 
пробуджувати в них інтерес до професії, бажання пізнавати принцип дії  
обладнання з яким працює кухар.  

 
    



25 
 

 
 
       
 
      Також на уроках  велику увагу викладач фізики  приділяє розв’язуванню 
задач, проблемних завдань професійного змісту. Наприклад :У якій каструлі 
молоко  нагріється скоріше – у відкритій чи закритій? 

Відповідь: У закритій каструлі молоко  нагрівається і доходить до 
кипіння швидше, ніж у відкритій, тому що з відкритої посудини частина 
тепла  втрачається разом з парою, що випаровується. 
         Подібні задачі дозволяють підвищити інтерес учнів до вивчення фізики,  
забезпечують міцність засвоєння знань та вміння застосовувати ці знання у 
професійній діяльності, допомагають розвивати аналітичне та логічне 
мислення.  Велику зацікавленість в учнів викликають задачі або питання, 
відповіді на які базуються на їх життєвому досвіді (4. Додаток «Приклади 
завдань професійного спрямування»).  
      Іншою складовою природничої галузі наук є хімія, яка вивчає хімічні 
елементи, їх властивості, перетворення і сполучення. Хімія має тісний 
зв’язок з фізикою. Наприклад, будова хімічних елементів та їх електронних 
оболонок, утворення зв’язків між атомами пояснює фізичне знання. 
Основними ознаками викладання хімії поряд з отриманням загальної 
середньої освіти є зв'язок із змістом професійної підготовки, відповідність 
вимогам кваліфікаційної характеристики і підготовка бази для предметів 
професійно-технічного циклу щодо розуміння хімічних процесів, які є 
визначальними у професії.  
       Протягом усього процесу навчання майбутніх кухарів  має здійснюватися 
інтеграція знань та вмінь з хімічних і спеціальних дисциплін, оскільки 
хімічні знання мають пряме відношення до професійних знань. Вони мають 
володіти знаннями про: будову, фізичні та хімічні властивості, способи 
добування, використання різноманітних неорганічних та органічних речовин; 
основні термодинамічні, енергетичні, кінетичні закономірності перебігу 
різних хімічних процесів (розчинення, осадження та ін.);  основні процеси, 
що відбуваються при виробництві різних продуктів харчування, при 
приготуванні їжі, зберіганні та псуванні харчових продуктів і т.ін.;  роль 
макро  та мікроелементів в організмі людини тощо. Наприклад, слід 
досконало володіти знаннями про будову, класифікацію, фізичні та хімічні 
властивості, способи добування різних вуглеводів для збагачення меню 
стравами. Крім цього, майбутні фахівці харчових технологій повинні вміти 
розпізнавати, аналізувати, прогнозувати, порівнювати різні хімічні речовини, 
реакції, процеси; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки і робити 
висновки, систематизувати та узагальнювати знання з хімічних і 
технологічних дисциплін. Наприклад,  предмет «Хімія» тісно пов’язаний з 
технологією приготування  їжі з основами товарознавства. Під час вивчення 
питання: «Процеси, що відбуваються в продуктах під час їх теплової 
обробки» хімічну природу основних поживних речовин – білків, жирів 
вуглеводів, вітамінів слід базувати на знаннях з хімії. Тому  викладач 
повинен надати базові знання з хімії та пов’язати їх з матеріалом, який 
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вивчається. У такий спосіб  звертаємо увагу на міжпредметні зв’язки 
хімічних і технологічних дисциплін, що забезпечує формування інтегрованої 
системи знань та умінь майбутніх фахівців харчового профілю. Важливого 
значення у вивченні хімії слід надавати технології проблемного навчання. У 
цьому випадку процес навчання побудований у такий спосіб, що учні 
засвоюють новий навчальний матеріал завдяки розв’язанню проблемних 
теоретичних і практичних завдань, вирішуванню різних професійних 
ситуацій. При цьому викладач або  учень ставить проблему, а тоді її 
вирішують спільно або окремо. Для проблемного навчання головним є 
дослідницький метод. Під час такого навчання учні вчаться мислити логічно, 
науково, творчо; впевнені у своїх знаннях та можливостях. Проблема, яку 
вирішують учні може бути як внутрішньо дисциплінарною, так і 
міждисциплінарною. Наприклад, при вивченні теми «Вуглеводи» ставимо 
такі проблемні запитання: 1) Чим подібні та чим відмінні два вуглеводи — 
глюкоза і фруктоза? У яких продуктах харчування вони містяться? 2) Що 
називають клейстеризацією, кавітацією, декстринізацією? Яке значення 
мають ці процеси у формуванні смакових властивостей готових страв? 
Здобувачі освіти при цьому не є пасивними слухачами, а розв’язують 
завдання професійного спрямування. Наприклад, знаючи властивості білків, 
поясніть чому посуд із під молочних продуктів слід мити спершу холодною 
водою, а потім гарячою, а не навпаки. Також при вивченні теми «Жири» з 
органічної хімії на початку заняття викладач демонструє такі харчові 
продукти: масло, маргарин, олію і пропонує визначити тему і план заняття. У 
такий спосіб, не називаючи теми, викладач розпочинає лекцію з навчальної 
проблеми. Вирішення навчальної проблеми може бути і всередині заняття. 
Таким чином, саме проблемне навчання є найдійовішим засобом активізації 
мислення учнів, розвитку їх творчих здібностей. Воно вважається 
найефективнішим засобом викладання навчального матеріалу з будь-якого 
предмета, в тому числі хімії 
         Підвищенню пізнавальної активності учнів,  закріпленню їхніх знань 
сприяє використання кросвордів, логогрифів та анаграм. Охарактеризуємо 
їх. Логогриф — це гра, в якій літери в слові не замінюються іншими, а 
викидаються або додаються нові. Анаграма — це гра, в якій літери в слові 
можна поміняти місцями і одержуємо слово, що має протилежне значення. 
Наведемо приклади таких завдань. Завдання 1. Від назви якого хімічного 
елемента, викинувши першу літеру, можна утворити назву алкогольного 
напою, що використовується в харчовій промисловості для виготовлення 
харчових есенцій? (бром → ром; хром → ром). Завдання 2. У назві якого 
галогену зміна порядку літер приводить до одержання виду картоплі? (хлор 
→ лорх). Зазначимо, що особливо цікавими  є кросворди з розгадуванням 
ключового слова (наприклад, усі запитання в кросворді є такими, що 
вимагають знань з органічної хімії, а ключове слово означає харчовий 
продукт). 

Розв’язування задач є одним з важливих факторів поєднання теорії з 
практикою, активізації пізнавальної діяльності учнів. Розв’язуючи задачі учні 
набувають навичок самостійної роботи. Як форма навчання, розв’язування 
задач розвиває спостережливість учнів, виховує ініціативу. Розв’язування 
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задач виробничого змісту дає змогу встановлювати міжпредметні зв’язки з 
метою формування в учнів цілісного уявлення про процеси, які протікають 
на виробництві, готує до майбутньої професійної діяльності. 
        Без перебільшення можна сказати, що розв’язання задач професійного 
змісту під час вивчення хімії в закладах професійно(професійно-
технічної)освіти є однією з умов підвищення актуалізації 
пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує ефективність освітнього 
процесу, створює умови для подальшої практичної діяльності, всебічного 
розвитку особистості, сприяє кращій підготовці майбутніх фахівців для 
сучасного виробництва, зростання продуктивності праці (5.Додаток 
«Завдання і задачі професійного змісту на уроках хімії»). 

