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ВСТУП 

В сучасних умовах в Україні відбувається пошук нових прогресивних 

форм реалізації професійної освіти, які пов’язані зі зміною стереотипів і 

застарілих поглядів та підходів до планування навчального процесу, розробки 
навчальних програм підготовки кваліфікованих фахівців. Система професійної 

освіти повинна запропонувати такий рівень навчання, який відповідатиме 

вимогам суспільства і сучасного ринку праці [4,10, 15, 17]. 
Підвищення якості підготовки фахівців, відповідність її запитам 

роботодавців, можливе лише за умови забезпечення такої професійної 
компетентності, яка, окрім сукупності загальної і професійної підготовки, 
створює умови для  адекватного реагування особистості  на потреби 
конкретного робочого місця чи виконуваної роботи, що мають тенденцію 

змінюватися. Залучення представників конкретних галузей і підприємств до 

розробки навчальних програм дозволяє забезпечити відповідність навчання 
місцевим вимогам та здійснювати підготовку таких кваліфікованих фахівців, 

які б були підготовлені  до виконання  роботи відповідно до вимог 

роботодавців. Ця модель, відома в світі  як «Освіта на основі результатів» і 

базується на такому підході до організації навчального процесу, при якому 
зміст навчальної програми розробляється на основі «результатів навчання» 

учнів чи студентів, що визначені за безпосередньої участі роботодавців. В той 

же час, дана модель дає змогу надзвичайно ретельно визначати конкретні 

знання, навички та установки, якими повинні володіти фахівці для роботи на 
підприємствах певної галузі чи у сфері обслуговування, а також рівень 

кваліфікації, який вимагають роботодавці, що в кінцевому підсумку забезпечує 

високий професійний рівень підготовки та  дозволяє випускникам навчальних 
закладів працевлаштуватися. Важливим етапом у процесі визначення та 
формулювання результатів навчання є аналіз професії і аналіз професійних 

операцій. Дані процеси вимагають істотної участі з боку роботодавців і є 

обов’язковою передумовою розробки сучасної навчальної програми для 
навчальних закладів, яка відповідає поточним потребам і ґрунтується на 

результатах навчання та забезпечує вірне їх визначення та формулювання [7, 

11, 13-14, 18].  
У спецкурсі мова йде про актуальність формування у керівників 

навчальних закладів професійної освіти, педагогічних працівників сучасних 

підходів до визначення результатів навчання, які забезпечують набуття учнями 

чи студентами професійних компетенцій; про необхідність розроблення та 
впровадження нових педагогічних підходів у вирішенні означеної проблеми. 

Метою спецкурсу є ознайомлення керівників навчальних закладів 

професійної освіти, педагогічних працівників  з сучасними підходами 
визначення і формулювання результатів навчання та навчальних завдань як 

основного чинника формування професійної компетентності і засвоєння 

основних етапів даного процесу. Вироблення позитивної настанови на цей 

процес. 
Завдання спецкурсу: введення у зміст теми спецкурсу; розуміння та 

засвоєння сучасних підходів щодо визначення і формулювання результатів 
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навчання як основного чинника формування професійної компетентності; 

оволодіння навчальними діями та операціями відповідно до змісту навчально-
тематичного плану спецкурсу та засвоєння його основних етапів; аналіз роботи 

в малих групах, зіставлення досягнутого, оцінювання роботи.  

Слухач повинен усвідомлювати:  

 відповідність визначених та сформулюваних навчальних результатів 
професійним компетентностям; 

 роль і значення процесу визначення та формулювання навчальних 
результатів як важливого чинника забезпечення якості підготовки  фахівців; 

 можливості підвищення професійної компетентності та 

конкурентоспроможності випускників навчального. 

Слухач повинен уміти:  

 визначати й формулювати навчальні результати як основного чинника 

формування професійної компетентності. 

Слухач повинен знати:  

 сутність,  структуру і призначення процесу аналізу професії та 

професійних операцій;  

 зміст і принципи процесу визначення та формулювання навчальних 

результатів та його застосування для розроблення навчальних програм 
дисциплін.  

Стратегія навчання 

Реалізація мети і завдань програми спецкурсу здійснюється в умовах 

очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів 

професійної освіти шляхом: 

 опанування її змісту, відповідних умінь і компетентностей у процесі 
аудиторних занять – тематичної дискусії і практичного заняття з елементами 

тренінгу; 

 самостійної роботи спрямованої на закріплення та подальший розвиток 
умінь і компетентностей, інтеграцію їх у власну практичну управлінську 

діяльність під час очного і дистанційного етапів курсів підвищення 

кваліфікації; 

 зворотного зв’язку.  

Зміст спецкурсу розрахований на 12 години навчальних занять. Дані про 
розподіл годин за різними видами занять наведено в навчально-тематичному 

плані спецкурсу. 
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 Усього 1 3 8 12 

 

ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ  

Тема 1. Підготовка фахівців у відповідності з запитами  роботодавців 

(тематична дискусія). 
Мета: ознайомлення керівників навчальних закладів професійної освіти  

з сучасними підходами підготовки фахівців у відповідності до потреб 

роботодавців, основними етапами розробки програм підготовки фахівців за 

моделлю «Освіта на основі результатів».  

Питання для обговорення 
1. Сучасні підходи до підготовки фахівців у відповідності до потреб 
роботодавців. 

2. Основні етапи розробки програм підготовки фахівців за моделлю «Освіта на 

основі результатів»  

Література: [9, 14-15, 17]. 
 

Тема 2.  Визначення результатів навчання та навчальних завдань як 

чинника формування професійної компетентності (практичне заняття з 

елементами тренінгу),  робота в малих групах. 
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Метою практичного заняття є ознайомлення керівників навчальних 

закладів професійної освіти: 
- з сутністю та процесом проведення аналізу професії та професійних 

операцій, його учасниками й етапами; 

- з процесом  визначення та формулювання результатів навчання та 

навчальних завдань як основного чинника формування професійної 
компетентності; 

- з таксономією Блума та доцільністю використання її сфер (когнітивної, 

психомоторної  та емоційної) для формулювання результатів навчання з 

прикладами активних дієслів, що в них наведені. 
Завданням  практичного заняття з елементами тренінгу   є отримання 

практичних навичок  з визначення та вірного формулювання результатів 

навчання та навчальних завдань. 
Практичне заняття з елементами тренінгу складається з двох етапів, а 

саме: 

2.1. Ознайомитися з процесом формулювання навчальних результатів та 

навчальних завдань з яких вони складаються. 
2.2. Для кожної малої групи сформулювати один навчальний результат та 

навчальні завдання до нього на прикладі однієї з фахових  дисциплін, яка 

залежить від профільності навчальних закладів, що представляють слухачі. 
Необхідно вказати професію чи спеціальність фахівця, дисципліну (предмет) 

для якого сформулювано  навчальний результат і навчальні завдання до нього. 

Обов’язково, необхідно вказати до якої сфери та рівня таксономії Блума 

відносяться активні дієслова, що в них використані. Результати формулювання 
навести у вигляді таблиці.   

Таблиця 

Навчальні результати та навчальні завдання до них 
(професія/спеціальність  –  _____________________________________________ 

 дисципліна/предмет        –     ___________________________________________                                                                                  

  

№ 

з.п. 

 

Навчальний результат, сфера 
таксономії Блума, рівень 

Навчальні завдання з яких 

складається навчальний 
результат, сфера таксономії 

Блума, рівень 

Примітка 

1 2 3 4 
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Вступ до заняття 

Вступ. Представлення, повідомлення теми практичного заняття з 

елементами навчального тренінгу та ознайомлення учасників з методичними і 

організаційними особливостями роботи заняття,  мультимедійна презентація з 
теми. 

Знайомство. Процедура, протягом якої учасники знайомляться один з 

одним. 

Правила. Вимоги групової роботи передбачають, що основні правила 
пропонує викладач. Вони записуються на великому аркуші паперу і 

розташовуються на видному місці після обов’язкового погодження з кожним 

учасником тренінгу. Орієнтовний перелік правил проведення тренінгу як 
частини заняття,  наведений у Додатку А. 

Очікування. Перед початком заняття викладач та група повинні 

домовитися щодо бажаного результату спільної роботи, це допоможе 

правильно спрямувати роботу групи [1]. 

Основна частина 

Її блоки спрямовані на: визначення проблеми, з якої проводиться заняття; 
пошук шляхів її розв’язання; розвиток необхідних практичних навичок. 

Визначення та актуалізація проблеми практичного заняття з 

елементами  навчального тренінгу. Проблема практичного заняття з 

елементами навчального тренінгу, який пропонується слухачам курсів 
підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів професійної освіти, є 

надзвичайно актуальною для означених категорій слухачів, так як її вирішення 

дозволить забезпечити такий рівень навчання в навчальних закладах 
професійної освіти, який відповідатиме вимогам суспільства і сучасного ринку 

праці.  

Пошук шляхів вирішення, отримання інформації.  Цей блок включає 
виконання певних вправ або розробки планів конкретних дій для вирішення 

поставлених завдань, необхідних для розв’язання завдання заняття; 
стимулювання викладачем індивідуального пошуку кожним учасником власних 

шляхів вирішення проблеми; надання учасникам необхідної інформації з 
проблеми, що розглядається.  

У зв’язку з тим, що при формуванні груп слухачів курсів підвищення 

кваліфікації не можливо забезпечити їх однопрофільність щодо спеціальностей 
чи професій навчальних закладів, то ускладнюється вибір плану конкретних дій  

для вирішення завдань, необхідних для розв’язання учасниками навчального 

заняття.  Тому пропонується групу учасників практичного заняття з елементами 

навчального тренінгу розділити на малі групи з чисельністю 4-5 осіб у кожній. 
Учасники  отримують однакові завдання з теми, а саме: 

- ознайомитися з моделлю підготовки кваліфікованих фахівців «Освіта на 

основі результатів», яка базується на тісній співпраці з роботодавцями; 
- оволодіти технологією визначення та формулювання результатів навчання 

як основного чинника формування професійної компетентності шляхом 
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виконання його для  одного результату навчання однієї з дисциплін (предмету), 

що залежить від профільності навчальних закладів, які представляють слухачі 
курсів підвищення кваліфікації (на снові використання даних, що наведені у 

роздаткових літературних джерелах та Додатках Б-В). 

