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ВСТУП 

На тлі глобалізації в усіх сферах суспільного життя відбуваються суттєві зміни. 

Однією з головних причин, що зумовили цей процес, є докорінні перетворення в 

економічних системах усіх розвинених країн. Це обумовлено: швидким удосконаленням 

виробництва на основі новітніх інформаційних технологій, скороченням циклів виробництва 

товарів і послуг та термінів їхнього життя; зростаючою конкуренцією як між компаніями, так 

і на ринку праці; підвищенням значущості таких складових мотивації трудової діяльності 

фахівця, як особистісний саморозвиток, самореалізація та творчість. 

Швидке  зростання  інформації  і  високий  рівень інформатизації всіх сфер людської 

діяльності зумовлює стрімкий розвиток та використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ).. 

        Успішне користування ІКТ можуть забезпечити тільки ті члени суспільства, які 

володіють необхідними знаннями, уміннями й навичками, що дають змогу практично 

взаємодіяти в інформаційному  просторі,  швидко  адаптуватися  до  сучасних інформаційно-

комунікаційних  засобів,  тобто  володіють інформаційно-технологічною  культурою  задля  

забезпечення власних і професійних потреб. Важливим стає вміння оперативно (ефективно)  

і  якісно  працювати  з  інформацією,  використовуючи задля цього сучасні засоби та методи. 

Повсюдне впровадження сучасних інформаційних технологій створює нові, унікальні 

можливості для більш активного й ефективного розвитку економіки, політики, держави, 

суспільства, соціальної свідомості та громадянина. 

      Впровадження у виробництво гнучких автоматизованих систем, мікропроцесорних 

засобів і пристроїв програмного управління, роботів і обробних центрів, поставило перед 

сучасними педагогами важливе завдання – виховати та підготувати підростаюче покоління, 

здатне активно включитися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з 

інформатизацією. 

Нині в Україні діє багатогалузева мережа професійно – технічних навчальних закладів. 

На базі кращих професійно – технічних училищ створено нові професійно – технічні заклади 

інтегрованого типу – вищі професійні училища, що дає змогу забезпечити ступеневу 

підготовку майбутніх фахівців, молодших спеціалістів різних фахових спрямувань. 

Паралельно з підготовкою кваліфікованих робітників вищі професійні училища 

готують фахівців – молодших спеціалістів, майбутніх керівників підприємств, організаторів 

виробництва, яким необхідно набути глибоких професійних знань, умінь творчо оцінювати 

виробничу ситуацію, оволодіти управлінськими навичками на засадах загальнолюдських 

цінностей та високого професіоналізму. 

Завдання професійно-технічної освіти (ПТО) визначається вимогами сучасного 

суспільства до підготовки фахівців в умовах інформаційного  суспільства  (середовища). 

Рівень  ІТК  майбутнього кваліфікованого  робітника  сприяє  успішній  його  адаптації  на 

робочому  місці,  до  вимог  сьогодення  і  гарантує  оволодіння ефективними  методами  й  

засобами  збору,  накопичення, обробки  та  передачі  інформації  впродовж  усієї  

професійної діяльності.   

На  нашу  думку,  формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх  

кваліфікованих  робітників  залежить  від інформаційно-методичного  забезпечення  

навчального  процесу, ефективного  використання  педагогом  професійного  навчання 

сучасних  педагогічних  та  інформаційних  технологій,  системної взаємодії  між  

викладачем, майстром виробничого навчання,  учнями  і  засобами  ІКТ,  рівня  їхньої 

культури  використання  ІКТ  в  професійній  діяльності,  тобто створеного  інформаційного  

навчального  середовища.  

Безперечно  інтеграція  ІКТ  у  навчальний  процес  ПТНЗ сприяє  оптимізації  

педагогічної  системи.  Зазначимо,  що  нові умови вимагають активного впровадження 

сучасних технологій у навчальний  процес  і  ефективного  їх  використання,  відповідно,  й 
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істотних  змін  у  змісті,  методах  та  прийомах  навчання,  способах розробки дидактичних 

матеріалів. 

Педагог  має  адаптуватися  до  нових  інформаційних технологій, інтегруватися до 

сучасних потреб професійної освіти, ефективно  обирати  і  використовувати  саме  ті  

технології,  які сприяють  досягненню  поставленої  мети,  тим  самим  постійно підвищуючи  

свою  професійну  культуру.  Без  якісного  зростання педагогічного  професіоналізму  ми  не  

зможемо  піднятись  до нинішніх  надбань  науки і  техніки.  У  зв‘язку  з  цим  актуальним є 

навчання,  що  засноване  на  інформаційно-технологічній  культурі, тобто  використання  

педагогом  професійного  навчання  сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. 
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І. Науковий підхід до упровадження інформаційно-комунікативних технологій у 

навчально-виховний процес. 
 

1.1. Погляд вітчизняних науковців на інформаційно-комунікативні технології 

в освіті. 

      Інформаційні технології дуже швидко перетворилися на життєво важливий стимул 

розвитку не тільки світової економіки, а й інших сфер людської діяльності. Сьогодні 

практично неможливо знайти сферу діяльності, в якій не використовуються інформаційні 

технології. 
Саме тому інформатизація всієї освіти розглядається як провідний напрям підвищення 

результативності навчально-виховного процесу. Упровадження інформаційно-

комунікативних технологій у професійну діяльність є пріоритетним напрямом модернізації 

освіти в цілому. 

Аналіз проблеми використання ІКТ в навчально-виховному процесі засвідчує, що 

розширення комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання, створення умов для їх 

розробки, апробації та впровадження, раціональне поєднання новітніх засобів навчання з 

традиційними – складна педагогічна задача, що потребує вирішення цілого комплексу 

психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, матеріально-технічних та 

інших питань. А серед них – розробка відповідного навчально-методичного забезпечення для 

використання інформаційно-пошукових систем, гіпермедійних, мультимедійних, 

телекомунікаційних та мережевих технологій; формування інформаційної культури 

викладачів та учнів, їх підготовка до практичного використання засобів ІКТ у своїй 

професійній діяльності. Основні аспекти інформаційно-комунікаційної культури особистості 

спрямовані на формування системи понять і термінів, практичних вмінь і навичок у галузі 

комп’ютерно-інформаційних технологій, базових знань про загальні принципи застосування 

ІКТ, формування культури творчої діяльності, розвиток здібностей, пізнавальної та творчої 

активності, формування індивідуального стилю діяльності.  

Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність методів, засобів і прийомів, 

що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання 

різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів 

діяльності [17]. 

Сьогодні увагу вітчизняних дослідників привертають різні аспекти впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. Так, проблемам 

використання ІКТ, з метою підвищення ефективності самостійної роботи учнів, присвячено 

дослідження Н.Бойко (кандидат соціологічних наук) та А. Байраківського (кандидат 

історичних наук), які зазначають, що впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальний процес сприяє повнішому оволодінню учнями системою знань та 

вмінь, розвиває творчу спрямованість пізнавальної діяльності учнів, допомагає формуванню 

відповідних професійних і особистісних якостей.[2; 4] При цьому використання засобів ІКТ 

у навчальному процесі навчального закладу освіти виступає не самоціллю, а педагогічно 

виправданим підходом, що має розглядатися в плані педагогічних переваг порівняно з 

традиційними технологіями організації самостійної роботи.  

На думку доктора технічних наук, професора, академіка НАПНУ В.Ю.Бикова «на 

основі поєднання традиційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання вдається значно ефективніше розвинути і примножити природні задатки і здібності 

людини. Використання цих технологій у процесі навчання створює додаткові умови і 

спричинює появу нових цілей та оновлення змісту освіти, дає змогу досягти значно більших 

результатів навчальної діяльності, забезпечити для кожного учня, студента формування і 

розвиток їхньої власної освітньої траєкторії» [3]. 

Нині ІКТ використовуються практично у всіх сферах людської діяльності, зокрема і в 

освітній галузі. На думку М. І. Жалдака, широке використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в навчальному процесі дає можливість розкрити значний 

гуманітарний потенціал всіх дисциплін, завдяки формуванню наукового світогляду, розвитку 

аналітичного і творчого мислення, суспільної свідомості і свідомого ставлення до 

навколишнього світу.[11;12]  
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Сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості доступу до навчальних 

відомостей для викладачів та студентів, підвищує ефективність управління освітньою 

установою як соціально-педагогічною системою, спрощує інтеграцію регіональної системи 

освіти в загальнодержавну і світову, значною мірою сприяє доступу до міжнародних джерел 

в галузі освіти, науки та культури тощо.  

