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ВСТУП 

Зміни, що відбуваються у політичному та економічному житті України, курс на 

інтеграцію до Європейського Союзу гостро поставили питання не тільки якості та 

конкурентоспроможності продукції, а й кваліфікаційного рівня робочої сили. 

Найважливіше завдання, яке стоїть сьогодні перед професійною (професійно-

технічною) освітою -  якісна професійна підготовка кваліфікованого робітника,  

забезпечується впровадженням компетентісного підходу до навчання. Такий підхід 

спрямований на формування у майбутнього фахівця здатності ефективно 

використовувати набуті знання, вміння, навички та потенційні можливості для 

вирішення професійних завдань. Застосування компетентісного підходу в освітньому 

процесі передбачає реалізацію міжпредметних зв’язків, в яких предметні області 

співвідносяться з різними видами професійної діяльності [15]. 

У Концепції розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в Україні, 

зазначається, що навчання майбутніх робітників повинно здійснюватися за умов 

інтеграції загальноосвітньої, загальнотехнічної і спеціальної підготовки.  

Актуальними засобами формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців у професійних (професійно-технічних)  закладах  освіти є реалізація 

міжпредметної інтеграції в освітньому процесі, розвиток творчого потенціалу 

учнівської молоді та забезпечення якості підготовки фахівця через співпрацю з бізнес- 

партнерами. 

Сьогодні професійна (професійно-технічна) освіта не може обмежитися лише 

передачею соціокультурних норм, а повинна передбачати формування у здобувачів 

освіти  нового світобачення, готовності і здатності жити і працювати в 

полікультурному суспільстві, орієнтуватися в світовому професійному просторі. Освіта 

повинна сприяти розширенню комунікативного діапазону фахівця за рахунок взаємодії 

з представниками інших країн. Засобом міжкультурного спілкування  виступають 

іноземні мови, володіння якими веде до взаєморозуміння в будь-якому 

полікультурному та мультилінгвальному просторі. У цьому зв’язку стає очевидною 

особлива роль іноземної мови як навчального предмета і зміна вимог до неї [2]. 

Умови розширення регіонального та міжнародного співробітництва  вимагають 

від сучасного фахівця володіння іноземною мовою на принципово новому рівні – як 

інструментом, що дозволяє не тільки вільно орієнтуватися в сучасному суспільстві, але 

й  виконувати свої професійні функції висококваліфіковано, розширювати свій 

професійний і культурний кругозір у процесі залучення до різноманітних джерел 

інформації, в тому числі і до засобів сучасних інформаційних технологій. 

Необхідною умовою розвитку професійної (професійно-технічної) освіти є 

забезпечення відповідності її змісту потребам і викликам сучасного суспільства. 

Сьогодні в складних умовах незалежності необхідно вивчати, розповсюджувати та 

нести правдиву історію про минуле і сучасне життя українського народу, його духовно-

культурні і національні цінності, зберігати народні звичаї і традиції. Саме завдяки 

збереженню і продовженню традицій стає можливим підйом української культури та 

сучасне культурне відродження покоління учнівської молоді [9]. 

На сьогоднішній день у  державному навчальному закладі «Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище» стрижневим чинником формування 

професійних компетенцій здобувачів освіти є гармонізація процесу навчання через  

розширення  інноваційного освітнього середовища, зокрема, запровадження сучасних 

рішень у вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням, врахування вимог  

регіонального ринку праці і державних та європейських стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 
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І. НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ФАХІВЦЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

Нові соціально-економічні умови розвитку Української держави, її входження до 

європейського співтовариства спонукають до змін у всіх сферах суспільного життя, 

зокрема в системі освіти, яка відповідає за відтворення інтелектуального і духовного 

потенціалу народу, слугує засобом вирішення проблем розвитку науки і техніки, 

культури і національного відродження, становлення державності, утвердження 

принципів демократії, підвищення рівня якості життя громадян [5].  У цьому контексті 

перед професійною (професійно-технічною) освітою постає відповідальне завдання – 

забезпечити виробничу й інші галузі економіки високопрофесійними 

конкурентоспроможними кадрами з метою розбудови  міцної демократичної держави.  

Така ситуація зумовлює нагальну потребу переосмислення теоретико-

методологічних концепцій і практичних рішень, пов’язаних із підготовкою 

виробничого персоналу в умовах глобалізації світових ринків і зростання кризових 

явищ. Давно назрілі радикальні перетворення системи професійної (професійно-

технічної) освіти пов’язані з низкою серйозних проблем, що вимагають широкого та 

всебічного осмислення.  

Шляхи формування конкурентоспроможного робітника, який впливає на розвиток 

економіки і майбутнє країни, необхідно визначати спільно з усіма зацікавленими 

сторонами. Суспільство потребує компетентних фахівців, які поєднують 

фундаментальні знання та ґрунтовну практичну підготовку, готові раціонально діяти у 

складних ситуаціях певної галузі виробництва. Для цього професійна ( професійно-

технічна) освіта повинна максимально враховувати потреби економіки, випереджувати 

технічну реконструкцію промисловості, тісно інтегруватися з наукою та виробничою 

сферою [16]. Завдання освіти в цих умовах – забезпечити підготовку молоді до вимог  

сучасних і майбутніх ринків праці, орієнтуватися на провідні підприємства, 

гарантувати випускникам конкурентоспроможність здобутої робітничої професії. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців у професійних ( професійно-технічних)  

закладах освіти  виходить з основних положень Національної стратегії розвитку освіти 

в Україні, у якій освіта проголошується провідним ресурсом «соціально-економічного, 

культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, 

забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету і 

формування позитивного іміджу нашої держави, створення умов для самореалізації 

кожної особистості» [17]. Найважливішим  є те, що  цей документ визначає курс на 

формування людини інноваційного типу мислення та культури через створення 

сучасного освітнього простору з урахуванням педагогічних інновацій, запитів 

особистості, суспільних і державних потреб. 
Відповідно до нової особистісно-орієнтованої парадигми освіти,  навчання 

максимально спрямовується на формування у професійній (професійно-технічній) 

освіті самодостатньої особистості, здатної бути мобільною у  швидкозмінних реалій 

життя. Це зумовлює актуальність дослідження теоретико-методологічних і методичних 

основ модернізації професійної (професійно-технічної) освіти, обґрунтування 

можливостей інтегративного, компетентнісного, синергетичного й інших підходів до 

вирішення нагальних проблем підготовки виробничого персоналу. 