Література: [1,11, 13-14,18 ]. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Охарактеризуйте  модель підготовки фахівців «Освіта на основі 

результатів» та етапи педагогічного проектування навчальних програм на 

основі даної моделі. 
2. Охарактеризуйте основні етапи проведення аналізу ринку праці. 

3. Як  визначається тривалість викладання навчальних результатів? 

4. Охарактеризуйте принципи формулювання результатів навчання та 
навчальних завдань? 

5. Приведіть класифікацію результатів навчання в залежності від умінь, які 

учень чи студент повинен продемонструвати після проходження навчання. 

6. Дайте визначення  термінів «результат навчання» та «навчальне 
завдання»?  

7. Чи повинні результати навчання супроводжуватися відповідними 

критеріями оцінювання. 
8. Що відноситься до засобів оцінювання та для чого вони 

використовуються? 

9. Для чого мають використовуватися результати навчання? 

10. Дайте визначення  терміну «активне дієслово» та охарактеризуйте 
доцільність його використання? 

11. Приведіть загальну характеристику таксономії Блума. Які сфери включені 

до таксономії Блума? Охарактеризуйте їх. 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

ДЛЯ СПЕЦКУРСУ 

План викладу теоретичного матеріалу 

1. Сучасні підходи до підготовки фахівців у відповідності з урахуваннями 

потреб роботодавців. 

2. Результати навчальні як основний чинник набуття професійних компетенцій.  

 

1. Сучасні підходи до підготовки фахівців у відповідності з урахуваннями 

потреб роботодавців. 

В умовах реформування професійної освіти, зумовленого соціально-
економічними й інформаційно-технологічними змінами в різних галузях 

народного господарства необхідно дотримуватися таких концептуальних 

положень: 

- професійне навчання має здійснюватися з урахуванням соціально-
економічних та професійних вимог виробництва, орієнтуватися на високий 

професіоналізм, конкурентоспроможність фахівців на ринку праці; 
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- професійна підготовка має спрямовуватися на формування фахівця з 

високим рівнем професійної компетентності. Це зумовлює необхідність 
виявлення особливостей змістового забезпечення професійного навчання з 

урахуванням виробничих функцій, визначення ключових завдань професійної 

діяльності, що дозволить майбутньому фахівцю досягати високого рівня 

професійної компетентності; 
- ефективну професійну підготовку фахівця для конкретного виробництва 

може забезпечити педагогічна система, що передбачає розв’язання в 

навчальному процесі реальних виробничих завдань [10-11, 14,17]. 

Отже, сьогодні перед професійною освітою постає нагальна потреба 
реорганізації підготовки кваліфікованих фахівців з метою забезпечення 

конкурентоспроможності на ринку праці та забезпечення відповідності 

потребам суспільства та світовим стандартам. Це питання є надзвичайно 
важливим також у світлі інтеграції України у світове економічне товариство, де 

розвитку людських ресурсів, якості робочої сили приділяється першочергова 

увага. 

Однією з найбільш ефективною та признаною в усьому світі є модель 
«Освіта на основі результатів», за якою здійснюється підготовка фахівців з 

урахуванням потреб роботодавців. Характерною особливістю даної моделі є  

залучення представників конкретних галузей і підприємств до процесу 
розробки навчальних програм, що дозволяє забезпечити відповідність навчання 

згідно вимог роботодавців. Дана модель підготовки  базується на такому 

підході до організації навчального процесу, при якому зміст навчальної 

програми розробляється на основі навчальних результатів учнів чи студентів, 
що визначені за безпосередньої участі роботодавців. Результати навчання – 

це твердження, що описують суттєві знання, навички та установки, які учень чи 

студент повинні продемонструвати після проходження певної дисципліни чи 
практики. Результати навчання формулюються таким чином, щоб можливо 

було визначити точний рівень необхідної компетентності та умов, за яких 

навичкою слід опанувати, а також оцінити рівень володіння нею, що  дозволить 

учню чи студенту успішно завершити процес навчання. В той же час, ця модель 
дає змогу надзвичайно ретельно визначити конкретні навички, якими повинні 

володіти фахівці для роботи на підприємствах певної галузі чи в сфері 

обслуговування, а також рівень кваліфікації, який вимагають роботодавці, що в 
кінцевому підсумку дозволяє випускникам навчальних закладів 

працевлаштовуватися [2-4, 11, 13-14].  

Однією з надзвичайно важливих характерних рис моделі  «Освіта на 

основі результатів» є те, що вона розташовує учня чи студента та його 
навчальні потреби в центрі планування навчальної програми, заохочуючи 

використання методів особистісно-орієнтованого навчання. Рекомендується 

застосовувати широкий спектр педагогічних стратегій, які дозволяють брати до 

уваги відмінності особистого розвитку, рівень попередніх знань та навичок. 
Заняття спрямовують на те, щоб допомогти учням чи студентам розвинути 

конкретні навчальні результати, використовуючи той контекст, який найкраще 

сприяє досягненню навчального результату та відповідає їх інтересам.  
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Модель «Освіта на основі результатів» відрізняється від інших моделей 

розробки навчальних програм такими ознаками:  
-   результати стосовно знань, навичок та установок визначаються для того 

хто навчається, а не для педагогічного працівника; 

-   оцінювання здійснюється у порівнянні з чітко встановленими навчальними 

результатами; 
-   до процесу розробки навчальних програм залучаються роботодавці. 

Процес педагогічного проектування за даною моделлю складається з 

декількох етапів, які передбачають залучення представників підприємств чи 

сфери обслуговування до визначення необхідного змісту програми й ступеня її 
актуалізації. Наведемо ці етапи: аналіз ринку праці; оцінка (аналіз) навчальних 

потреб; аналіз професії (спеціальності); аналіз професійних операцій і 

формулювання навчальних результатів; визначення обов’язкових дисциплін; 
розробка профілю програми; затвердження програми; структурування змісту; 

розробка тестів на основі критеріїв; розробка (відбір) педагогічних та 

навчальних ресурсів; формуюче оцінювання; викладання; перевірка програми; 

перегляд елементів системи. 
Важливим етапом у процесі визначення та формулювання результатів 

навчання є аналіз професії і аналіз професійних операцій, що забезпечує вірне 

їх визначення та формулювання. Дані процеси вимагають істотної участі з боку 
роботодавців і є обов’язковою передумовою розробки сучасної навчальної 

програми для навчальних закладів, яка буде відповідати поточним потребам і 

ґрунтується на результатах навчання та забезпечує вірне їх визначення й 

формулювання.  
Література: [9, 14-15, 17].  

Основні етапи проведення аналізу професії (спеціальності) та 

професійних операцій. 
Аналіз професії – це процес, при якому кваліфіковані представники 

даної професії чи спеціальності або їх безпосередні керівники визначають  

кваліфікаційні вимоги або загальні вимоги, а іншими словами результати 

навчання, до підготовки фахівців даного профілю в межах професії чи 
спеціальності або ж їх груп [9, 14]. Даний процес вимагає істотної участі з боку 

роботодавців і є обов’язковою передумовою розробки сучасної навчальної 

програми для навчальних закладів, яка відповідає поточним потребам і 
ґрунтується на результатах навчання та забезпечує вірне їх визначення та 

формулювання. Аналіз професії визначає основні сфери роботи в рамках 

професії (спеціальності) та конкретні професійні операції, які виконує 

представник даної професії (спеціальності) в своїй професійній діяльності. 
 Аналіз же професійних операцій полягає в детальному розгляді кожної 

окремої операції, визначеної на етапі аналізу професії. Кожна з них вивчається 

для визначення навичок, знань, установок і критеріїв, які необхідні для їх 

компетентного виконання [9, 14]. Мета проведення аналізу професійних 

операцій – спланувати підготовку як викладання, так і оцінювання в рамках 

навчальної програми.  Знання, навички й установки, визначені під час аналізу 

професійних операцій стають змістом навчання при опануванні окремою 



13 
 

операцією. Іншими словами, зміст навчання проектується таким чином, щоб 

викладати знання, навички й установки, які визначені під час аналізу 
професійних операцій.  

Для проведення аналізу професії та професійних операцій існує два 

підходи, а саме: 

 розробка нового аналізу; 

 узгодження та адаптування вже існуючого. 

Отже, в результаті виконання аналізу професії та професійних операцій 
отримують чіткий перелік тих професійних операцій, якими має володіти 

фахівець з відповідної професії чи спеціальності. Звичайно, іноді необхідно з 

фасилітатором та педагогічними працівниками навчального закладу 

відкоригувати деякі формулювання професійних операцій, так як їх перелік 
визначений певного професійного рівня  фахівців. 

Література:  [9, 14]. 

2. Результати навчання як основний чинник формування професійних 

компетенцій.  

Наведемо декілька визначень, що подані у відповідних нормативних 

документах. 

Результати навчання – це знання, способи мислення, погляди, цінності, 
навички, уміння, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, 

кількісно оцінити і виміряти та які здатна продемонструвати особа після 

завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів [3]. В той 
час, результати навчання – це загальне (широке) твердження того, що учень 

чи студент повинен знати, розуміти і/або уміти продемонструвати після 

завершення процесу навчання [9, 13-14]. Наявність чітко сформульованих 

результатів навчання, вказують на досягнення учнів чи студентів, забезпечує 
їх зарахування у вигляді компетентностей – знань та умінь, що 

характеризують здатність учня чи студента виконувати, розуміти, 

відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою фахівця, після закінчення навчання. Також, 

компетентність (у перекладі з латинської competentia) означає коло питань, у 

яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Компетентна в певній сфері 

людина має відповідні знання та здібності, що дозволяють їй обґрунтовано 
судити про цю сферу й ефективно діяти в ній. 

Результати навчання використовуються не лише як інструмент для 

розробки навчальних програм, але й відіграють важливу роль в процесах 

інтеграції професійної та академічної освіти, оцінювання змісту та якості 
попередньої освіти, розробки програм навчання впродовж життя. Переваги 

використання результатів навчання проявляються у таких випадках: 

- при проектуванні навчальних дисциплін (модулів);  
- для оцінювання якості та розроблення стандартів навчальних програм;  

- для підвищення зрозумілості цілей навчання для учнів чи студентів; 

- для підвищення прозорості програм як на національному, так і на 

міжнародному рівнях. 
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Серед недоліків впровадження систем, основаної на результатах 

навчання, відзначають два: концептуально-філософський  та практичний. 
Частина представників університетів вважають, що вища освіта не може, на 

відміну від професійної освіти, зводитися до набору лише результатів навчання, 

чим звужується саме поняття вищої освіти. 