О. В. Співаковський зазначає, що використання сучасних інформаційних технологій в 

освіті сприяє: розкриттю, збереженню і розвитку індивідуальних здібностей учнів, 

притаманного кожній людині унікального поєднання особистісних якостей; формуванню 

пізнавальних інтересів, прагнення до самовдосконалення та самореалізації школярів; 

забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, нерозривності взаємозв’язку між 

природознавством, технікою, гуманітарними науками і мистецтвом; постійному 

динамічному оновленню змісту, засобів, форм і методів процесів навчання і виховання.[21]  

Висвітлення проблем та перспектив застосування ІКТ при вивченні різних навчальних 

предметів та особливості їх впровадження у навчальний процес розглядаються у багатьох 

дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців.  

На думку А. І. Яковлєва, «запровадження ІКТ в освіту істотним чином прискорює 

передачу знань та накопиченого досвіду не тільки від покоління до покоління, а й від одної 

людини до іншої.[24] Сучасні ІКТ підвищують якість навчання та освіти, дозволяють людині 

успішніше та швидше адаптуватися до навколишнього середовища та соціальних змін. Це 

надає можливість кожній людині отримувати необхідні знання, як сьогодні, так і в 

майбутньому постіндустріальному суспільстві».  

Л.Карташова (кандидат педагогічних наук, доцент) вважає, що застосування вчителем 

інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання дозволяє ефективно та 

доступно визначити новизну навчального матеріалу; продемонструвати зв’язок навчального 

матеріалу з історією, з цікавими фактами з життя видатних людей; навести приклади 

практичного застосування знань; здійснити впровадження проблемного та евристичного 

навчання, тощо. Н.Олійник (вчитель ХЗОШ, спеціаліст вищої категорії) зауважує, що 

використання ІКТ в процесі професійної підготовки сучасного вчителя повинно бути 

комплексним та інтегрованим, охоплювати весь курс навчання та здійснюватись під час 

викладання різних предметів. 

Останнім часом помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало 

використання ІКТ у навчальному процесі. Цій темі в Україні присвячені дослідження таких 

науковців, як В.Ю. Биков, Я.В. Булахова, О.М. Бондаренко, В.Ф. Заболотний, Г.О. 

Козлакова, О.А. Міщенко, О.П. Пінчук та інші.[3; 4; 17] 

На думку більшості дослідників, основним педагогічними завданнями використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні є:  

– підвищення наочності навчального матеріалу та полегшення його сприйняття 

завдяки компактному і чіткому поданню інформації;  

– розвиток творчого потенціалу суб’єктів навчання, їх здібностей комунікативних дій, 

умінь експериментально-дослідницької діяльності; культури навчальної діяльності, 

підвищення мотивації навчання;  

– інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його 

ефективності та якості;  

– розширення та поглиблення змісту навчання з дисципліни, що вивчається; 

засвоєння повного спектру понять, операцій і функцій, вільне оперування якими 

передбачено змістом навчальної дисципліни;  

– реалізація соціального замовлення, зумовлена інформатизацією сучасного 

суспільства.  

             Розглядаючи проблему інтеграції ІКТ у освітньому процесі, варто зазначити, що на 

сучасному етапі значна увага приділяється матеріально-технічному, програмному, 

методичному забезпеченню щодо використання ІКТ у навчально-виховному процесі. 

Проведення моніторингових, аналітичних та інших досліджень на рівні держави, участь у 

міжнародних проектах, сприяє виробленню стратегічних підходів до впровадження ІКТ у 

навчальний процес, що значною мірою сприяє виявленню тенденцій та аналізу проблем і 
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просуває їх розв'язання. Сьогодні в Україні на державному рівні робляться певні кроки для 

впровадження ІКТ у освітній процес.  Інформація стає ресурсом нарівні з матеріалами, 

енергією і капіталом. Вона перетворюється в один з найбільш цінних за змістом і масових за 

формою продуктів цивілізації, споживачем якої стає все людство.  

Таким чином, використання ІКТ у професійній діяльності викладача професійно-

теоретичної підготовки дозволяє оптимізувати зміст навчання, модернізувати методи та 

форми організації навчального процесу, забезпечити високий науковий і методичний рівень 

викладання, індивідуальний підхід у навчанні, підвищити ефективність та якість надання 

освітніх послуг. Реорганізація навчального процесу в навчальному закладі в напрямку 

створення інформаційного - освітнього середовища уможливлює комплексне застосування 

ІКТ, що забезпечує справжню інтерактивність навчання. 

 

1.2. Дидактичні особливості інформаційних технологій  

в працях вчених зарубіжжя 

Проблемі підготовки фахівців в системі професійної освіти розглядається в роботах 

багатьох зарубіжних учених, зокрема  Н.В. Кузьміної, О.В. Хуторського та інших. У 

дослідженнях цього процесу ми можемо виділити три напрями: по-перше, це визначення 

системи професійних якостей, котрі необхідно сформувати в процесі професійної 

підготовки; по-друге, це визначення виміру професійної придатності фахівців; по-третє, це 

визначення дидактичних умов та засобів навчання і вдосконалення наявних або розробки 

новітніх засобів, методів, методик або технологій навчання. 

До визначальних дидактичних особливостей (характеристик) ІКТ М.П. Лапчик  

відносить такі:  

– комп’ютерна візуалізація та комп’ютерне моделювання навчальних відомостей про 

об’єкти, процеси та явища, як реальних, так і віртуальних;  

– зберігання великих обсягів даних та забезпечення мобільного доступу до них;  

– забезпечення оперативного (миттєвого) оберненого зв’язку між учасниками 

навчального процесу;  

– автоматизація обчислювальних процесів та інформаційно-пошукової діяльності;  

– автоматизація процесів управління навчальною діяльністю та контроль за 

засвоєнням навчального матеріалу [23, с. 116].  

Серед зарубіжних науковців, що запроваджували ІКТ у освіту, варто відзначити 

американського дослідника С. Пейперта, якому належить ідея «комп’ютерних навчальних 

середовищ», Р. Аткінсона та Д. Брунера, що створили теорію когнітивного навчання, на якій 

базується створення електронного підручника, Б. Скіннера – засновника програмованого 

навчання. 

Словник на сайті Британського Університету Волверхемптона визначає інформаційні 

і комунікаційні технології (ІКТ) як поняття, що використовується для опису шляхів, що 

вже існують, і тих, що є інноваційними та які забезпечують глобальний доступ до інформації 

і підтримку тим, хто обирає освіту продовж життя.[20] 

Останні праці, що стосуються проблеми використання ІКТ в освітньому процесі, все 

більше свідчать про необхідність використання TICE-technologies de l’information et de la 

communication pour l’education (тобто інформаційно-комунікативних технологій для освіти), 

які відкривають широкі горизонти можливостей [20, с. 124]. У зарубіжних наукових 

публікаціях останніх років розглядаються різні питання, що стосуються проблем 

використання TICE. Так, Carmen Vera [27, с. 34] свідчить про велику кількість можливостей, 

які досягаються завдяки використанню мережі Інтернет та мультимедійних навчальних 

програм.  
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Науковець Carmen Vera зазначає, що при навчанні мов за допомогою комп’ютера 

виникають нові методи та форми навчання, такі як: 

1. autodidaxie – тобто самоосвіта, яка досягається під час використання мережі 

Інтернет для зібрання та обробки інформації; 

2. apprentissage guide – форма навчання, яка характеризується тим, що студент 

самостійно вибирає форми роботи з матеріалом, який йому було запропоновано викладачем; 

3. apprentissage dirige – форми самоосвіти, коли як навчальний матеріал, так і 

методи його опрацювання добираються викладачем. 

Французький науковець Maugenot F.[25, с. 33], опираючись на власний досвід 

експериментальних досліджень, стверджує, що завдяки мультимедійним програмам студент 

може працювати у своєму ритмі та відповідно до своїх потреб. Досвід науковця свідчить про 

можливості, які надають студентам мультимедійні навчальні програми: покращення 

розуміння запропонованих документів та підвищення мотивації до навчання. 

На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної науково-педагогічної літератури можна 

дати визначення поняття ІКТ.  Інформаційні і комунікаційні технології (ІКТ) – це 

сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, зберігання, опрацювання, 

передавання та подання інформації, яка розширює знання людей і розвиває їхні можливості 

щодо керування технічними і соціальними проблемами. ІКТ відкривають кожному, хто 

навчається, доступ до практично необмеженого обсягу інформації, що забезпечує 

безпосередню «включеність» в інформаційні потоки суспільства. 
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ІІ. ФОРМУВАННЯ ІФОРМАЦІЙНО- ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

НА УРОКАХ «ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ» 

 

2.1. Мультимедійні технології на уроках професійно-теоретичного навчання з 

предмету «Технологія та обладнання зварювальних робіт»  
 

Основними  принципами навчання, яких дотримуюся в своїй роботі є:  

- Принцип доступності викладу навчального матеріалу – у навчанні йти  від  

легкого  до  важкого,  від  відомого  до  невідомого,  від  простого до складного, 

від близького до далекого. 