Працюючи над розширенням інноваційної спрямованості освітнього процесу, 

звернулися до концептуальних засад модернізації освіти, що розкриті в роботах В. 

Андрущенка, Б. Гершунського, М. Євтуха, В. Кременя та інших науковців.  

Ознайомилися з думками вчених На С. Батишев, Р. Гуревич, Ю. Зіньковський, І. Зязюн,  

М. Махмутов, Н. Ничкало, О. Новіков, В. Радкевич  щодо необхідності підвищення 

ефективності професійної підготовки робітників.  Важливими є загальні засади 

професійної педагогіки  викладені Ю. Бабанським, В. Беспальком, Г. Васяновичем, С. 
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Гончаренком, О. Дубинчуком, П. Лузаном), концептуальні ідеї та основні принципи 

модернізації педагогіки професійної (професійно-технічної) освіти (О. Аніщенко, В. 

Безрукова, А. Беляєва, Н. Кузьміна, Л. Лук’янова, В. Скульська, І. Смірнов, В. Ягупов).  

Так. на думку Л. Лук’янової, дефініція ―науково-методичне забезпечення‖, на відміну 

від ―навчально-методичного‖, окрім безпосередніх методичних функцій, включає і 

прогнозування розвитку освіти, обґрунтування інновацій в освітньому просторі, 

визначення доцільності запровадження нововведень у зміст і методику професійної 

освіти. О. Аніщенко включає до науково-методичного забезпечення закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти низку заходів із наукової організації праці: 

науково обґрунтовану систему психолого-педагогічних, організаційних, санітарно-

гігієнічних, господарсько-економічних та інших заходів, котрі покликані забезпечити 

максимальну ефективність діяльності учнів і педагогів за умови раціонального 

використання часу, сил, засобів суб’єктів педагогічної діяльності [18].  

Поділяємо думку  вітчизняних дослідників про те, що мета модернізації  освіти 

полягає у підвищенні її якості  до загальноєвропейського рівня, переорієнтації навчання 

на задоволення якісних освітніх потреб і попиту на ринку праці, посиленні 

конкурентоспроможності  закладів освіти та їхніх випускників. 

Професійна освіта і навчання в європейських країнах цілковито корелює з 

розвитком економіки, що підтверджують численні дослідження. На відкритому ринку 

праці затребувані фахівці з високим рівнем освіченості, вихованості та професійної 

компетентності.  

Глобалізація, технологічні зміни, скорочування циклів виробництва та нові форми 

організації праці сприяють змінам в управлінських рішеннях, що стосуються 

професійної підготовки. До чинників, які визначають нині ефективність професійної 

освіти, в Європі відносять: 

• адекватне фінансування – для закладів освіти, що дають більш високий рівень 

кваліфікації, на який очікується попит у середньостроковій перспективі, передбачені 

відповідні стимули, щоб забезпечити стійке фінансування навчання, яке здійснюється 

не лише з бюджетних надходжень;  

• якість освіти – підприємства, замовники кадрів, органи управління освітою та 

самі здобувачі освіти мають бути впевнені у спроможності закладів, які проводять 

навчання, готувати фахівців необхідної кваліфікації;  

• продумана національна політика в галузі професійної освіти, здійснювана за 

підтримки соціальних партнерів, спрямована на організацію навчання протягом усього 

життя;  

• надійна та доступна інформація від виробничих структур, установ, організацій, 

громад, державних і приватних закладів професійної (професійно-технічної)  освіти, що 

включає узагальнені дані з професійної орієнтації населення;  

• державна атестація кваліфікації та система незалежної сертифікації на основі 

державних стандартів;  

• системна організація мережі професійного навчання як ефективного засобу 

задоволення потреб великого бізнесу та дрібних фірм [10]. 

Серед першочергових завдань вітчизняної науки – осмислення європейського 

освітнього процесу, виявлення світових тенденцій, прогресивних ідей у концепціях і 

моделях розвитку освіти в різних країнах і прогнозування розвитку освіти в Україні, а 

також дослідження проблем педагогіки і психології праці, неперервної професійної 

освіти, професійного навчання на виробництві, інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті, науково обґрунтованого психологічного супроводу освітнього 

процесу в закладі професійної освіти, міждисциплінарного та прогностичного підходів 

до проблем професійної освіти з урахуванням загальносвітових глобалізаційних та 

інтеграційних тенденцій. 
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Зокрема, І. Смірнов пропонує десять базових принципів модернізації професійної 

(професійно-технічної) освіти [8]: 

 

 
 

Враховуючи ці та інші дослідження науковців,  педагогічний колектив  нашого 

училища пріоритетним напрямом своєї діяльність  вважає  розширення інноваційного 

освітнього середовища  та  прийняття рішень, що  ефективно працюватимуть на 

удосконалення професійних компетенцій здобувачів освіти і оперативно реагуватимуть 

на запити  роботодавців. Підвищуючи педагогічну майстерність, працюємо над 

розширенням форм і методів підготовки фахівців для ресторанного господарства, 

впроваджуємо елементи SТЕМ-освіти, що є  одним з головних трендів інноваційної 

освіти, продиктованих вимогою «нової економіки» – бути конкурентоспроможним 

робітником як всередині країни, так і на міжнародній арені.  