 Професія кухар - складна і потребує багатьох знань і вмінь з різних 
загальноосвітніх предметів, важливим серед яких є біологія. Біологія, як 
наука відіграє важливу роль у професійній діяльності  кухаря. 

Головна справа кухаря – приготувати не тільки смачну, але і корисну 
їжу. Компетентний кухар знає, що споживання повноцінне тоді, коли їжа 
містить всі корисні речовини у відповідній кількості. Виробництво їжі в 
сучасному світі - це ціла індустрія, складна і високотехнологічна. Слід 
зазначити, щоб оволодіти  тонкощами мистецтва приготування їжі, кухар 
повинен бути обізнаним з біології. 

Біологія – наука про живі організми та їх взаємозв’язок з навколишнім 
середовищем. Вона вивчає всі аспекти життя організмів на планеті Земля. У 
темі «Обмін речовин і перетворення енергії»  учні знайомляться з 
вуглеводами, білками, вітамінами, які є основою функціонування біологічної 
системи. Також дана тема є актуальною, тому що кухар готує їжу, яка носить 
дієтичний чи лікувальний характер. Потрібно навчити  раціонально і розумно 
використовувати їх співвідношення, щоб не зашкодити здоров’ю людини. 

Вуглеводи, як білки і жири, є важливим будівельним матеріалом для 
нашого організму. Вони живлять наш мозок, нервову систему і органи 
життєво важливою енергією. Їх значення в живому організмі вивчаємо у темі 
«Вуглеводи та ліпіди». Для нормального функціонування організму 
необхідно правильно дозувати їх споживання, зокрема складні вуглеводи. 
Кухарю перш ніж складати меню, необхідно врахувати кілька важливих 
моментів. По-перше, їжу з складних вуглеводів краще вживати вранці, а на 
крайній випадок в першій половині дня. По друге, складні вуглеводи, дуже 
повільно засвоюються організмом, не викликають різких стрибків інсуліну і, 
відповідно, не загрожують накопиченням в жировому прошарку. Вони дуже 
погано розчиняються у воді, тому досить довго затримуються в організмі. 
Складні вуглеводи включають в себе крохмаль, глікоген, клітковину і 
пектини. Залежно від концентрації цих компонентів в продуктах, вони мають 
різну харчову цінність. 

Таким чином, біологічне значення речовин, що містяться в харчових 
продуктах надважливе. Так, вуглеводи і жири є джерелом енергії, білки, вода 
та мікроелементи - це основа пластичних речовин в організмі. Вітаміни і 
мікроелементи - це біологічно-активні незамінні речовини, які необхідні для 
правильного обміну речовин в організмі людини.  
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Їжа в організмі людини має багатофункціональне значення. Вона 
забезпечує його пластичними речовинами, які необхідні для побудови нових 
клітин, тканин, забезпечує синтез важливих сполук, як джерело енергії, 
необхідної для життєдіяльних процесів в організмі, а також для виконання 
розумової і фізичної роботи. 
           Професійно зорієнтовані завдання спонукають до дії, оскільки 
спрямовані не на відтворення інформації, а на організацію самостійної 
пошукової і творчої діяльності школярів з метою розв’язання протиріччя між 
заданим і невідомим. Як правило, такі завдання передбачають вихід за межі 
предметного матеріалу, мають не лише навчальну, а й життєву цінність, 
оскільки ґрунтуються на актуальному (цікавому для учня) матеріалі, містять 
опис певної ситуації, яка пояснює потребу виконання. Саме єдність вказаних 
ознак дає підстави для виокремлення цього типу завдань як самостійної 
дидактичної і методичної одиниці. Наведемо приклади таких завдань: 
1. Відомо, що дієтологи радять людям, схильним до повноти, вживати в їжу 
овочі з мінімальним умістом крохмалю. Чи можливо у домашніх умовах 
визначити наявність крохмалю в овочах? 
 2. Як забезпечити „стабільний” вміст глюкози в організмі? 
 3. Як відбувається перетравлювання у ротовій порожнині картоплі у складі 
салату, насиченого оцтом? 
 4. Чим людство розплачується, домагаючись виробництва рафінованого 
цукру? 
  6. Відомо, що дієтологи радять людям, схильним до повноти, вживати в їжу 
овочі з мінімальним умістом крохмалю. Як ви думаєте, чому?  
7. Як ви гадаєте, у чому причина лікувальної дії крохмалю? 
 8. Ви збираєтесь випекти пиріг, який слід посипати цукровою пудрою. Перед 
вами два поліетиленові пакети. В одному – крохмаль, в іншому - цукрова 
пудра. Як можна розрізнити ці дві порошкоподібні речовини?  
12. Поясніть твердження „Білки – основа життя”. 
 13. Курячі яйця — багатий на білки продукт. Усіх яєць отримано: 70 % — 
від першої курки, 30 % — від другої. Перша з кожної сотні дає 83 яйця вищої 
категорії, а друга — 63, решта оцінюються першою категорією. Наскільки 
вірогідно, що яйце, навмання вибране з кошика, в якому їх принесено на 
базар, виявиться вищої категорії? 
14. Яка їжа швидше перетравлюється в тваринному каналі людини: 
рослинного чи тваринного походження? Поясніть чому?  
22. Що ж відбувається з білком у вас дома на кухні? 
 23. Яка різниця в призначенні вуглеводів, жирів і білків як компонентів їжі?  
24. Синтез білків в умовах лабораторій і хімічних заводів – завдання дуже 
складне. В яких напрямках розв’язуються ці проблеми? 
 25. Вітамін С підвищує імунітет людини. Добова потреба у цьому вітаміні 
75-100мг. Скільки лимонів повинна людина з’їсти, якщо середня маса 
лимону - 100г, а вітаміну С в ньому – 0,5%. 26. Вітамін А (ретинол) покращує 
стан шкіри, слизової оболонки очей, підвищує імунітет, забезпечує гостроту 
зору у сутінках. Цей вітамін міститься у молоці, вершковому маслі і т. д. В 
організмі людини він синтезується в печінці з каротину, джерелом якого в 
природі є морква, томати і обліпиха. Чи достатньо з’їдати кожен день по 100г 



 

моркви ( вміст каротину 
у каротині – 6мг. 
 15. Вітамін D необхідний органі
зубів. Він міститься в риб`ячому жирі, вершковому маслі, яйцях. Добова 
потреба у вітаміні – 0,01мг. Визначте, чи достатньо приймати один раз у день 
5 капель 0,01% масляного роз
0,04мл, густина розчину 
       Професійне спрямування вивчення загальноосвітніх предметів, в тому 
числі географії, забезпечує поглиблене вивчення  країн світу
географії надають можливість дізнатися про  найцікавіші  факти  зі всього 
світу про професію  кухаря.  
континентів пов’язано з кліматом. Відмінність рослинного та тваринного 
світу пояснюється географічним пол
проживають на різних материках мають різні гастрономічні уподобання.
Тому вивчаючи  країни 
харчовій промисловості та звертає увагу на
континентах.  Формування в учнів географічного кругозору допомагає їм 
застосовувати здобуті знання на практиці. 
заслуговує на увагу  професійна рубрика на уроках географії «Які страви  
готують на різних континентах».