- Принцип  свідомості  та  активності  –  добиватися  чіткого  розуміння 

навчальної мети та задач майбутньої роботи, використовувати інтенсивні  та  

активні  методи  навчання,  вчити учнів  знаходити причинно-наслідкові зв’язки.  

- Принцип  наочності – наочність повинна відображувати сутність предметів і 

явищ, що  вивчаються, та образно показувати  те, що необхідно засвоїти.  

- Принцип  систематичності  та  послідовності –  формування системи знань на 

основі розуміння їх взаємозв’язків.  

- Принцип зв’язку теорії з практикою – показ застосування отриманих знань  в  

майбутній  професійній  діяльності,  використання проблемно-пошукових і 

дослідницьких завдань. 

Одним із найбільш ефективних способів дотримання цих принципів, на мою думку, є 

впровадження в навчальний процес інформаційних та мультимедійних технологій. 

Інформаційні та мультимедійні технології володіють низкою переваг, а саме:   

 учні  краще  сприймають  навчальний  матеріал; 

 зростає  зацікавленість; 

 підтримується  індивідуалізація  навчання; 

 розвиваються  творчі  здібності учнів  (залучення  учнів до  створення  

публікацій,  презентацій); 

 скорочується кількість видів роботи, які стомлюють учнів, 

 використовуються  різні аудіовізуальні  засоби  (музика,  графіка, анімація), що 

ведуть до збагачення знань і підвищення  мотивації навчання та забезпечують динамічне 

подання матеріалу; 

 формування самооцінки учня; 

 створення умов для самостійної роботи. 
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В цілому використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення 

пізнавальної активності учня сприяє: 

 посиленню мотивації учбової діяльності; 

 підвищенню результативності праці викладача, зміні відношення до уроку і 

навчального  предмету; 

 впровадженню інноваційних  технологій у викладанні; 

 зростанню професійної і особистої компетентності  викладача і учня.  
 

Впровадження  інформаційних  та мультимедійних технологій в процес підготовки  

кваліфікованих  робітників  за  професією  «Електрогазозварник» здійснюється:  

 Під час викладання нового матеріалу – візуалізація знань (демонстрація відео, 

аудіо,  графічних зображень, схем графіків) за допомогою комп’ютерної техніки.  

 У ході закріплення знань з викладеного матеріалу – різноманітні навчальні 

програми, учнівські презентації, проекти тощо.  

 У системі контролю і перевірки  знань – тестування з оцінювання, контролюючі 

ігрові програми.  

 В процесі самостійної роботи учнів – складання та  розв’язування кросвордів, 

перегляд фахових інформаційних web-сайтів, робота  з навчальними програмами 

тощо. 

 Візуальний супровід рефератів, виступів під час проведення семінарів, захисту 

проектів (презентації, демонстрація відео, аудіо,  графічних зображень, схем 

графіків).  

 Для тренування конкретних здібностей учнів – уваги, пам’яті, мислення, 

просторової уваги тощо. 
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Головна умова цієї діяльності -  наявність комп’ютерної техніки, тому кабінет 

«Спеціальної технології», в якому проводяться заняття, обладнано комп’ютером, 

стаціонарним електронним інтерактивним комплексом та під’єднаним до мережі Інтернет.  
 

При цьому комп’ютер виконує такі функції: 

1. У функції вчителя: 

 джерело навчальної інформації; 

 наочний посібник; 

 тренажер; 

 засіб діагностики і контролю. 

2. У функції робочого інструменту: 

 засіб підготовки текстів, їх зберігання; 

 графічний редактор; 

 засіб підготовки виступів; 

 обчислювальна машина великих можливостей. 

Інтегрування звичайного уроку з комп’ютером дозволяє мені перекласти частину 

своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, 

інтенсивним.  

Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень та інших важливих частин 

матеріалу, тому що мені не доводиться повторювати текст кілька разів (я вивожу його на 

екран), учневі не доводиться чекати, поки я повторю потрібний йому фрагмент. 

Значно полегшує проведення уроків та лабораторно-практичних робіт, використання 

стаціонарного електронного інтерактивного комплексу. 

Це ефективний спосіб упровадження електронного змісту і мультимедійних матеріалів в масове 

освітнє середовище. Ефективно використовую інтерактивний комплекс для відтворення 3-D моделей 

деталей, демонстрації їх в об’ємі та русі, показую їх обертання у просторі динаміку роботи та важливість 

агрегату в цілому.  

Цей метод навчання є досить привабливим: допомагає краще оцінити здібності і 

знання учнів, зрозуміти їх, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, 

стимулює мій професійний ріст. 
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2.2.Методика використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках 

«Технологія зварювальних  робіт» 
 

Електронні засоби навчання 
 

Одним  із  ефективних засобів  інформаційно-комунікаційних  технологій  (ІКТ)  є  

педагогічні програмні засоби (ППЗ), які останнім часом набувають все більшої ваги у якості  

засобів  навчання. 

Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Технологія 

зварювальних робіт. Обладнання та інструменти» 

— призначений для забезпечення навчально-

виробничого процесу в професійно-технічних 

навчальних закладах другого та третього 

атестаційних рівнів з предмета «Технологія та 

обладнання зварювальних робіт.» Програмний засіб 

відповідає Державному стандарту професійно-

технічної освіти з професії 7212.2., 

схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України (Лист № 2003 від 22.06.11 р.)  

ППЗ містить 69 тем (381 година) теоретичної 

частини та 10 лабораторно-практичних робіт 

(тривалість кожної роботи різна). ППЗ призначений 

для використання у різних формах організованого 

та самостійного навчання учнів. 

При викладанні предмета «Технологія і обладнання зварювальних робіт» навчально-

пізнавальну діяльність учнів за електронними засобами навчального призначення 

організовую в наступних напрямках:  

- послідовне або вибіркове опрацювання теоретичного матеріалу; 

- закріплення навчального матеріалу, який вивчається традиційними методами;  

- опанування змісту явищ і процесів за допомогою імітаційного комп'ютерного 

моделювання; 

- закріплення вивченого матеріалу за допомогою спеціально розробленої тестової 

системи;  

- перевірка умінь та навичок розв’язування задач; 

- виконання віртуальних лабораторних робіт;  

- підготовка до виконання реальних лабораторних робіт; 

- здобуття довідкової інформації (робота з довідковою системою, інформаційно-

пошуковою системою, базою даних).  

Наприклад, урок на тему «Зварювальні трансформатори», під час викладення нового 

матеріалу, супроводжую свою розповідь, демонструючи анімацію роботи 

трансформатора. Або під час закріплення знань – використовую електронні тести.  
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На сьогоднішній день на ринку недостатньо представлено ППЗ, які б відповідали  всім  

вимогам,  тому  постійно проводжу роботу з накопичення і розроблення матеріалів в 

електронній формі,  які  використовую  піж час уроків, для  самоосвіти  учнів. 

 

Навчальні презентації 
 

Одним  із  актуальних  і  поширених  напрямів  використання інформаційно-

комунікаційних  технологій  у  навчальному  процесі ПТНЗ  є  навчальні  презентації  (НП).  

Це  ефективний  й функціональний  наочний  (навчальний)  засіб,  що  є    сукупністю різних  

засобів  подання  інформації  (текст,  зображення,  звук, анімація тощо), який 

використовується під час проведення уроків, лекцій, семінарів, конференцій тощо. Їх 

використання забезпечує одночасний  вплив  на  зір  та  слух  учнів,  що  дає  змогу  досягти 

максимальної ефективності сприйняття навчального матеріалу.  

Залежно від способу реалізації на комп'ютері презентацій їх розрізняють за видами: зі 

сценарієм; інтерактивні; автоматичні.   

Презентація  зі  сценарієм  —  це  традиційний  і найпоширеніший  вид  

мультимедійної  презентації  зі  слайдами, доповнена  засобами  показу  кольорової  графіки  

й  анімації  з виведенням відеоматеріалу на великий екран або монітор. У ній є можливість 

під час показу вносити зміни у процес демонстрації, а також  використовувати  титри,  що  

переміщуються  на  екрані  й містять  додаткові  пояснення.  Використання  анімаційного  

тексту, діаграм,  графіків  та  ілюстрацій  дає  змогу  зосередити  увагу слухачів і сприяє 

кращому запам‘ятовуванню інформації. 