Реалізація міжпредметних зв’язків дає можливість покращити якість засвоєння та 

відтворення навчального матеріалу, забезпечити ефективність організації освітнього 

процесу, сприяє перетворенню набутих знань на кваліфікаційні вміння та навички, а 

відтак формуванню професійної компетентності майбутніх кухарів. 

Для більш детального вивчення  питання  щодо ролі міжпредметних зв’язків в 

процесі формування професійної компетентності майбутніх кухарів в професійних 

(професійно-технічних) закладах звернулися до  положень чинного Закону України 

«Про професійно-технічну освіту», Державного стандарту професійно-технічної освіти 

для підготовки кваліфікованих робітників на основі базової загальної середньої освіти з 

професії «Кухар», код 5122 (кваліфікація 3, 4 розряд), Стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти,  код: 7412.С.10.70.-2017, професія  «Кондитер» 

(кваліфікація: 3.4.5. розряд) та Державного стандарту загальної середньої освіти. У 

статті 25 Закону України «Про професійно-технічну освіту», зазначено, що професійно-
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закладів.  

Базові принципм 
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технічна освіта складається з природничо-математичної, гуманітарної, фізичної, 

загальнотехнічної, професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки. 

Слід зазначити, що критеріями до ефективної реалізації міжпредметних зв’язків 

ми обрали: дотримання вимог щодо взаємозв’язків між загальноосвітніми, 

загальнопрофесійними та  предметами професійно-теоретичної підготовки; реалізація 

принципу професійної спрямованості змісту загальноосвітніх предметів; формування 

міжпредметних знань, умінь та навичок; визначення шляхів і методів реалізації 

міжпредметних зв’язків, тощо. 

Вивчення іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням будують  з 

урахуванням сучасних інтеграційних процесів в Україні, що відкривають можливості 

здобувачам освіти ознайомлення і безпосередньої участі в культурних, економічних, 

медичних та інших досягненнях світової цивілізації. Знання іноземної мови, як засобу 

спілкування у цьому процесі, є важливим інструментом для інтеграції учнів та засобом 

відкриття і пізнання світу, інновацій з професійного напряму підготовки. 

Будь-яке вивчання іноземної мови за професійним спрямуванням, на думку 

Хатчинсона Т., базується на питанні: ―Why does this learner need to learn a foreign 

language?‖ та пeрeдбачає aктивну взаємодію усіх учасників цього освітнього процесу, 

яка забезпечить взаємозбагачувальний обмін інформацією за допомогою використання 

іноземної мови, а також набуття комунікативних вмінь для вирішення прoфесійних 

проблем і завдань [12]. 

Сьогодні все більшого поширення набув комунікативний підхід до вивчення 

іноземних мов, який спрямований на формування умінь та навичок спілкування в тій чи 

іншій формі (читання, письмо, говоріння, сприйняття мови на слух) і допомагає зняти 

природну скутість при спілкуванні з іншомовним співрозмовником. За його умов 

лексична та граматична правильність висловлювання другорядні по відношенню до 

його мети – комунікації; головний критерій її досягнення – успішна передача або 

сприйняття потрібного повідомлення. 

Таким чином, застосування міжпредметних зв’язків у професійній підготовці 

майбутніх кухарів, сприяє формуванню в учнів узагальнених вмінь застосовувати 

отримані знання при вивченні нового матеріалу та використовувати їх для вирішення 

питань виробничого характеру, дає можливість глибоко розуміти властивості продуктів 

харчування та сутність технологічних процесів приготування їжі, дозволяє розглядати 

їх з точки зору закономірностей природничо-математичних наук, а головне -  досконале 

володіння англійською мовою професійною лексикою в рази підвищує 

конкурентоспроможність випускників  на ринку праці. 

Саме тому  для формування конкурентоспроможного робітника  з 

підприємствами харчових технологій передбачаємо взаємодію всіх суб’єктів освітнього 

простору, тобто з усіма, хто усвідомлено та цілеспрямовано реалізує свої інтереси в 

підготовці  робітничих кадрів. Досвід багатьох європейських країн показує, що 

демократизація суспільства супроводжується пошуками таких варіантів управління 

освітою, які найбільш вдало забезпечували б підтримку  закладів  освіти з боку місцевої 

громади, підприємств і організацій. 
Соціальне партнерство у сфері освіти, або соціальний діалог, означає 

встановлення взаємин, адекватних ринкової дійсності, між сферою освіти й 

роботодавцями - споживачами підготовлених цією сферою кадрами. Суть цих взаємин 

полягає в тому, що, з одного боку, сфера освіти повинна готовити кадри фахівців, або 

здійснювати професійне навчання, відповідно до вимог ринку, запитів підприємців на 

кадри в обсягах і по складу спеціальностей, достатніх для всього різноманітного 

господарства країни [22].  З іншого боку, роботодавці повинні брати активну участь у 

виробленні стратегії освіти, контролі за її якістю, а також у її фінансуванні. В умовах 

створення нових типів підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу виникає 

потреба у підготовці робочої сили з відповідного профілю і досить високою 
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кваліфікацією. Цю суперечність між попитом і пропозицією на ринку праці можна 

зняти завдяки гнучкості політиці навчального закладу. Щоб підготувати 

конкурентоспроможного фахівця, потрібна нова техніка, програмне забезпечення, 

сучасні матеріали і технології. На жаль, відсутність вже протягом більш як десяти років 

державного фінансування на утримання і оновлення матеріально-технічної бази 

заважає виконанню цієї вимоги. Тому це питання теж вирішується за допомогою 

соціального партнерства закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 

підприємствами – роботодавцями, які забезпечують учнів робочими місцями під час 

проходження виробничої практики, сприяють їх працевлаштуванню після закінчення 

навчання. 
Саме тому необхідно інтенсифікувати  спільну діяльність закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, науково-педагогічних установ,   органів влади, 

громадських організацій, роботодавців-соціальних  партнерів і кардинально змінити 

вектор  на поєднання здобутків вітчизняної науки із зарубіжною, методики з практикою 

для розширення інноваційного освітнього середовища - змісту та технологій навчання 

відповідно до нової парадигми освіти.  