 
     Африка. У розвинених африканських країнах страви обов’язково 
термічно обробляють (якщо це не фрукти та не зелень) і як правило, гарно 
приправляють спеціями та гіркими прянощами. Це необхідно для знищення 
паразитів та мікроорганізмів, які добре розмножуються в умовах
клімату. Пшеничні та кукурудзяні
страв готують з бобових культур. М’ясні страви
стосується бананів, то їх їдять не тільки сирими, але додають у салати, супи, 
смажать.  Саме з причин
переважно стрункі. 
Північна Америка. 
раціональністю та масовістю, об’єднує кухні різних народів. 
страви швидкого приготування: бургери, стейки, сосиски
американської випічки 

моркви ( вміст каротину – 0,005%) , якщо добова потреба у вітаміні А 

15. Вітамін D необхідний організму у період формування і розвитку кісток і 
зубів. Він міститься в риб`ячому жирі, вершковому маслі, яйцях. Добова 

0,01мг. Визначте, чи достатньо приймати один раз у день 
5 капель 0,01% масляного розчину цього вітаміну. Об’єм однієї ка
0,04мл, густина розчину – 0,92г/мл. 

Професійне спрямування вивчення загальноосвітніх предметів, в тому 
забезпечує поглиблене вивчення  країн світу

географії надають можливість дізнатися про  найцікавіші  факти  зі всього 
світу про професію  кухаря.  Звичайно, що географічне розташування 
континентів пов’язано з кліматом. Відмінність рослинного та тваринного 
світу пояснюється географічним положенням континентів. 
проживають на різних материках мають різні гастрономічні уподобання.
Тому вивчаючи  країни світу викладач географії  надає характеристику 
харчовій промисловості та звертає увагу на страви, які готують на різних 

Формування в учнів географічного кругозору допомагає їм 
застосовувати здобуті знання на практиці. Наприклад, 
заслуговує на увагу  професійна рубрика на уроках географії «Які страви  
готують на різних континентах».  

розвинених африканських країнах страви обов’язково 
термічно обробляють (якщо це не фрукти та не зелень) і як правило, гарно 
приправляють спеціями та гіркими прянощами. Це необхідно для знищення 
паразитів та мікроорганізмів, які добре розмножуються в умовах
клімату. Пшеничні та кукурудзяні  (угалі) пляцики  слугують хлібом. Багато 
страв готують з бобових культур. М’ясні страви  - переважно курячі. Що 
стосується бананів, то їх їдять не тільки сирими, але додають у салати, супи, 

Саме з причини такого дієтичного харчування африканці 

 Американська їжа характеризується стандартністю, 
раціональністю та масовістю, об’єднує кухні різних народів. 
страви швидкого приготування: бургери, стейки, сосиски
американської випічки – яблучний пиріг Apple Jonathan, Yankee Apple John, 
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0,005%) , якщо добова потреба у вітаміні А – 2мг, а 

зму у період формування і розвитку кісток і 
зубів. Він міститься в риб`ячому жирі, вершковому маслі, яйцях. Добова 

0,01мг. Визначте, чи достатньо приймати один раз у день 
чину цього вітаміну. Об’єм однієї каплі – 

Професійне спрямування вивчення загальноосвітніх предметів, в тому 
забезпечує поглиблене вивчення  країн світу. Уроки   

географії надають можливість дізнатися про  найцікавіші  факти  зі всього 
Звичайно, що географічне розташування 

континентів пов’язано з кліматом. Відмінність рослинного та тваринного 
оженням континентів. Люди, які 

проживають на різних материках мають різні гастрономічні уподобання. 
викладач географії  надає характеристику 

страви, які готують на різних 
Формування в учнів географічного кругозору допомагає їм 

  у цьому контексті 
заслуговує на увагу  професійна рубрика на уроках географії «Які страви  

 

розвинених африканських країнах страви обов’язково 
термічно обробляють (якщо це не фрукти та не зелень) і як правило, гарно 
приправляють спеціями та гіркими прянощами. Це необхідно для знищення 
паразитів та мікроорганізмів, які добре розмножуються в умовах жаркого 

слугують хлібом. Багато 
переважно курячі. Що 

стосується бананів, то їх їдять не тільки сирими, але додають у салати, супи, 
и такого дієтичного харчування африканці 

Американська їжа характеризується стандартністю, 
раціональністю та масовістю, об’єднує кухні різних народів. Це можуть бути 
страви швидкого приготування: бургери, стейки, сосиски, кава. Класика 

Apple Jonathan, Yankee Apple John, 
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Apple Betty та Apple Pandowdy, підсолоджений кленовим сиропом та 
неодмінно з корицею. Стверджують, що традиційний рецепт родом із 
Вірджинії. На День Подяки американці їдять запечену індичку із журавлиним 
соусом. Південна Америка. Ахіако - традиційний курячий овочевий суп 
південних американців. Традиційний хліб - це рисові, маїсові або картопляні 
пляцики.  
Австралія. Для мешканців природньо харчуватись морськими дарами: 
гребінцями, крабами, устрицями, восьминогами, які готуються за азіатськими 
рецептами. Білошкірим  австралійцям до вподоби страва   fish'n'chips - риба з 
картоплею фрі.  
      Українці – привітний і гостинний народ, який вміє нагодувати так, щоб 
гостям щедрий стіл запам’ятався надовго.  В рамках національно-
патріотичного виховання на уроках географії викладач з учнями групи 
кухарів вивчає інфографіку про гастрономічну карту України, яку підготував 
Укрінформ  

 
        На свої уроках викладач звертає увагу майбутніх кухарів на знанні 
характеристик марки географічного зазначення продуктів. Наприклад: 
гуцульська овеча бриндзя – це особливий продукт, який має довгу традицію 
виробництва, що передається з покоління в покоління, починаючи з XV 
століття та специфічні характеристики, які залежать від природно-
кліматичних умов полонин в Карпатських горах, де вона виготовляється. 
      Довідково: марка географічного зазначення є знаком, що наноситься на 
продукт і посвідчує його високу якість, довгу традицію виробництва і 

https://www.ukrinform.ua/
https://vsviti.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/1482305720-7649.jpg
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особливий зв’язок з територією, де його виготовляють. Завдяки цьому 
виробники продукції з маркою географічного зазначення можуть захищати 
свої права і збільшувати ринок збуту, а споживачі, купуючи такий продукт, 
отримують гарантовану якість зі специфічними регіональними 
характеристиками. 
 

 
         Також викладач пропонує учням у Вікіпедії знайти інформацію про 
географічні об’єкти з назвами пов’язані з професією кухаря 
міста,села. Наприклад: Кухарі ́— село в Україні, у  Велицькій сільській 
територіальній громаді Ковельського району Волинської області. Населення 
становить 341 осіб. Або, діапазон кухарів ( Діапазон кухарів або Діапазон 
Кука) - невеликий, довжиною 17 км[1] гірський хребет на півночі Округ 
Луна, Нью-Мексико, що простягається трохи на північ на південний 
схід Графство Грант. Хребет є південним продовженням Гори Мімбрес, сама 
південно-східна частина великого півночі-півдня, що проходить Чорний 
діапазон. Хребет Кукс оточений північно-західними районами нижчих 
висот Пустеля Чіуауань. 
       Отже, ми вважаємо, що компетентний робітник харчового профілю - це 
фахівець, який має достатні знання  з різних предметів які він може 
ефективно застосувати у різних виробничих ситуаціях, тобто володіє різними 
компетенціями, є професіоналом своєї справи. Згадані предмети є гранями 
одного явища - комплексу систематизованих знань, умінь і навичок, 
необхідних у професійній діяльності кваліфікованого робітника з професії 
«Кухар». 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikisla.ru/wiki/Cookes_Range
https://uk.wikisla.ru/wiki/Mountain_range
https://uk.wikisla.ru/wiki/Luna_County,_New_Mexico
https://uk.wikisla.ru/wiki/Luna_County,_New_Mexico
https://uk.wikisla.ru/wiki/New_Mexico
https://uk.wikisla.ru/wiki/Grant_County,_New_Mexico
https://uk.wikisla.ru/wiki/Mimbres_Mountains
https://uk.wikisla.ru/wiki/Black_Range
https://uk.wikisla.ru/wiki/Black_Range
https://uk.wikisla.ru/wiki/Black_Range
https://uk.wikisla.ru/wiki/Chihuahuan_Desert
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Реалізація міжпредметних зв’язків засобами       інноваційних 