Інтерактивна  презентація  —  це  діалог  користувача  з комп'ютером. Інформацію 

можна подавати графічно, у текстовому вигляді, за допомогою анімації або відео кліпів, як 

читання тексту «від  автора»  з  використанням  звукових  ефектів,  так  і  у  вигляді 

різноманітних  поєднань  згаданих  елементів.  Користувач  під  час виступу за допомогою 

миші або клавіатури вирішує, який матеріал для  нього  важливий  й  обирає  на  екрані  

потрібний  об'єкт. Комп'ютер видає інформацію, на яку надійшов запит.  Такий  вид  

презентації  дає  змогу  здійснювати  пошук інформації  і  заглиблюватися  в  неї  настільки,  

наскільки  це передбачено  розробником.  Характерне  те,  що  інтерактивна презентація  

здатна  легко  захоплювати  увагу  користувача  й підтримувати в ньому зацікавленість 

матеріалом.  

Автоматична  презентація  —  закінчений  інформаційний продукт, який можна 

перенести на відеоплівку, дискету, компакт-диск і розіслати потенційним споживачам. 

Для розроблення презентацій існує безліч програмам, серед них  такі  як:  Microsoft  

Office  PowerPoint,  Adobe  Flash, OpenOffice.org  Impress,  Powerbullet  Presenter,  ProShow  

Producer, PPT CREATE, Quick Slide Show, MySlideShow, Corel Presentations, Macromedia  

Flash  та  інші.   

У своїй роботі я віддаю перевагу програмі PowerPoint, що входить до пакета 

прикладних програм Microsoft Office.   

Навчальні  презентації  використовую  на  уроках  з  метою  наочної  демонстрації  

матеріалів власних  розробок  (відео,  фото,  графіки,  діаграм  тощо):  при вивченні  нового  

матеріалу;  закріпленні  нової  теми;  перевірки знань.  Уроки із  застосуванням  НП  

підвищують  ефективність навчального  процесу,  швидкість  сприйняття  матеріалу  учнем, 

безпосередньо  впливають  на  мотивацію  навчального  процесу, вміння  самостійно  

здобувати,  осмислювати  й  використовувати різноманітну  інформацію  і,  таким  чином,  

сприяють  розвитку інформаційно-технологічної культури учня.   

Систематичне  використання  навчальних  презентацій  на уроках з предмета 

«Технології та обладнання зварювальних робіт»,  дає такі результати:  

1)  відбувається  підвищення  рівня  використання  наочності  на уроці;  

2)  збільшується продуктивність уроку;  

3)  встановлюється  міцний  міжпредметний  зв'язок  з дисциплінами  «Інформатика»,  

«Інформаційні  технології» та предметами професійно-практичної підготовки учнів.  
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Приклади  елементів  навчальних  презентацій до уроків  

 

    
 

   
 

    
 

В  якості  завдання  учні  роздруковують  і  наклеюють матеріали в навчальний зошит, 

для цього попередньо матеріал має бути  розташований  на  блозі викладача або  надісланий  

електронною поштою  на  власні  електронні  адреси  учнів.  Таким  чином,  учні самостійно  

створюють  собі  «навчальний  посібник»  з  навчальної дисципліни  (реалізується  принцип  

активності  навчання, використання  інформаційно-телекомунікаційних  технологій).  

Попередня  підготовка  матеріалів  для  уроку  дає  змогу  уникнути бездумного і 

непотрібного переписування слів викладача і тексту слайдів.  Робочий  зошит  з  готовими  

ключовими  слайдами  дає змогу  учневі  під  час  лекції  підкреслювати  важливі  моменти: 

обвести основні поняття, доповнити рисунки ще одним елементом або підписом, а також 

самостійно записувати відповіді на питання, що стосуються слайда та додаткову інформацію.  

  



18 

 

Пропонований  підхід  забезпечує  адекватне  сприйняття інформації  на  уроці.  

Готується  сприйняття  теми  уроку,  а  як наслідок – зберігається необхідний обсяг матеріалу 

зі всього курсу навчальної  дисципліни.  Частково  вирішується  питання переписування 

конспектів для невстигаючих учнів (ті, що хворіли, прогуляли абощо). 

На основі власного практичного досвіду роботи можу зазначити, що 

використання презентаційних матеріалів на уроках допомагає: 

●  забезпеченню групового або індивідуального перегляду (на мультимедійному 

комплексі, на комп‘ютері);  

●  використанню  як  для  занять  з  безпосередньою  участю педагога професійного 

навчання, так і без його участі (наприклад, для самоосвіти);  

● адаптуванню мультимедійної  презентації  під індивідуальні особливості  

сприйняття  учнями  навчального матеріалу;  

● учні  самостійно визначають  початок,  тривалість  процесу  навчання,  а  також 

швидкість опрацювання навчального матеріалу;  

●  забезпечувати вільне визначення чергувань використання фрагментів інформації, 

добір потрібної  послідовності відображення навчальної інформації;  

●  змінювати, доповнювати чи зменшувати обсяг змістової інформації;  

● легко змінювати зміст презентації, зберігати великі її обсяги та вдосконалювати 

новою інформацією; 

Цінність інтерактивних мультимедійних презентації, на мою думку, ще й у тому, що 

їх легко  тиражувати,  демонструвати  практично  на  будь-якому  комп‘ютері,  а ще це 

ефективний засіб  аудіовізуальної підтримки  будь-якої  доповіді  –  виступу  на  семінарі,  

конференції або звіту перед навчальною аудиторією;  

 

Навчальні відеоматеріали професійного спрямування 
 

Сучасний  рівень  розвиненості  інформаційних  і комунікаційних технологій значно 

розширює можливості доступу до освітньої й професійної інформації як для педагогів, так і 

для учнів.  Вони  знаходять  своє  застосування  в  різних  предметних областях,  посилюючи  

ефективність  навчання,  допомагаючи кращому  засвоєнню  учнями  як  окремих  тем,  так  і  

навчальних дисциплін у цілому.   

Безперечним  є  той  факт,  що  всесвітня  мережа  Інтернет дедалі більше 

використовується в освітній галузі. Її ресурси мають велике  значення  і  можливості  для  

всіх  учасників  навчального процесу,  забезпечують  доступ  до  великої  кількості  

літератури  в електронному вигляді, програм (у тому числі навчальних), дають змогу  

оперативно  обмінюватись  інформацією  і  досвідом, займатися самоосвітою, оптимізувати 

навчальний процес, зокрема ліквідувати  прогалини  щодо  наочності,  поповнюючи 

відеоматеріалами  (мультимедійними  засобами)  дисципліни професійного спрямування у 

ПТНЗ.   

Завдяки всесвітній мережі Інтернет дедалі більше цифрових ресурсів,  як  уже  

зазначалося,  стають  відкритими,  доступними, вільними для користування у навчальних 

цілях. Одним із найбільш відомих  і  популярних  соціальних  сервісів  зберігання 

відеоматеріалів  у  мережі  Інтернет  є  YouTube  (www.youtube.com).  

Youtube  –  онлайновий  сервіс  (надає  послуги  відеохостингу),  що дає  можливість  

додавати  (завантажувати  зі  свого  комп'ютера), переглядати і коментувати ті чи інші 

відеозаписи. Це простий та зручний  спосіб  розміщення  відеофайлів  для  загального 

користування. При цьому не потрібно відразу завантажувати увесь файл,  щоб  його  

переглянути.  Використовуючи  Flash-технології,  
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Youtube  дає  змогу  переглядати  відеокліпи  в  режимі  реального часу.  На  сайті  

представлено  величезну  кількість  різної відеоінформації:  професійно  зняті  фільми  й  

кліпи,  аматорські відеозаписи,  фрагменти  з  різних  конференцій  та  семінарів, навчальні 

відеокурси тощо.   
 

Скриншот відео із сервісу Youtube. 
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Сучасні  відеоматеріали  професійного  спрямування,  що розміщені у вільному 

доступі в соціальних сервісах, дають змогу забезпечувати  професійне  навчання  якісним  

дидактичним матеріалом будь-якого спрямування.  

Наприклад, урок на тему «Основні відомості про зварювальну дугу, її визначення» для 

мотивації навчальної діяльності, можна запропонувати перегляд відео сюжету з YouTube ( 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2XrdUxbS_Y) 

Завдання: 

- Який  процес  ми розглянемо сьогодні на уроці? 
 