 

ІІ. ПІДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНОГО РОБІТНИКА В УМОВАХ 

ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У  ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

ІІ.1. Міжпредметна інтеграція як один з інноваційних напрямків професійної 

підготовки кваліфікованих робітників за професією  «Кухар», «Кондитер». 

В період  інтеграції України в європейський освітній простір, суспільству 

потрібна професійно-компетентна молодь, яка вміє швидко адаптуватися в 

нестабільних умовах, здатна до ризику, самостійного вибору сфер діяльності, 

поведінки, орієнтованої на успіх, самореалізацію. Мірилом її професійності є не тільки 

академічні знання, а також  креативне, аналітичне, творче, інноваційне мислення, 

вміння працювати над проектами в команді, інформаційна грамотність і навички 

ефективного використання ІТ- технологій. 

Саме тому метою професійного (професійно-технічної) навчання  Закон України 

«Про освіту» визначає формування і розвиток професійних компетенцій особи, 

необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, 

забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив 

кар'єрного зростання впродовж життя.  

Професійна (професійно-технічна) освіта все більше орієнтується на підготовку 

кваліфікованого робітника відповідного рівня та профілю, конкурентоспроможного на 

державному та європейському ринках праці, компетентного спеціаліста, який не тільки 

вільно володіє обраною професією й орієнтується в суміжних галузях діяльності, а й 

готовий до постійного професійного росту, соціальної та професійної мобільності. 

Високий рівень підготовки робітничих кадрів сприяє залученню іноземних інвестицій, 

розвиває можливості експортного виробництва з великою питомою вагою 

кваліфікованої праці. 

Вважаємо, що перехід від суспільства знань до суспільства життєво 

компетентних громадян потребує навчання за сучасними педагогічними та 

виробничими технологіями.  Саме тому в освітній діяльності з підготовки робітничих 

кадрів за професіями «Кухар», «Кондитер»  педагогічні працівники зосередили увагу 

на використанні, узагальненні та розширенні компетенцій із предметів 

загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки. 

Міжпредметна інтеграція дозволяє своєю нестандартністю зацікавити учнів, дає 

їм можливість використовувати, підсумовувати і по-новому осмислювати отримані 
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раніше знання. Разом з тим надаються можливості формувати в учнів ключові 

компетенції, що неможливо при ізольованому вивченні предметів [11].  

Нарівні із загальноосвітніми предметами, які є базою для вивчення предметів 

професійного блоку дисциплін  у професійному (професійно-технічному) закладі освіти 

і сприяють підвищенню якості професійної підготовки через інтеграцію знань, умінь, 

навичок з різних предметів. Основною метою інтеграції навчальних дисциплін є  синтез 

суб'єктивно нового знання. 

Ось чому, педагоги, працюючи у творчому тандемі (майстри виробничого 

навчання професій харчових технологій, викладач іноземної мови, методист закладу 

освіти), спрямували роботу на удосконалення компетенцій учнів з англійської мови за 

професійним спрямуванням, з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів для розбудови європейської України.  

Перетворення, що відбуваються в усіх сферах нашого життя, надають фахівцям 

нові можливості самореалізації, яка може здійснюватися не тільки через окремі 

випадки спілкування із зарубіжними колегами та партнерами, але й у процесі 

професійної діяльності в умовах іншомовного суспільства. У такому зв’язку необхідно 

спрямовувати навчання учнів на розвиток здібностей вирішення завдань, пов’язаних з 

майбутнім фахом, і представлення їх результатів засобами іноземної мови, тобто 

формування іншомовної професійної комунікативної компетентності [13]. 

Варто звертати увагу учнів на штaмпи, кліше, стандартні фoрмули і вирaзи, що 

використoвуються учнями у діловому спiлкувaнні і які вважають стійким «готовим до 

вживання» матеріалом, що може допомогти учню краще висловлювати свої думки. Для 

набуття практичних навичок діалогічного мовлення під час професійної діяльності 

розроблено  комплекс вправ з теми «Заклади ресторанного господарства та їх 

обладнання» (Додаток І). 

У процесі вивчення іноземної мови учням доводиться виконувати різноманітні 

види завдань, а саме: зрозуміти зміст, отримати необхідну інформацію, перекласти або 

реферувати необхідний матеріал, скласти діалог, висловитись із теми, дати розгорнуту 

відповідь на питання. Здобувачі освіти повинні володіти навичками як усного, так і 

письмового перекладу з іноземної мови на рідну та навпаки; знати особливості 

культури країн, мова яких вивчається; використовувати словники та довідковий 

матеріал при перекладі; вміти стисло та точно висловлювати думки рідною та 

іноземною мовами. 

Для визначення змісту професійного навчання і підбору дидактичного матеріалу 

використовуються наступні принципи: 

 прагматичність; 

 автентичність; 

 професійна адекватність (з урахуванням терміносистеми кухарської 

справи); 

 врахування очікувань самих учнів [19]. 

Нині, в еру освітніх реформ, наша держава обрала два пріоритетні напрямки: 

іноземні мови та ІТ-технології. Без належного знання українцями англійської мови на 

належному рівні неможлива інтеграція України до наукового, економічного та 

політичного простору. У концепції «Нової української школи» спілкування іноземними 

мовами та інформаційно-цифрова компетентність увійшли у список 10 ключових 

компетентностей. Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій  

значно покращує рівень вивчення іноземних мов, підвищує мотивацію до навчання, 

робить урок більш творчим та інноваційним. Для майбутніх спеціалістів це можливість 

вийти на міжнародний рівень спілкування, співробітництва тощо. 

У 1994 році компанією DensoWave був розроблений матричний код для 

шифрування деякого обсягу інформації у графічний об’єкт. Нині QR-коди широко 
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використовуються у нашому училищі: проведення, створення прихованої підказки, 

проведення цікавих опитувань, написання QR-завдань тощо. 