технологій 
          У реаліях сьогодення  система професійної(професійно-технічної) 
освіти повинна не тільки розвивати інтелект учнів, їхню професійну 
майстерність, а й орієнтувати процес навчання на розвиток самостійності, 
творчості, інноваційного стилю мислення та діяльності. Ринок праці потребує 
відповідних фахівців, рівень кваліфікації яких є однією з найважливіших 
складових їх успішного працевлаштування. Вирішенню цієї проблеми сприяє 
вдале використання інноваційних технологій, міжпредметних зв’язків, 
елементів цифрової грамотності. Сьогодні при впровадженні міжпредметних 
зв’язків  на уроках важливо враховувати не лише зміст навчального 
матеріалу, використання набутих знань з інших предметів для кращого 
осмислення нового матеріалу, а й методику викладання. Майже сто років 
тому американський філософ і педагог Джон Дьюї казав: «Якщо ми вчимо 
сьогоднішніх учнів так, як ми вчили вчорашніх, ми позбавляємо їх 
завтрашнього дня», тому використання інтерактивних технологій у 
освітньому процесі  дозволяє реалізувати як новітні, так і роками 
відпрацьовані педагогічні прийоми,  оскільки поєднує безсумнівні переваги 
сучасних технологій. Саме це спонукає викладачів  ДНЗ «Охтирський цнтр 
ПТО» до пошуку нових форм та удосконалення старих відповідно до потреб 
сучасності. Запорукою якісної професійної підготовки є правильний вибір 
методів, форм, змісту, засобів навчання, враховуючи об’єктивні та 
суб’єктивні можливості, кінцеві цілі навчання.  Все повинно працювати в 
системі. Системний підхід- це не тільки новий крок у науці,а й новий шлях 
здійснення і вирішення багатьох практичних проблем, у тому числі й 
удосконалення ефективності використання між предметної інтеграції під час 
підготовки кваліфікованих робітників. 
    Форми міжпредметного зв’язку, які необхідно враховувати під час добору 
навчального матеріалу шкільного курсу, можуть бути такими: дотримання 
порядку, що не порушує логіку викладу певного предмета і враховує 
необхідність використання отриманих знань при розкритті нових і суміжних 
дисциплін; використання знань учнями зі споріднених предметів для більш 
глибокого розкриття теми основного предмета;  взаємозв’язки тем 
споріднених предметів;  вивчення наскрізних понять та їх диференціація; ви 
створення міжпредметних“коридорів”; створення бази міжпредметних 
завдань і задач; використання  викладачами предметниками спільних 
посібників при вивченні споріднених  тем;  комплексний розгляд окремих 
питань програми . 
      Під час складання завдань міжпредметного змісту з професії « Кухар» 
викладачі нашої творчої групи беруть до уваги питання міжпредметної 
відповідності, завдяки чому завдання набувають конкретного професійного 
спрямування. Створюючи сучасний освітній простір, з метою формування 
професійних компетентностей, важливо будувати процес навчання таким 
чином, щоб учні не лише систематично отримували знання, уміння й 
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навички, а й самі ставали повноцінними співавторами освітнього процесу. 
Вони повинні вміти працювати в команді, бути комунікабельними, 
самостійно вирішувати нестандартні ситуації та використовувати свої знання 
для вирішення виробничих завдань. Вибір форм організації навчання 
залежить від основних завдань освіти і виховання, особливостей змісту 
предмета, конкретних цілей заняття, навчальних можливостей учнів, 
способів керівництва викладачем пізнавальною діяльністю учнів. 
       Щоб уроки відповідали сучасним вимогам слід, щоб вони вирізнялися 
використанням різних видів діяльності, добором ефективних форм і методів 
навчання, в тому числі такими, які відображають міжпредметні зв’язки,  
взаємодією учнів з учнями, педагоги закладу освіти користуьться 
найпоширенішим засобом (інструментом) структурування рівнів мислення, 
що визначають цілі навчання  загальноприйнятим в міжнародному 
освітньому середовищі таксономії Б. Блума. Згідно таксономії Б. Блума, 
наприклад когнітивна (пізнавальна сфера) містить шість послідовних рівнів 
складності, зокрема : 
     Запам’ятовування, знання (Remembering, Knowledge) – здатність 
запам’ятовувати, відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і 
процедури, основні поняття, правила й принципи цілісні теорії тощо). Для 
формулювання результатів навчання використовуються визначені дієслова 
завершеного виду, наприклад: назвати; визначити; скласти список тощо;  
     Розуміння (Comprehension, Understanding) – здатність розуміти та 
інтерпретувати вивчене. Це означає уміння пояснити факти, правила, 
принципи; перетворити словесний матеріал, наприклад, математичні вирази; 
прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань. Наприклад: 
пояснити; класифікувати; розпізнати, тощо; 
      Застосування (Applying) – здатність використовувати вивчений матеріал у 
нових ситуаціях, наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв’язання 
конкретних задач. Для формулювання результатів навчання 
використовуються визначені ученими дієслова, наприклад: знайти 
залежність; вибрати; знайти; побудувати, тощо; 
        Аналіз (Analysing) – здатність розбивати інформацію на компоненти, 
розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й 
огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами й наслідками, оцінювати 
значимість даних. Наприклад: порівняти; проаналізувати; порівняти; 
оцінити, тощо; 
      Синтез (Synthesis, Створення, Creating) – здатність поєднувати частини 
разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю. Наприклад: 
визначити і сформулювати проблеми, які безпосередньо стосуються 
технологічного процесу сівби і садіння; узагальнити причини низької якості 
зернозбиральних агрегатів вітчизняного виробництва; запропонувати 
некомбайний спосіб збирання зернових культур в умовах фермерського 
господарства; упорядкувати перелік пристроїв до зернозбирального 
комбайна для збирання різних сільськогосподарських культур тощо. 
       Оцінювання (Evaluation, Evaluating) – здатність оцінювати важливість 

матеріалу для конкретної цілі. Щоб визначити, що учень досяг рівня 



 

оцінювання, необхідно, щоб він продемонстрував результати виконання. 

Також використовуючи таблицю

Блума», ми маємо можливість оперативного конструювання комплексних 

завдань, використовуючи набір формулювань завдань (у вигляді 

„незакінчених пропозицій”). Вибираючи

рядка таблиці, розроб

наповнення. 

Враховуючи такі рівні викладачі використовують форми та технології 
навчання. Розглянемо їх на прикладах.