Використовуючи  можливості  всесвітньої  мережі  Інтернет, педагоги  професійного -

теоретичного навчання  та  учні  можуть  скористатися отриманою відеоінформацією при 

підготовці до уроків, написанні творчих  робіт,  створенні  мультимедійних  тестових  

завдань,  які охоплюють  усі  органи  сприйняття  інформації,  тим  самим покращуючи  

пізнавальну  діяльність  учнів.  Найбільш  значущим видається  використання  YouTube  у  

розвитку  проектно-дослідницької,  творчої  діяльності  учнів,  організації  їхньої самостійної  

пізнавальної  діяльності,  заснованої  на  пошуку відеоматеріалів.  Крім  того,  сучасні  

технології  допомагають педагогам  професійного  навчання  та  учням  створювати  власні 

відеоматеріали,  а  вже  готові  пристосувати  до  вирішення навчальних  завдань.  Для  цього  

необхідно  здійснювати  пошук інформації  в  мережі  Інтернет,  отримувати,  зберігати, 

перетворювати  й  представляти  як  навчальну  інформацію.  
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Інформаційно-комунікаційні  технології  (Інтернет-технології) мають,  безумовно,  

значний  педагогічний  потенціал,  який  може бути впроваджений у практичну діяльність 

педагога професійного навчання.  

Зауважимо й те, що адаптація до навчального процесу вже існуючих  відеоматеріалів  

професійного  спрямування: відеороликів,  художніх  і  документальних  фільмів,  

мультфільмів, новин тощо займає незначну кількість часу і є не важкою. За допомогою  

спеціальних  програм, що призначені  для  роботи  з відеофайлами,  отримані  відеоматеріали  

можна  відредагувати  і надати  навчальну  (педагогічну)  направленість,  здійснити 

відеомонтаж: вирізати непотрібні фрагменти (кадри), об'єднувати слушні тощо. 

За відсутності необхідного демонстраційного матеріалу для навчального  процесу  я 

створюю  власні  навчальні відеоматеріали  (навчальні  фільми,  відеодемонстрації)  з  

окремих, заздалегідь підготовлених зображень (малюнків, фотографій, відео тощо) 

доповнюю їх відеоефектами, відеопереходами, заголовками, текстом, додаю звук (мову, 

музику, звукові ефекти) тощо.  

Найчастіше використовую такі програмні засоби, для створення навчальних 

відеоматеріалів:   

1)  програма  Windows  Movie Maker,  яка  входить  до  складу ОС Windows;  

2)  програми Atani (www.screenthiefsoft.com) і Active GIF Creator (,  нескладні  в  

експлуатації);   

3) спецпрограми, що виконують відеозахват екрану («живий» відеозапис), 

uvScreenCamera, VideoCap, CamStudio;  

4)  програми  більш  широкого  призначення,  наприклад, AVIedit, Adobe Premier, 

VirtualDub, Pinnacle Studio, Nero Vision та ін.  
 

Приклади  елементів  власних навчальних  відеоматеріалів  
 

 

 
 

Безумовно,  науково-технічний  прогрес  зумовлює  розвиток нових  засобів  

навчання,  що  формуються  на  базі  інформаційно-комунікаційних  технологій.  Сьогодні  

навчання  дисциплін професійного  спрямування  оптимізується  використанням навчальних 
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відеоматеріалів. З розвитком комп'ютерних технологій дедалі  більше  педагогів  

професійного  навчання  використовують відео-  і  мультимедійні  матеріали  у  своїй  

професійній  діяльності.  

Такі  засоби  навчання  забезпечують  «методичну  мобільність» педагога  

професійного  навчання  у  викладанні  дисциплін професійного спрямування та сприяють 

розвиткові інформаційно-технологічної культури майбутнього кваліфікованого робітника. 
 

Комп’ютерні  тести професійного спрямування 
 

Сьогодні  тестування  в  нашій  країні  стало загальноприйнятою формою контролю та 

оцінювання рівня знань учнів.  Використання  комп‘ютерних  технологій  у  тестуванні  дає 

змогу  здійснити  значні  зміни  в  оцінюванні  рівня  навченості. Поступовий перехід від 

традиційних форм контролю і оцінювання знань  до  комп‘ютерного  тестування  відповідає  

духові  часу  та загальній  концепції  модернізації  й  комп‘ютеризації  вітчизняної освіти.   

 Термін  «тест»  походить  від  англійського  «test»  і перекладається  як  перевірка,  

випробування;  це  завдання стандартної  форми,  виконання  якого  допомогає  виявити  

певні знання,  уміння  й  навики,  здібності  учнів.  

Характеризується  він  відносною  простотою  процедури  і обладнання,  

безпосередньою  фіксацією  результатів;  можливістю використання  як  індивідуально,  так  і  

для  групи;  зручністю оброблення;  короткочасністю.  Тестові  оцінки  мають  відносний 

характер.   

Одним з основних і безперечних його переваг є мінімальне витрачання  часу  на  

підведення  підсумків  контролю.  При  тестуванні  використовують  як  паперові,  так  і  

електронні варіанти.  Останні  особливо  привабливі,  тому  що  дають  змогу отримати  

результати  практично  відразу  після  закінчення  тесту.  

Електронне тестування  передбачає  використання  комп‘ютерної техніки  для  

виявлення  й  оцінки  знань  учнів  з  метою  контролю,  що  здійснюється  через  діалог  у  

системі  «учень–комп‘ютер».   

Порівнюючи комп‘ютерні тести й тести на паперових носіях, можна  побачити,  що  

тести  в  комп‘ютерній  формі  мають  певні переваги:  

–  автоматизація  процесу  конструювання  і  редагування тестових завдань;  

–  автоматизація  підрахунку  балів,  обробляння  та  аналізу результатів  

випробування  (тестування),  економія  часу  при перевірці результатів;   

–  можливість оперативного отримання педагогом зрізу рівня навчальних  досягнень  і  

вживання  невідкладних  заходів  щодо  їх корекції;  

–  можливість  виконання  тестових  завдань  у  навчальному режимі, коли учневі 

повідомляється результат виконання кожного тестового завдання;   

–  можливість повідомлення правильної відповіді та надання порад  щодо  виконання  

даного  завдання,  у  разі  помилкової відповіді;  

–  широкі  можливості  для  здійснення  учнями  самоконтролю та  самокорекції  

навчальних  досягнень  у  процесі  вивчення  певної теми;  

–  об‘єктивність  в  оцінюванні  завдяки  мінімізації  впливу суб‘єктивних факторів на 

результати оцінювання;   

–  заощадження  коштів,  що  витрачаються  на  тиражування бланкових (паперових) 

тестів;   

–  створення  позитивної  мотивації  в  учнів,  їх  ґрунтовної зацікавленості порівняно 

з традиційними формами опитування.   
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Комп‘ютерне  тестування  може  здійснюватись  із використанням  різних  

комп‘ютерних  програмних  продуктів, починаючи  від  різних  текстових  редакторів  і  

програм  для розроблення  презентацій  та  використання  мов  програмування  й 

можливостей  мережі  Інтернет.  Сьогодні  є  безліч  програм  для реалізації  комп‘ютерного  

тестового  оцінювання  знань  учнів  (від платних  –  до  умовно  безкоштовних  і  таки  

безкоштовних),  серед них такі, як: УТК v 1.52, ADTester, SunRav TestOffisePro,  OpenTEST,  

MyTest X,  x-TLS,  NetTest, Тести 2009 та ін. 

На  мою  думку,  серед  наведених  програмних  систем комп‘ютерного  тестування,  , 

найбільш придатною для застосування під час вивчення дисциплін професійного  

спрямування  є  MyTest. 

У  своїй роботі використовую  чотири основних види тестових завдань: на 

встановлення  відповідності;  на  встановлення  правильної послідовності  (алгоритм  дій)  

операцій,  процесу,  тощо;  закритої форми; відкритої форми. 
 

 

 

Тестове завдання на відповідність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестове завдання на встановлення правильної послідовності. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Встановіть відповідність між видами зварювання  та його обладнанням: 

1.Ручне дугове зварювання                               а) пальник 

2.Напівавтоматичне зварювання                      б)запобіжний затвор 

3.Газове зварювання                                          в)самозахисний дріт 

                                                                             г)різак 

                                                                  д)механіз подачі флюсу 

Прономерувати порядок заряджання ацетиленового генератора АСП-10 

 
 № 

операції 

В процесі утворення ацетилену слідкують за показниками манометру.   

Через 5 – 10 секунд   ацетиленовий  генератор герметизують затягуючи гвинт 

за годинниковою стрілкою. 

 

Проводять зовнішній огляд   ацетиленового генератора та запобіжника.  

Заливають воду через горловину, заливають до контрольної пробки.  

В   ацетиленовий генератор   опускають корзину в генератор при контакті з 

водою виділяється ацетилен в повітря. 