Використання такого виду шифрування викладачі та майстри виробничого 

навчання заздалегідь готують QR-коди (наприклад, за допомогою сайту: 

http://www.ua.qr-code-generator.com) [25]. 

Наприклад. 

Завдання. Шановні учні! За допомогою будь-яких гаджетів (планшетів, 

телефонів) вам необхідно розкодувати QR-коди і виконати поставлені завдання.  

Приклад завдання: 

This implement is used to apply ink to a 

surface such as paper. Find this item and make 

photo with unusual usage of this. Using the 

internet find some (4-5) interesting facts about 

this tool.  

This country is located in the heart of the 

Mediterranean Sea, it shares open land borders 

with France, Switzerland, Austria, Slovenia, San 

Marino and Vatican City. Some of the most 

popular food: pizza, pasta, tiramisu and espresso. 

What is this country? Find photos in the internet 

with the most famous sights of this country and 

make a short video (1 min), performing places of 

interests as you are a travel agent.  

It is the perceptible shaking of the surface 

of the Earth, resulting from the sudden release of 

energy in the Earth’s crust that creates seismic 

waves. It can be violent enough to toss people around and destroy whole cities. What is it? 

Make a list of instructions of what people should do when it occurs.  

This object you can find inside and outside. To most humans, they are seen as objects to 

decorate homes, gardens, bodies, and more. However, they have a much more important 

purpose than decorating. They are highly adapted to attract their specific pollinators such as 

bees, flies, moths, hummingbirds, and bats just to name a few. This is why they are brightly 

colored and highly scented making them the beautiful creations that they are. We would not 

have food, medicines, dyes, textiles, and other necessities of daily living without them. Guess 

what is it? Find it in the classroom and make advertising photo.  

This is a relationship of mutual affection between two or more people. It is a stronger 

form of interpersonal bond than an association. It has been studied in academic fields such as 

sociology, social psychology, anthropology, and philosophy. Although there are many forms 

of this, some of which may vary from place to place, certain characteristics are present in 

many types of bond. Such characteristics include affection, sympathy, empathy, honesty, 

altruism, mutual understanding, and compassion, enjoyment of each other’s company, trust, 

and the ability to be oneself, express one’s feelings, and make mistakes without fear of 

judgment. What is it? Make a collage of photos where you should show how people can 

express this (at least 5 photos).  

Сервіс Plickers викладачі використовують для проведення вікторин/опитування на 

будь-якому етапі уроку. Попри це, сервіс дозволяє миттєво переглянути відповіді учнів, 

зробити аналіз та організувати зворотний зв’язок. 

Проаналізувавши можливості та перспективи використання YouTube, нами було 

виокремлено ряд психолого-педагогічних та методичних особливостей застосування 

YouTube  під час уроків «Іноземна мова за професійним спрямуванням». 
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Процес подачі відео матеріалу для усіх видів мовленнєвої діяльності із 

застосуванням YouTube сервісу умовно можна поділити на три етапи: підготовка до 

перегляду, перегляд і виконання завдань, виконання завдань після перегляду. 

Перший етап полягає у мотивації учнів до подальшої роботи та формулювання 

установки на первинний перегляд (завдання для заохочення та включення учнів у 

роботу). 

Другий етап  -  демонстрація відеоматеріалу та виконання завдань.  

Викладачі пропонують учням переглянути сюжет з метою формування загального 

уявлення, отримання відповіді на основні питання. Потім здійснюється перегляд 

сюжету із зупинками. Під час пауз можливе виконання таких завдань: зробити помітки 

(з метою отримання фактичної інформації чи вивчення нової лексики), повторити за 

диктором, погодитись чи заперечити, прокоментувати події, заповнити пропуски, 

перевірити відповіді з попереднього перегляду. 

Третій етап має за мету спрямувати інтереси та роботу учнів на подальшій 

розвиток цієї теми. Викладачі пропонують написати переказ чи твір за змістом сюжету, 

завершити зміст сюжету, скласти діалог, знайти додаткову інформацію [6]. 

Активним процесом, який спрямований на сприймання, розпізнавання та 

розуміння мовленнєвих повідомлень, є аудіювання. Метою навчання іншомовного 

аудіювання є навчання предметного та професійного змісту повідомлення, розуміння 

загальних ідей, мотивів, вчинків героїв, розуміння логіки викладу та характеру 

повідомлення. Перевагою застосування сервісу YouTube у навчанні англійської мови є 

сприяння формуванню навички підсвідомого розпізнавання граматичних форм мови на 

морфологічному та синтаксичному рівнях (граматична навичка аудіювання), навички 

неопосередкованого сприймання та розрізнення звукового боку мови (фонематичний та 

інтонаційний слух). 

За допомогою даного сервісу викладачі долають труднощі формування навичок 

аудіювання, з якими можуть стикатись учні. YouTube дозволяє візуалізувати 

навчальний матеріал та уточнювати зміст почутого повідомлення [20].  Окрім цього, 

сервіс містить різноманітні освітньо-пізнавальні канали, які пропонують користувачам 

як монотематичні, так і сюжетно-фабульні автентичні тексти. Наявність зорової опори 

при сприйманні відео, монологів та діалогів сприяє досягненню позитивного 

результату у володінні аудіюванням як видом мовленнєвої діяльності. Освітньо-

пізнавальні YouTube-канали 

пропонують цікаві відеоматеріали, 

які можуть бути побудовані на 

попередньо засвоєному в усному 

вигляді мовному матеріалі, 

наприклад, лексичні одиниці, 

граматичні конструкції, звуки та 

звукосполучення англійської мови. 

Це сприяє ознайомленню учнів з 

автентичною вимовою, формуванню 

фонематичного слуху та інтонації . 