 Основні кроки розробки результатів навчання та їх характеристика.  

Розглянемо більш детально процес формулювання результатів навчання, 

їх приклади, характеристику та складові. Формулювання результату навчання 

містить одне або два дієслова, пов’язані сполучником «і», які ще називають 

активними дієсловами. Результати навчання мають описувати настільки 
точно, наскільки це можливо, що відбудеться після засвоєння певної навчальної 

одиниці. Наведемо приклади результатів навчання для різних дисциплін: 

1. Визначте й розрахуйте обсяг деревини для столярки, рам та обшивки. 
2. З'єднайте й виміряйте різноманітні вольтажі та струм в схемах 

трансформатора. 

3. Перевірте правильність робочої напруги та забезпечення правильного 

з'єднання між джерелом струму та іншими складовими комп'ютера.  
4. Поясніть подачу палива під високим тиском за допомогою окремих 

плунжерних ходів. 

5. Опишіть технологічні характеристики універсальних швейних  машин, 
які доцільно використовувати при шитті виробів із синтетичних тканин. 

6. Розгляньте використання віртуальної пам'яті  та оцініть роботу 

різноманітних алгоритмів заміни сторінки. 

7. Визначте та поясніть будову, структуру та принципи роботи киснево-
ацетиленового обладнання для зварювання. 

8. Визначте основні складові застосування теорії організаційної поведінки в 

робочому середовищі. 
9. Створіть ефективні ділові листи й внутрішні записки. 

10.  Виконайте кутове шипове  з’єднання брусків на шип прямий відкритий 

одинарний.  

11.  Безпечне користування ручними й електричними інструментами.  
Існують загальні принципи визначення тривалості викладання результатів 

навчання, так  прийнято використовувати на досягнення одного результату 

навчання від 5 до 7 годин загального навчального часу.  
При формулюванні  результатів навчання необхідно дотримуватися 

певних правил, а саме: 

1. Зосереджуйте увагу на тому, що робить учень чи студент, а не 

педагогічний працівник. 
2. Використовуйте прості й лаконічні формулювання, які зрозуміє і 

кваліфікований практик, і учень чи студент. 

3. Зосереджуйтесь на результатах навчання, а не на процесі викладання. 

4. Починайте формулювання кожного результату навчання з активного 
дієслова.  

5. Результати навчання повинні відображати знання, навички та установки, 

які вимагаються на відповідному робочому місці. 
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6. Кожен результат навчання повинен бути реалістичним і досяжним. 

7. Кожен результат навчання можливо виміряти й оцінити. 
8. Зосередьте увагу на поведінці, яку повинен продемонструвати учень чи 

студент. Не включайте опис умов або критеріїв. 

9. Кожен результат навчання повинен складатись орієнтовно з 2 – 9 

навчальних завдань. 
Результати навчання класифікують на три основні види, залежно від 

знань, умінь чи навичок, які учні чи студенти мають продемонструвати після 

проходження навчання, а саме: теоретичні; практичні; комбіновані. 

Наприкінці вивчення теоретичного навчального результату учні чи 
студенти повинні продемонструвати, як вони опанували теоретичними або 

мисленевими навичками. Нижче наведено приклад теоретичного результату 

навчання: 
-  надайте визначення понять «охорона праці», «виробничий травматизм», 

«профзахворювання». 

Теоретичні навички можуть бути простими і складними. Корисним 

засобом визначення складності теоретичних навичок є Когнітивна сфера 
таксономії освітніх завдань (Додаток Б).  

Під кінець вивчення практичних навчальних результатів учні  чи 

студенти  повинні продемонструвати, що вони уміють виконувати операцію або 
частину операції. Виконуючи операцію або її частину, учні чи студенти через 

свою поведінку також мусять продемонструвати відповідні установки. Нижче 

наведено приклади практичних результатів навчання: виберіть електричні 

інструменти; розріжте  калібрований матеріал вручну; виконайте  стикове 
з’єднання. 

При вивченні комбінованого результату навчання учні чи студенти 

повинні продемонструвати, що вони опанували знаннями, навичками і 
установками. Інколи, досить, важко встановити різницю між практичними і 

комбінованими результатами тільки прочитавши їх формулювання. Наприклад, 

навчальний результат «вміти працювати на киснево-ацетиленовому 

зварювальному обладнанні» може бути як практичним, так і комбінованим. Для 
того, щоб розрізнити ці два види навчальних результатів, слід визначити які 

результати будуть оцінюватись. Якщо при оцінці беруться до уваги як 

мисленеві, так і практичні уміння учня,  то такий результат буде комбінованим. 
Якщо ж навчальний результат визначає тільки оцінку практичних навичок 

учня, він є тільки практичним. 

Як ми вище зазначили, усі результати навчання складаються з 

навчальних завдань, яких може бути від 2 до 5-7.  Навчальні завдання – це 
сегменти навчання, які у поєднанні дозволяють учням чи студентам досягти 

певного результату навчання. Тобто, після проходження всіх навчальних 

завдань, визначених для певного навчального результату, вони його досягають.  

Для визначення навчальних завдань в межах окремого результату 
навчання можна застосувати такий процес:  

1. Визначте знання, навички та установки, які дозволять учням чи студентам 

досягти результату навчання. 
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2. Розділіть знання, навички і установки на сегменти навчання, з якими легко 

працювати. 
3. Сформулюйте навчальні завдання на основі цих сегментів. 

4. Поставте навчальні завдання в логічній і змістовній послідовності, 

переконайтесь, що навчальні завдання, без яких неможливе опанування 

наступними, йдуть першими. 
Такими  принципами можна скористатись при формулюванні навчальних 

завдань: 

1. Формулювання кожного начального завдання повинно починатись з 

активного дієслова. 
2. Дію, яка згадується у формулюванні, можна спостерігати й оцінювати. 

3. Навчальні завдання повинні чітко визначати дії, які учень чи студент має 

продемонструвати наприкінці даного сегменту навчання. 
Наведемо приклади навчальних завдань до відповідних результатів 

навчання.  

1. Результат навчання: «Визначте основні складові застосування теорії 

організаційної поведінки в робочому середовищі». Навчальні завдання з  яких 
він складається: уміти 

a) давати визначення поняттю «організаційна поведінка»; 

b) визначати можливості й проблеми керівників і працівників; 
c) описувати застосування концепцій організаційної поведінки  керівниками 

й підлеглими  на постійно змінюваному  робочому місці. 

2.  Результат навчання: «Створіть ефективні ділові листи й внутрішні 

записки». Навчальні завдання з  яких він складається: уміти 
a) форматувати внутрішню записку; 

b) форматувати лист, використовуючи готовий бланк зі змішаною 

пунктуацією; 
c) укладати й писати позитивні відповіді/повідомлення або листи на 

офіційних бланках, вживаючи відповідний стиль і ефективне мовлення. 

3. Результат навчання: «Виконайте кутове шипове  з’єднання брусків на 

шип прямий відкритий одинарний». Навчальні завдання з  яких він складається: 
a) підібрати  матеріали під заготовки; 

b) виконати стругання брусків в кут і розмір; 

c) виконати розмітку шипа і провушки;  
d) виконати запилювання шипа і провушки; 

e) виконати видовбування провушки; 

f) виконати зрізання заплічок; 

g) виконати зрізання фасок; 
h) виконати збирання з`єднання «насухо». 

4. Результат навчання: «Безпечне користування ручними та електричними 

інструментами». Навчальні завдання з  яких він складається: 

a) ідентифікувати й називати ручні та електричні інструменти;  
b) пояснити використання кожного з інструментів; 

c) обирати відповідний інструмент правильного розміру для виконання 

поставленого завдання; 
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d) демонструвати коректне й безпечне використання усіх ручних і 

електричних інструментів протягом навчання.  
Надзвичайно корисною для педагогічних працівників є використання при 

формулюванні результатів навчання та навчальних завдань таксономії Блума. 

Таксономія Блума визначає способи класифікації розумових умінь починаючи 

від найпростіших навчальних дій до самих складних. Бенджамін Блум і його 
команда розробили ієрархію розумових умінь, у якій більш високі рівні 

мислення включають всі пізнавальні уміння нижчих рівнів.  

Таксономія – (від  грецьк.  taxis – розташування, лад, порядок, і nomos – 

закон) – теорія класифікації й систематизації складно-організованих галузей 
діяльності, що мають ієрархічну будову. Використання  таксономії надає 

можливість правильно формулювати мету навчання, проблеми й завдання, 

підбирати відповідні інструменти для оцінювання, а також вірно проводити 
рефлексію за результатами навчання. Вибір активних дієслів для 

формулювання результатів навчання та навчальних завдань визначається 

навичками/уміннями/компетенціями/видами поведінки, якими повинен 

опанувати учень чи студент.  
Розрізняють когнітивну (пізнавальну), психомоторна та емоційну 

(афективну)  сфери таксономії Блума. Когнітивна (пізнавальна) сфера це – 

(мисленеві навички, інтелектуальні здібності),  психомоторна сфера – 
(перцептивні та моторні навички, фізичні рухи керовані думкою), а емоційна 

(афективна) сфера:  (ставлення, цінності, інтереси, оцінка). Так, наприклад, 

найпростіший вид когнітивних (пізнавальних) навичок називається «знання», 

тоді як найскладніший – це «оцінка». Між знанням і оцінкою знаходяться 
проміжні мисленеві навички, а саме – сприйняття, застосування, аналіз і синтез. 

Шість рівнів мисленевих навичок розташовано в ієрархічному порядку. По суті 

це означає, що перш ніж переходити до наступного рівня мислення, потрібно 
опанувати попередній. Таким чином, перш ніж хтось зможе  займатись 

аналізом, йому слід опанувати знання, сприйняття і застосування. 

 Отже, результати навчання можуть бути когнітивними, психомоторними 

або ж емоційними за природою. Найповніше дослідив результати навчання та 
пов’язані з ними дієслова Бенджемін Блум в середині 1950-х років. У додатку Б 

наведені сфери таксономії Блума з прикладами активних дієслів на відповідних 

рівнях. 
Результати навчання повинні супроводжуватися відповідними 

критеріями оцінювання, які використовуються для прийняття рішення про те, 

що очікувані результати навчання досягнуто. 
Література:  [2-3, 9, 11, 13-14.18]. 
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ГЛОСАРІЙ 

Аналіз професійних операцій – процес визначення знань, навичок і 
установок, які необхідні для виконання конкретної операції та досягнення 

навчального результату.  