 

Завантажують корзину карбідом певної маси або грануляції.  
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Тестові  завдання  закритої форми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тестове завдання відкритої форми 
 

 

 

 

 

 
 

Більш  цікавим  для  учнів  є  використання  у  тестових завданнях  схем,  рисунків,  

графіків,  таблиць  тощо.  Цей  підхід активізує пізнавальну діяльність учнів під час 

виконання завдань.   

Тестові  завдання,  що  мають  словесну,  знакову,  числову, зорово-просторову  

форми  (схеми,  рисунки,  графіки,  таблиці тощо),  також  можна  використовувати  при  

комп‘ютерному тестуванні. Приклади таких тестових завдань наведені  нижче.  
 

 
 

 

Які матеріали безпосередньо не беруть участі в утворенні металу шва? 

1) плавкі електроди; 2) неплавкі електроди; 

3) присадковий матеріал; 4) флюси. 

До ацетиленових генераторів низького низького тиску належать ті, що мають 

надлишковий тиск: 

1) 0,01 МПа; 2) 0,01...0,15 МПа; 

3) 0,15...0,25 МПа; 4) 0,3...0,5 МПа. 

Кожний тип пальника забезпечує отримання певної теплової потужності 

для зварювання завдяки: 

1) регулюванню подачі пального газу; 

2) утворення надлишку кисня; 

3) збільшенню об’єму змішувальної камери; 

4) використанню змінних наконечників. 

Залежно від виду енергії зварювання поділяють на три класи-_____________________ 

__________________________________________________________________________ 

Кут розчищення кромок -____________________________________________________ 
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Комп‘ютерне  тестування  є  одним  із  ефективних  засобів підвищення  якості  

підготовки  кваліфікованих  робітників  металообробного профілю  і  розвитку  їх  

інформаційно-технологічної  культури, однак зауважу, що повна заміна комп‘ютерними 

тестовими завданнями традиційних  письмових  контрольних,  самостійних  робіт  і  усних 

відповідей  учнів  є  недоцільною.  Тестовий  контроль,  що здійснюється  за  допомогою  

програм  комп‘ютерного  тестування, буде ефективним тільки за умови його поєднання із 

традиційними засобами контролю та корекції навчальних досягнень учнів. 
 

 

Блог 
 

Інформаційне суспільство спонукає сучасного педагога працювати на випередження. 

Викладач повинен бути координатором інформаційного потоку, володіти сучасними 

методиками та новітніми технологіями. Апаратне і програмне забезпечення надзвичайно 

швидко вдосконалюється, змінюються, навіть, принципи роботи комп’ютерної техніки, тому 

вимога до педагога бути сучасним не є декларативною. 

Наші учні прагнуть інноваційних форм навчання, так чи інакше пов’язаних з 

електронними матеріалами, намагаються рівноцінно з викладачем володіти ІКТ. 

У даний час Інтернет-сервіси стають надійними помічниками педагога, відкриваючи 

безліч можливостей для урізноманітнення навчально-виховного процесу. Одним з головних 

принципів сучасного навчання є навчати вчитися самостійно, а не давати певний обсяг знань, 

і починати треба з себе. Підвищувати власну кваліфікацію варто не для свідоцтва, не для 

атестації, а для своїх учнів, яким цікаво вчитися з використанням комп'ютера.  

Вважаю, що найважливішою складовою процесу навчання є не комп’ютери, а 

викладачі, озброєні методиками застосування комп’ютерних технологій. 

Доречними є слова Алі Апшероні: "Педагоги не можуть успішно когось навчати, 

якщо в цей же час ретельно не вчаться самі". 
Саме тому був створений  блог викладача, що містить: плани та матеріали уроку, 

короткі конспекти уроків у тезах, завдання учням, корисні поради щодо навчання або 

підготовки до занять, додаткову інформація учням, додаткову література, корисні посилання, 

навчальне відео,  можливість зворотного зв’язку тощо. 
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ВИСНОВКИ 

Завдяки  використанню  можливостей  інформаційно-комунікаційних технологій 

формується пізнавальний інтерес, виникає також яскравий емоційний  образ, особисте 

відношення до  матеріалу, що вивчається. Все це є важливим на уроках технології 

зварювальних робіт,  де  учні  отримують  знання, які мають сформувати їх відношення до 

майбутньої професії. 

Таким чином, використання на уроках інтерактивних та інформаційно-

комунікаційних технологій допомагає вирішувати наступні задачі: 

 забезпечення диференційного підходу до навчання; 

 організація колективної та групової роботи; 

 підвищення наочності уроків професійно-теоретичного навчання 

(використання ілюстративного матеріалу, схем, статистичних даних, виробничих процесів); 

 моделювання процесів, що вивчаються (інтерактивні плакати, відео фрагменти; 

презентації); 

 пошук інформації з різноманітних джерел (використання мультимедійних 

енциклопедій, відкритої багатомовної мережевої енциклопедії Вікіпедії; електронних 

підручників); 

 забезпечення зворотного зв’язку, контроль та перевірка засвоєння навчального 

матеріалу (тести різних рівнів, як на CD – дисках, так і тренажерів, випробуваних тестів 

ресурсу Internet); 

 пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо). 

 

Результатом моєї педагогічної діяльності є створення бази  цифрових освітніх  

ресурсів: 

 навчально-методичні  матеріали,  які використовуються в роботі з учнями; 

 демонстраційно-дидактичні  матеріали: 

 презентації в програмі PowerPoint, 

 відео-ролики, 

 анімації,  

 інтерактивні плакати, 

 текстові  матеріали,  що використовуються як методичні рекомендації, 

 тестові завдання з предмета «Технологія та обладнання зварювальних робіт», 

Зазначені дидактичні матеріали використовуються на всіх етапах уроку. Вони є 

цікавими, приносять вагомі результати в питаннях підвищення мотивації та зацікавленості 

учнів до оволодіння професією.   

Удосконалюючи свою педагогічну майстерність, працюючи над комплексно-

методичним забезпеченням кабінету мною: 

 розроблені дидактичні матеріали;  

 підвищується мотивація та навчальні досягнення учнів;  

 підвищено інтерес до вивчення предмета та оволодіння професійними 

компетентностями; 

 підвищено рівень результативності учнів, що беруть участь у всеукраїнських, 

обласних представницьких конкурсах та олімпіадах; 

 підвищується педагогічна майстерність викладача. 
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ДОДАТОК 1 

 

План уроку 

 

Тема : Основні відомості про зварювальну дугу, її визначення. 

Мета уроку:  

- Розкрити будову та види зварювальних дуг. 

- Формувати вміння аналізувати та порівнювати різні види зварювальних дуг; 

- Формувати вміння працювати в групі, висловлювати та аргументувати власну 

думку, толерантно ставитись до іншої точки зору; 

- Виховати в учнів любов до професії. 

Тип уроку: урок вивчення нових знань. 

Структура уроку: інтерактивна 

Матеріально-технічне оснащення: електронний посібник з предмету,  

мультимедійна презентація, відеоматеріали з теми, підручник І.В.Гуменюк «Технологія 

електродугового зварювання» електронні плакати, схеми , картки для самооцінки учнів. 

 

Хід уроку 
 

Організаційна частина 

1. Перевірка наявності учнів. 

2. Перевірка зовнішнього вигляду і готовності учнів до уроку. 

3. Організація робочих місць. 

4. Пояснення умов роботи під час уроку. 

 

І. Мотивація навчальної діяльності 

Бесіда з учнями 

Запитання: 

1. Пригадайте в яких галузях застосовується зварювання? 

2. Які види зварювання ви знаєте? 
 

Перегляд відео сюжету 

А для того, щоб з’ясувати, яке явище  ми розглянемо сьогодні на уроці я пропоную переглянути 

відео сюжет: «Зварюваня - уповільнене знімання».  

( https://www.youtube.com/watch?v=Q2XrdUxbS_Y) 

Завдання: 

- Який процес  ми розглянемо сьогодні на уроці? 

 

Бесіда з учнями методом «Майєвтики» (Сократівський діалог): 

1. Якому  явищу  був присвячений відео сюжет? 

2. Як ви вважаєте завдяки чому горить зварювальна дуга? 

 

Щоб з’ясувати завдяки чому відбувається процес зварювання,  я пропоную вам познайомитись 

з будовою зварювальної дуги. 
 

ІІ. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. 
 

Тема нашого уроку: Основні відомості про зварювальну дугу, її визначення. 
 

Очікуваний результат: 

Після цього уроку ви зможете: 

• Характеризувати призначення та будову зварювальної дуги. 