Наприклад, під час вивчення 

теми «Страви з м’яса», ставимо  

мету: перевірити лексичні навички аудіювання слів з теми «Страви з м’яса», 

застосовуючи відео YouTube, що спрямоване на формування лексичних навичок 

аудіювання. 

Завдання: перегляньте відео «Gordon Ramsay’s Top 5 Steak Recipes» та визначте 

на малюнках частини яловичої туші (https://www.youtube.com/watch?v=JZVWkjFGCBI) 

https://www.youtube.com/watch?v=JZVWkjFGCBI
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Застосування YouTube сприяє і 

ефективному навчанню говорінню як 

виду мовленнєвої діяльності. 

Говоріння – це спілкування в 

діалогічній та монологічній формах. 

Для розвитку умінь монологічного 

мовлення викладачі застосовують 

наступні прийоми: 

 відсутність зображення при 

перегляді відео – учні 

прослуховують матеріал без 

наявності зорової опори, викладач 

дає установку на опис передбачуваного місця розвитку подій, часу, зовнішності героїв, 

їх характеру, одягу тощо. Після обговорення, викладач демонструє відео із 

зображенням й учні визначають чи були їх здогадки правдивими. 

 застосування кнопки «Пауза» – викладач пропонує учням висловити 

припущення про подальший хід розвитку подій. 

 відтворення побаченого у формі розповіді, повідомлення тощо. 

Застосовувати відео сервіс YouTube  доцільноі для розвитку навичок діалогічного 

мовлення [7]. Для цього використовуємо прийоми: 

 вимкнення звуку при збереженні зображення з подальшим відтворенням 

передбачуваного тексту – наявність таких елементів мовної ситуації як місця і часу 

подій, партнерів по спілкуванню, їх невербальній поведінці, дозволяє зробити певні 

припущення про зміст діалогу, особливо, якщо ситуація є досить типовою. 

 відновлення пропущеної репліки діалогу – викладач може вимкнути з 

озвучування певну репліку, а учні, звертаючи увагу на зображення, мають вигадати 

власну версію. Авторське озвучування – учням пропонується переглянути відео 

матеріал, після чого вони мають озвучити відео. 

Приклад вправи із 

застосуванням відео 

YouTube, яка спрямована на 

розвиток монологічного 

мовлення. 

Мета: розвивати 

монологічне мовлення. 

Завдання: під час 

перегляду відео Gordon 

Ramsay’s Ultimate Vegetarian 

Lunch приготування 

вегетаріанського обіду 

передайте зміст побаченого, 

озвучте відео: 

(https://www.youtube.com/watc

h?v=M8OGXmLTTiI ) [26]. 

Важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом 

іншомовної комунікації є читання іноземною мовою, яке включає техніку читання і 

розуміння того, що читається. 

Враховуючи тісний зв’язок письма з читанням, викладачі здійснюють навчання 

техніки письма паралельно з оволодіванням технікою читання. Таким чином, робота з 

відео-тренажерами з читання англійською мовою вдало поєднується з навчанням 

https://www.youtube.com/watch?v=M8OGXmLTTiI
https://www.youtube.com/watch?v=M8OGXmLTTiI
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техніки письма (формування графічних, каліграфічних та орфографічних навичок). 

Учні із задоволенням виконують вправи такого типу. 

Приклад вправи із застосуванням відео YouTube, яка спрямована на розвиток 

лексичної навички аудіювання та запису слів (диктант).  

Мета: навчити учнів правильної орфографії. 

Завдання: переглядаючи відео Kitchen Utensils In The Professional Kitchen And 

What Equipment You Need At ( https://www.youtube.com/watch?v=71cvSqZSwi0 ), 

запишіть у зошит слова назви кухонного обладнання. 

Викладачі іноземної мови  

училища активно використовують у 

своїй професійній діяльності 

«LearningApps.org» - це додаток 

Web 2.0 для підтримки освітнього 

процесу за допомогою 

інтерактивних модулів. 

Даний online-сервіс це 

прекрасний сервіс для 

розробки електронних 

навчальних ресурсів, 

тестових завдань. 

Готові шаблони 

дозволяють 

створити 

різноманітні 

тестові 

завдання з 

використанням картинок, аудіо- та 

відеороликів. Також LearningApps.org 

дозволяє не тільки створювати і 

використовувати модулі, але й забезпечує 

вільний обмін між педагогами, організувати 

роботу учнів. Завдання виконують online. В 

кінці роботи учні бачать результат 

виконання завдання. 

Працюючи з даним додатком ми визначили переваги використання Сервера 

Learning Аpps: 

1. Зворотній зв'язок учень-викладач-учень. 

2. Індивідуалізація навчання. Інтерактивність. 

3. Інтенсифікація самостійної роботи учнів. 

4. Зростання обсягу виконаних завдань на уроці і вдома. 

5. Розширення інформаційних потоків при використанні Сервера 

LearningApps.org .. 

6. Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності 

форм роботи, можливості включення ігрових вправ ( "Сітка слів", "Кросворд", "Знайди 

пару", "Правило читання," Шибениця "). Ці заняття викликають  в учнів  емоційний 

підйом. 

7. Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером та інтерактивною дошкою. 

8. Робота з сервером LearningApps.org. допомагає викладачу краще оцінити 

здібності і знання учнів. 

9. Застосування на уроці Сервера LearningApps.org.- вправ з вибором відповіді 

дозволяє викладачам за короткий час отримувати об'єктивний результат рівня 

засвоєння матеріалу та своєчасно його скоректувати. 

https://www.youtube.com/watch?v=71cvSqZSwi0
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10. Учні швидко запам'ятовують нові лексичні одиниці, створюючи свої вправи: 

"Сітка слів", "Кросворд", "Знайди пару", "Шибениця" на сервері 

"LearningApps.org"[24]. 