Індивідуальна форма  роботи
перед кожним учнем, спеціально підібраного, відповідно до 
рівня його підготовки і навчальних можливостей, завдання 
для самостійного розв'язання. Такі завдання спрямовані: на 

роботу з підручниками, джерелами інформації (довідники, інст
картки, інформаційні аркуші); на розв'язування задач, прикладів;організацію 
спостережень; написання повідомлень, рефератів, доповідей, підготовку 
презентацій. Наприклад,
вдома інформацію з якогось пит
скласти повідомлення. На уроках, під час інформаційної п’ятихвилинки, учні 

озвучують свої повідомлення. 
Фронтальна форма навчальної діяльності 

учнів передбачає спільну діяльність учнів для реалізації 
навчальних
одночасно виконують спільну для всіх роботу, обговорюють, 

оцінювання, необхідно, щоб він продемонстрував результати виконання. 

використовуючи таблицю «Конструктор задач за рівнями таксо

, ми маємо можливість оперативного конструювання комплексних 

завдань, використовуючи набір формулювань завдань (у вигляді 

„незакінчених пропозицій”). Вибираючи по одному завданн

рядка таблиці, розробник завдання забезпечує повноту її дидактичного 

Враховуючи такі рівні викладачі використовують форми та технології 
Розглянемо їх на прикладах. 

Індивідуальна форма  роботи передбачає постановку 
перед кожним учнем, спеціально підібраного, відповідно до 
рівня його підготовки і навчальних можливостей, завдання 
для самостійного розв'язання. Такі завдання спрямовані: на 

роботу з підручниками, джерелами інформації (довідники, інст
картки, інформаційні аркуші); на розв'язування задач, прикладів;організацію 
спостережень; написання повідомлень, рефератів, доповідей, підготовку 

Наприклад, учні отримують попереднє  завдання: опрацювати 
вдома інформацію з якогось питання теми, узагальнити та структурувати її, 
скласти повідомлення. На уроках, під час інформаційної п’ятихвилинки, учні 

озвучують свої повідомлення.  
Фронтальна форма навчальної діяльності 
передбачає спільну діяльність учнів для реалізації 

навчальних завдань. Учні під керівництвом викладача 
одночасно виконують спільну для всіх роботу, обговорюють, 

34 

оцінювання, необхідно, щоб він продемонстрував результати виконання.  

структор задач за рівнями таксоманії 

, ми маємо можливість оперативного конструювання комплексних 

завдань, використовуючи набір формулювань завдань (у вигляді 

по одному завданню з кожного 

ник завдання забезпечує повноту її дидактичного 

 

Враховуючи такі рівні викладачі використовують форми та технології 

передбачає постановку 
перед кожним учнем, спеціально підібраного, відповідно до 
рівня його підготовки і навчальних можливостей, завдання 
для самостійного розв'язання. Такі завдання спрямовані: на 

роботу з підручниками, джерелами інформації (довідники, інструкційні 
картки, інформаційні аркуші); на розв'язування задач, прикладів;організацію 
спостережень; написання повідомлень, рефератів, доповідей, підготовку 

учні отримують попереднє  завдання: опрацювати 
ання теми, узагальнити та структурувати її, 

скласти повідомлення. На уроках, під час інформаційної п’ятихвилинки, учні 

Фронтальна форма навчальної діяльності 
передбачає спільну діяльність учнів для реалізації 

завдань. Учні під керівництвом викладача 
одночасно виконують спільну для всіх роботу, обговорюють, 



 

порівнюють та оцінюють її результати. Це сприяє 
формуванню довірливих стосунків між педагогом та 
учнями, стійких пізнавальних інтересів. Фронтальна 
форма мо
пояснювально
виконання репродуктивних чи творчих завдань. При 

цьому також необхідно враховувати індивідуальні особливості кожного, а не 
націлюватись на абстрактного ідеального у
пізнавальних можливостей і рівня сформованості знань, умінь та навичок 
учнів.  Працюючи в парах
завдання. Під час роботи консалтингової служби, сильніший учень допомагає 
слабшому у виконанні завдання, або учні отримують диференційовані  
завдання - різного рівня складності для кожної пари. Опрацювавши матеріал 
кожен самостійно, учні в процесі обговорення повинні прийти до спільного, 
консолідованого рішення стосовно свого завдання: відпові
питання, складанні плану, схеми
повідомлення, діаграми, тощо. Потім кожна пара повинна передати свою 
інформацію іншій парі, або всім учням через виступ, залежно від визначених 
на уроці форм роботи(дода

завданнях позначаються «МПЗ», для   їх розв’язання учням, 
які потребують допомоги, можуть бути запропоновані 
інформаційні аркуші. 
Групова форма навчальної діяльності учнів
поділ їх на групи для розв'язання однакових чи різних 
завдань. Під час поділу на групи слід брати до уваги 
індивідуальні особливості кожного учня, його навчальні 

можливості для виконання завдання. Кількість учнів у групах має становити 
3-6 осіб. Результати спільної роботи в групах за вмілого керівництва, 
стимулювання пізнавальної діяльності учнів, завжди значно вищі порівняно з 
виконанням цього завдання кожним учнем самостійно. Робота в групі 
формує колективну відповідальність та передбачає індив
кожному як з боку викладача, так і з боку одногрупників. 
водночас превагами групової навчальної діяльності учнів є: спільність  
цілей;підпорядкованість  конкретних  дій  кожного  члена  групи загальній 
меті та їх взаємодія;  з
спільному результаті, що сприяє співробітництву та взаємодопомозі; 
ефективне спілкування між членами групи;  залучення потенціалу кожного 
учасника до спільної праці. 
Організовується робота  в групах
результаті самостійної роботи  кожного члена групи у постійному 
взаємозв’язку з іншими членами цієї групи під час роботи  над питанням, що 
підлягає вивченню. Кожен учасник команди  
повинен опанувати  необхідні знання і зробити внесок у спільному вирішенні  
поставленої перед групою проблеми

Досвід роботи в  закладі поступово привів нас  до розуміння того, що 
сучасний учень повинен гнучко адаптуватися у мін
ситуаціях, самостійно й критично мислити, уміти працювати з інформацією, 

порівнюють та оцінюють її результати. Це сприяє 
формуванню довірливих стосунків між педагогом та 
учнями, стійких пізнавальних інтересів. Фронтальна 
форма може бути реалізована в процесі проблемного чи 
пояснювально-ілюстративного викладу матеріалу, 
виконання репродуктивних чи творчих завдань. При 

цьому також необхідно враховувати індивідуальні особливості кожного, а не 
націлюватись на абстрактного ідеального учня, запобігати нівелюванню 
пізнавальних можливостей і рівня сформованості знань, умінь та навичок 

Працюючи в парах, учні об’єднуються залежно від отриманого 
завдання. Під час роботи консалтингової служби, сильніший учень допомагає 

нанні завдання, або учні отримують диференційовані  
різного рівня складності для кожної пари. Опрацювавши матеріал 

кожен самостійно, учні в процесі обговорення повинні прийти до спільного, 
консолідованого рішення стосовно свого завдання: відпові
питання, складанні плану, схеми-послідовності технологічного процесу, 
повідомлення, діаграми, тощо. Потім кожна пара повинна передати свою 
інформацію іншій парі, або всім учням через виступ, залежно від визначених 
на уроці форм роботи(додаток 1,3). Елементи міжпредметних зв’язків у 

завданнях позначаються «МПЗ», для   їх розв’язання учням, 
які потребують допомоги, можуть бути запропоновані 
інформаційні аркуші.  
Групова форма навчальної діяльності учнів
поділ їх на групи для розв'язання однакових чи різних 
завдань. Під час поділу на групи слід брати до уваги 
індивідуальні особливості кожного учня, його навчальні 