Аналіз професії чи спеціальності – процес, під час якого кваліфіковані 

представники тієї чи іншої професії чи спеціальності, або їх безпосередні 
керівники визначають кваліфікаційні вимоги та конкретні операції задля 

виконання їх в межах професії чи груп професій чи спеціальностей. 

Емоційна (афективна)  сфера таксономії результатів навчання чи 

навчальних завдань (ставлення, цінності, інтереси, оцінка)  – чотири рівні 
мисленевих навичок, що розташовані в ієрархічному порядку, а саме:  

отримання,  реагування, оцінювання, організація. 

Знання – результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною 
практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. 

Інноваційна компетентність педагога – система мотивів, знань, умінь, 

навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує ефективність 

використання нових педагогічних технологій у своїй роботі.  
Кваліфікація – (від лат. gualis – який за якістю) рівень підготовленості, 

ступень придатності до якогось виду праці; професія, спеціальність. 

Когнітивна сфера таксономії результатів навчання чи навчальних 
завдань (мисленеві навички, інтелектуальні здібності) – шість рівнів 

мисленевих навичок, що розташовані в ієрархічному порядку, а саме: знання, 

сприйняття, застосування, аналіз, синтез, оцінка. 

Компетентний (лат. Competens – відповідний, здібний) – той, який 
володіє знаннями, що дозволяють говорити про щось. 

Компетентність – це сукупність загальної і професійної підготовки, що 

дозволяє адекватно реагувати на потреби конкретного робочого місця чи 
виконуваної роботи, що мають тенденцію змінюватися. Вона залежить також 

від ставлення людини до своєї роботи, досвіду, старанності та уміння 

поповнювати свої знання. Закон України «Про вищу освіту» надає такі 

визначення: «Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 
результатом навчання на певному рівні вищої освіти» (стаття 1.1.13).  

Компетенції  –  відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма 

(вимога) до освітньої підготовки, необхідна для його якісної продуктивної 

діяльності в певній сфері, тобто соціально закріплений результат. 
Навички – уміння, дії, що виконуються в наслідок здійснення певної 

діяльності, які завдяки численним повторенням стають автоматичними і 

чиняться без усвідомленого контролю. 

Навчальне завдання – послідовність дій в процесі навчання задля 
досягнення навчальних результатів або необхідного рівня кваліфікації. 
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Навчальний результат – визначення необхідного рівня кваліфікації учня 

чи студента  та умов за яких він повинен опанувати знання, навички й 
установки та пройти оцінювання, задля усвідомленого завершення навчання. 

Навчальні ресурси – це засоби які використовує учень чи студент до, 

протягом і після занять з метою полегшення процесу навчання. 

Навчально-методичні ресурси – засоби, що використовуються 
викладачем та учнем чи студентом в процесі навчання задля його полегшення. 

Освіта на основі результатів – інструмент для розробки програм 

професійного навчання, який базується на конкретних знаннях, навичках і 

установках, що визначаються для учня. 

Особиста ефективність – ефективність роботи співробітника, 

обумовлена ступенем розвитку його системи самоменеджменту, його 

персональної організацією праці. 
Педагогічна рефлексія – це звернення у внутрішню психологічну 

сутність фахівця. Педагогічне рефлексивне ставлення до власної діяльності дає 

можливість спостерігати, аналізувати, осмислювати, оцінювати, само 

ідентифікувати себе з професійним та педагогічним ідеалом, тому це є 
важливим фактором у конструюванні і вдосконалені власного професійного 

«Я». 

Педагогічне моделювання – дослідження певних педагогічних явищ, 
процесів або систем, об’єктів шляхом побудови і вивчення їх моделей. 

Підвищення кваліфікації - підвищення рівня готовності особи до 

виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності 

виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і 
вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань. 

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів – складова загальної 

системи безперервної освіти особистості. Головною метою підвищення 
кваліфікації є приведення у відповідність фахової та посадово-функціональної 

компетентності працівників освіти з потребами та вимогами суспільства на 

конкретно-історичному етапі соціально-економічного розвитку українського 

суспільства та інтегративних процесів у всесвітньому освітянському просторі. 
Післядипломна освіта  –  спеціалізоване вдосконалення освіти та 

професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її 

професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої спеціальності та 
професії на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та 

практичного досвіду. Післядипломна освіта включає перепідготовку, 

спеціалізацію, підвищення кваліфікації, стажування фахівців. 

План викладання – це документ, що містить визначення етапів, 
навчальних заходів необхідних ресурсів і час для кожного навчального 

результату. 

Професійна компетентність керівника навчально-виховного закладу. 

Ознаки професійної компетентності керівника навчально-виховного закладу: 
знання державного законодавства про освіту і виховання молоді; детальна 

обізнаність з наказами та інструкціями МОН України; знання трудового 

законодавства та прав дітей; ґрунтовні знання з педагогіки, психології та основ 
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педагогічної майстерності; досконале володіння методикою навчання і 

виховання; глибокі знання змісту навчальних програм і підручників для 
навчальних закладів; культура спілкування; морально-етична культура; 

педагогічний такт; художньо-естетична культура; принциповість і 

вимогливість; аналітичний та діагностично-прогностичні здібності;  досконале 

володіння мистецтвом керівництва; вміння визначати головні проблеми та 
спрямовувати зусилля колективу на їх розв’язання; уміння стимулювати 

педагогів до оволодіння мистецтвом навчання і виховання та передовим 

педагогічним досвідом; уміння створювати доброзичливий психологічний 

мікроклімат у педагогічному й учнівському колективах; обізнаність із 
сучасними науковими концепціями про школу та національне виховання дітей і 

молоді. 

Професіоналізм – це оволодіння основами і глибинами якої-небудь 
професії чи спеціальності. 

Психомоторна сфера таксономії результатів навчання чи навчальних 

завдань (перцептивні та моторні навички, фізичні рухи керовані думкою)  – сім 

рівнів мисленевих навичок, що розташовані в ієрархічному порядку, а саме: 
усвідомлення,  готовність, імітація/практика, незалежна діяльність, 

автоматична діяльність, вирішення проблем, творення. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти» (Закон України «Про вищу освіту» ст. 1.1.19). 

Результати навчання – знання, способи мислення, погляди, цінності, 
навички, уміння, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, 

кількісно оцінити і виміряти та які здатна продемонструвати особа після 

завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів (Проект 
Закон України «Про освіту» ). 

Рекомендації з оцінювання – (від лат. – доручаю, довіряю) пропозиції та 

поради щодо проведення оцінювання навчальних результатів. 

Самовдосконалення – внутрішній процес самозмін, який відбувається за 
рахунок усвідомлення необхідності самовдосконалення, грамотного 

самоаналізу, власних роздумів і порівнянь власної професійної та педагогічної 

діяльності з іншими фахівцями, визнаними зразковими, мотивованого, 
цілеспрямованого й добре організованого саморуху до найкращого в собі. 

Самоорганізація – це цілісне, динамічне утворення особистості, що 

характеризується сукупністю педагогічної рефлексії, професійної 

компетентності і самоуправління та спрямоване на безперервне 
самовдосконалення фахівця для здійснення якісної професійної діяльності. 

Самоосвіта – це освіта, коли об’єкт і суб’єкт освіти і навчання 

виступають в одній особі. 

Саморозвиток – це те саме, що й самовдосконалення, з однією 
відмінністю. Вона полягає в тому, що саморозвиток є найголовнішим 

механізмом самовдосконалення, без нього неможливе ніяке ні вдосконалення, 

ні самовдосконалення. Вдосконалити можна якусь річ чи предмет, якесь 
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загальне явище (життя, простір, екологічне середовище тощо). Все, що 

стосується вдосконалення особистості, її професіоналізму, не може відбуватися 
без саморозвитку. 

Стимул – це зовнішній вплив на особистість, колектив, групу людей, 

який активізує їхню мотиваційну сферу, а через неї і певну діяльність. 

Структурування змісту – план викладання навчальних результатів у 
межах предмета. 

Установки – готовність людини виконати певну діяльність, що 

зумовлюється попереднім досвідом. 
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ДОДАТКИ  

Додаток А 

Основні правила проведення тренінгів 

Учасники тренінгів мають дотримуватися таких основних правил: цінування 
часу; ввічливості; позитивності; говорити від свого імені; «додавання»; 

добровільної активності; конфіденційності; «стоп»; «піднятої руки»; зворотного 

зв’язку. 

У таблиці приведені перелік та тлумачення правил роботи в групі.  
Таблиця 

Перелік та тлумачення правил роботи в групі 

№ 

з.п. 

 

Правило 

 

Тлумачення 

1. Цінуван-

ня часу 

За будь-якої програми тренінгу завжди існує ліміт часу. Всім 

учасникам потрібно бути уважними, не відволікатися від 

теми обговорення, прагнути дотримуватися регламенту, 

говорити згідно з темою та без відволікань, висловлювати 
свою думку коротко та чітко 

2. Ввічливі-

сть 

Сприяє створенню позитивної атмосфери взаємної поваги, 

також сприяє збереженню часу. Учасники, поважаючи себе 

та інших, мають говорити по черзі, не перебивати один 

одного, пам’ятаючи, що думка кожного вагома і необхідна 
для поповнення спільної скарбнички групового досвіду 

3. Позити-

вність 

Учасникам завжди краще висловлювати позитивні ідеї, 

здійснювати позитивні дії, ніж ініціювати негативні прояви – 

це непродуктивно, заважає досягненню мети тренінгу. 

4. Говори-

ти від 

свого 

імені 

Вислови на зразок  «Усі так думають» не несуть конкретної 

інформації, найчастіше не відповідають дійсності, як 

правило, потребують багато часу для підтвердження чи 

спростування. Тому їх застосування на тренінгу вважається 
помилкою. Слід користуватися «Я-висловлюваннями» («Я 

вважаю», «Я так думаю», «На мій погляд» тощо). Якщо 

потрібно навести не особисту думку чи інформацію, 

потрібно послатися на конкретне джерело (людину, 
документ, книгу, статтю). 