Окремо можна виділити інтерактивні методи навчання, які дають можливість 

поєднувати індивідуальні, парні та групові види роботи, значно підвищують рівень 

володіння мовним матеріалом і внутрішню мотивацію учнів. Інтерактивне навчання 

передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, вирішення 

певних  проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації . В інтерактивних 

технологіях змінюється схема комунікації в освітньому процесі: важливим стає 

міжособистісний взаємний мовленнєвий  контакт  між  мовцями. Здобувач освіти є 

суб’єктом освітнього  процесу. Роль викладача змінюється: він стає тьютором, виявляє 

труднощі, які виникають в учнів, реалізовує індивідуальний та диференційований 

підходи до їх навчання. Викладачі організовують роботу в такий спосіб, який дає  

можливість учням виявляти творчі здібності,  підвищити успішність, інтелектуальну 

спроможність, розвивати креативне мислення та вчитися спілкуватися з іншими 

людьми [21]. 

Варто підкреслити роль бінарних уроків при формуванні кваліфікованих 

робітників, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, активному, 

емоційному сприйняттю нових знань, розвитку творчого, самостійного та критичного 

мислення. При підготовці до таких уроків можуть виникати певні труднощі, але їх 

можна подолати, а деякі з них навіть трансформувати в переваги. Учні люблять такі 

уроки і завжди чекають на них. А це головне мірило того, що такі уроки потрібні, і 

вони – не данина моді, а необхідність сучасного освітнього простору (Додаток ІІ). 

Обов’язковим компонентом освітнього процесу з підготовки робітників для 

ресторанного господарства є виховання учнівської молоді на національних традиціях, 

патріотизмі, що проявляється у любові та відданості до Батьківщини, українського 

народу, творчій праці, в усвідомленні своєї відповідальності перед суспільством, 

народом у збереженні національної ідентичності. Найважливішим засобом 

національно-патріотичного виховання є позаурочні заходи, що проводять викладачі та 

майстри виробничого навчання (Додаток IV). 

Таким чином, шляхом впровадження міжпредметної інтеграції для оптимізації 

процесу навчання кухарів та кондитерів з’являється можливість посилити мотивацію до 

оволодіння професійними компетенціями, підвищити якість знань та сформувати 

вміння кваліфіковано здійснювати професійну діяльність  фахівця сфери ресторанного 

господарства.  

 

ІІ.2. Забезпечення якості підготовки фахівця 

через співпрацю з бізнес-партнерами. 

Метою соціального партнерства 

професійного (професійно-технічного)  

закладу освіти є задоволення потреб учнів в 

інтелектуальному, культурному й духовно-

моральному розвитку, в отриманні професійної 

освіти та кваліфікації в обраній сфері 

професійної діяльності, в можливості 

реалізувати власні життєві наміри. Саме цим визначається аксіологічна (ціннісна) 

значущість соціального партнерства в професійній педагогіці [3]. 

 Для вирішення актуальних проблем професійної підготовки виробничого 

персоналу увага науковців і практиків концентрується на таких ключових моментах: 

державній політиці в галузі професійної освіти на основі соціального партнерства; 
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системі атестації професійної кваліфікації та тестування, що гарантують відповідність 

отриманої освіти світовим стандартам; реалізації здорової конкуренції між 

структурами, які пропонують професійне навчання; створенні належних можливостей 

для навчання відповідно до запитів  підприємств ресторанного господарства.  

Розуміємо,  щоб наш випускник був затребуваний на ринку праці, необхідний 

постійний пошук нових підходів для забезпечення його конкурентоздатності і, зокрема, 

через розширення спільної діяльності з бізнес-структурами. 

Педагогічний колектив творчо співпрацює з провідними підприємствами 

ресторанного господарства міста. Проходження виробничої практики, виробничого 

навчання, виконання комплексно-кваліфікаційних завдань чи державна підсумкова 

атестація, День Знань чи тематичне свято, підготовлене учнівським колективом -  

завжди поряд роботодавці. Співпраця з ними є взаємовигідною: вони беруть 

безпосередню участь у підготовці для своїх кафе, ресторанів кваліфікованих 

робітників, ми – готуємо і стовідсотково працевлаштовуємо конкурентоспроможних 

випускників, тим самим підвищуємо імідж  державного навчального закладу «Сумське 

міжрегіональне ВПУ»  як інноваційного закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Соціальне партнерство відкриває 

також додаткові можливості для закладу: 

отримання необхідної інформації з метою 

прогнозування обсягів професійної 

підготовки; участь роботодавців у 

розробленні вимог до змісту та якості 

навчання, його оцінюванні; стажування та 

підвищення кваліфікації викладачів і 

майстрів виробничого навчання 

безпосередньо на виробництві; додаткове 

фінансування; зміцнення матеріально-технічної бази.  

Цьогоріч соціальні партнери стали активними співучасниками реалізації 

етнографічного проекту  «Традиційна страва кухні Сумського регіону», що ініціювали 

педагоги училища.  Разом визначили мету проекту: 

 формування національної самосвідомості та патріотизму учнів на уроках 

професійно-теоретичного та виробничого навчання з професії «Кухар», 

«Кондитер» через етнографічні дослідження страв Сумської регіональної кухні; 

 застосування рецептур страв  підприємствами ресторанного господарства 

м. Суми; 

 розширення словникового запасу професійної лексики та удосконалення 

усного і писемного мовлення іноземною мовою. 

Обговорили  з представниками соціальних партнерів (ресторани «Здибанка», 

«Околиця», «Win&Gret», «Челентано», кафе «Сумка», «Рідне місто», «Спорт»,  

«Мамина кулінарія»,  «Калина») основні завдання: 

 налагодити систему пошуково-дослідницької  діяльності з бібліотеками 

та музеями міста для ознайомлення з історією розвитку регіональної кухні; 

 інтегрувати і поглибити знання та уявлення учнів про кухню 

Слобожанщини, культуру, побут, звичаї, обряди, традиції предків через 

волонтерську творчу етнографічну діяльність; 

 удосконалити роботу з популяризації 

активної громадянської позиції засобами 

створення системи виховних заходів на основі 

обрядово-фольклорної тематики; 
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 знайти кулінарні рецепти автентичних страв; 

 розширити зв’язки з іншими навчальними дисциплінами через введення 

елементів національної кухні, побуту, традицій українського народу; 

 створити збірку рецептів автентичних та сучасних рецептів вареників 

українською та англійською мовою;  

 розширити співпрацю з підприємствами ресторанного господарства 

м. Суми щодо введення в меню  вареників на основі рецептів, знайдених і 

апробованих під час  проектної діяльності. 