можливості для виконання завдання. Кількість учнів у групах має становити 
Результати спільної роботи в групах за вмілого керівництва, 

стимулювання пізнавальної діяльності учнів, завжди значно вищі порівняно з 
виконанням цього завдання кожним учнем самостійно. Робота в групі 
формує колективну відповідальність та передбачає індив
кожному як з боку викладача, так і з боку одногрупників. 
водночас превагами групової навчальної діяльності учнів є: спільність  
цілей;підпорядкованість  конкретних  дій  кожного  члена  групи загальній 
меті та їх взаємодія;  зацікавленість  всіх  учасників  групової  роботи  у  
спільному результаті, що сприяє співробітництву та взаємодопомозі; 
ефективне спілкування між членами групи;  залучення потенціалу кожного 
учасника до спільної праці. Наприклад, « «Навчання в команді 
Організовується робота  в групах  успіх якої може бути досягнутий лише в 
результаті самостійної роботи  кожного члена групи у постійному 
взаємозв’язку з іншими членами цієї групи під час роботи  над питанням, що 

Кожен учасник команди  під час самостійної роботи  
повинен опанувати  необхідні знання і зробити внесок у спільному вирішенні  
поставленої перед групою проблеми. 

Досвід роботи в  закладі поступово привів нас  до розуміння того, що 
сучасний учень повинен гнучко адаптуватися у мін
ситуаціях, самостійно й критично мислити, уміти працювати з інформацією, 
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порівнюють та оцінюють її результати. Це сприяє 
формуванню довірливих стосунків між педагогом та 
учнями, стійких пізнавальних інтересів. Фронтальна 

же бути реалізована в процесі проблемного чи 
ілюстративного викладу матеріалу, 

виконання репродуктивних чи творчих завдань. При 
цьому також необхідно враховувати індивідуальні особливості кожного, а не 

чня, запобігати нівелюванню 
пізнавальних можливостей і рівня сформованості знань, умінь та навичок 

, учні об’єднуються залежно від отриманого 
завдання. Під час роботи консалтингової служби, сильніший учень допомагає 

нанні завдання, або учні отримують диференційовані  
різного рівня складності для кожної пари. Опрацювавши матеріал 

кожен самостійно, учні в процесі обговорення повинні прийти до спільного, 
консолідованого рішення стосовно свого завдання: відповіді на поставлені 

послідовності технологічного процесу, 
повідомлення, діаграми, тощо. Потім кожна пара повинна передати свою 
інформацію іншій парі, або всім учням через виступ, залежно від визначених 

ток 1,3). Елементи міжпредметних зв’язків у 
завданнях позначаються «МПЗ», для   їх розв’язання учням, 
які потребують допомоги, можуть бути запропоновані 

Групова форма навчальної діяльності учнів передбачає 
поділ їх на групи для розв'язання однакових чи різних 
завдань. Під час поділу на групи слід брати до уваги 
індивідуальні особливості кожного учня, його навчальні 

можливості для виконання завдання. Кількість учнів у групах має становити 
Результати спільної роботи в групах за вмілого керівництва, 

стимулювання пізнавальної діяльності учнів, завжди значно вищі порівняно з 
виконанням цього завдання кожним учнем самостійно. Робота в групі 
формує колективну відповідальність та передбачає індивідуальну допомогу 
кожному як з боку викладача, так і з боку одногрупників. Ознаками та 
водночас превагами групової навчальної діяльності учнів є: спільність  
цілей;підпорядкованість  конкретних  дій  кожного  члена  групи загальній 

ацікавленість  всіх  учасників  групової  роботи  у  
спільному результаті, що сприяє співробітництву та взаємодопомозі; 
ефективне спілкування між членами групи;  залучення потенціалу кожного 

«Навчання в команді STL». 
успіх якої може бути досягнутий лише в 

результаті самостійної роботи  кожного члена групи у постійному 
взаємозв’язку з іншими членами цієї групи під час роботи  над питанням, що 

під час самостійної роботи  
повинен опанувати  необхідні знання і зробити внесок у спільному вирішенні  

Досвід роботи в  закладі поступово привів нас  до розуміння того, що 
сучасний учень повинен гнучко адаптуватися у мінливих життєвих 
ситуаціях, самостійно й критично мислити, уміти працювати з інформацією, 
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бути комунікабельним. Тому  для розвитку таких якостей  у навчально-
виховному  процесі використовуємо   дидактичні вправи.  Наведемо 
приклади:«Пізнай себе!». Завдання на створення можливостей самопізнання 
за поданим викладачем планом, схемою, алгоритмом учень перевіряє 
виконану їм роботу, робить висновки про те, що вдалося, де були помилки; 
аналіз й оцінка характеру своєї участі в навчальному процесі; ступень 
активності, ініціативності, позиція у взаємодії з іншими  учнями;  «дзеркальні 
завдання» - знаходження особистих або навчальних характеристик у 
навчальному матеріалі 
         У рамках мізпредметних зв’язків в процесі своєї педагогічної діяльності 
викладачі закладу освіти постійно працюють над оновленням форм і методів 
роботи. Наприклад, апробували  командну гру «Технологія +», яка розвиває 
інтелект, формує позитивні установки на навчання, дає можливість 
узагальнити та систематизувати знання.  Під час гри учні розподіляються на 
команди. На дошці чи на екрані вказані номінації: «Технологія»,« Українська 
мова», «Англійська мова», «Біологія», «Хімія», «Фізика». Варіації «інших» 
предметів можуть бути різні. До кожного предмету підбираються питання, 
яким присвоюються порядкові номери. Команда учасників називає 
номінацію та номер питання. Після озвучення питання, надається час на 
обговорення та визначення хто буде відповідати. За критеріями – за кожну 
правильну відповідь команда отримує один бал, за відповідь на питання із 
зірочкою – 2 бали. Номерки, розглянутих питань, прибираються.  Це дає 
змогу систематизувати знання в контексті « професійна компетентність». 
      Урок спеціальної технології чи предметів загальноосвітньої підготовки не 
можна уявити без комп'ютерних технологій, які допомагають формувати 
професійні  компетенції учнів.  Застосування цих технологій сприяє виробленню 
самостійності, зацікавленості учнів у кінцевому результаті, формує стійкий 
пізнавальний інтерес до професії, підвищує якість знань. Самостійна діяльність у 
пошуку і відборі інформації є сьогодні важливим засобом мотивації, умовою 
розвитку особистості. Сучасний урок дає можливість учням самостійно здобувати 
нові знання. 

Основна мета використання інформаційно-комунікаційних технологій  в 
освітньому процесі  полягає в сприянні максимального розвитку здібностей учнів на 
основі саморегуляції та самоосвіти та  формування наукового фундаменту для 
успішного прогнозування власної професійної діяльності. Методика уроку при 
впровадженні ІКТ істотно відрізняється від класичної. Тому педагогові  доводиться 
розробляти нові структурно-логічні схеми, готувати електронні додатки до уроків. 
Засоби ІКТ дозволяють значно розширити можливості пред'явлення різного типу 
інформації. При дидактично правильному підході комп'ютер активізує увагу учнів, 
посилює їх мотивацію, розвиває пізнавальні процеси, мислення, розвиває уяву і 
фантазію, проводить моделювання; здійснює автоматизований контроль якості 
отриманих знань; реалізує технологію дистанційного та особистісно-орієнтованого 
навчання. В результаті викладач одержує додаткові можливості для підтримки і 
спрямування розвитку особистості учня, творчого пошуку й організації їхньої 
спільної роботи, розробки і вибору найкращих варіантів навчальних програм. 
Викладач стає основним постачальником предметних цілей навчання з урахуванням 
неоднорідності і значущості навчального предмета.  
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 Упровадження між предметної інтеграції підходів у вивченні  предметів 
загальноосвітньої підготовки вимагає від викладачів створення умов  для 
творчої роботи учнів у інформаційному просторі. Це дає змогу не лише 
вдосконалити навчальний процес, а й надати можливість для впровадження 
власних ідей, напрацювань, проєктів. Застосувавши при цьому сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології можна значно розширити спектр  
професійних компетентностей.  Внесення  до начальних занять завдань 
професійного характеру засобами ІКТ сприяє вихованню у майбутніх 
робітників активності, ініціативності, допитливості, розвиває їх мислення, 
заохочує потребу  в самостійному  пошуку, а «відкриття», задовольняє їх  
дослідницький рефлекс.  