5. Додава-

ння 

Нові вислови, думки додаються до тих, що були 

оприлюднені раніше, але не заперечують, не спростовують, 

не нівелюють їх. На запитання може бути багато різних 
відповідей, і кожний має право на власну думку та її 

висловлювання. Виняток становлять лише такі, які не 

стосуються теми тренінгу або принижують людську гідність 

(дискримінують когось за ознаками статі, національності, 
релігійних переконань, зовнішності, віку тощо). 
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6. Доброві-

льної 

актив-

ності 

Якщо для виконання якогось завдання тренеру потрібна 

особлива участь когось з учасників, присутні мають право 

пропонувати лише свою кандидатуру. Визначення міри 

власної активності в тренінгу є абсолютним незаперечним 
правом кожного члена групи. 

7. Конфі-

денцій-

ність 

Всі учасники зобов’язуються у власних інтересах залишати в 

своєму колі і не виносити за його межі інформацію 

особистого характеру, яка може бути оприлюднена в заході 
тренінгу. 

8. «СТОП» Дає можливість будь-якому учаснику не виконати якусь 

тренінгову дію («пропустити хід») без додаткових пояснень 

причин цього. 

9. Підня-
тої руки 

Сигнал про наявність повідомлення учасник подає лише 
мовчки, підіймаючи руку вгору. 

10. Зворот-

нього 

зв’язку  

Зворотний зв’язок – це висловлювання учасників щодо своїх 

міркувань стосовно сенсу та способів вирішення завдань, 

власного стилю навчальної діяльності, пошуку ефективних 
шляхів вирішення проблем тощо. Такі висловлювання 

надають можливість учасникам пізнавати унікальний досвід 

інших людей, бачити себе їх очима. Тренер має стежити, щоб 
висловлювання були описовими, а не оціночними;  

конструктивними, мали позитивну спрямованість, не 

містили негативних вказівок тощо. При  необхідності тренер 

повинен «вирівнювати ситуації», коригуючи висловлювання 
учасників, змінюючи акценти, наголошуючи на позитиві й 

конструктиві. Зворотний зв'язок здійснюється безпосередньо 

впродовж обговорення теми, виконання вправи чи завдання. 

Правила приймаються на початку тренінгу всіма учасниками групи і 

потрібні для того, щоб кожний міг:  
- працювати в комфортних умовах; отримувати інформацію самому і не 

заважати отримувати інформацію іншим у зручний для кожного спосіб;  

- відверто, без побоювань висловлювати свої думки;  
- дозволити собі спонтанні, попередньо не зважені ретельно вислови, що 

наближатиме тренінг до реального життя;  

- бути впевненим, що надана ним інформація буде використана тільки в 

інтересах учасників. 
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Додаток Б 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА Б.БЛУМОМ  

Класифікації навчальних цілей є інструментом, що допомагає визначити 

та структурувати результати навчання. Нижче наведена класифікація, 

розроблена під керівництвом Б.Блума для когнітивної або пізнавальної сфери 

(B. S. Bloom, 1956, Anderson, 2001), ціннісної, афективної або емоційної сфери 
(W. Krathwoll, 1964) та психомоторної або маніпуляційної сфери 

(E. H. Simpson, 1966, R. H. Dave, 1967, S. R. Kibler, 1970, A. J. Harrow, 1972). 

Класифікація – ієрархія результатів навчання (навчальних цілей), 
сформульованих у діяльнісних термінах (дієсловах). Класифікація є 

загальноприйнятою в міжнародному освітньому середовищі. 

 

Класифікація в когнітивній (пізнавальній) сфері 

1. Запам’ятовування, знання (Remembering, Knowledge) – здатність 

запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і 

процедури, основні поняття, правила і принципи цілісні теорії тощо) 

2. Розуміння (Comprehension, Understanding) – здатність розуміти та 
інтерпретувати вивчене. Це означає уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворити словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань. 
3. Застосування (Applying) – здатність використовувати вивчений 

матеріал у нових ситуаціях, наприклад, застосувати ідеї та концепції для 

розв’язання конкретних задач. 

4. Аналіз (Analysing) – здатність розбивати інформацію на компоненти, 
розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи 

в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість 

даних. 
5. Синтез (Synthesis, Створення, Creating) – здатність поєднувати 

частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю. 

6. Оцінювання (Evaluation, Evaluating) – здатність оцінювати важливість 

матеріалу для конкретної цілі. 

 
Для формулювання результатів навчання використовуються такі 

дієслова: 

Знання називати, впорядковувати, збирати, визначати, описувати, 
знаходити, перевіряти, дублювати, помічати, складати список, 

повторювати, відтворювати, показувати, казати, установлювати 

зв’язок тощо.  

Розуміння класифікувати, асоціювати з, змінювати, з’ясовувати, 

перетворювати, будувати, описувати, обговорювати, виділяти, 
оцінювати, пояснювати, виражати, розширювати, 

ідентифікувати, ілюструвати, інтерпретувати, робити висновок, 

пояснювати різницю між, розпізнавати, передбачати, доповідати, 
вибирати, переглядати, перекладати, знаходити рішення тощо. 
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Застосува-

ння знань 

застосовувати, змінювати, обчислювати, оцінювати, вибирати, 

демонструвати, розробляти, виявляти, завершувати, знаходити, 

ілюструвати, модифікувати, організовувати, передбачити, 

готувати, відносити до, планувати, вибирати, показувати, 
перетворювати, використовувати, окреслювати та інші. 

Аналіз упорядковувати, аналізувати, розділяти на складові, обчислювати, 

розділяти на категорії, порівнювати, класифікувати, поєднувати, 

протиставляти, критикувати, дискутувати, визначати, робити 

висновок, виводити, виділяти, розділяти, оцінювати, 
випробовувати, експериментувати, ілюструвати, досліджувати, 

співвідносити, тестувати тощо. 

Синтез аргументувати, упорядковувати, поєднувати, класифікувати, 

збирати, компілювати, проектувати, розробляти, пояснювати, 

встановлювати, формулювати, узагальнювати, інтегрувати, 
модифікувати, організовувати, планувати, пропонувати, 

реконструювати, установлювати зв’язок із, підсумовувати та інші. 

Оцінюван-

ня 

оцінювати, встановлювати, аргументувати, вибирати, 

поєднувати, порівнювати, робити висновок, співставляти, 

критикувати, захищати, пояснювати, рейтингувати, розсужувати, 
виміряти, передбачати, рекомендувати, співвідносити з, 

узагальнювати, ухвалювати тощо. 

 

Класифікація в емоційній (афективній) сфері 

1. Сприйняття (Receiving). Характеризує бажання (направленість) 
студента отримувати необхідну інформацію (уважне вислуховування 

співрозмовника, чутливість до соціальних проблем тощо). 

2. Реагування (Responding). Стосується активної участі студента в 
навчальному процесі (виявлення інтересу до предмету, бажання 

висловлюватися, робити презентацію, брати участь у дискусіях, бажання 

пояснювати та допомагати іншим). 

3. Ціннісна орієнтація (Valuing). Коливається в діапазоні від 
звичайного визнання певних цінностей до активної їх підтримки. Приклади: 

віра в демократичні цінності, визнання ролі науки в повсякденному житті, 

турбота про здоров’я оточуючих, повага до індивідуального та культурного 
різноманіття. 

4. Організація та концептуалізація (Organization and Conceptualization). 

Стосується процесів, з якими стикаються особи, коли треба поєднати різні 

цінності, вирішити конфлікти між ними, засвоїти певну систему цінностей. 
Приклади: особа визнає необхідність балансу між свободою та 

відповідальністю в демократичному суспільстві, визнає власну відповідальність 

за свої вчинки, сприймає стандарти професійної етики, адаптує свою поведінку 
до прийнятих системних цінностей. 

5. Характеристика системи цінностей (Characterization by a Value or 

Value Set). На цьому рівні особа має сформовану систему цінностей, що 

визначає її відповідну послідовну та передбачувану поведінку. Приклади: 
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самостійність і відповідальність у роботі, професійна повага до етичних 

принципів, демонстрація доброї професійної, соціальної та емоційної 
поведінки, здорового способу життя тощо.  

 

Для формулювання результатів навчання використовуються такі 

дієслова: 

Сприйняття запитувати, вибирати, описувати, слідувати, давати, тримати, 
ідентифікувати, знаходити, називати, вказувати на, обирати, 

сидіти прямо, відповідати, використовувати, сприймати 

Реагування давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, допомагати, 

задовольняти критерії, відповідати вимогам, обговорювати, 

дискутувати, вітати, сприяти, зараховувати до категорії, 
виконувати, тренуватися, представляти, читати, 

відтворювати, звітувати, повідомляти, обирати, розповідати, 

писати, намагатися, брати участь 

Ціннісна 

орієнтація 

завершувати, описувати, розрізняти, пояснювати, слідувати, 

формувати, ініціювати, запрошувати, приєднуватися, 
виправдовувати, доводити, пропонувати, читати, звітувати, 

повідомляти, ділитися, вивчати, працювати, співпрацювати 

Організація  

та 

концепту-
лізація 

дотримуватися, перетворювати, впорядковувати, поєднувати, 

порівнювати, завершувати, захищати, виправдовувати, 

пояснювати, узагальнювати, виявляти, інтегрувати, змінювати, 
пристосовувати, організовувати, готувати, співвідносити, 

створювати, синтезувати, інтегрувати 

Характерис

тика за 

системою 
цінностей 

діяти, розмежовувати, демонструвати, впливати, слухати, 

змінювати, виконувати, практикувати, пропонувати, 

кваліфікувати, ставити питання, переглядати, служити, 
вирішувати, розв’язувати, використовувати, перевіряти, кидати 

виклик, організовувати, осуджувати, поширювати 

 

Класифікація у психомоторній сфері 

1. Імітація (Imitation). Споглядання за поведінкою іншої особи та її 
копіювання. 

2. Відтворення маніпуляцій (Manipulation). Виконання певних дій за 

допомогою інструкцій та практичних навичок. 

3. Досягнення точності (Develop Precision). Здатність виконувати 
завдання при невеликій кількості помилок і робити це точніше без наявності 

фахової допомоги. На цьому етапі навичка вважається засвоєною. 

4. Поєднання (Articulation). Здатність координувати серію дій за 
допомогою поєднання двох або більше навичок для виконання нетипових 

операцій. Ці складові можуть модифікуватися, щоб відповідати певним 

вимогам або для розв’язку задачі.  

5. Натуралізація (Naturalization). Демонстрація високого рівня 
виконання в природному стилі («не роздумуючи»). Навички при цьому 

поєднуються, упорядковуються та виконуються стабільно і легко, поєднується 
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розуміння, здатність та майстерність. Коли студенти досягають цього рівня, 

вони здатні створювати свої власні варіанти виконання навички та вчити інших. 
 