• Пояснювати основні фактори, які впливають на горіння зварювальної дуги. 

• Порівнювати різні види зварювальних дуг. 
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План уроку 

1. Класифікація зварювальних дуг. 

2. Будова зварювальної дуги та характеристика зон: 

А) Катодна пляма; 

Б) Анодна пляма. 

В) Стовп дуги. 

3. Зварювальна дуга постійного струму: 

     А) Пряма полярність; 

     Б) Зворотна полярність. 

4. Зварювальна дуга змінного  струму 
 

ІІІ. Надання необхідної інформації 

Розповідь вчителя з мультимедійним супроводом та використанням 

електронного  мультимедійного підручника на тему: «Основні відомості про 

зварювальну дугу, її визначення». 

Завдання учням: заповнити схему 
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ІV. Інтерактивна частина 
 

Робота з підручником, додатковим матеріалом і плакатом з використанням 

методу групової роботи 
 

Завдання учням: 

Група 1 

- опрацювати матеріал підручник С. 19-21; 

- скласти опорний конспект 

- заповнити таблицю 

Група 2 

- опрацювати матеріал підручника С.19-21; 

- скласти опорний конспект 

- заповнити таблицю 
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Група 3 

- опрацювати матеріал підручника С.19-21; 

- скласти опорний конспект 

- заповнити таблицю 
 

Таблиця для учнів 
 

№ 

п\п 
Завдання для учнів Дати характеристику 

1. Будова зварювальної 

дуги  

 

2 Зварювальна дуга 

постійного струму 

 

3. Зварювальна дуга 

змінного  струму 

 

 

Робота в групах припиняється через 10 хвилин, представники роблять 

презентацію своєї роботи. 
 

Завдання учням: 

- заповнити таблицю; 

- скласти по два питання до виступу представників груп 1-3, 3-1, 2-3, 3-2. 
 

V. Підбиття підсумків 

І. Рефлексія  
 

- Відповіді на питання груп за допомогою методу «Сніжний ком»: 

1 група – задає питання 2,3; 2 група – 3,1; 3 група – 1,3. 
 

- Вирішення проблемної ситуації: 

Представте, що вам потрібно зварити трубу з легованої сталі з товщиною стінки 

1,5мм, оберіть обладнання.  
 

- Оцінювання  

Оцініть себе за кожним із визначених напрямків балами від 0 до 2. 
 

Прізвище, ім’я Ви брали 

активну 

участь у 

роботі 

груп 

0 -2 бали 

Ви 

вносили 

вдалі 

пропозиції, 

які 

врахувала 

група 

0 -2 бали 

Ви надавали 

підтримку 

іншим 

членам групи, 

заохочували 

їх 

до роботи 

0 -2 бали 

Ви вдало 

узагаль- 

нювали думки 

інших і 

просували 

роботу групи 

вперед 

0 -2 бали 

Ви 

доповідали 

про 

результати 

роботи 

групи 

0 -2 бали 

Додаткові 

бали 

Загальна кількість 

балів 

_________ 
      

 

VІ. Домашнє завдання: 

- Опрацювати С. 19 – 21 підручника  І.В.Гуменюка «Технологія електродугового 

зварювання»,  

- дати відповіді на питання С. 21, п. 1-12.  

- *Скласти кросворд до теми.  

- * підготувати презентацію «Зварювальна дуга»  
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ДОДАТОК 2 

 

План уроку 

 

Тема уроку « Зварювальні трансформатори ».  
Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови типового зварювального      

трансформатора, регулюванням зварювального струму, технічними характеристиками 

трансформаторів; сприяти розвитку пам’яті, технічного мислення; зацікавити учнів шляхом 

доведення важливості нового матеріалу; формування творчої працелюбної особистості, 

шанобливого ставлення до  своєї професії. 

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань. 

Структура уроку: традиційна 

Матеріально-технічне оснащення: електронний посібник з предмету,  

мультимедійна презентація, відеоматеріали з теми, підручник І.В.Гуменюк «Технологія 

електродугового зварювання» електронні схеми , дидактичний матеріал. 
 

Хід уроку 
 

Організаційна частина 

1. Перевірка наявності учнів 

2. Перевірка зовнішнього вигляду і готовності учнів до уроку. 

3. Організація робочих місць. 

4. Пояснення умов роботи під час уроку. 

 

І. Мотивація навчальної діяльності 

           Вправа «Кросворд» 

           - Яке ключове слово ви отримали? 

           - Як ви вважаєте, яка тема нашого уроку? 
 

IV. Вивчення нового матеріалу 
 

Оголошення теми уроку: « Зварювальні трансформатори ». 

План уроку 

1. Призначення  та будова зварювального трансформатора. 

2. Принцип дії  зварювального трансформатора. 

3. Режими роботи зварювального трансформатора. 
 

1. Повідомлення учнів (група сформована за методом проекту) за 

опереджувальним завданням (учні представляють мультимедійний проект на 

тему:«Призначення  та будова зварювального трансформатора.»). 

  Завдання учням: 

- визначити будову зв. трансформатора; 

- накреслити принципову схему зварювального  трансформатора. 
 

2. Розповідь вчителя з використанням електронного  мультимедійного підручника 

(анімація роботи трансформатора). 
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3. Колективна робота з підручником. 

Завдання учням: 

- опрацювати сторінки 44-45; 

- заповнити таблицю; 

№ 

п\п 

Режими роботи 

зв.трансформатора 

Характеристика режиму 

1 Режим холостого ходу  

2 Наруга холостого ходу  

3 Коеф.трансформації  

4 Режим навантаження  
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V.. Закріплення нових знань учнів 

1.Електронні тести 
 

2.Індивідуальне завдання: 

- заповнити таблицю (учень виконує на мультимедійній дошці) 

 
 

3. «Сенкан» 
Скласти сенкан про трансформатор. 
 

VІ.. Підсумок уроку. Оцінювання учнів. 
 

VІІ. Домашнє завдання.  
Опрацювати С. 43-45 підручника  І.В.Гуменюка «Технологія електродугового 

зварювання»,  

- дати відповіді на питання С. 46, п. 1-8.  

- * підготувати презентацію «Зварювальний трансформатор» 
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ДОДАТОК 3 

 

План уроку 
 

 

Тема уроку «Будова типового зварювального  випрямляча. Технічна характеристика 

випрямляча».  

Мета уроку: 

- ознайомити учнів з особливостями будови типового зварювального  випрямляча, 

регулюванням зварювального струму, технічними  характеристиками випрямлячів; 

- сприяти розвитку пам’яті, технічного мислення;  

- зацікавити учнів шляхом доведення   важливості нового матеріалу;  

- формувати творчу працелюбну  особистість, шанобливе ставлення до  своєї професії. 

 Тип уроку: Урок засвоєння нових знань. 

Струтктура уроку: традиційна 

Матеріально-технічне оснащення: електронний посібник з предмету,  

мультимедійна презентація, відеоматеріали з теми, підручник І.В.Гуменюк «Технологія 

електродугового зварювання» електронні схеми .  
 

Хід уроку 

І. Організаційна частина 

1. Перевірка наявності учнів. 

2. Перевірка зовнішнього вигляду і готовності учнів до уроку. 

3. Організація робочих місць. 

4. Пояснення умов роботи під час уроку. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань  

 1.Перевірка домашнього завдання -  презентаціі «Зварювальний трансформатор» 

 2.Електронне тестування. 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 
 

Перегляд відео сюжету: «Зварювальне обладнання» 

( https://www.youtube.com/watch?v=UX81XigBgBY) 

  Завдання учням: 

Визначити, яке обладнання ми будимо вивчати на уроці? 
 

IV. Вивчення нового матеріалу 
 

Оголошення теми уроку: «Будова типового зварювального  випрямляча.  

 Технічна характеристика випрямляча ». 
 

План уроку 

1. Призначення, принцип дії та будова зварювального випрямляча. 

2. Класифікація  зварювальних випрямлячів. 

3. Баластний реостат. 
 

1. Розповідь викладача з використанням презентації та електронного посібника. 

Робота з візуальним джерелом 

Завдання учням: 

- визначити будову випрямляча на схемі (роздавальний матеріал); 
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- накреслити принципову схему випрямляча; 

 

2. Робота з підручником. 

Завдання учням: 

 опрацювати сторінки 46-48 підручника; 

 скласти схему класифікації обладнання; 
 

 
 

3. Робота з електронним підручником 

Завдання учням: 

 ознайомитися з інформацією, представленою на мультимедійній дошці; 

 накреслити схему РБ-301. 

 Дати визначення поняттю «баластний реостат». 
 