 
       Формування ІКТ компетентності кваліфікованого робітника полягає не 
тільки і не стільки в оволодінні ними навичками оперування засобами 
інформаційних технологій, а як у формуванні досвіду застосування ІКТ у 
своїй професійній діяльності  орієнтованого на сучасні освітні результати. 

Професійна компетентність є не лише сумою теоретичних знань та 
вміння їх репродукувати у певному обсязі згідно з правилами, а також 
мотивом і засобом розвитку навичок практичних дій в інформаційному 
суспільстві. Можливість різнобічного розвитку учня пропонують саме 
сучасні методики навчання і новітні технічні здобутки. Широке й ефективне 
впровадження інноваційних методик в навчально-виховний процес сприяє 
реформуванню традиційної системи освіти в контексті глобалізації.  
       Під час використання мультимедійних технологій знання набуваються 
різними каналами сприйняття, тому краще засвоюються, запам'ятовуються. 
Інтеграція ІКТ та сучасних педагогічних технологій стимулює пізнавальний 
інтерес до обраної професії створюючи умови для мотивації до вивчення  
предметів, сприяє підвищенню ефективності навчання і самонавчання, а 
також якості освіти. 
       Усе це обумовлює актуальність використання ІКТ  на уроках.   
Наприклад, на уроках української мови та літератури формується уміння 
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працювати в різних пошукових системах для отримання потрібної 
інформації, грамотно користуватися мережею «Інтернет» під час підготовки 
повідомлень за заданою темою, створення презентацій, уміння користуватися 
Google-формами для виконання домашнього завдання за допомогою QR-
кодів. Використовуються також навчальні відеофільми та презентації, 
електронні форми тестування навчальних досягнень учнів.  
    Хмара слів – це один із способів візуалізації текстової інформації, який 

успішно можна використати з  
професійним спрямуванням. 
Використання «хмари слів» 
допустимо на всіх етапах роботи 
на уроці: на початковому етапі, на 
етапі закріплення та контролю. 
Також, викладач може залежно 
від технічних можливостей, 
організовувати роботу над 
хмарою фронтально, 
індивідуально і по групах. 

  Можливості використання хмари слів у навчанні пов'язані з тим, що: 
• в хмару можна записати тему уроку, яку учні повинні визначити; 

попросити скласти пропозиції з певної теми, 
• «хмара» виступає в якості опорного конспекту; 
• можна запропонувати дітям прочитати в «хмарі» головне питання, на 

який необхідно знайти відповідь протягом уроку; 
• скласти пропозиції або розповідь, використовуючи якомога більше слів 

із хмари; 
• створити словникову «хмару» на основі невеликих недавно вивчених 

навчальних текстів, і попросити учнів пригадати, про що були ці тексти, і в 
якому саме контексті використовувалися слова; 

• показати «хмару», складену зі слів, узятих з незнайомого тексту, і 
попросити здогадатися про його зміст. 
     Робота зі словником – один із засобів навчання англійської мови, у 
процесі якого відбуваються засвоєння знань. Дидактичний засіб, як 
електронні словники є сполучною ланкою не тільки між дидактикою, 
методикою, мовознавством, інформатикою, а й між навчанням, 
інтелектуальним розвитком та ерудицію особистості. Популярність 
електронних словників серед здобувачів освіти є мотиваційним фактором для 
вивчення англійської мови. Переваги комп’ютерних словників полягають в 
об’ємі запропонованої інформації, наявності різноманітного ілюстрованого 
матеріалу, можливості прослухати слово, засвоєнні навчального матеріалу за 
допомогою спеціальної системи вправ, раціональному структуруванні 
інформації завдяки її зонування гіпертекстовими технологіями, посиленні 
внутрішньої мотивації користувачів до роботи над мовою, забезпеченні 
міжпредметних зв’язків, організації та актуалізації самостійної навчально-
пізнавальної діяльності здобувачів освіти.  
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     Серед найбільш 
уживаних електронних 
словників для 
використання у процесі 
навчання англійської 
мови найбільше 
підходять ABBYY 
Lingvo, Мультитран, 
Urban Dictionary, 
Thesaurus Оnline, 
Оксфордський словник 
англійської мови, 

TheFreeDictionary.com, 
Babylon, Longman, 
McMillan та ін.  

      Реалізація міжпредметних зв’язків  підвищує ефективність професійної   
спрямованості навчання, поглиблює знання з фундаментальних наук, сприяє  
органічному поєднанню теоретичної і практичної частини компонентів при 
підготовці майбутнього робітника, інтенсифікує пошуки нових підходів до 
проектування та організації освітнього  процесу. Для цього викладачі 
використовують електронні освітні ресурси для пошуку інформації, 
смартфони для дослідницької роботи, вчать учнів створювати презентації.  

Презентації  викладачі 
використовують на різних етапах 
уроку: актуалізації знань, 
перевірки домашнього завдання, 
ознайомлення з новим 
матеріалом, закріплення, 
узагальнення та систематизації 
знань. З досвіду роботи, можу 
сказати, що якщо систематично 
використовувати презентації, то 
на  таких уроках збільшиться час 
на проведення етапу мотивації, 

адже завдяки презентації можна збільшити його пізнавальне навантаження. 
А, як відомо, правильно мотивовані учні легше й з більшою охотою 
здобувають знання, прагнуть до творчої діяльності.  Крім того, у своїй 
діяльності,  використовуємо комп’ютерні програми:навчально-інформуючі: 
електронні підручники; кінофільми; контролюючо-тестові програми; 
програма презентацій PowerPoint; мережу Інтернет  
       Для створення тестів використовується як текстовий, так і табличний 
редактор ( 39 рограмм 39  MyTest) – система 39 рограмм для створення та 
проведення комп`ютерного тестування, збору і аналізу їх результатів. 
Електронні варіанти особливо привабливі, оскільки дозволяють отримати 
результати відразу по завершенні тесту. Види завдань: вибір однієї відповіді; 
вибір декількох  відповідей; місце на зображенні; вказівка істинності  або 
хибності тверджень; співставлення. 



 

     При дидактичному забезпеченні уроку 
перевагу  Learningapps
навчального процесу за допомогою інтерактивних модулів. 
бути використані безпосередньо під час занять, а також для самостійного 
вивчення. У сервісі при створенні нового завдання є вибір приблизно з 19 
інтерактивних вправ (шаблонів завдань): від простого вибору з безлічі 
класичної гри або кросворду. 
подивитися приклади, виконані іншими учасника
приклади»).  Наприклад
характеристикою сировини.
 