Для формулювання результатів навчання використовуються такі 

дієслова: 

Імітація копіювати, наслідувати, повторювати, дотримуватися, 

спостерігати, ідентифікувати, впізнавати, імітувати, 
відтворювати, пробувати 

Маніпуляція відтворювати, будувати, виконувати, впроваджувати 

Досягнення 
рівня точності 

демонструвати, завершувати, показувати, калібрувати, 
контролювати, вдосконалювати, практикувати, 

відпрацьовувати 

Поєднання конструювати, вирішувати, координувати, комбінувати, 

інтегрувати, адаптувати, розробляти, формулювати, 

модифікувати, вдосконалювати, навчати 

Натуралізація проектувати, виокремлювати, управляти, винаходити, керувати 
проектом 
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Сфери таксономії Блума 

(адаптовані до організації навчально-виховного процесу начальних закладів 

професійної освіти за матеріалами Українсько-канадського проекту 

«Децентралізація управління професійним навчанням в Україні») 
 

Когнітивна (пізнавальна) сфера: (мисленеві навички, інтелектуальні здібності) 

Психомоторна сфера: (перцептивні та моторні навички, фізичні рухи керовані 
думкою) 

Емоційна (афективна) сфера:  (ставлення, цінності, інтереси, оцінка). 

Когнітивна сфера таксономії Блума з прикладами активних дієслів для 

формулювання навчальних результатів чи навчальних завдань 
     

Оцінка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Визначення: 

Визначає 
цінність 
матеріалу для 
певної мети. 
 

Приклади 

дієслів: 

Оцінити 

Робити 
висновок 
Інтерпретувати 
Підтвердити 
Відібрати 
Підтримати 

Синтез 

Визначення: 

Створює нові 
структури на 
основі існуючих 
знань і навичок. 
 

Приклади 

дієслів: 

Комбінувати 

Конструювати 
Розробляти 
Розвивати 
Напрацьовувати 
Планувати 
Пропонувати 

Аналіз 

Визначення: 

Розуміє як 
зміст, так і 
структуру 
матеріалу. 

 

Приклади 

дієслів: 

Проаналізу-
вати 
Віднести до 
категорії 
Порівняти 

Протиставити 
Диференцію-
вати 
Розрізнити 
Визначити 
основні риси 

Застосування 

Визначення: 

Застосовує 

навчання в 
нових і 
конкретних 
ситуаціях 
(вищий рівень 
розуміння). 
 

Приклади 

дієслів: 

Застосувати 
Виконати 
Продемонстру-
вати 
Проілюструвати 
Підготувати 
Вирішити 

Використати  

Розуміння 

Визначення: 

Схоплює 
значення 
матеріалу 
(найнижчий 
рівень 
розуміння). 

 

Приклади 

дієслів: 

Описати 
Обговорити 
Пояснити 
Визначити місце 
Перефразувати 
Навести 

приклади 
Перекласти 

Знання 

Визначення: 

Пам’ятає 
раніше 
вивчений 
матеріал. 
 

Приклади 

дієслів: 

Дати 
визначен- 

ня 

Відрізнити 
Перерахувати 
Назвати 
Згадати 
Встановити 
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Деякі можливі дієслова для формулювання навчальних результатів та 

визначення відповідного рівня оцінки 
 

Рівні в межах когнітивної сфери 

 

Знання    Усвідомлення 

 

Застосування 

 

Аналіз 

 

Синтез 

 

Оцінка 

 

перефразувати 

обговорити 

описати 

упізнати 

пояснити 

виразити 

дати визначення 

систематизу-

вати 

повідомити 

оглянути 

розповісти 

давати назву 

знаходити 

класифікувати 

спів ставляти 

переглядати 

розповідати  

 

перекласти 

визначити 

повторити 

записати 

перелічити 

нагадати 

назвати  

встановити 

зв’язок 

підкреслити 

перелічити 

демонструвати 

розрізняти 

управляти 

розташувати в 

порядку 

відтворити 

перекласти 

точно 

визначити 

 

інтерпретува-

ти 

застосувати 

вжити 

використати 

демонструва-

ти 

інсценувати 

практикувати 

ілюструвати 

керувати 

планувати 

придбати 

зробити ескіз 

впровадити 

укласти  

відтворити 

брати участь 

представити 

участь 

дослідити 

визначити 

побудувати 

намалювати 

редагувати 

впровадити 

знайти 

вирішити 

скласти 

розклад 

обрати 

 

розрізнити 

аналізувати 

відрізнити 

розцінити 

вирахувати 

експери-

ментувати 

тестувати 

порівняти 

співставити 

критикувати 

зобразити 

схематично 

інспектувати 

полемізувати 

каталогізу-

вати 

запитувати 

співставити 

вирішити 

оглянути 

категоризу-

вати 

 

компонувати 

планувати 

пропонувати 

розробляти 

формулювати 

монтувати 

складати 

збирати 

конструю 

вати 

створювати 

встановити 

організувати 

управляти 

підготувати 

 

вважати 

розцінити 

оцінити 

встановити 

порівняти 

оцінювати 

переглянути 

підрахувати 

відібрати 

вибрати 

визначити 

вирахувати 

виміряти  

 

 

 

Уникати дієслів 

 знати 

 цінувати 

 розуміти 

 вчити 

 думати про 

 міркувати про 

 бути поінформованим про 
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Деякі можливі дієслова для формулювання навчальних результатів та 

визначення відповідного рівня оцінки 

 

Рівні в межах емоційної сфери 

 

Отримання 

 

Реагування 

 

Оцінювання 

 

Організація 

 

приймати 

визнавати 

намагатись 

приділяти увагу 

слідкувати 

слухати 

зустрічати 

спостерігати 

отримувати 

 

 

погоджуватись 

дозволяти 

допомагати 

намагатись 

вибирати 

виконувати 

передавати 

пристосовуватись 

демонструвати 

описати 

обговорити 

представити 

показати 

слідкувати 

давати 

допомагати 

визначити 

локалізувати 

повідомити 

підкоритися 

практикувати 

передати 

відповісти 

 

 

пристосуватися 

піклуватися 

виконувати 

робити внесок 

доповнювати 

заохочувати 

підтримувати 

наполягати 

оцінювати 

пришвидшувати 

керувати 

взаємодіяти 

приєднуватися 

пояснювати 

хвалити 

охороняти 

пропонувати 

реагувати 

поважати 

шукати 

ділитися 

приєднуватися 

пропонувати 

допомагати 

підсилювати 

 

 

передбачати 

співпрацювати 

радитись 

брати до уваги 

координувати 

розробляти 

скеровувати 

встановлювати 

сприяти 

розслідувати 

оцінювати 

вести 

керувати 

пристосовувати 

організувати 

планувати 

кваліфікувати 

рекомендувати 

переглядати 

точно визначати 

надавати 

синтезувати 

тестувати 

зважити 

 

 

 

Уникати дієслів 

• знати 

 цінувати 

 розуміти 

 вчити 

 думати про 

 міркувати про 

 бути поінформованим про                                                                                                                                        
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Деякі можливі дієслова для формулювання навчальних результатів та 

визначення відповідного рівня оцінки 

 

Рівні в межах психомоторної сфери 

 

Усвідомлення 

 

Готовні-

сть 

 

Імітація/ 

Практика 

 

Незалежна 

діяльність 

 

Автоматична 

діяльність 

 

Вирішення 

проблем 

 

Творення 

 

помічати 

чути 

слухати 

спостерігати 

сприймати 

усвідомлю-

вати 

бачити 

відчувати 

чути (запах) 

розрізняти на 

смак 

оглядати 

дивитись 

 

прий- 

мати 

позу 

ставати 

в позу 

стиска-

ти 

долоні 

тримати 

сидіти 

стояти 

поста-

вити 

 

копіювати 

повторювати 

імітувати 

маніпулю-

вати 

повторювати 

пробувати  

 

вирівняти 

зібрати 

вибудувати 

калібрувати 

завершити 

провести 

побудувати 

демонструвати 

розібрати 

виконати 

шліфувати 

виготовити 

оперувати 

здійснювати 

виробляти 

 

контролювати 

направляти 

скеровувати 

управляти 

керувати 

організувати 

вдосконалю-

вати 

виконувати 

обробляти 

ремонтувати 

полірувати 

гострити 

малювати 

друкувати 

використо-

вувати 

 

адаптувати 

переробляти 

застосувати 

змінювати 

коректувати 

розробляти 

реорганізува-

ти 

переглядати 

тестувати 

налагоджува-

ти 

 

організувати 

комбінувати 

скласти 

сконстру-

ювати 

створити 

спроекту-

вати 

розробити 

інтерпре-

тувати 

розподіляти 

утворити 

планувати 

 

 

Уникати дієслів 

 уміти 

 бути здатним 

 бути знайомим з  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА Б. БЛУМОМ, МОДИФІКОВАНА 

ШЕВЦОВИМ А. Г., КЛИМЧУКОМ В. О. 

Класифікація в когнітивній (пізнавальній) сфері 

1. Знання – здатність запам’ятовувати або відтворювати факти 
(терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і 

принципи, цілісні теорії тощо) 

2. Розуміння – здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння 
пояснити факти, правила, принципи; перетворювати словесний матеріал у, 

наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі 

отриманих знань. 

3. Застосування – здатність використовувати вивчений матеріал у 
нових ситуаціях (наприклад, застосовувати ідеї та концепції для розв’язання 

конкретних задач). 

4. Аналіз – здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх 
взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці 

міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних. 

5. Синтез – здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з 

новою системною властивістю. 
6. Оцінювання – здатність оцінювати важливість матеріалу для 

конкретної цілі. 

7. Створення (творчість) – здатність до створення нового культурного 
продукту, творчості в умовах багатовимірності та альтернативності сучасної 

культури. 

 

Для формулювання результатів навчання використовуються такі 

дієслова: 

Знання називати, впорядковувати, збирати, визначати, описати, 

знаходити, перевіряти, дублювати, помічати, складати список, 

повторювати, відтворювати, показувати, казати, 

установлювати зв’язок тощо.  