В цілому, проект  був орієнтований на вивчення особливостей національної 

культури харчування як важливого фрагмента етнічної ідентичності. Національну 

кухню слід віднести до етномаркованих характеристик культури народу. При цьому 

необхідно зауважити, що традиції харчування виявлялися протягом багатьох століть 

найбільш стійкими. Саме вони нерідко дозволяють дослідити  етнічне походження в 

умовах полікультурного суспільства. 

У рамках реалізації проекту, під керівництвом викладача професійно-теоретичної 

підготовки, була організована пошуково-дослідницька діяльність серед учнівської 

молоді у музеях та бібліотеках міста. Особливу роль у дослідженні найпоширенішої 

страви Сумського регіону  - вареників -  відіграли етнографічні інтерв’ю, під час яких 

учні мали можливість спілкуватися з носіями кулінарної історії – представниками 

старшого покоління – бабусями і дідусями. 

За результатами етнографічного дослідження,  

до якого долучилися і родичі, і знайомі педагогів та 

учнів, вдалося простежити, наскільки стійким 

(консервативним) виступає етномаркер, пов'язаний з 

національними традиціями харчування в середовищі 

сучасної учнівської молоді. Учасники проекту чітко 

простежили збереження традицій харчування у 

молодіжному середовищі, зробили висновки  щодо 

національної кухні як  показника національної 

ідентичності. Проаналізували популярність та 

різноманітність начинок вареників за рецептами 

людей старшого віку, за публікаціями в періодичній 

пресі, художній літературі  у закладах ресторанного 

господарства. Провели експериментальні дослідження 

та апробації рецептів. До речі, враховуючи значний 

іншомовний контингент, який відвідує заклади 

ресторанного господарства міста, створили технологічні картки англійською мовою для 

виготовлення вареників, а потім запропонували їх керівникам кафе, ресторанів 

(Додаток ІІІ). 

Сьогодні, соціальні партнери, які брали участь у даному проекті, в  меню своїх 

кафе додали «Вареники гречані з сиром», «Вареники солодуни з цукрового буряка», 
«Пастилові вареники». 

На нашу думку, співпраця з соціальними, партнерами у новому форматі є 

найбільш привабливою і вигідною для усіх суб’єктів діяльності, тому педагогічний 

колектив продовжує пошуки інноваційних рішень питань освітнього процесу. 

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів для розбудови європейської України – це 

наша мета, а соціальне партнерство – наш впевнений крок вперед. 
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ВИСНОВКИ 

 

Аналіз наукових досліджень і реальної практики соціального партнерства дають 

змогу дійти висновку про те, що в умовах ринкової економіки лише у форматі 

ефективної взаємодії з роботодавцями професійний (професійно-технічний) заклад 

освіти зможе реалізувати свою основну функцію — забезпечити ринок праці 

конкурентоспроможними випускниками.  Також необхідно зважити на те, що сучасний 

розвиток міжнародних ділових контактів та розширення міжнародного співробітництва 

в різних сферах життя приводять до необхідності володіння іноземною мовою як 

засобом міжкультурного спілкування фахівців різних професій на основі характерних 

особливостей спеціальності. 

Осoбливістю нaвчання англійської мови за професійним спрямуванням 

майбутніх працівників ресторанного господарства у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти є спeцифіка професійної сфери. Тому успіх залежить від наближення 

змісту та методів навчання до формування практичних навиків здобувачів освіти, з 

обов’язковим урахуванням їхніх інтересів, мотивації та здібностей. Варто підбирати 

навчальний мaтеріал, що відображає сучасні та професійні проблеми працівників. 

Доцільним є використання інтерактивних методів навчання,  ІКТ, які дозволяють 

створити освітнє середовище близьким до реальних умов та сприяють всебічному 

розвитку учнівської молоді. Педагог професійної (професійно-технічної) освіти 

потребує постійного пошуку нових методів та засобів навчання, які дозволять 

підвищити рівень мовної підготовки майбутніх кухарів, кондитерів, що є однією з умов 

їх  вдалого працевлаштування. Тому викладач повинен сформувати в учня  високу 

культуру професійного іншомовного мовлення. 

  У результаті,  поряд з оволодінням іноземною мовою, відбувається засвоєння 

професійних знань та формування здібностей розуміти менталітет носіїв іншої мови. З 

соціально-психологічної точки зору особистість учня повинна бути готова до засвоєння 

нової інформації й міжкультурного спілкування. Ураховуючи те, що рівень засвоєння 

навчального матеріалу – це показник пізнавальної діяльності майбутніх фахівців, то для 

підвищення якості засвоєння матеріалу ми ефективно використовуємо діалоги, 

ситуативні вправи, технічні засобі навчання, різноманітні тексти для читання та 

аудіювання професійно значущої тематики; удосконалюємо усне мовлення через 

проведення конкурсів, тематичних вечорів, олімпіад тощо. 

У цілому державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне ВПУ»  

працює в режимі  безперервного розвитку і є закладом освіти, в якому постійно 

модернізуються та трансформуються якісно нові елементи навчання, створюється та 

використовується інтелектуальний продукт викладачів, майстрів виробничого 

навчання, реалізуються нові ідеї у вигляді  проектів, програм, освітніх послуг з 

безпосереднім залученням роботодавців, вітчизняних та міжнародних експертів і 

партнерів, компаній і закладів освіти. 
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