 
 

 

При дидактичному забезпеченні уроку викладачі біології надають
Learningapps.org, який є  є додатком Web 

навчального процесу за допомогою інтерактивних модулів. 
бути використані безпосередньо під час занять, а також для самостійного 

У сервісі при створенні нового завдання є вибір приблизно з 19 
інтерактивних вправ (шаблонів завдань): від простого вибору з безлічі 
класичної гри або кросворду. Якщо  створюєш нову вправу, то завжди можна 
подивитися приклади, виконані іншими учасниками (посилання «Готові 

.  Наприклад,  тема «Вітаміни» у поєднанні з товарознавчою 
характеристикою сировини. 
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і біології надають  
 2.01 для підтримки 

навчального процесу за допомогою інтерактивних модулів. Ці модулі можуть 
бути використані безпосередньо під час занять, а також для самостійного 

У сервісі при створенні нового завдання є вибір приблизно з 19 
інтерактивних вправ (шаблонів завдань): від простого вибору з безлічі - до 

нову вправу, то завжди можна 
ми (посилання «Готові 

«Вітаміни» у поєднанні з товарознавчою 
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Висновки 
      Отже, серед першочергових завдань  професійної(професійно-
технічної)  освіти залишається оновлення змісту навчання, оцінювання 
якості освітнього процесу та результатів навчання на різних його 
ступенях, розвитку компетентного кваліфікованого робітника  в умовах 
сучасного виробництва. Це вимагає розроблення й впровадження 
інноваційних  педагогічних систем, особистісно-орієнтованих 
технологій, сучасних засобів навчання  та міжпредметного 
інструментарію  процесу навчання. Міжпредметність – це сучасний 
принцип навчання, який впливає на відбір і структуру навчального 
матеріалу цілого ряду предметів, посилюючи системність знань учнів, 
активізує методи навчання, орієнтує на застосування комплексних форм 
організації навчання, забезпечує єдність освітнього процесу. Розробка, 
апробація та впровадження уроків з використанням міжпредметних 
зв’язків - не лише нагальна проблема сьогодення,  а й можливість 
упроваджувати нові засоби й методики  навчання, які забезпечують 
високі й стабільні результати в роботі. 

Уроки з використанням міжпредметних зв’язків: 
 відкривають нові шляхи підвищення рівня свідомого засвоєння 

навчального  матеріалу; 
 формують в учнів стійку мотивацію до навчання; 
 варіюють структуру навчання; 
 стимулюють ініціативу і творчість учнів; 
 створюють умови, що сприяють формуванню професійних 

компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників; 
 забезпечують  цілісне, повне уявлення учнів про певний об’єкт 

або процес; 
 наочно розкривають навчальну тему, зосереджують увагу на 

явищах, з’ясовують їх суттєві особливості; 
 докорінно змінюють традиційні підходи до змісту, форм і 

методів освітнього процесу; 
 залучають викладачів професійно-теоретичної та 

загальноосвітньої  підготовки до співпраці; 
 забезпечують самореалізацію випускника в майбутній 

професійній діяльності. 
 Опанування змістом освітньої   галузі здобувачів освіти ДНЗ 
«Охтирський центр ПТО»   здійснюється    на    засадах    професійної 
спрямованості. Сутність  професійної спрямованості викладання  полягає в 
такій організації  навчання,  яка  не  порушуючи  систематичності  
викладання предмета, а також логіки його падання, забезпечує більш  
детальну  проробку  професійно  значущого  навчального  матеріалу.  
Ілюструючи  практичне значення цього предмета для розвитку тієї чи  
іншої галузі виробництва.  

Отже, основними принципами   викладання предметів загальноосвітньої 
підготовки у є забезпечення  її  зв'язку із змістом професійної  
освіти,  відповідності вимогам  кваліфікаційної  характеристики.    

 



42 
 

 
 

Список використаної літератури: 

1. Бевз Г.П. Міжпредметні зв`язки, як необхідний елемент предметної 
системи навчання // Математика в школі. – 2003, №6, – С.11 – 15. 

2. Бондаренко Т. Міжпредметні зв’язки на уроках фізики // Професійно- 
технічна освіта. – 2004. - № 4. – 19с. 

3. Висоцька Л. Інтеграція навчання - одна з важливих форм 
удосконаленнянавчально-виховного процесу. //Профтехосвіта.-2013.-№9-
7-10с. 

4. Вінник Л.Д. Міжпредметні зв`язки як умова підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу // Проф.-тех. Освіта. – 2003. – №2. – С.43-
46. 

5. Волошина Л. Інтеграція змісту загальноосвітньої та професійної 
підготовки// Професійно-технічна освіта. – 2008. - № 1. – 21с. 

6.  Галуша А.В. Міжпредметні зв’язки як чинник оптимізації процессу 
навчання [Електронний ресурс] / А.В. Галуша. Режим доступу: 
http://intkonf.org/galusha-av-mizhpredmetni-zvyazki-yak-chinnik-
optimizatsiyiprotsesu-navchannya/.  

7. Євтушенко О. Професійне спрямування вивчення математики // 
Професійно-технічна освіта. – 2008. - № 3. – 30с. 

8. Зельман, Л. Н. Професійні якості майбутніх кваліфікованих робітників 
сфери обслуговування / Л. Н. Зельман // Сучасні інформаційні технології 
та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, 
теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. — Вип. 37 / [редкол. : І. А. Зязюн 
(голова) та ін.]. — К. ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. — С. 270–
274.  

9. Назаренко О.І.. Особливості навчання англійської мови професійного 
спрямування. http://confesp.fl.kpi.ua/node/1154  

10. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / 
Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. 
Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. 
голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. — Київ : Педагогічна думка, 2016.-
448 с.- Бібліогр.: с. 21.— (До 25річчя незалежності України).  

11. Левашова В.М. Міжпредметні зв’язки природничих дисциплін як засіб 
формування наукового світогляду школярів / В.М. Левашова // Вісник 
національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут» [збірник наукових праць] / Серія: Філософія. Психологія. 
Педагогіка. – Київ: Політехніка, 2008. – № 1 (22) – С. 154-158 

12. Пастирська І. Досвід інтеграції змісту дисциплін природничого циклу 
(кінець ХХ – початок ХХІ століття) / Ірина Пастирська // Зб. наук. праць 
Уманського державного педагогічного університету.-2011.- Ч. 2.- С. 240– 
247.  

13. Професійний розвиток особистості – ключове завдання в умовах 
євроінтеграції. Концептуальні засади професійного розвитку особистості в 



43 
 

умовах євроінтеграційних процесів, В. Г. Кремень, М. Ф. Дмитриченко, Н. 
Г. Ничкало (ред.), (сс. 9-11). Київ: НТУ (Kremen, V. (2015). 

14. Ткаченко О.М. Використання міжпредметних зв’язків у системі 
формування інформаційної культури школярів [Електронний ресурс] / 
О.М. Ткаченко // Науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи 
формування інформаційної культури та інформативної компетентності 
сучасного школяра». – 2012- режим доступу.  

15. Хомишин І.Ю Сучасні інформаційні технології в освіті / І.Ю.Хомишин. - 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://aphd.ua/publication-157 

16. PISA-2022: рамковий документ з математики (драфт, друга редакція) / пер. 
з англ. К. Шумової ; наук. ред. Т. Вакуленко, В. Горох, С. Раков, В. 
Терещенко ; передмова Т. Вакуленко, В. Терещенко. Київ : Український 
центр оцінювання якості освіти, 2021. 97 с. 
 

 
 
 
            
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