V. Закріплення нових знань учнів 

1. Дидактична гра «Інтерв'ю» 

 Методичний коментар. Учні об'єднуються в дві групи: І- журналісти (3-5 осіб), ІІ – 

зварювальники ІІ розряду (решта учнів групи). 

Уявіть, що вам необхідно взяти інтерв'ю з теми уроку. 
 

VІ.  Підсумок уроку. Оцінювання учнів. 
   
VІІ. Домашнє завдання.  
Опрацювати С. 46-48 підручника  І.В.Гуменюк «Технологія електродугового 

зварювання»; 

- дати відповіді на питання С. 48, п. 1-8.  

- * створити електронний плакат з теми: «Будова типового зварювального  

випрямляча.» 

-  опереджувальне завдання: підібрати відео на тему: «Будова типового зварювального 

перетворювача» 
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ДОДАТОК 4 
 

Інтелектуальна гра «Що?», «Де?», «Коли?» 
 

Мета:  

- Формувати вміння спілкуватися в команді, дискутувати, самостійно пізнавати, 

обробляти інформацію; толерантно ставитись до іншої точки зору та інтегрувати 

знання з різних предметів. 

- Розвивати вміння приймати рішення, робити вибір, брати на себе відповідальність, 

поважати іншу точку зору, вміння думати, співпрацювати, адаптуватися. 

- Поглибити знання учнів з спецпредметів, історії, правознавства: 

- Розвивати навички логічного мислення,  комунікативних здібностей навички  

аналізувати, узагальнювати та систематизувати інформацію; 

- Підвищувати в учнів мотивацію до оволодіння професійними компетенціями. 
 

Обладнання: столи та стільці для учасників; олівці та папір для учасників; запитання 

до конкурсу,  музичний супровід, мультимедійна дошка.  
 

Хід заходу 

Ведучий пропонує всім зайняти свої місця, припинити розмови та зосередитися. 

Ведучий: Добрий день,  шановні учасники, гості нашої гри. 

Оголошує учасників – знавців. Пояснює правила гри. 

Правила гри. Гра розпочинається. На екрані учні обирають певний квадрат, що 

відповідає запитанню .  

Ведучий зачитує лист-запитання.  

Після цього команда починає тихо обговорювати питання та шукати правильну 

відповідь. Після закінчення часу, що був відведений на обговорення (1—1,5 хв.), капітан 

команди призначає гравця, який буде відповідати.  

У разі правильної відповіді команді нараховується бал (загальна кількість  - 12 і 

запитання бліц 13- додаткові 2 бали) Всього – 14 балів. Якщо команда не дає правильної 

відповіді, втрачає бали. Гра триває до 6 балів. 
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Ведучий:  

Споконвіку людина ставила і продовжує ставити перед собою тисячі запитань. 

Особливо, якщо це — молода людина, яку все цікавить. 

І нехай не сто тисяч запитань ми сьогодні поставимо, але постараємося дати на них 

вичерпні відповіді. Отже, починаємо гру “Що? Де? Коли?” 

Увага на екран. Шановні знавці, виберіть перше питання. 
 

      
Запитання 
 

1. Проти нашого клубу грає 120-річний мешканець Києва, один з найстаріших 

жителів України Павло Петрович Безсмертний. Він згадує:«У 1892 році я запропонував своїй 

коханій дівчині проїхатися новою дивиною. Причому, ця нова дивина вперше з'явилася саме 

в Києві. Що це була за дивина, панове?» 

Відповідь: Це був електричний трамвай, який вперше з'явився в у Києві в 1892 році. До 

речі, це був другий трамвайний маршрут у Європі. 

2. Питання задає учень групи № 23, Джафаров Олександр.  

Увага питання: «На одній з доріг Сучасної Чернігівщини водій подивився на 

спідометр автомашини і побачив, що кількість пройдених кілометрів означена 

симетричним числом 14941 км., тобто таким числом, що однаково читається зліва 

направо і справа наліво. Через 2 години водій знову подивився на спідометр і знову 

побачив на ньому нове, але теж симетричне число. З якою середньою швидкістю 

рухався автомобіль дві останні години?» 
Відповідь: Середня швидкість була 55 км на год., оскільки нове симетричне число 

могло бути лише 15051. 

3. На початку ІІ Світової війни листи броні на  танках з’єднувалися між собою 

заклепками, це було складно, а отвори під заклепки впливали на міцність конструкції. Цей 

вид зварювання значно полегшив виготовлення Т-34, а найголовніше, скоротив витрати часу. 

Назвіть цей вид зварювання? 
Відповідь: зварювання під флюсом 

   
4. Питання задає учень групи № 32, Очеретний Олександр.  

Увага питання: Винахідником такої звичної для нас речі вважають російського 

вченого електротехніка Олександра Лодигіна. У 1872 році він продемонстрував свій 

винахід, за що отримав патент під номером 1847. Приблизно у той же час, по інший 

бік Атлантики, вперше задумався про дану річ інший вчений – Томас Едісон. На 

Всесвітній виставці в 1881 р. він представив свій винахід. А вже кілька років потому 
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винаходом Едісона було обладнано королівський театр в Мюнхені. Що це за річ? 

Відповідь: Лампочка 

5. Проти вас грає учень групи № 25, Гаделія Папуна. 

Увага питання:  Ось його питання: Винахідників була багато: адже ця річ не прийшла 

до нас відразу як щось готове. 120 років тому в Німеччині він був запатентований . А 

29 січня 1886 вважається днем його народження. Саме цього дня пан на прізвище 

Бенц отримав патент на свій винахід. Що це? 

Відповідь: Перший в світі бензиновий автомобіль 

6. Проти вас грає майстер виробничого навчання Черняк Григорій Юрійович. 

Увага на екран. Відео запитання. (https://yadi.sk/i/eKMMJChVoTKKi) 

Відповідь: зварювальний трансформатор (зварювальне обладнання) 

7. Питання – зерро. Проти вас грає ведучий.  

Увага питання: Цей автомобільний бренд вражає своєю вишуканістю. Кожний 

автомобіль збирають в ручну. Він у базовій комплектації має парасольку. У 

Володимира Леніна було чотири таких авто. Назвіть марку автомобіля. 

Відповідь: Ролс-ройс 
 

 
 

8. Проти вас грає вчитель історії Сорокіна Тетяна Василівна.  

Увага питання: Появою цього автомобіля, який є улюбленим для багатьох людей, світ має 

завдячувати Адольфу Гітлеру. Саме йому в 1933 році прийшла ідея, що громадяни 

Німеччини – справжні арійці, мають бути більш мобільними і пересуватись на доступних для 

кожного авто.  

Що це за марка автомобіля? 

Відповідь: Фольксваген 

9. Проти вас грає учень групи № 15 Білокур Едуард.  

Увага питання: Ця скульптура є не тільки витвором мистецтва, але і доказом того, що 

зварювання є найпоширенішим способом з’єднання  конструктивних елементів. Ця 

скульптура важить приблизно 450 тон, вона складається з 30 кілометрів зварних швів. 

Назвіть цю скульптуру? 

Відповідь: Батьківщина - Мати 

10. Проти вас грає учень групи № 43.Лодвіков Дмитро.  

Увага питання: Це вид образотворчого мистецтва, в якому картина створюється спеціальним 

інструментом. Пропозиція спочатку з'явилося в США для байкерів, що розсікають на 

Харлеях. У 20-х роках ХХ століття це перекочувало з мотоциклів Harley Davidson на гоночні 

автомобілі. А фанати автогонок перенесли ідею на свої особисті авто. 

Відповідь: Аерографія 

11. Цей міст - унікальна у своєму роді споруда. Незвичайність його полягає в тому, 

що він є першим у світовій практиці суцільнозварним мостом. В процесі монтажу було  

зварено 10668 метрів швів. Довжина мосту 1543 метри, ширина між бордюрами становить 21 

метр, а ширина тротуарів досягає 3 метрів.Що це за мост? 

Відповідь: Міст Патона 
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12. Проти вас грає учень групи № 13, Кравченко Микита: Шановні гравці дайте 

відповідь на таке питання: «Завдяки якому винаходу Мак Ферсон ввійшов в історію 

автомобілебудування?» 

Відповідь: підвіска 

13. Чорний ящик: Існує така легенда, що дружина Карла Бенца поїхала на 

автомобілі до своєї тітки в сусіднє місто. Раптом у неї закінчилося пальне. Вона в аптеці 

придбала ефір, але він був низької якості. Для очищення ефіру дружина Бенца застосувала 

елементи свого одягу. Назвіть його. 

Відповідь: панчохи  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумки гри: за результатами гри, учням  вручаються Подяки та заохочувальні призи. 

 

 

 