Розуміння класифікувати, асоціювати з, змінювати, з’ясовувати, 
перетворювати, будувати, описувати, обговорювати, виділяти, 

оцінювати,пояснювати, виражати, розширювати, 

ідентифікувати, ілюструвати, інтерпретувати, робити 

висновок, пояснювати різницю між, розпізнавати, передбачати, 
доповідати, вибирати, переглядати, перекладати, знаходити 

рішення тощо. 

Застосування 

знань 

застосовувати, змінювати, обчислювати, оцінювати, вибирати, 

демонструвати, розробляти, виявляти, завершувати, 

знаходити, ілюструвати, модифікувати, організовувати, 
передбачати, готувати, зараховувати до, планувати, вибирати, 

показувати, перетворювати, використовувати, окреслювати та 

інші. 

Аналіз упорядковувати, аналізувати, розділяти на складові, 
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обчислювати, розділяти на категорії, порівнювати, 

класифікувати, поєднувати, протиставляти, критикувати, 

дискутувати, визначати, робити висновок, виводити, виділяти, 

розділяти, оцінювати, випробовувати, експериментувати, 
ілюструвати, досліджувати, співвідносити, тестувати тощо. 

Синтез аргументувати, упорядковувати, поєднувати, класифікувати, 

збирати, компілювати, проектувати, розробляти, пояснювати, 

встановлювати, формулювати, узагальнювати, інтегрувати, 

модифікувати, організовувати, планувати, пропонувати, 
реконструйовувати, установлювати зв’язок із, підсумовувати 

та інші. 

Оцінювання оцінювати, встановлювати, аргументувати, вибирати, 

поєднувати, порівнювати, робити висновок, критикувати, 

захищати, пояснювати, рейтингувати, розсуджувати, 
виміряти, передбачати, рекомендувати, співвідносити з, 

узагальнювати, ухвалювати тощо. 

Створення 

(творчість) 

генерувати, створювати, пропонувати, придумувати, 

розробляти, планувати, писати, будувати, складати, робити 

 

Класифікація у ціннісно-мотиваційній сфері 
1. Навчальна спрямованість. Характеризує бажання (направленість) 

студента отримувати необхідну інформацію (уважне вислуховування 

співбесідника, чутливість до соціальних проблем тощо).  

2. Соціальне реагування та комунікативність. Стосується активної участі 
студента в навчальному процесі (виявлення інтересу до предмету, бажання 

висловлюватися, робити презентацію, брати участь у дискусіях, бажання 

пояснювати та допомагати іншим), здатність емпатійно взаємодіяти, вміти 
вступати в комунікацію, бути зрозумілим, невимушено спілкуватися;  

3. Ціннісна орієнтація. Коливається в діапазоні від звичайного визнання 

певних цінностей до активної їх підтримки. (Приклади: віра в демократичні 

цінності, визнання ролі науки в повсякденному житті, турбота про здоров’я 
оточуючих, повага до індивідуального та культурного різноманіття). 

4. Ціннісна організація та концептуалізація. Стосується процесів, з 

якими стикаються особи, коли треба поєднати різні цінності, вирішити 
конфлікти між ними, засвоїти певну систему цінностей. Приклади: особа визнає 

необхідність балансу між свободою та відповідальністю в демократичному 

суспільстві, визнає власну відповідальність за свої вчинки, сприймає стандарти 

професійної етики, адаптує свою поведінку до прийнятих системних цінностей.  
5. Ціннісна детермінація. На цьому рівні особа має сформовану систему 

цінностей, що визначає її відповідну послідовну та передбачувану поведінку. 

Приклади: самостійність і відповідальність у роботі, професійна повага до 
етичних принципів, демонстрація доброї професійної, соціальної та емоційної 

поведінки, здорового способу життя тощо.  
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Для формулювання результатів навчання використовуються такі 

дієслова: 

Навчальна 

спрямованість 

запитувати, вибирати, описувати, слідувати, давати, 

тримати, ідентифікувати, знаходити, називати, вказувати на, 
обирати, сидіти прямо, відповідати, використовувати, 

сприймати 

Соціальне 

реагування та 

комунікатив-
ність 

давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, 

допомагати, задовольняти критерії, відповідати вимогам, 

обговорювати, дискутувати, вітати, сприяти, зараховувати 
до категорії, виконувати, тренуватися, представляти, 

читати, відтворювати, звітувати, повідомляти, обирати, 

розповідати, писати, намагатися, брати участь 

Ціннісна 

орієнтація  

завершувати, описувати, розрізняти, пояснювати, слідувати, 

формувати, ініціювати, запрошувати, приєднуватися, 
виправдовувати, доводити, пропонувати, читати, звітувати, 

повідомляти, ділитися, вивчати, працювати, співпрацювати 

Ціннісна 

організація та 

концептуалі-
зація 

дотримуватися, перетворювати, впорядковувати, поєднувати, 

порівнювати, завершувати, захищати, виправдовувати, 

пояснювати, узагальнювати, виявляти, інтегрувати, 
змінювати, пристосовувати, організовувати, готувати, 

співвідносити, створювати, синтезувати, інтегрувати 

Ціннісна 

детермінація 

діяти, розмежовувати, демонструвати, впливати, слухати, 

змінювати, виконувати, практикувати, пропонувати, 

кваліфікувати, ставити питання, переглядати, служити, 
вирішувати, розв’язувати, використовувати, перевіряти, 

кидати виклик, організовувати, осуджувати, поширювати 

 

Класифікація у психомоторній (діяльнісній) сфері 

1. Імітація. Споглядання за поведінкою іншої особи та її копіювання. 
2. Відтворення маніпуляцій. Виконання певних дій за допомогою 

інструкцій та практичних навичок. 

3. Досягнення точності. Здатність виконувати завдання при невеликій 
кількості помилок і робити це точніше без наявності фахової допомоги. На 

цьому етапі навичка вважається засвоєною. 

4. Поєднання. Здатність координувати серію дій за допомогою 

поєднання двох або більше навичок для виконання нетипових операцій. Ці 
складові можуть модифікуватися, щоб відповідати певним вимогам або для 

розв’язку задачі.  

5. Натуралізація. Демонстрація високого рівня виконання в 
природному стилі («не роздумуючи»). Навички при цьому поєднуються, 

упорядковуються та виконуються стабільно і легко, поєднується розуміння, 

здатність та майстерність. Коли студенти досягають цього рівня, вони здатні 

створювати свої власні варіанти виконання навички та вчити інших. 
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Для формулювання результатів навчання використовуються такі 

дієслова: 

Імітація копіювати, наслідувати, повторювати, дотримуватися, 

спостерігати, ідентифікувати, впізнавати, імітувати, 
відтворювати, пробувати 

Маніпуляція відтворювати, будувати, виконувати, впроваджувати 

Досягнення 
рівня точності 

демонструвати, завершувати, показувати, калібрувати, 
контролювати, вдосконалювати, практикувати, 

відпрацьовувати 

Поєднання конструювати, вирішувати, координувати, комбінувати, 

інтегрувати, адаптувати, розробляти, формулювати, 

модифікувати, вдосконалювати, навчати 

Натуралізація проектувати, виокремлювати, управляти, винаходити, керувати 
проектом 
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Додаток В 

  
Орієнтовний перелік предметів, навчальних результатів та навчальних 

завдань до них  для професії «Електрогазозварник» 
Предмет 1. Охорона 

праці /безпека 

зварювальних робіт/ 

Навчальний результат: 

1.1.Застосовувати та виконувати 

вимоги нормативних актів про 

охорону праці і  навколишнього 

середовища 

Навчальні завдання: 

1.1.1.Давати визначення понять 

«охорона праці», «виробничий 

травматизм», 

«профзахворювання» 

1.1.2.Керуватись основними 

законодавчими актами про 

охорону праці та навколишнього 

середовища, усвідомлювати 

відповідальність за порушення 

законодавства. 

1.1.3.Виконувати інструкції та 

дотримуватися інструктажів з 

охорони праці. 

1.1.4.Запобігати травматизму та 

профзахворюванням 

1.1.5.Дотримуватися вимог щодо 

охорони навколишнього 

середовища. 

1.1.6.Визначати зони небезпеки, 

розуміти запобіжні написи, 

сигнальні фарбування та знаки 

небезпеки 

1.1.7.Користуватися засобами 

захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів 

1.1.8.Діяти згідно планів ліквідації 

аварії та евакуації 

1.2. Дотримуватися правил 

електробезпеки на виробництві 

1.2.1. Усвідомлювати наслідки дії 

електроструму на організм 

людини. 

1.2.2. Визначати ступені ураження 

електричним струмом. 

1.2.3. Володіти безпечними 

методами звільнення потерпілого 

від дії електричного струму. 

1.2.4.Перевіряти наявність  

належного захисту 

електрообладнання. 

1.2.5.Експлуатувати 

електроустановки згідно правил. 
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1.3.Надавати першу допомогу 

потерпілим  від нещасних 

випадків. 

1.3.1.Усвідомлювати необхідність 

медичних оглядів працівників. 

1.3.2.Дотримуватися вимог 

надання першої медичної 

допомоги. 

1.3.3.Користуватися медичною 

аптечкою 

1.3.4. Володіти технікою надання 

допомоги потерпілим. 

1.3.5.Виконувати штучне дихання 

та масаж серця. 

1.3.6. Дотримується вимог 

транспортування потерпілого. 

 1.4.Описати протипожежне 

обладнання та навчальні види 

діяльності 

1.4.1. Описати різні типи 

вогнегасників 

1.4.2. Описати протипожежне 

обладнання 

1.4.3. Описати міри запобігання 

виникнення пожеж 

1.5. Підготувати робоче місце 

зварювальника 

1.5.1. Підготувати робоче місце 

зварювальника. 

1.5.2. Описати безпечну доставку 

зварювального обладнання. 

1.6. Зберігати обладнання для 

зварювання. 

1.6.1. Описати умови зберігання 

газів для зварювання. 

1.6.2. Описати умови зберігання 

електродів для зварювання. 

1.7. Відібрати захисне 

обладнання 

1.7.1. Описати захисне 

обладнання. 

1.7.2. Описати спецодяг для 

зварювання. 

1.8. Підтримувати майстерню зі 

зварювання в належному стані. 

1.8.1. Описати вимоги щодо 

підтримки майстерні для 

зварювання в належному     стані. 

Предмет 2. 

Інструменти для 

зварювальних робіт 

Навчальний результат: 

2.1.Вибирати ручні інструменти 

Навчальні завдання: 

2.1.1. Вибирати вимірювальні 

інструменти 

2.2.Вибирати електричні 

інструменти 

2.2.1. Вибирати шліфувальне 

обладнання 

2.2.2.Використовувати 

свердлильне обладнання. 
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Предмет 3. Робота з 

киснево-

ацетиленовим 

обладнанням 

Навчальний результат: 

3.1.Вміти працювати на киснево-

ацетиленовому зварювальному 

обладнанні 

Навчальні завдання: 

3.1.1. Описати кисень і ацетилен та 

киснево-ацетиленові балони 

3.1.2. Описати вимоги безпеки  

при виконанні киснево-

ацетиленового зварювання 

3.1.3. Описати киснево-

ацетиленове зварювальне 

обладнання 

3.1.4. Підготувати до роботи  

киснево-ацетиленове зварювальне 

обладнання 

3.1.5. Працювати на киснево-

ацетиленовому зварювальному 

обладнанні. 

3.2.Вибирати електроди. 

 

3.2.1. Вибирати електроди. 

3.2.2. Вибирати електроди для 

кольорових металів 

 3.3. Наплавляти валики без 

присадочних матеріалів. 

3.3.1. Наплавляти валики без 

присадочних матеріалів. 

3.4. Наплавляти валики з 

присадочними матеріалами 

3.4.1. Наплавляти валики з 

присадочними матеріалами. 

3.5. Зварювати стикові з’єднання  

шва  

3.5.1. Варити стикове з’єднання у 

нижньому положенні. 

3.5.2. Варити стикове з’єднання у 

вертикальному положенні.  

Предмет 4. Процес 

різання. 

Навчальний результат: 

4.1. Монтувати киснево-

ацетиленове ріжуче обладнання 

Навчальні завдання: 

4.1.1. Описати процес киснево-

ацетиленового різання металу. 

4.1.2. Описати і встановити 

киснево-ацетиленове ріжуче 

обладнання. 

4.1.3. Змонтувати киснево-

ацетиленове ріжуче обладнання. 

4.2. Різати прямі лінії та зі скосом 

кромки без зазору. 

4.2.1. Різати прямі лінії від руки. 

4.2.2. Різати лінії зі скосом від 

руки. 

4.3. Вирізати вручну під лінійку. 4.3.1. Вирізати прямі лінії під 

лінійку. 

4.3.2. Вирізати лінії  зі скосом. 

4.4. Вирізати форми вручну. 4.4.1. Виконувати наскрізний 

отвір. 

4.4.2. Вирізати форми від руки. 

4.5. Різати калібрований матеріал 

вручну. 

4.5.1. Різати калібрований матеріал 

вручну 

Предмет 5. 

Металургія та 

термічна обробка 

металів 

Навчальний результат: 

5.1. Ідентифікувати чорний метал 

Навчальні завдання: 

5.1.1. Описати типи чорних 

металів. 

5.2. Визначати кольорові метали. 5.2.1. Описати типи кольорових 

металів. 

5.3. Розпізнавати конструкційні 

метали. 

5.3.1. Вибирати конструкційні 

матеріали. 
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5.4. Описати техніку управління    

та контролю деформації і напруги 

при зварюванні 

5.4.1. Описати види деформацій. 

5.4.2. Описати методи контролю 

деформацій. 

 

Предмет 6. 

Електродугове 

зварювання з 

використанням 

електродів (частина1) 

 

 

Навчальний результат: 

6.1. Ознайомитись з технологією 

та роботою 

електрозварювального 

обладнання 

Навчальні завдання: 

6.1.1. Описати різні типи  

зварювального обладнання. 

6.1.2. Описати всі необхідні 

матеріали для проведення 

електрозварювання. 

6.1.3. Користуватися 

зварювальним апаратом. 

6.2. Вибирати електроди 6.2.1. Визначати електродне 

покриття. 

6.2.2. Вибирати електроди. 

6.3. Накладати шви в нижньому 

положенні. 

6.3.1. Накладати шви в нижньому 

положенні. 

6.4. Накладати шви у 

вертикальному верхньому 

положенні. 

6.4.1. Накладати шви у 

вертикальному верхньому 

положенні. 

6.5. Накладати шви у 

вертикальному нижньому 

положенні. 

6.5.1. Накладати шви у 

вертикальному нижньому 

положенні. 

6.6. Накладати шви у 

горизонтальному положенні. 

6.6.1. Накладати шви в 

горизонтальному положенні. 

6.7. Накладати кутовий 

зварювальний шов. 

6.7.1. Накладати кутовий 

зварювальний шов. 

Предмет 7. 

Електродугове 

зварювання з 

використанням 

електродів (частина 

2) 

Навчальний результат: 

7.1. Виконувати таврове 

з’єднання швів у вертикальному 

положенні 

Навчальні завдання: 

7.1.1. Виконувати таврове 

з’єднання швів каліброваного 

матеріалу у нижньому 

вертикальному положенні.  

7.2. Виконувати таврове 

з’єднання в стельовому 

положенні 

7.2.1. Виконувати таврове 

з’єднання в стельовому положенні.  

7.3. Виконувати стикове 

з'єднання  

7.3.1. Встановлювати кріплення 

для проведення стикового 

зварювання. 

7.3.2. Виконувати стикове 

з’єднання в нижньому положенні. 

 7.4. Виконувати стикове 

з’єднання у вертикальному 

положенні 

7.4.1. Виконувати стикове 

з’єднання у вертикальному 

положенні. 

7.5. Виконувати напускове 

з’єднання 

7.5.1. Виконувати напускове 

з’єднання в нижньому  положенні. 

7.5.2. Виконувати напускове 

з’єднання у вертикальному 

положенні 

Предмет 8. 

Електродугове 

зварювання з 

використанням 

Навчальний результат: 

8.1. Виконувати багатопрохідний 

тавровий шов у горизонтальному 

положенні 

Навчальні завдання: 

8.1.1. Виконувати багатопрохідний 

тавровий шов у горизонтальному 

положенні  
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електродів 

(частина 3) 

8.2. Виконувати багатопрохідний 

тавровий шов у вертикальному 

положенні 

8.2.1. Виконувати багатопрохідний 

тавровий шов у вертикальному 

положенні 

8.3.Виконувати багатопрохідне 

стикове з’єднання у нижньому 

положенні 

 

8.3.1. Підготувати і встановити 

кріплення для стикового з’єднання 

у нижньому положенні 

8.3.2. Виконувати багатопрохідне 

стикове з’єднання у нижньому 

положенні 

8.4. Виконувати багатопрохідне 

стикове з’єднання 

у вертикальному положенні 

8.4.1. Підготувати і встановити 

кріплення для багатопрохідного 

стикового з’єднання у 

вертикальному положенні. 

8.4.2. Виконувати багатопрохідне  

стикове з’єднання у 

вертикальному положенні. 

 

8.5. Виконувати багатопрохідне  

стикове з’єднання у 

горизонтальному положенні 

8.5.1. Підготувати і встановити 

кріплення для багатопрохідного 

стикового з’єднання у 

горизонтальному положенні. 

8.5.2. Виконувати багатопрохідне 

стикове з’єднання у 

горизонтальному положенні 

 

Предмет 9. 

Напівавтомати - не 

дугове зварювання 

Навчальний результат: 

9.1. Знати обладнання для 

зварювання середньовуглецевої 

сталі 

Навчальні завдання: 

9.1.1. Описати принципи 

напівавтоматичного дугового 

зварювання. 

9.1.2. Вибирати  зварювальний 

матеріал і газ  для 

напівавтоматичного дугового 

зварювання. 

9.1.3. Підготувати обладнання для 

напівавтоматичного дугового 

зварювання. 

9.2. Накладати шви в нижньому 

положенні  

9.2.1. Виконувати шви в нижньому 

положенні. 

9.3. Накладати багатопрохідний 

тавровий шов у горизонтальному 

положенні. 

9.3.1. Накладати однопрохідний 

тавровий шов у горизонтальному 

положенні методом напуску. 

9.3.2. Накладати  багатопрохідний 

тавровий шов у горизонтальному 

положенні методом напуску. 

9.4. Накладати  багатопрохідний  

тавровий шов  у вертикальному 

положенні 

9.4.1. Накладати однопрохідний 

тавровий шов у вертикальному 

положенні методом напуску. 

9.4.2. Накладати трьохпрохідний 

тавровий шов у вертикальному 

положенні методом напуску.  
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9.5. Виконувати багатопрохідне 

стикове з’єднання у нижньому 

положенні 

9.5.1. Підготувати і встановити 

кріпленні для багатопрохідного 

стикового з’єднання у нижньому 

положенні. 

9.5.2. Виконувати багатопрохідне 

стикове з’єднання у нижньому 

положенні. 

9.6. Виконувати багатопрохідне 

стикове з’єднання у 

вертикальному положенні 

9.6.1.Виконувати багатопрохідне 

стикове з’єднання у 

вертикальному положенні зі 

скосом кромки. 

9.6.2.Виконувати багатопрохідне 

подібне стикове з’єднання. 

Предмет 10. Читання 

креслень 

Навчальний результат: 

10.1. Розуміти робочі креслення 

 

Навчальні завдання: 

10.1.1. Застосовувати робочі 

креслення. 

10.1.2. Вираховувати матеріал. 

 10.2. Розуміти зварювальні 

символи 

10.2.1. Описати зварювальні 

символи 

10.2.2. Підготувати  зварні 

з’єднання. 

Предмет 11. Основи 

знань щодо здорового 

способу життя 

Навчальний результат: 

11.1. Усвідомлювати важливість 

ведення здорового способу 

життя. 

Навчальні завдання: 

11.1.1.Розуміти суть поняття 

«здоровий спосіб життя» 

11.1.2.Розпізнавати фактори і 

чинники, що загрожують здоров’ю 

у зв’язку з епідеміологічною 

ситуацією, пов’язаною з 

ВІЛ/СНІД, застосовувати 

навчальні види діяльності 

запобігання ВІЛ-інфікуванню та 

захворюванню на СНІД 

11.1.3.Розуміти сутність правового 

забезпечення заходів щодо 

запобігання поширенню 

захворювання на ВІЛ/СНІД, 

відповідальність за наслідки його 

розповсюдження  
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Навчально-методичне видання  

 

ПАЩЕНКО Ольга Василівна 

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВНОГО 

ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ФАХІВЦЯ 

 

 
Спецкурс для слухачів курсів  

підвищення кваліфікації керівних педагогічних 

 кадрів професійної освіти 

 

 

За редакцією автора 

 

 


